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Hitler'in dünkü 
' 

nutku 
llitleriJı a11tJru iJk SH hı 
llllıınffakiyetleriııi teı.rlb 
•ttirnı.elde beraber iatiktıel 
lıUınıma. dtinyaya ymi 
lıir şey ıietenniyor 'H Jıi
JaJıis harlıin UUJ'•calına 
keııdisini n de artık inawmı• 
lıulıın.ı.utuau ifacle Miyar . 

~•n: ETEM İZZET BENİCll: 
llarb;. b" . . ıJ t 

'•lltıı ~ ırıııcı y ının amam-
leı ~~1 münasclıetile Alman dev
i-Oy~: 1 ,liıtlcr, dün uzun bir nutuk 
•ı.ası lllıs .hulunmaktadır. Nut~ 
'•h'ıl~ dort noktada tebarilı. etö-

l?tz• 

ler~ - Birinci yılın muvaffakiyet-

i - Almanyam.n gayesi, ' 
4 - Rar hin devamı 

IİitıiiJd·~giLizler bakkıada ne dii.. 
il Ugu. 

~t ~~ llitler, harbe başladığı va
lonh"·. Yıldırım taa~ruzu ile. Po_ -
tu11 A ıçın hazırladıgı akıbetı bu
llıil •d"'~ııa ve İnl!'iltereye de teş
h.&;k.•bılcceğ'inc inanı; ordu. Fil
>=>ııd • ' Yıldırım harbi onun da -
tiııd ıgı taktik Avrupa kıt'ası üze_ 
Yıl i ~muvaffak oldu; Alm.aaya bir 
huc~~de Pirene'den Sovyet Rusya 
hiikııı·~a kadar bütün Avrup.ayı 
hasıı:ıı u ~l~~ua aldı, kendisine mu
•lti .•. ~tun orduları darmadağın 
ruhu, 

1 
at, .Yalnız. d3vB.Dln başı, 

lı hio h'ıtıelı olan lngiltereye kar
•1111 har~~ ~ey yapamadı ve yıldı
lla d ının tılsımı Ingiliz sının
... 

8Y&ııın•a " ··ıd" ş·mc1· Al ""atıya ' ÇOZU U. 1 ı -
'•trııa ı:•uıı_ bir yıpranma ve yıp.. 
lltitUıı •rbınin i(ine girmiştir. 
llıa,111 nutuklarında harbin uza
töy[iy a fırsat bırakmıyacağını 
fak; n:~ı.Alınan devlet ı,efi bu de
t•ı·aca. unda ilk defa harbin u
baoıı l;'ına kendisinin de kanaat 
itir.r •t;iş bulunduğunu teyid ve 

...._ t~. •Yor. Bunun itin de, 
l•rd; y'll'.İlizler üç yıl için demCı -
oııa ~ö Bıı h"' yıl için diyoruz ve 
•oı.. re hazırlanmış bulunuyo -

b l>iYor 
•ş Vıl ·h Alınıuıyanın hakikaten 
hcaı: arlıe dayanıp dayanamı
litıe 1~ •bluka karşısında kendi _ 
••n ııı :;" olan harp, hayat ve ma
•ai:ı, . 8 de!erilli bulup bulamıya
Pa ltı~IM altın.ıa bulunan Avru
ftııı aç~tndalci milyonlarca hal -
~''"te ı:a, hııatalı;l'a, sefalete ne 
ilece{t kadar mütehammil ola

'ııı İle 1 •ncak vekayiin ve zama
~·;ıJt, r,~\~".,8i ile an~caktır. 

lr. Aı...:-~amn gaye&i aşikir
'•r;.;~ denet şefi bu gaye ü
be t ılıu:ıy -"'-L • • Yen· . • .......,, umunııye51-
'•he, 1 bı.r •ey iiÇetmeınekle be
).• 'Ya•onıına kadar müadeleye 
j'tıde İnlı~p, Y• laiç• prc•sipi öze
t b,ba08 _ ıgıJt~~e ile harbe devam o
lııı h &' 1U ılan ediyor. Almauya 
:ditııı: fey İncilterenill mağlı1p 
/!,~ç bnıı"" bağlı<lır. Bitler, er ve 
~ lfiı ada nıuvaffıık olacıığ:ına; İııi
.ı %idir ~arını istila eyliyeccğine 
ada h' u kanaatini son nutkun-
~ İtıı:i11,lhnssa tebarüz ettirmekte 
< ıatıd ııteri istihfaf eylemekte· 
tt tr N ' q,, llıekıe'd· orveç ric'atleri ile alay 
t ll{ilt ır. ~cak, bugüne kadar 
ıı•nı1. 11 •rcnın nefsine karşı ka-
1 •aı.ıad hu •afer kaydolunma • /Oo • ;:· 100 den başlıyarak 800 -
Yay~°'•! adar yükselcu sayıdaki 
l •leııcri ·~.le Londra ve İngiliL e
ar Vah· Uzerine )·apılnn taarruz
~•<lit:i knıd hiç bir ha.sar kaydet
;~ lay,,

8 
8 ~r buna mulrnbil 1ngi. 

ha "• A{~<ılcri de bütün Alman-
ala, ii ın.an ı gali altındaki sa -

~•llcr e~:'ınde azim mu\'aflaki -

1 
811\ı~la de etınekten geriye kal -

hltıa hilh ır. Ve .. harbin ıızama
lı ~t ""il a~sa dua edeıı, çalışan, 
d ~t ı..~•ne en islilade ederek va
•r. 811 .~nlar da yine İngilizler_ 
:daıı Aıl lıarla harbin uzama • 
ı ıııeşkılk lllanyıuwı ne kazanaea
d•: b'lld.a b oldon katlar, ru~ım.a 
t'b':ııı"ini eş•~ muharebcyı sur 
r~ 1 bir 0 n .""cil&ere aleyhine ne 
Ilı r olacaıt~" kaydeylemeye ya
lı •n~a. heiı,; a belli değildir. AI -
~~ında iş., li harbin uzaması kar
bu hiitiin a altında bulundurdu. 
taı k;sı bıı~enılcketlerin halkını 
•e ·dırde t ran&lz atlatabildikleri 
~k•d•ceı, •rlalarda rencberliğe 
t>. "1anı11 • "e Alman milletini do-•kat lıtıki.n r;8d • Avru kı uıı arayacaktır. 
~. • harın/: . t'ası nihayet üze
' ldu ~dtceı. k t!I'~ halkı tamam ile 
hit ~ıı gib' ha ıliyetten ınalıru.ın 
'4.~k ip~d ~rp saııayiiıae yarar 
tili l>a kıt• aı maddeler de yine 
"•ı ı aı.ı .... &sında yoktur Ye İn • 
~e h~ dev~ et~ müd- 1 

~dır, ~· ~cçınnek de im-
( neva ilki, dünyanın her J 

1111 3 "-ci •wi..u .ı 

Bütün memleket Linyit kömürü yakacak 
~ - ---- .,. 

MiLLİ ŞEF 
u sabah lstanb;,ıl cilıe

tinde bir gezintiden 
sonra Floryaya gittiler 

Milli Şet 1amet İnönü bu sabah 
•aat 10 buqu:kta otomobille Dol -

lın.ıııbaltı(e ııanmndan ayrılmışlar ~ 
İstanbul cihetinde bir 11ezin tiden 
sonra Floryaya ııitmislerdir. 

O<>---

Başvekil Y alo
vaya döndü 

Dün sabah Yal'>vadan eelerek. 
lmabahcede Milli Sef tarafından 

kıd:ıul edilen Basvekilimiz dokl<ır 
Refik Saydam. bir müddet saray
da kaldı:ktan sonra Park otele ııe
lerek, öğle yemeğini orada yemis
ler ve gec vakit tekrar Yal<ıvaya 
dön:rr.üslerdir. 

Pasif korunmada 
28,000 kişi 

MihYer devletlerile ticaretimiz -............................ ___ __ 
Almanyadan Bir 
Hey'et Geliyor 

ltalyadan da mühim 
kırtasiye eşyası yola 

miktarda 
çıkarıldı 

Alrn.anva ile akdettii(lmiz son 
ticl!ret anla~ ili.erine yakında 
bir mübavaa hevetinin şehrimize 
"elerek Ankarava l(ideceı:ti ö~ 
nilmiştir. Bu heyet, Almanyanın 
haricten satın alacai'ı malları mü
bavaa etmek üzere Berlinde ku
rulan Bratstele adlı bir teşekkü
lün azalarından mürekkep ola -
ca.ktır. 
Anlasmanın henüz tasdik edil

memis olmasına raimıen istisnai 
olıorak Almanvaya varım milyon 
kilo tütün de ~önderilmistir. 

İtalya hükfuneti de bir müd • 
det evvel memleketimize ihraç -

1arını menettiği birçok madde -
lere ihracat müsaadesi vermiş • 
tir. Bu cümleden olarak İtalyada 
bekliven mühim m.ilctarda kırta

siye ka~dl yola cıkmıştır. İtalya 
bükümeti eski klerinı! hesapların
dan bize <borcu olan 2,5 milyon li
ravı bu suretle ödemek icin bir 
çok mallar ııönderecektir. 
Di~r taraftan Rumenlerin 

Transilvanvavı kay'betmeleri üze
rine artı:k Romanyadan cam ve 
21Ü<:cacive ımamuliltı ile baıı kim
yevi maddelerin ııelmiyecei?i öğ
renilmistir. 

Macaristan .Naibi Horti J.ir pilot kıt8Sllll tef tiıı e&naaında 

iş başında 
Şehir dahilinde 90 bin 

siper VP, sığınak var 

Yeni icra ve iflas Meb'uslar bugün 
kanunu meriyete Çatalcalıları 

• • dinliyorlar 
EN SON -------
DAKiKA · -------MACARLAR 

TRANSiL VAN -
YAYI iŞGALE 1 

~AŞLADILAR 

Gl. Antonesko 
y eni kabineyi 

teşkil etti 
Mebuıan ve Ayan 
meclisleri lağvedildi 

Başvekile çok ge
niş salahiyetler 

verildi 
Bükreş, 5 (A. A.) - General 

Antonesko yeni kabineyi teşkil ve 
kralın huzurunda yemin etmiştir. 
Başvekil avn.i zamanda dahiliye 

ve Harbiye nezaretlerini de üze
rine almıtktadır. 

Kral, Şubat 938 kanunu esasisi 
mucibince, Mebusan ve Ayan 
meclislerinin lağvini derpiş eden 
bir kanun Jayihasilll imza etmiş. 
tir. 

Kral Başvekil Antonesko'ya tam 
salilıivet vermiştir. 

l - General Antonesk.o ordu 
baş kwnandanıdır. 2 - Para bas
mak w nisan vermek hakkını ha
izdir, 3 - Affı umumi ilin edebi
lir, 4 - Tam saliıhiyetli diploma
tik memurlar için ağreman vere
bilir. 

Evvelki aılcyııınki hadisat üzeri
ne saray mareşalmın verdi~ isti. 
fa kral t.arafıı>dan kabul edilmiş -
tir. 

Buhrandan ev
velki vaziyet 

Londra 5 (A.A.) - Macar or
dusunun bu-gün baslıyacuk olıın 
Transilvanvava l?ırisi münase -
betile, Macari.stıın Naibi orduya 
neı;rettiii bir emn yeVJnide, Tri
vanon haksızlılının bir hmıının 
tamir edildiil'ini aö,-lemistir. 

Emri yevmi şıı suretle nıhavet 
bulmaktadır: 

c.A.ıkerler, ileri! Şarki Kaı:J:ıat.. 
larm tepelerine doiıru yürüyii • 
ııilz!· 

( Detıeımt 3 t..ıcü soki,/ede J 

INGiLTEREYE AMERiKAN 
D Ü N K Ü MUHRiPLERi 

HÜCUMLAR YOLA ÇIKTI 
200 Alman tayyaresi 
dünkü hava hücumla

rına iştirak etti 
Loudra 5 (A.A. )- Da:lıili emni

yet neuıreünin tclılii(i: 
Dün öltle<L n biraz sonra takri

ben 200 tavyarelik bir di4man 
filosu Kent eyaletine ııinın4 ise 
de avcılarımız ve hava dafi ba -
tarları:ııuzin ateşile ~ış
tır. Düsman ta vvarelerinin ekse
riveti sahilden öte tarafa atıl~ 
tır 

İki kücük = müdafaıımuı .
m1va muvailfak ohnus ve bunlar
dan birisi dahile doimı uçarak 

( Devamı 3 üncü sahifede ) 

Amerika aldığı üslere 
derhal 25 milyon dolar 

sarf edecek 
Londr.a 5 (A.A.) - Amerika • 

nın 1nııiltereye terkettun 50 l<ır
pitlo mu lrri-binden 3 ü dün Bos -
~ndan 'rnreket etmistir. Bu tor
~dolar hafta sonuooan evvel Ka
nadada bekle1>1Dekted:ir. 
AMERİKA RADYOSUNUN 
KULLANDI<'.a CÜMLELER 
Londra 5 (A.A.) - Dün, İngiliz-

Amerikan anlaşmasından bahse
den Amerikan radyosu aşağldaki 
cüın~leri kullarorustır: 

•Nazixmin iıkıbetinin başlan -
( Devamı 3 üncü Bahifede ) 

Odun ve 
• 

Şehrimizde pasif kc;runma fa
aliyetine de\'aın olunmaktadır. 

l\luh!elif ekiplerle beraber pasif 

1 

korunma işind~ vazife alacakla
rın miktarmın 28 bin kişiye baliğ 
olacağı öğrenilmi~t!r. 

Bunlardan 4,000 i semi ve ma
halle etfaiI·elerinde, ı,:ıoo ü ~·an
gından koruma işinde çalışacak
lardır. Yapılan teftişlerde şehir 
dahilinde 90 bin siper ve sı,,nak 
vücude getirildiği tıörülmüştür. 
Ancak bu sığınakların mühim 
bir kısmı son yağmurlar yÜzün
den çamur ve toprakla dolnms
tur. Bunlar yeniden hazırian~
caklar ve şimdiye kadar yapılan 
tekmil siper ve sığuıakl31'd~ iço
bında 600 bin kişi saklauabilc
cektir. 

Ceza gören 
görene 

Kıınnkapıda iskele caddesind<' 5 
numarada sebzeci Bodos malları
na etiket kovmadıi?ından ve faz.' a 
fiatla satt1iiından. Kumkapıda tı
yatro caddesinde 116 numarada 

gırıyor 

Ev tahliye talepler i için 
salahiyet icra hakim

lerine b ı rakılıyor 
Yeni İcra İflas kanunu 10 eylôl 

de meriyete girttcktir. Bu müna
sebetle Adliye Vekaleti l\Ifüldci 
Umumiliklere bir izahname gön
dermiştir. 

Yeni kanunda halka kobylık 
olmak üzere. e\·velce mevcut beş 
ve on günlük müddetler tevhit e. 

ı dilerek vasati bir rakamla yecli 
ırüne ura.il' edilmiştir 

füki kanunun muhtelif madde
lerinde müteferrik bir halde bu
lunan "kahili temyiz., haller ye
ni kanu:ıla cemi ve tevhit edil-

( Devamı 3 üncü sahifede ) 

Dün, Şile halkının istek
leri tesbit edildi, ihti
yaçları gözden geçirildi 

L:anbul meb'u.sları dün Şıleye 
11icıcl'ck, Halkevi salonunda halkla 
tem<.s etmişlerdir. Şile halkı, or
man meselesinin kendileri icin 
havati bir ehenuniyeti haiz oldu
j!unu söy~eınisler ve tahdit ko -
misyonlarının faali vet tarz:ndan 
ş:ikiıvel etmısler<lir. 
Avrıea bir hamam, bir se\'yar 

dokto .. Ye 30 kilometrelik mühim 
bir volun ca veni.den iıısa olun • 
on.ası istcnilmistir. 

Meiı'uslarıffilz bueün Çatak• 
haikının dileklerini dinlemekte · 
dirler. 

u saba Ey··p e 
iki kiş· irbirlerini 
ğ rca ya aladılar 

(Yazısı 3 üncü sahifede) 

yerıne 

ömür 
linyit bakkal Dimitr i kirli camekıi n - liiiiİiallaııii_._ ___ _.ıoıiiiiiiiiiiiiiiiiiİİllİİ._ __ ıiiiiiiiiiiiiiiıiio"""'•-ıiiiiiiiiiiim-.oiiiiiii 

Hükumet köylerdeki 
mak adetini de ortadan 

tezek yak
kaldırıyor 

Verilen maliımata göre, hüku
met fazla döviz temin etmek mak
sadile, ta~ kömürlerinin harice 
sevki ve memleket dahilinde sa
dece Linyit kömürlerinin istihlak 
edilmesi için tetkiklerde bulun -
maktadır. 

Bu tetkikler arafilllda bazı yer
lerde köylülerin asırlardanbcri de
vam eden tezek yakmak itiJ ~,;ıa_ 
nna bir niha~·et Yerilıncsi çareleri 
de aranmaktadır. 

Kövlerde odun ve odun l ümü
(Devamı l üncu sa.hilede) 

Beş şi üşt··, 

!arda ımal teşhir ettii!inden, yine 
Kumkapıda Karabıçıklı cadde -
sin<le ve 26 numarada kasap Ha
bip kaha kiıl!ıl kullandığından, 
Galatada Fermeneciler caddcsın
dc 163 numarada berber Yergi 
küsat ruhsatıvesi olmadığından 
ve tasdıksiz tarif~ kulln:ı.dığın -
dan. Karakövdc Tokatlı lokanta -
sı vC'ITlek vapılan mutfağı temiz 
tutmadığından. vinc Karakih-de 
Dercinli sokağında 1 numarada 
ahçı Alinin de mutfall'ı pis oldu
~undan, Kumkapıda istasyon cad
desinde 11 numarada K.irkorun 
fmnında 62 kilo ekmei!:in eksik 
olduğu <!Örüldüiründen hepsi de 
c~zalandmlmıstır. 

e si ag-ır yaralı! ._I _Kı_sA_CA-ıı 
ı Ku lağımıza küpe 

Sinemayı seyrederken heyecandan Büyük ~~~uhr:_ ~~~~ ekmcği-
kendl.sı"nı· kaybeden çocuk ınizi kendimizin kırıp yemeıni:ı:i 

öğrett i. Bunun içindir ki, Milli 
bünyemiz.in korunma tedbirleri 
He mütevazi olarak fabrika baca· 
! arını da memlekette yükseltmek 
imkanını bulduk. Fakat, 1939 har
bi bize bunun da kfıfi gelmediğini 
öğretiyor. Kullandığımız, kulla
nacağımız her türlü vasıtanın be
hemehal iptidai maddesinden iti
baren memleket içinden tedari!< 
edilebilmesini emrediyor. Bunun 
en bariz \'C yeni bir mlıiali ıualze
me nok. anhğınc!an tramvay hat
larım tahdid etmeyi düsünme -
mizdir. Varken bunaldığımız ve 
vaka silkdiğimiz bir vasıtanın bir 
de yokluğu ve tahdidi karşısında 
kimbilir halimiz neye varacıık?. 

Kadıköyde oturan 12 yaslarında' 
Celal dün Sarav sinemasına git
mis ve ıfilim sevrederken. heye -
cana kanılarak. bulundui!u bes 
metre yüksc-kli.kteki balkondan a
şaihya düşerek, muhtelif yerle -
rinden a$Jr surette yaralanmıştır. 

Galatada Yazıcı sokai?in<la otu
raıı iMızrahi Eskinazi Galatadaki 
Sınaıı<>ıı;u tamir ederken, üzerin
de bulunduğu iskele koPlffill.$ ve 
IMizra.hi 5 metreden aşağıya dü -
ıoerek muhtelif yerlerinden ağır 
au.rette yaralanmıştır. 

Yine Balatta oturan 78 y:ışla -
rmda Hasan isminde bir ihtiyar 
Fener cWdesind~ ~ bir-

denbire, ayağı takılarak yere diiı;
onlı; ve ağır surette yaralanarak 
Balat Musevi hastanesine kaldı -
rılmıstır. 

Göztepede is!asv<ın caddesinde 
7 numaralı dükkanda vatan Der
vis. arabası ile rnüsteri almağa 
ıtider?.en, atlar ürkmüs ve Der- 1 
vis aı abadan düserc-k. ba$ın~.an 

1 
ağlr suretle varalarunıs ve nümu
ne hastanesine kaldırılmıstır. 

1 
Yine Galatada oturıın 13 yaşla

nnd.a Ferit evinin l:ıailıçesindeki 
duvarın üzerine cıkmıs V'e oradan 
incir koparırken, aydı kavaralr 
dü:ıın\i$ ve yaralanarak tedavi al
tına aluıımıştyır. •• 

ÇERÇEVE 

Dört nokta 
-1-

Eylul ayı geçerken İngiltere 
adasına bir istila haı·eketi yapı
lamazsa, artık kanaat getirmek 
lazımdır ki, böyle bir h~relı.ct 
1940 içinde bir daha yapılanını. 
1940 senesi i(inde bir dalıa ya
pılamaz. Hatta ne 19.U. ne -l2, 
ne de 43.-

Bu imkiinsızlığın sehcpkrini 
tahmin, onları iz.aha lüzum gös
termiyrcck kadar basittir. 

Çünkü hava ve n1evsin1 şart .. 
)arı İngil:ercyi himaycy e ba>
lıyacak, her geçen y1lda İngil
terenin kuV\'etini Almruıyaya 
ııisbetle çok daha büyük mik
yasta besliyecektir. 

Bu takdirde, her geçen daki
ka ,saat ve ıüıı lıesabile İııril
tere adasına hücum iddia eder
ken: cBu hareket yapılamaz!• 
diyea muharrir hak kazanacak
tır. 

Bu m uharrir: 
- Dediğim ÇlkınaıESa mabçup 

olduğumu yuac:aiını; çıkar-
58 sözümün <ı)ı:tığıııı kaydetme
me miisaade edin! 

Demişti. 
Bu mukarrir ·üç dört hafta 

sonra dedi!iııi yapacaktır. 
. -2-

Teker teker İngiltereye el n
zatmıya başlıyan Fransız müs
temlekeleri, maddede ve mana
da kaybedilen Fransauın yeni 
müjdecileridir. Fraıısanın pe • 
şinden hemen İngilterenin de 
uileceğini UlHln müstemleke. 

kr, Ingilterenin muka..emeti 
devanı ettikçe kendilerine gel
mive başlıyacak ve teker teker ' 
İııgiltereye el uzatacaktır. 

Fransanın sılulışından son
ra İngilterenin her muka\ie .. 
nıct haftası lıirrr zafer de\'rcsi
ne mtıadilrlir. 

-3-
Bcrlin Ron1anJ:inın taksimi 

işinde 1\Jacaristaıı:ı niçin bu ka
dar nıüznhcrt!'t ;:ö~.tcrdi':'. 

Bir ins~u. bir t.ıüddc1 sonra 
kesme~e knrnr verdiği piJjci 
uiçin beslerse ondz.n? 

Artık Almanya için kıiçük 
küçük ilhıı.k dcrdlerinc dliş -
n•eYe :ebcp kalnıaını".ıt.r. İkı ü~ 
balığı ayrı a~·rı yuta< aftu. ::ı. on .. 
)arı aralarından bir ıane:~:ne 
yutturup, sonra onu rahat ru -
hat yutmak c!aha akıl k&rı .:e
ğil midir? 

Bugün Transilvaııl a ile be
raber kendisine geni$ bir ziraat 
rerçevesi temin edjlen l\of acaris-
tan, vakti gelinre kesilmek üze
re Almanyanın besiye oturttu
ğu piliçtir. 

-4-
Harp. 15 birinciteşrine kadar 

hiç bir sohado ~·eni faslınn ı.ir_ 
mez ve 3-'Cni istikarnetler sııhi
bi olm3z.a, diiııya 1941 il~rha
Jınrına k.ndar rah2t l'tl:rc-!:: de
mektir. 

Fakat i~e ben hun;:.ı in:ın1nı

Torum. Ben, Liriuritt.•şrin a~·ı
nm ortac;;ına tadar l"arbin, 
İngiltere ad,.ma gen;s bir ih
rac hareketi mü~te~na, J~ni ve 
başka sahalarda açılacağıııa ka_ 
ııiim. 
~ECİP FAZIL IUSAKÜREH 



SEYYA"! 

ESNAF 

l erke in işi gücü .şu zavallı sey
yar e~nafla u~r~mak! 1 cmur gc
li\ r, derler, o biçareler, ta
s nı tarağını toplar, ha bire 
k~r dururlar. Sokaklarda, 
.rnf'yci..ınlard~ çok rastlamışsı
nız. Ben, Istanbul, seyyar es
nafın n ne vcıkit tıcarct yaptı~ını 
cıddım merak cderım: ç~nkü, bü
t.:.in arr.ürleri ka-çıp kovalanmakla, 
ceza vermekle geçiyor. Üç kuruş 
ekmek pcırası kaznnrnak kolay 
mı?. Bunlarla, bu kadar fazla uğ
rasmı.} al1JJ1. Ne çıkar?. İstanbul un 
şerefinden ne eksilir~. 

Gazet~lcrde okudum: artık, sey
yar esnafın ana cadaelerde alış 
verıc: yapmalarına müsaö<ie edil
miyecekmiş! İyi bir karar değil. 
SJnra, kuzum Alalı aşkına, bana, 
İstanbuld3, hakiki oir ana cadde 
gö .. tcrsenize, bakayım?. 
RADYONUN 
PROGRAMI 

Tc rınievvelde memlckC'tte u
mumi nüfus say.mu yapılacak .. 0-
#!Un, hepimiz, kapanıp evde otura
cağız. Verilen haberfore l!Öre, ak
şama kadar canımız sıkılmasın di
ye, Ankara radyosu, o güne mah. 
sus olma-k üzere fcvkalfı.de eğlen
celi ve guzel bir neşriyat progra
mı tatbik edecekmiş. Bu arada, Şe
hir tıyatrosu artistleri de radyoda 
bir komedi temsil edeceklermiş!. 

Bizim radyonun, böyle güzel 
programlar yapmak elinden geli
yor da, niçin, her gün ayni şekilde 
abonelerini eğlendirmiyor. Eğer, 
radyomuz, bu vesile ile program
larını ıslah edecekse, biz, her gün 
evde kapalı kalmajta razıyız. 

TRA.MVAYLAR 

AZAl..Jl.'O'R 

Avrupa harbi dolayısile Avru. 
padan bir çok teknik ır..alzeme ge
tirilemiyor. Bu yüzden, Jstanbul 
tramvaylnn da günden güne ek
siliuorrouş! .Mesela, 15 eylUlde, bir 
kıs·m arahalar daha garaja çekile
cekmiş! Pekiı.la, bu işin sonu ne 
olacak?. Şehirde zaten v~aiti nak
li~ e buhranı var. Tramvnylar ek
sile eksile, arabaların içindeki ike. 
safoti nühus artacak! 

AVHUPA HARlllNIN 

y E 1 T ı MESELEl..EUİ 

T ehlikc karşısın
da alışkanlık 

VU&D: Ali Kemal SUNMAK 

Amerikanın meşhur aktörlc.rin
den bir komik varmış, geçen harp
te Amerikan ordusile A'\·rupaya 
gelerek Almanlara karşı Fransız.. 
larla birlikte muharebe etmiş. 
Harp bitmiş, o da sağ ve salim 
memleketine ilönmüş ve san1atin
de gittikçe şöhret kazanarak her-
kesi güldürınekte artık birinci ol
mu . Aradım zaman geçiyor, bil' 
seyahati esnasında meşhur mare
şal Fo ile bu Amerikalı komik 
de knrşılnşıyorlar. Ge~cn harpte 
miittefiklerin ordulnrınn başku • 
nınndanlık etmiş, harbi kazandır .. 
mı~ olan nınreşal da harbe iştirak 
ctmi olan Am~rikalı san'atkfırla 
tanı maktan memnun olacağını 

sö} !emiş, onu ona takdim etmişler. 
Biri harp diğeri de san'at sahne-
sinde meşhur olan iki kişi karn 
kar ıya gelince tabiidir ki etrafın
da bir çok kimseler belirmiş, top
l::mmış, bunu büyük bir hadise sa-
}'arak ne olacağını merak etmeie 
başlamı lar. Amerikalı ne dese 
i:) i? Gayet tabii bir safderunlukla 
marcşaldan sormuş: 

- Siz de harpte bulundunuz 
nıu? Artı - kimde can kalır. Her
kes buna güle güle bir hal olmuş. 

Ne oluyor, anlıyalım?. Tramvay 
idarC'si, butün şişmar.Iarı zayıflat
mak içm, yeni bır beden terbiyesi 
-programı mı tatbike basl:ıdı?. 

1\1.EYVA 

FİYATI 

Ben hadisevi cikdam,. rcfikimi
zın bir fıkrasından öğren im. c Va
~an .. refikimiz .iddia edivormuş Jci, 
lstanbulda, meyva pahalılığının 
sebebi halk imiş! Bu nasıl iş, diye
ceksiniz? Efendim, Belediye, her 
Kaymakamlık dairesine, mcyvala
rın toptan fiyat cet\ elini asmış! 
Biz. kaymakamlığa gidip bu liste. 

-1eri tetkik etmiyor, toptan fiyatı 
öP.'renmiyQr, sonra, nakliye, diğer 
masraflar, kar nisbeti ve saireyi 
ilave edip mesela, Taksi.'ll<i kı ma
nav1nrın filan meyvayı peraken
de knça satması icap edeccğını he
saphyanuyor, bu suretle, yva
lnn pahalı yiyçr ve aldanıyorm u
şuz. 

Oh! şu kolaylığı gördünüz mü?. 
Yalnız, bir rlıoktayı ö~renrnek isti
yorum. Meyva .listesini tetkik için 
kaymakamlıklara müracnat edil _ 
diği zaman, istida, pul fılan da la
mn mı?. 

YENİ :MARKO 

PASA 

Eyüp sahnna sahip ve cidden 
meraklı bir zat, bir cMuharrirlcr 
kolkksiyonu. vücudc ,getirmiş!. 
Bir refikimiz, bu bapta, uzun boy
lu izahat veriyor. Efendim, şaya
nı hayret derecede ımcraklı olan 
bu zat, bütün İstanbul ıı:?azeteleri-' 
ni satın alır, birer birer okur, mu
harrirlerin neler yazdığını tetkik 
edermiş! Bu yazılardan ve .mu • 

1 .)ıarrirlerin fotoğrafilerinden fl\Ür 
rekkcp bir de dosya vücudc ;,1?etir
rniş ! Mesela, bendeniz, çıkan mar
tın on çarşamba günü ne yazm.ı
şnn ?. Belediye İktlSad müdürlü~ 
ğünün nazarı dikkatini, hangi .şe. 
hir meselesi üzerine çekmişim?. 
Hulasa, bütün bunlar o zatın kol
leksiyonu arasında .mevcud imiş! 

•Yahu, mademki, İstanbul gazete
lerini bu ıka<iar dik.katle okuyan 
!bir vatandaş varmış, öyle ise ne 
duruyoruz? .. Bu zatı, yeni cMarko 
Paşa. olarak ilan edelim. 

AIL'\IET RAUF 

Amerikalılaruı şakası, mizahı da. 
ha :ı:iyade böyle sadelikten doğ'u
yor. O meşhur komik iciıı en ııar
Jak muvnffakiyet geçen harbi 
müttefiklerin lehine bitirebilmiş 
olan bir baskumandana o suali so
rarken aldığı azami sadelik, tabii
lik olsa gerek. 
Amerikalı san'atkarın bu suali 

artık mareşal Foşu da güldürebil
di mi, güldüremedi nıi:' .. O bahis 
ayrı. :Fakat aradan ·u kadar sene 
geçtikten ve bugün pek başka bir 
harp dalın çıkarak bir senedcnberi 
devam ettiği görüldükten ı.onra 
hatıra şunu sormak da geliyor: A.. 
merika1ı komik acaba dahn başka 
bir şe.)i mi aohıtmak istiyordu? .. 
Ynni Foşun muharebe sahnelerine 
girip girmcdiiini mi öğrehmek 
merakına düşmü.ştü? .. 

N c olurs olsun bu fıkrayı duy
duktan sonra a:eçcn harp ile bu -
güııkii arasındaki büyük farkı dü
şiinmemek olmuyor. Eskiden har
bi ilun etmi:s olan diplomatla har
bi idare eden kumıuıdan mııhare. 
be snhasmdaa ~k uzakta mnsnsı
nın başında veya hnritasının ö. 
nünde zihnea çalı~masına devam 
edebilirdi. Bugün öyle dckil, eğer 
düşman taraf hava vesaiti ile de 
mevcudiyetini gösterebilmi.:i ise 
yapaca~ı tahribat cephenin çok ge
rilerine kadar yayılıyor demektir. 
Hulasa muharebe sahasındaki H

ker de, onun kumandanı da, onra 
cephe t?eri!5inde kalmış diplomat 
da tehlikenin b~ları üzerinde uç
tui:'Unu gür.ekte. ~ültüsünü i. 
titmektedir. 
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·A 
ETEM iZZET BENiCE 

Büti~n bu lfıfları kapının önün- ı 
de edıyorduk. Ayaklarrmda takat 
kalm. mıştı. Titriyordu:tn. Nere • 
dev e düşecektim. 

- İçeriye girip onları. bckliye-
~. r 

ccgım .. 
Dedim. 
- Ya::ı:ımam!. 
Darılırlaı:. 
Sızi içeriye almnatıı:. 
Beni kovarlar!. 
Aksam gelirler. Siz de gelirsiniz. 
Dedi. Israr ettim: 
- İçeri ;gireccğım!. Bu evde be

nim de bakıkım var!. 
Onları bckliyeceğim. 
Ve.. aklımdan deli deli fikirler 

~eçiyordu: 
- Yüzüne tüküreceğim. .• 
Rezil edece itim ... 
Barbar bağıracağım!. 

Hepsini öldüreceğim ... 
Beni bu hale o düşürdü.. 
Ve .. lanet ediyordum: 
- Bundan öte kahpe olmaz!. 
Her ~yi yalan. 
Her şeyi düzen!. 
Ve .. hayret ediyordum: 
- Daha bir hafta evvelisi bana 

gelmişti!. 
Seviyordn!. 
Ümit veriyordu!. 
Kimsesiz yaşıyorum .. diyordu! 
Beni ibekliyordu!. 
Bu ne maskaralık.?. 
Nede~?. 
Ne iki yüzlülük.. 
Ve .. zihn.im karışıyordu: 
- İsminden polise bahsetmiye

yim diye mi eekli?. 
~luk yapbbnı haber ver -

m.iyeyim diye mi ~eldi?. 

1 yı 
• 
1 

I=>OL S 
vr 

MAHKEIHEI,ER 

Ma rif Vekaleti ucuz Onlar d 

l
ki~ap satışı için 12 yerle 

Üni\ < r itede de bir 
merkez açtı 

hata yaphkt n Fiat mürakabe komis .. 
Bir sahtekarlık 
maznunu daha 
tevkif editd· 

Mrktep kitnpları ile Mae-if Ve-
kaletinin her türlü kitap ve me<:
mualaı ının satıs na dair dün şeh
rimızdeki al..ıkadarlara yeni bir 
talhnatnPme teblığ olunmuştur. 

Buna ,ı:!Öre memleketimizde 12 
Satı ·evi teşkil olunacaktır. 

İstanbul Satışevi; İstanbul, İz. 
mit, Bursa, Balıkesir, Kütahya, 
Edirne, Zonguldak, Kırklareli, Te
kirdağ, Canakkale, Bolu, Sinop ve 
Eskişehir vılayctlerıine satış yapa
caktil'. 
Diğer satış evleri de Diyarbakır, 

Erzurum, Sıvas, İzmir, Adana, Af
yonkarıihi .. ar. S· msun, Trabz: n, 
Antakya ve şehrimiz Üniversite
sinde kurulm~tur. 

Bu 12 yayınovinden maada ay
rıca icnp eden maha!Jerde de mu .. 
vakkat satış yerleri açıL'llakta -
dır. 

Her turlü neşriyat buralarda pe
rakende ve toptan sat:ılacaklardır. 
Tekmil bu ~atış yerlerindeki top
tan satışlarda ilk okul kitapları i
çin % 16, diğer mektep kitapları 
için CO 14, mevkut neşriyat için 
% 25, sair neşriyat için de % 16 
iskonto bırakılacaktır. 

---00>-----

Hariç piyasalardan ya
pılan mal talepleri 
Bugarlistandan bir firma şehri

mizdeki alakadarlara müracaatla 
çiroz, zeytinyağ satın almak iste. 
diğini bildirmiştir. Filistin ve Su
riyeden de zeytinyağ, hububat ve 
üzüm, incir talep olunmaktadır. 
Bazı İtalyan ve Yunan firmaları 

da ihracatcılarımızla tanışmak ve 
mütclmbili:ret esasile muamele ic
rası için muhabere yapmak iste
diklerini bil<lirmişleroir. 

--o---

N o r ve ç' e satılan ilk 
- incirler 

Yeni yıl üzüm \'e incir mahsul
lcrimize siparişler arLmı.ştır. İhra. 
cat Birliği tarafından tcsbit olu
nan fiyatlar üzerine dün Norvcçe 
!kop İstanbul incir partileri satıl
mıştır. Bunların Sovyet Rusya yo
lile sevkhri muhtemeldir. 
maktadır. 

Standardize edilecek 
emtea 

Muhtelif mahsullerin muntazam 
standardize edilerek satılmasının 
ihra<:atımız üzerinde yaptığı bü
yük ve faideli tesiri nazarı dik.ka
te alan Standardizasyon müdür
lüğü yeniden bazı emtiayı tiplere 
ayırmağı kararlaştırmıştır. Bun
ların cins ve nevileri tesbit olun-

Kolejde ne oluyor?. 
Mekteplerin kayıt ve hbul za

mnnı olduğu için, her giin gazete
lerde, bir çok hususi mekteplerin. 
ilanını ~örüyoruz. Bu yıl, bir iki 
rnelttep ismi bilhassa gözümüze 
çarpıyor. Bu yeni mücsscselu, 
kendilerine cKolej • ismini ver
mişler. cLise• kelimesi esasen 
türkçe değildir. Haydi, onu kabul 
ettik, divelim. }'akat, bir de cko .. 
lej• kelimesi, bizim mektepleri
mize de isim olarak tak:ılnıağa baş.
lanırsa, netice nereye varu?. 

Her ecnebi kelimeyi, her canı is.
tiyen, böyle her yerde kullana -
bilir mi?. Sunu merak ediyoruz: 
Maarif i<laresi, bu isimli mekteple- ' 
re nasıl ruhsat vermiş. 

BÜRHAN CEVAT 

Beni mi oyalıyordu?. 
Demek fı.qıkının koynundan çıktJ 

da geldi!. .. 
Ve.. yüksek sesle haykırdım: 
- Onlara J{Österecej!im!. 
Hb.metçi kadın bu ba~ -

dan tlrktü: 
- Hiddetli olmayın!. 
Dedi ve iliıve etti: 
- Aıman Sabri ..bey hemen seni 

vakalantır. Merkez anemurlan, ko
miserler ona hep scümı duruyor. 
lar!. 

Hizmetçinin bu sözleri zihnim
de bir cark "ibi işledi ve hemen 
intikal ettim: 

- Sabri ... 
Sabri ... 
İstihbarat müdürü Sabri!. 
Ve.. o zaman hizmet.çiye bil -

mcdiği bir şeyi haber verirmiş gi
ibi ibajt,rdım: 

- 'I'anıdım .. tanıdım!. 
Bizim Sabri... 
İstihbaratçı Sabri!. 
Kıskandım ,kızdım, üzüldüm: 
- Çok para alıy<>r ... 
Kendisi de zengin!. 
Çalmn verinde bir çocuk!. 
Genç ..• 
Güzel!. 

sonra .. 

b
. Her crüıı ynzı yazma!:a mecbur 
ır muharriri, en :ı:iyade iiıcn şe

yin uc olduğunu, matbuat hariC:n
de olaıılaı, '.kolaylıkla tahıııin cde
mez!cr. Mcnu bulmak .. divecelısi
niz .. Me\'zudan çok ııe ~·ar· .ki?. 

!Hntifct yazabilmektc. 
IInyır, hana, en ziyade üzüntü 

veren hadise, tertip \'e fa!5hih ha
talarıdır. Şu yazıyı yazdığun an
da, bilmiyorum, sövlcınek istedi -
ğim fikirlerin kelimelerden ibaret 
olan kalıpları, yarın, gazetede ııc 
şekilde intişar edecektir?. İmlfısı 
bozuk bir kelime, sonu olmıyan 
bir cümle, düşük ibare şeklini al
mış bir satır, yerini değiştirmiş bir 
virgül... 

Ertesi gün, çıknn yazınızı oku
duğunuz vakit, bu manzaraları gö. 
rünce, sinirlenmez nıisi,niz?. 

Bu hnller karşısında, emin olun 
ki, muharririn ızt,trabı, okuyucu
ların asabiyetinden daha fazladır. 

Ben, şahsan, bizim SON TEL
GRM"ın tashih yanlışlarından 
çok şikuyetci idim. Hattfı, hazan, 
bir gün evvelki korkunç bir hata
nın özrünii dilemek üzere, fıkra
nım atlına, bamişler ilave etınc.k 
mecburiyetinde kahrım. 

Geçen gün, dostum Yahya Sa
im, Maarif Vekaleti tarafından 
neşredilmekte olnn •Güzel Saıı'at. 
ler. mecmuasının ikinci snyı.sında, 
ayni esere dair yazdığım bir fıkra
dan alınmış bir parça rnevcud ol
duiunu haber verdi. Bir ahbap 
kitapcıya uğrıyarak, cGüzel San'
atler• in bu sayısını karıstudım. 
Çok büyük bir muvafiakiyet telllk
ki ettiğim bu güzel eserin, benim 
yaT:tmı istinsah eden sütununu o
kuduğ"um zaman, bermutad, gün.. 
lük üzüntüm yüreğimi sardL 

Çünkü: 
Evvela, is1nim yanlış ynzdırıl

mı~tı. Sonra, imlası bozuk kelime. 
ler, dtiııiık ihaı-eli cümleler vardı. 

Arhk, Maarif Vekaletinin son
su:z bir emek, dikkat ve masrafla 
senede am·ak üç nüı.ha olarak çı
kardığı cGüzcl San'atler.. mecmu
asında dahi, tertip ve tashih hata
larile karşılaşınca, senede 365 giin 
intişara mecbur SON" TELGRAF'
ın bütün tn.shih hatalarını aCiet
tim. 

REŞAT FEYZİ 

El dokuma sanayiini 
teşvik 

Köylülerimiz arasında el doku
ma sanaviinin teşvik olunmasının 
kararlaştırıldığını yazmıştık. 
İktısad Veklıleti bu ~aksadla 

300 adet el dok.ıuma tezgahı yap -
tırmak için bir münakasa açmış-
tır. 

Bu tezgahlara 57 bin lira sarfo
lunacaktır. Ay nihayetine doğru 
bunların yapılmasına başalnılacak 
ve bilahare hepsi mecc~ınen köyle
re tc şzi olunup ustalar da gönderi
lecektir. 

--<>---· 

Marmara iskelelerine her 
vapur yanaşabilecek 
Marmara iskelelerinin modern 

bir şekle sowlması için hazırla -
nan programın tatbikatına devam 
olunm.Rktadır. 

Bu cümleden ohnak üzere Ban
dırma iskelesine ilave olarak 100 
metrelik bir uzatma işi de Müna-
kalat Vekaletince bir mütea.hhide 
ihale olunup hazırlıklara geçilmiş
tir. Ayrıca Bandırma limanını te. 
rnizlemek üzere limanımızdan bir 
tarak dubası <la Bandırmaya gön
derılmiştir. Marmara iskeleleri -
nin kısmen uzatılıp yenilenmeleri 
sayesinde en büyük vapurlar bile 
bu iskelelere yana.şabilecekler -
dir. 

Ve.. hiddetlendim.. 
- Sabri bu kadının ben.im ol

duf!unu bilmiyor muvdu?. 
Nasıl bu cür'eti gooterdi!. 
Ve .. bu hiddetle, onun verd,W 

.Irudur.ganlıkla hizmetçiye: 
- Asıl şinıdi gitıniyeceğim!, 
Kalacağım ... 
Yuzlerine tüh."Üreeeğim!. 
Hesap istiyeceği.m ... 
Dedrm .. Ve .. küfür etmeğe baş-

ladım: 

- Utanmaz ..• 
Rezil ... 
Alçak!. 
Ben, böyle söylerken hizmetçi 

kadın kapının arasından yavaş 
yavaş çekildi; kapıyı yüzüme ka
payıverdi. 

Ka pıv ı tekmeledim. E .. ğırdım. 
-Ac!. 
Kırncağım. 
Seni de öldüreceğim!. 
Deye söylendim. Fakat, kaclm 

aldırmadı!. . . . . . 
- Kapıvı isterse açsın!. 
Yine döRcrim!. 
Nasıl olsa onları elf! geçireoe -

~i.m. 
f .1.rkıuı vaıd 

yonu bazı muhtelif cins 
mallar da sür7 atle az .. 

rni fiat koyacak 
Fiat mi.ırakaıbe komisyonunun 

da!ıa sık top anması ve daha esas- ı' 
lı btr şekilde çalışması kararlaş
tırılmıstır. 1c ticaret umum mü
dür muavini B. Süreyya bu me
sele ile alakadar o1mak üzere dün 
şehrimize gelmıştir. 

Komisyon kömür ve otomobil 
levazımı fiatlarını tesbit ettikten 
sonra, tuhafiye eşyası, hırdavat 
çeşitleri ile naftalin ve saire gibi 
lbazı maddelere de azami fiat ko
yacaktır. 

Memleketimizde. y~pılan çiviler 
kin de bu~un komisyonca veni bir 
fiat tesbit oluna<:aktır. 

Çivi buhranı ve çivilerin sak -
!andığı iddiaları etrafında Veka
let müfettişleri lbir raoor hazır -
lamıslardır. 

Maniıfatura çeşitleri fiatlarının 
da biran evvel tesbit olunması i::r 
teiıdiı.!indcn fiat mürakabe ko -
misyonu çeşitleri tetkik etmek -
tedır. Bu meyanda kışlık palto ve 
pardesülük ikumaşlarla, kalın elbi
se kumaşlarının ve kışlrk kadın 
ilrunıaşlarının fiatlan ya'klasan 
mevsim <iolayısile sür'atle tesbit 
oluna~aktır. 

Komisyonca kalın kumaşların 

fiatlannda yüzde 10 mikdarında 
bir tenzilat vapılacai?:ı kuvvetle 

Sahte mübadil bon-OSu basmak
tan anaznun olan 14 mevkuf ve 3 
:t?ayrimevkufun ımühakemelorine 
dün de 2 inci aE!ır cezada devam 
olunmustur. 

Gecen ct:ls~e muhakeme, bas
ka bir •bono sahtekarlıi!ından do -
lavı .zncV'kuf bulunan Etom isimli 
birinin sorcuva çcldlrnesi icin ta-
1.ik edildiitinden dünkü celsede 
evvela Etem dinlenilmistir. 

Etem ifadesinde, ibilmiverek biri 
sahte bono satın aldıi!ını ve sonra 
.bunu başkasına ciro cttii?ini söy -
lcmistir. 

Sahte bono bnsanlann elebasısı 
olduğu iddia edilen B. Nihat Öı:ko-
vuncu ise, bu iddianın doi!ru ol -
madıi?ını ve asıl işi çevirenlerin 
Etem ıle Hasan oltluğunu sövlt'-
mistir. 

Bundln sonra mahkeme, cecen 
cwsede soreuya çekilen ve se:rbest 
bulunan bono sahtekfırlıi?ı maz
nunlarından Abdülka.dirin de 
mevkufen .rnuiu(keme olunmasını 
kararlaştırarak mumaileyh hak -
kında tevkif kaTarı vemnis ve cel
se başka bir :güne talik olunmuş
tur. 

---oo----
tahmin olunmaktadır. 

IKUÇÜK HABERLERi 

Erkek terzilik mektebi 
imtihanları 

• * Geçenlerde ölen kıymetli a-
limlerden Beyazıt kütüphanesi 
müdürü B. İsmail Saibin Vezir ha
nında ve Sultan odalarındaki 1000 
ciltlik kütüphanesinin Maarif Ve
kfilet~ce satın alınması karar -
la:;;--tmlmıstır. * Şisli Halkevi Trabzondan 11 
kisilik bir ovun heyeti getirtmek
tedir. Bunlar İstanbul eğluncc -
!erini teskil etme1ı:: üzere varın ak
sam Tepe-basmda Karadeniz ha -
vaları oynıyacaklardır. 

.Şehrimizdeki Erkek Terzilik o
kulunun her yıl talebe sayısı art
tırılm:ıl{ suretile genişletilmesi 
kararlaştırılmıştır. 

Diğer tnraftan Erkek Terzilik 
okulları için yeni bir imtihan ta
limatnamesi kabul olunnrak dün 
'.Maarıf MüdUrlüitüne teblii! olun
rnıustur. 

Bu talimatnameye göre sınıf 
mual1iml0ti her talebeye vıl için-

de kanaat notları verecek ve biLl
hare t.ılebeleı· komisyonlar huzu-
runda bütünleme, engel imtihan-* Dikili zelzelesi es asında vı- larile biçki, dikiş kısımları rnezu-

kılan Yayakum ve Ovacık köy - nivet imtihanlarına tiıbi ol~ak -
leri 84 er evlik olarak Kızılayca lard1r. Bu mekteplere öğleden son. 
ibiran evvel inşa olunacaklardır. ra de\·am mecburidir. Mezuiyet * Son vaamurun Ege mıntaka- imtihaıılan yılda 2 defa yapılacak
suıda 5a bin çuval yani 5 milyon 
kilo üzüm .mahvettiği anlaşılmak- tır. Girdikleri mezuniyet imtihan

larında muvafak olamıyan talebe
tadır. * !Maçka. Tcşvikive ve N~an- ler müte· .ip üç mezuni} et im~i-
taşı rnıntakalarmda sivrisineklerle hanı devrcsin~e muvaffak olama-

dıkları de .. sl .... rden tekrar imtiha
mücad~le icin ı.-ı.ıiar mazotlan - na .girebilırler ve bu müddet için.. 
makta ve pislikler kaldırılmak - . de okula devama mecbur değildir
tadır. ler. * Gecenlerde Tophanede üvey --------------
!babası İhsanı para meselesinden 
dolavı tabanca ile vurmak istiyen 
fakat tabanca ateş almayınca bı
çakla yaralıyan amele Zarif dün 
4 üncü sorgu hfıkimli,E!ine yeril
mis ve tevkif olunmustur. * Hulıç fenerinde Çivi fobril:a
sın<ia çalısan Kenan Körük elini 
ım.akineve kaptırarak yaralanmı.s 
ve Musevi hastanesine kaldırıl -
mıstır. 

*Yeni volcu salonu lokantası
nın nicin bir ecnebi grupa veril -
diği ve ecnebi garson kullanıldıb 
hakkında tahkikat vall!llak üzere 
'.Münakal~t Vekaletince şehrimize 
TOiifettis ı?ôn<lerilmistir. * Evvelki ;!?Ün zabıta memur
ları tarafından yapılan kontrol • 
lard.a kala vsı~ kaplarda konserve 
imal ettij!i görülen Unkapanında:ki 
konserve fabrikasının :isminin Er
mis o1mayın Ermis oldu_ğu anla -
şılmıştır. 

lr iz n erdi 
spL izin Derdi 

Fatih durak yerine 
hela lazım 

Bir okuyucumuz yazıyor: 
cDün, Fntilı tramvay dura

~nda temiz pak bir kadın mi
ni mini yavrusunu kaldıruna 
çökertmiş, çiş ettiriyordu. cNe 
yapıyorsun hanım?. diye so
ranlara kadın şu cevabı verdi: 
cNereye ettireyim? Etrafta 
bir hela yok.• ve orada duran 
halktan bir çoğu kadma hak 
verdiler, çünkü şeluin bu en 
kalabalık durak yerinde he.. 

1 
la yoktur. Ve buraya bir hela 
yaptırmak JCzıındır.• 

1\o. 153 Yuaıı: 1\1. SAl\ıl KABAYE\. 

Cem, yine nereye gidiyordu? 
Yeme içme firavandır ganll 

eyyam hamıolm.u 
Dolu nas ile nimettir firaz ile 

neşip ancak 
Gıdamız şehit ise zakkum 00. 

bfıdhah tutmakla 
Ağız acılıbn defeylemez eyva 

ve sebeb anca 
Dua edin bize ey dostlar iman 

ola rud 
Tahammill müşkiil oldu aşıka 

ilem raldb ancak 
Cemin cam Wcıadümi hak 

mey 8dWe ;perldesüa 
Sunulsun nakli gufran beı:mi 

bulsun zin ve zl:> a.ncM 

Sultan CcımiR lra .m.amumıaıl 
WWln esud ha7atmm safahatmı 

,-östermekle ttırlhl Yaikahlr ~ 
ee en kuvvetJiı;idir. 

Sultan Cemi luristiyan olmq
tur diye tarihlerine geçire& A'f
rwpanm bım mü-.errihleri ba 
manzumesi önünde hicap tlay -
mnlıdırlar. 

Cem Sultan bu nıansu:mesinde 
Papaya karşı yaptıW itirazı, di.ni
ae sedakatini ıösteriyor. 

Cem, son zamnnlarda fevkaJ.6-
•e muztariıati. lztırabı gittikçe ar
tıyordu. 

Cem, meJdklit. Bele .PnDSa kn... 
ham onu alıp ptiiı:mesi b&bü -
tlhl asabmı ltennnşta Şimlli yine 
aereye gidiyordu?. 

Şüphe.sis yiae ~tr .-toya b .... 
alacaktı.. ÖlllrClab. IODIDMl ka -

Hangisine inı;nah~ 
Y . A ş '!:'S'l\lıJ azan. . . .ı~· , 

Muhncip devlletler tarnftl! 
nskeri h:ırckat Jınl&andn d 
rcdilen resmi tebliğlere . 
propaganda payı avırmak lıı 
du. Her devlet k<',;di vv1i>' 
'kuvvetli, knl'Şt ındald dii . d 
nın vaziyetini de zayıf go 
mek .ister. Bu propr
payı, billınssa nskeri h11 

tın tefsiri bahsinde sö~ 1 
sözler için ayrılmalıdır . .B r ~ 
Jetin askeri kıt'nları, ileriler '. 
geriter. Bu harekiıtın ctıcııl~ 
ve şümulü hnkkıııda iki tıı' 
sözleri dainıa birbirine tı}, 
İlerliyen iaraf bunu elıen1tıt' 
göstcrmcğe, geriliyen taraf ~a 
ilcrliyişin ebemiyctini aznİl;ı 
çalışır. Bitaraf olmyucu. tc 
Icri mütnlea cdcr~en, {!ııiııı:ı 
nu göz öniindc hı.ılundıır111 1~ 

Fakat hnrbin lıirk:ıç a;rlılı .,şt 
ri, bitaraf okuyucuyu çol• "

111 bir \'aziyet karşısında hır:ıl> 
tır. Ha\'a harcknh hn'·kındıı bl 
reclilen İnı:-iliz ve Aimnıı 1C 

1 
lerindeki tennlcu7., harekfıhP 
sirine ait mesclelt'.rc inhiS:~ 
meyip, doğrudan doğruyn il'\ 
rafın zayıntıııa tcallfık df11r 
dir. Bir hava muharebesi ol~. 
İng-ilidcr tarnfmcnn neŞl't" 
tebliğde Alnınnl::rın mesel· ~ 
tayyareleri diiştüğü, kendi ı3 
atlarının ise. nncak otuz tal'> 
den ibaret oldu~1 iddia "~ 
yor. Halbuki n:vnı harekat·~ 
kında Almaninrın nesrettıj,f 
tebliğ- tam bunun tersidir:~ 
lizlerin yüz tn~·ynre zayi etti ıl 
kl"ndi zayıntlnrmm ise, otuı, r 
yareden ibaret olduğunu idd~ 
derler. Bu. bir, iki, üç gün ~ 
iki aydnnberi her ı?'fin avnı ~ 
de devam edip gidivor. Ştt 
de hangi~ine inanmalı? fıt~ 

Bu suale cevap ararke:• ·~ 
lizlcrin daima doktu ıı;övlcd~ 
rini, Almanlnrın ise, daiııııı .. #. 
balcgaya kapıldıklarını .d11fi 
mek kanaat verici değildı~\; 
let olarak Almnn1ar da İn#!'l eC 
de doğru söylerler. Hükliıt1 / 
ları:k, her ildsi de propnı:'l1,; 
ıçın nıiibale~a)·ı ve hatta 19 ti 
uiz güriir. Rmınnla bcr:ıbct•jfi 
tayyare zayiatı lıakkantfa in~Jt 
ler tarafından ne redilen tc (1 
]erin Alman tehlii!lcrine nnıdıf' 
daha doğru olduğunu inaıı 
cak bir takım şartlal' vardır! /, 

1 - Evveln hnYn harbi j~ ıtl' 
topraldnnnda ve İngiliz ııııl ~r 
nin ~fo:leri ()nünde yap11tıı:> ' 
dır. Yiiz İngiliz tayyaresi d(ı! ,1 
iö halde hunu 'resmi teb1İ~~ 
tayyare dü tü gibi göster ııd' 
hn1km hükUmcte karşı itit:! 
sarsar. J.' 

2 - İngiltere hiikfımeti, P'. ~ 
mcntonnn daimi murnk::ı1JC5ı1" 
tındadır. Ve va.~iyet hnklı111r!;ıv' 
rilen rakamlar için bu heyete 
şı mes'ul vn:dyett"dir. . ıi 

3 - Sımsiire rn~men tngıl ~ 
de math••at vardır. Mernlcl>;I' 
her tarafına yayılmış ofan gs"-~ 
muhabirleri olup biteni görfl1c;J 
YC gazete1er hiikfımcti icJllı 
tenkit etmektedirler. ,~ 
Söylemcğe bile lüzum yo tı·~·I 

hu artJ::ınn hiç biri Ahntıtl~rı' 
mevcut dcj!ildir. Almnn cf1. 1 J 
mnsiycsi harbe ait nıcsclelcrl ~ 
kmda öyle lmyu bir kcrnrı 1

, 

çindedir ki mesela ınuJııırcbJ! 
İngiltere tarafından h~land ;P'. 
inıınmaktadır. Alman prop:ıgıı ,,, 
sı, Norvcç'in ve Dnoim::ır1'11i 
Almanya'ya karşı tnaruzıı gc~i 
üzere bulunduklarına Alrı111t~ 
inandırmıştır. Bu şartlar ııl_~, 
yabancı memleketlerin ecıı!fı: 
mumiyesi, İngiliz resmi telı f 
rindeki rakamlar karşısınd11 ,r 
man tebliğlerinde zikudil~JJ f. 
kamlnra inanmakta teredclııt P' 
terirlerse, Alman propal!11.~ 
kendilerini mazur görmelidJ:.j 

~ ş. ESl\l ,,. 
dar şatoclaıı, o-toya dolaştı .ıı 
cakh. c!', 

Sultan Cem, c;:arl ile bcrııb 01' 
hayct Suncomanoya geldi. 
dau Tibanoya vasıl oldu. -ıı•'d 

Sultan Cem, bütün s~1e ~ 
müddetince hep kral Şnrl 1 IJ I' 
raber bulunuyordu. nast .J 
Muztaripti. :;4' 

Cem, ıztuabmın bir ,111fi. ff. 
sonra geçecei:riui zannctrnış f' 
kat, günden güne artıyord11: ... ~ 

~}>il" 
Dunla beraber nc.fsinc bıı ~ 
du. Hasta!ığı l,rilnden güne ...ı, 
yordu. ~ 

S;.ltan Cem, öyle bir }!:ılC d~ 
işti ki, artık at üzcrinde1ıcr:.. 

maz olmn.şt.u. Bütün ga~rr~ıi ~ 
ve nefsine hakim olmak 8 JJY 
mamile kınlmıştı. Hasta ~ 
;yolcului?a dev m ediyor~~'.ıe ı 

Nihayet Snltan c·eın ~) ~t~ 
hale geldi ki, ata bin..oıcdi',,pt"J 
sine Fransa kralı bir s:ıl b,rııi .ıl 
Bununla taşındı. Sultan JJıY 
üzerinde .kapzyo getirdil~· .J 
lığı kapıda fiddet kcsbet~: ~ 

Türk ~desinin yils:ili,111': 'i 
Mynu #. Fakat, biitüo,p1ııi,.. 
rağmen SuHaa Cem keıı 1

; ,, 

l:iyorda. CI>e\'aıP 
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Fransa - Holanda( Türkiye ve Hint lsviçre üzerinden\ 
l11Ünasebctlcri ticareti daha geçen lngiliz 
bugün kesildi genişliyecek tayyareleri 

~ünasebatın kesilmesi
n~ asıl sebep nedir? 
blldra 5 (A.A.) - Reuter: 
'
1 •lancıa hükiımetinın matbuat 

;ryıs; Londradan ~en bil<iir
~;.;;r,e ııöre, bu.ııünden itibaren 
o.; ,"nda . ile Fransa arasındaki 
bu01 ."rnatık münasebetler nihayet 

••aktır 

Basra Jollllld&a hayh 
i•tif ade edecejiz 

Stmla 5 (.A.A.) - ;aayter bil -
diriyor 

Türlı:ivedim ,.nen Bay Banıyııı 
iffindistanı ziyaıeü neticesinde 
'l"üı'k - Hint t:ica ettıAe bir teza
yüt kavdedllec:di ümi olunmalt
tadır. 

Almanlar bazı telmih
lerde buluauyQrlar 
Ber1ia: 5 (A. A.) - D. N. B. lriL 

d.iriyar: . . . 
ııPD tayyarelerımn svıçre ara-

lsoN24SAA 
içindeki 

Hadiseler -------
(Bu yazının metinleri Ana
dohı Ajansı bültenlerinden 
al.ımwştır .) 

Telhis eden: MUAMMER ALATUB 

Hitler, dün BerliDde ki Spo~ 
lasta 1940-19il kJfl yardım esennı 
açarken bir n..tuk ıı6ylemiştir: 

Hitler'deı:ıı ev...el. söz alan pro
pE«anda nazırı Göb1es sekjzjnoi 

.kq yanimı eserinin açıhna& n:ıii
nasebetıle, bu 1 e ı tkf•lün faaliy&. 
tini hülisaland.ırm ve eserin 
642,000,000 mark temin etmiş ol
duitunu bikhrnıi$ir. 

~.llırkaç ~ evvel Fransız hü
r .~n.ı Siside buhman Holanda 

~·!sine ibu tarzda kararlar aI.tru.
llıl;ı'<'cbur bulund~u bil<tir -
iı . ır. Bunun üzerine Holan<b. 

ıı-~t· rnet~ Fransa i~ olan diplo
itıQ k ınun~scbetltnn 5 evlulden 
ı!;ı •ren katedilecei!'mden haber
~~ edilınsitir. Holanda elcilii!inin 
~ Urları yakında Vışiyi terke-

B. Boray, f!iınladaki hilk1'.'.amet 
erk3.n.ile bir«* milli.katlarda hır 
lunduktan sonr:a Kalkftte ve Bom
lbayda. Türk eımUıeıımdan bir ser
e acımak icin mühim ticaret mer
kezlerini ziYQn!te !{itmiştir. 

zioinin bitaraflıtuu mütemadiyea 
ilal'1 etmelerinden babı.ederek, 
Berlia'iıı. &iyasl mahafili, sviçn
nin evvelce şimdikinden daha ~ 
ka bir surette mukabele etmif ol
dniunn işaret etmektedirler. 

alınz ngi!iz tayyareleri tarafın
dan .. apılmakta oGn bu arazi bi
tarafbtı ihlil.li keyfiyetine karşı, 
svirre matbuatının, gece zarfında 
ecnebi tayyarelerinin düşürülme.. 
Ierinin veya memleket üzerinde 
nçmalarına mani olabilmenin m~ş
kül olduğunu yazmaları da garıp 
görülmektedir. 

Bundan SOlll'a alkışla.- arasında 
loi.irsüye gelen Hitler bir senelik 
harl>in, Alman bakımına göre bir 
:icmalini Yaı>aralk., bilhassa demiş
tir ki: "Harbin birinci seresi bit
miştir. Bu senen lill4 harbinin 
!birinci senesi ile mukayese ede
meyiz. Ç9.nkü elde edilen muvaf
fakiyetlerin rrusli yoktur. Ci<>çen 
harbin lbirinc.i senesinde kat'i hal 
sureti değil, ancak mmi neticeler 

&~;ıi~ e yapılan 
Yeni hava 
hücumları 

" llij '•York: 5 (A. A.) - Reuter: 
iıa~ lıerlin'de v~ olan alarm 
ta, tı !'a.klo.D<la, NevyOl'k Time. 
ı.,1•tes;nin Bcrlin m.ultabiri şun-

}~ il" ınaJctadır: '• t' İnıtiliz tayyareleri cenub 
hu. 1"1al istikametleriJıden Berl.in.e 
?ı, huııı •lnıislerdir. İngiliz pilotla
liİıd av~. ırıüılafaa toplanrun Ber -
ha,

3
• .. gorülen belki de en şiddetli. 

l.;,j ıı at~Ierine maruz kalırut -
ır. 

l hıuı, .. ,_ 
atd a..,., iyi haber alan kaynak-
'}n·an aldığı maUimata nuaran, 
l•ıi~·g•ce zarfıııda İnııiliz tayyare
dii.ıt 1~· Alınanyada muhtelif en • 
•ttil;1•l. hedefleri de bombardımaa 
~dde~~·ıU ilave etmektedir. En 
Ilı,,. lı ınuharebeniıı Magdebourg 
j;'ilıııde cereyan etmif olduğu bil-

•tıelr.tedir. 

Odun ve kömür . 
yerıne 

t~ v ( 1 inci cıılıifedoı devam ) 
1'.ıt1 • &eir mahrukat da ortadan 
l;;ıı:ı~'ll.ara1c, buralara da linyit 
lııah urıı verilecektir. Köy !erde 
'•1<1.'U~at yerine kullanılan güb
ltıı lıukunıct tarafından satın a-

ara~ b 
tıtk .., unlar ziraatte kullanıla-
~iı ı':~ lluıkabilinde köylüye Iin-

1.t '"llıürü verilecektir. 
>,.~ıııı~~etin bütün köm~r ihti
Se1;1 .tti Bank bir elden idare e.. 
ijı., 1~r. Banka köylere dağıtmak 
1~a~/ki tip ucuz sobalar yaptı -
~"'b: it. Bu sobalar köylünün hem 
<t, j~ ~·asıtası olacak, hem de di-
~~tıyaçlarııu görecektir. 

lc.q•I 1•lerde kullanılmakta olan 
lıııt at da bazı ilaveler yapılmak 
1'.ltt~~~ linyit s'>bası haline geti
ht ,0~ ı:ibi Eti Bank ayrıca lin-
Aı, •lan da yaptıracakhr. 

~tş 1;"1•kette, bütün bu ihtiyacı 
l'it ~acak derecede mebzul lin
dır, •ııi nıe\'cut bulunmakta -

b~~iipt;iki kişi 
~~~irini yaraladı 

Türkiyj Bal!dat volu ile Basraya 
Wl:ıvan demiı .vvhınun j!eQenl.er-

de ikmal edilmie olması ve her ilci 
memlekethı. yeni mahrçler bul-
mak arzusu B. Bornvın vazjfesin
de muva.ffıırk obnası kin mühlııı 
bir ilmi! olarak teltııl<k:i edilınelı:
dir. 

Bir İtalyan tahtelbahi-
rinin becerik.;izliği 

Lizben: 5 (A. A.) - cAwceta• 
ismindeki 3(42 tonlnk İngiliz va
puru, İtalyan ohtuığu zannedilen 
hir denizaltısı tarafından, biç bir 
muvaffakiyet elde edilmezsizin 
torpillenmiştir. Deruzaltı gemisi 
vapuda iki torpil atnuşsa da hiç bi
risi isabet etmem.iştir. •A\vceta> 
dört obüsle mukabele etmiştir. 0-
büslerden birisinin denizaltı ge -
misine isabet ettlli zannedilmek
tediT. * Budapeşte 5 (A.A.) - Macar 
istihbarat aansı blidiriyor: 

Resmi bir teblifuı bildniiri~ 

nazaran, Alınanva, Macaristan ta-

Mezk(lr siyasi mabafil, hu tam 
harekette sviçre bitaraflığıııda bir 
telakki tebeddülü sezilcbilece{:lııi 
zanııetmemektedir. 

Slovakya da 
yahu diler 

Presbourır. 5 (A. A.) - D. N. B. 
bildiriyor: 

Dün akşam parlamento, yahudi-
lerin Slovakyanın iktısad1 haya -
tından uzaklaştmlmalan için hü
kfunete salahiyet vermiştir. Bu 
salihiyet bir sene için muteberdir. 
Diğer taraftan, icrai hükümler \'B

sıtasile yahudiler tarafından elde 
edilmiş olan gayri menkullerin, 
eski sahipleri eya veresesi tara -
fından altı ay zarfında geri satın 
alınabileceğine dair bir kanını la
yihası da tasdik olunmn~tur. 

Stokholm, 5 (A. A.) - Stcfani 
ajaıısından: . 

rikile Basarabvada bulunan Al- Norvcçin In>'ilterc bankası mah-
ıma.nlara yiyecek ve giyecek yüklü zenlerinde bulunmakta olan altın 
trenler sevketıınektedir. ihtiyatwın Nevyork'a gönderilmiş 

Resmi bir tebliğin bildirdi&e olduğu haber aluımı.ştır. _ 
"V'"Y""'<"fıf" W"•urv·yı-:rrt ... -rm-...,~ ~ -- -~-.._---- -

İngiltereye dünkü MJ.carlar Transi!van-
hücumlar yayı işgale başla 1ılar 

( 1 inci sahifeden devam) 
bir sınai müesseseye baır.balar at;
mıştır. Hasarat ve bir miktar da 
ölü ve yaralı vardır. Yaralıların 
bir kıstn1 ağırdır. 

Dii!eri Kent eyaleti ve Tavmis 
nehrinin mansabına kadar u<,.muş 
ve Mevav civarında bir şehrin ü
zerine bambalar aimı.ştır. Birkaç 
ev hasara uiiramıstır. Birkaç va
ralı varsa da hiç ölıl yoktur. 

Diğer taraflarda cenupu şarki
de birbirinden uzak bazı mınta -
kalara bombalar d:üsmüs bir takım 
dükkan ve ev lcr hasara uğramış
tır. 

DÜN DE 54 ALMAN TAYYARESİ 
DÜSÜRÜLDÜ 

Londra 5 (AA.) - Saat 10 a ka
dar Londrava gelen raporlara na
z.aran. dün 1nııiliz sahilleri üze
rinde 54 Alman tayyaresi tahrip 
edilmistir. 

İngiliz hava kuvvetleri de 11 
tayyare kavbetmi<lerdir. Fakat 1 
bunlardan besinin pilotları saii ve 
salimdir. ----00---

Amerika muhripleri 

( 1 inci sahifeden devam ) 
ANTONESKO KABlNEYI 
TEŞK.lLDEN VAZ GEÇ'l'l 

Londra 5 (A.A.) - Bükreşten 
gelen telgraflara göre. General 
Antonesko yeni ka.bınevi te:;.kılden 
feragat etmiştir. Bunun se!)eplerıı 
bilınrneınckte<lır. Jl'akat zaı.n<'<iil
<Ü~ıne örge, Kral, bugunku şart
lar <!alıiıındc. Romanvatla pı;k şid.
detlı tedoirler alınmasında ısrar 
etmistır. Bu yüzden Kral ile Ge
neral Antonesko arasında tcsriki 
mesai kat'i surette gayri mümkün 
bir hale girmistir. 
Şhndi öğrenildigine göre, Ru -

men pavıta!ıtındaki karısıkııklar 
evvelce zan ve tahrni n ccLldi.c,in
den daha ııerıis ve ciddidir 

1'.Iomlcketın ic taraflarıı1.J..ın ge
len haberıere gör~. 1~ransıI11cın -
yada LakPm kararına kar$ı mu
kavemet nılıavtt bulmuş olmak
tan uzaktır. Bırc'Ok verlerde silıiılı. 
patlamıstır. 

Klui'da. nümavisciler İtalyan 
konsoloshanesini tahrip etımisler
dır. Ancak p0lısin müdahalesi sa
yesindeclir ki, konsolos emın bır 
mahalle götürülmüstür. 

alınmıştı. , 
Bu bir sene ~e bir çok mu -
hasımlar ortııdan l<aldırıhruştır. 
Eğer İngiltere henüz aynı aki
bete uğramadıysa, bunu coğra
fi vaı:iyeet ve lkçmaktaki fe-v -
kalade meharetine medyundur. 

Fransa şimdi mal(lüp edilmiş
tir. İnl(iltere ise her zaman ar -
zu ve ümit ettiltl stratejik vari
yete gelmiştir. İngiltere ıçın 
h~ daha üç sene devam ede -
oek dendi. Fakat ben Mareşal 
Göringe: •Her şeyi ~ sene i
çin hazırla• dedir. 

Ben 'harbin ~ sene sürece -
~i zannettiğim için böyle ha -
reket etmedim. F~<at her halde 
İ~iltere yere serilecektir. Ben 
bwııdan başka nehai tarihi tanı
mıyorum. E~r İnl(ilizler: cNi -
iıayet neden gelmiyorsunuz?• 
di'Yorlrsa, onlara ce'\Tap verivo
·1vierak ebneyiniz, geleceğiz.• 
İngiltere antant için bir çok 

defa elimizi uzatıl!ınıızı siz de 
lbiliYQrsunlız. Fakat şimdi sarih 
ve kat'i bir hal suretine kadar 
çarpısmavı tercih ediyorum.> 
İNGİJ,TEREYE vERfLECFK 

AMFERIKAN MUBRİPLERl 
Kanada bahriye nezrctinden 

verilen maHimata öre, 50 A me -
rikan mutıriibinin Kanada liman
lannd'\ İr>,;:iltereve teslimi icin 
tedbirler alınmnlktadır. Bu duh
riplerin ne zgman hareket ede -
celk.Jeri hakkında tabii bir sey 
sövlenm!'mektedir. Çünkü Alman 
tahtelbahirlerinin bu muhriplerin 
İn.tıiltereve 11e 1 işini kolla rncakla
rına siiphr e<lilrnemekte<l:r. 

P.İ~'KÜ H ~ V t'\ 
MUHARERELERl 

İngiliz teblii(ll"rine göre, Al -
manlann tavyare 'hücumları oPk 
o kadar •cddetli olmamı~tır. Dün 
gece Alman tavvarelcri İ11ırilte -
renin sim•li şarkisindeki s"'hirle
ri ve Bristol kanalını i5tihrlaf et
mislerdir. Bu scbirlere kuvvetli 
infılak ve varıı?ın bombaları atıl
mıs. bazı yerlerde ciddi hasarlar 
olmuştur. 

D'in sabah ta iki tayyare ıırÜ -
p11 İngilterenin cenubu sarı i sa _ 
hilini gecrn~ler. bir ımın Kent e
va~etinde tavv:-ıre meydanlarını, 
dir'tcı r .urup ta Tavmis mans;ıbını 
gcçerl"l< Esseks tayyare mevd•n -
]arını boorbardıma netmis!erdir. 
Aveıbr ve dafi topl.ır faaliyete 
ıı"'cmistir. Alman tavvarelerinden 
pek ızı müdafaavı ııeçobilmiş, 

Alman tebliğleri de, muha
rebe tan•areleriıı.in Taymis man
sabıntla ki tavvare meydanlarına 
hücum ettiklerini, bir kaç İllJ(İ
liz tayyaresinin tevkif etmek te -
şebbüsüne ra~en, Alman tav -
yarelerinin hedeflerine w,rdıkla
nnı bildirırıektedh. 

ALMANYA ÜZERİNE YE'.'ıİ 
HÜCUMLAR 

~ ıı~ll<le 8abahavdar caddesinde 
~le .ar.ada oturan buz fabrikası 
~ı4':~ Öıner oMu İsmail ile 

ar ar,ıı,a clikiın evinde çalışan 1 
~hah ~· VIll"t' oi!lu Mehmet bu 
1- ~a., it '11<>sdedcn dolayı bıçak
&; ile ~a etınıslerdir. Neticede iki
~•lıııı araıanmtslardır. Bunlardan 
~•lıta,•~ varası tehlikelidir. Ya-

( 1 i'1Ci sahifeden devam J 
gıc1>, •anlaşma, Ameriıkan mille
tinin sempatisinin nerede oldu -
iunu eösterir.• 
AMERİKA ÜSLERE 25 MİL YON 

SARFFIDECEK 

Tamı.svardaki İtalyan konroloo
hanesi de vlkılmıs ııibidir. Kon -
solosa fena muamele e<tillllistir. 
Mahalline ııarnizon kıt'aları gön
derilmiş, vukua Relen şiddetli bir 
mücadele altı saat sür:inüslür. 45 
kisi ölmüş, bircok kimseler de .va-ı 
ralamnıstır. 

Son bir İnııiliz tebliiii, İngiliz 
bombardıman t3.'\'Varelerinin Al _ 
manyada Griinvald ormanların _ 
daki aSkeri hedef!,..,.., taarruz et -
tiklerini bildlıımelctedir. Bir çok 
yan,gJnlar cık'lrılmı~. ir<fil:'rdar 
olmu.>tur. Ba<ika tayyareler de 
Bad<:>n. Baoon"un şarkında kesif 
ur;wıları vapmışlar, lburalarda ev
velce vanılan hücumlarda çıka -
rılmı.s olan vanınnla-rm il"an de-

•ı11rıı- rraJ100.sa hastanesine 
"'nıslardır. • 

Londra 5 (A.A.) - Amerika. 
bahriye nazırı Knoks, kendisini 
Atliintikte müdafaa mıntakalarına 
eötüren trende 2azetccilf?'re a~:ı
ğ:ıdaki beyanatta bulunmustur: 

clfa\'a ve deniz üslerinin mev
kilerini hazırl'""'ak üzere derhal 
25 milyon d<ılar sarfedeceğiz .. 

Knaks İngılız - Aanerıkan an
lasmasının büvük gürültülere yol 
acacai!ını SÖ\ lemistir. Bu husu.çta 
muazzam bir muhalefet ııöste~ 
olacaktır. Fakat Amerikan kon -
gresi umumi efkarın hiss: va tını 
hiç süphcsiz iVi bilmekte<lir. --Sümerbank müdü'Ü 

Sümer Bank umum mü~"rü B. 
Bürhan Zihninin bir ikı gunc ka-

1 dar •ehriınize ge~es. bc.kl~nmek
tedir. Mıımo.ilevh sanavı b irliilin
dc trikota., coran fab- kati>rlcrin1 
bır toplantım da\•et ede•ı·hır. 
Bu toplan! •a febrik:ı!orkrın yer
li sun'i ipek. M riros ipliği hak-\ 

• 
kınd ki fikirlerini ve bu husus

' takı flıtivaçlarını dinlıvecektır. 

Transilvanva sehirletinden bi
rintle, bclcdive dairesine Macar 
bavrall'ı ceken Macar belediye re
isi !ine edılmiştir. 

Demir muhafızlar reisi Sima, 
kendi teşki13tının 1 evlülden iti
baren ihtilal faalivetine başlamış 

1 
oldu~unu acıkca beyan etmiştir. 
TAKSİM EDİLEN YER. L'ERDEN 

1 
},,Ll\CARLAR BUSABA.H 

HUDUDU GECTILER 
Vichv 5 (A.A.) - Bu<lapeste -

den Havas aiansına j!(•l,,ıı bir tel
grafa göre, :Macar kıtaatı. bu sa
bah saat vedide Transilvanvanın 
Macaristnna terkl'dılınis olaa kıs- [ 
mın1 L.c::l1'al etmek Üz(•re eski Ru
men hududunu u0cmctc geçme:ı[,_ 

ıbaslaınıslardır. Bu sabah saat ye
di:le :vıacaristan:!aki b,i~ıJn k.ili
selerın canları olanca ~c.ıvvetlc -
rıie calrr.akta id.ı. 

Bugün Macar k•t'aları si:ın<tiki 
Ma,·o.r ve Slovak ~rnd:.ıtları ile 
tahdit cdilmis ulan sım~lı ız:ırbi 
kösesınd('ki arazı parııı,ın: i•;;al 
edeeek.lertlir. 

vam etmekte olduğunu ı:ıörmüş _ 
!erdir. . 

Diiter filolnr da bir lektrik 
santralini, bir silah fabrikaoını, 
Ma,gd iliurıı'da petrol depolarım, 
bir celik fabrikasını, AlManva ve 
Hollandada bir çok la'" <ı r"' mev
danlarını bambardımaıı etmi$1er
dir 
D~nama tavyareleri de Beri 'nd 

karıal ııırb .. ır..tanddaki do!<lara 
taarru-z etm:slrrdir Tavvarelerin 
hrr>i de rro• i dön.,.,üst.ür. 

ROMA. ·y, DA V AZIYF.T 
S0n rihıı a\ ig had~selerini mü .. 

teaıb;:ı Fomoııvada G:zurtu l:abi
nesi istifa etmistir. 
Di~er taraftan . 'fronsih-aıwarla 

mr·t: Hveme tt('~~dlatını vücude 
gd r'llek !cin Kluj'a Rilrnis olan 
eshı köylü parlisi lid"'rı :f.[anıu 
Trar s.Ivanvavı tcrkedcrck, Ro .. 

Hitler'in dünkü 
nutku 
(Basnıahleden dennu 

Jlı>ktası .ile temas halinde Jmlauıı 
İngUisler için T1l2il'et hmamile 

bunun abiııı>dir ve hubin uza -
lDllBlllda yalım İncilis müdaem 
kudretinhı artması değil, tııarrım 
ka blliyetiniıı 4e inkişaf etmesi 
pyreti mündemi(tir. Bu itibarla 
Alman dnlet şefinin İngiltere 
bakkındaki tehditleri şimdiki hal
de yalıua uinıli, iradeli n ümiıllt 
bir in5alllB kararmdan başka mad
di hiç bir hükmü ve ıı.eticeyi ifa
de etmemekte VO sadece şahai bir 
arzu ve hedaf ifadesi içinde kal
maktadır .Her halde, bu nutuk kar
şısında İngilizlerin aevmidiye dlif
me.k verine harı.hı bilhassa uza.. 
vacaibna Alman devlet şefinin de 
kanaat getirmiş baluııdıığunn öi
renm.ekten müt.evelllt yeni bir 
sürur ve timide kavwıtukları taı.
min olunabilir. Mııahaza, Almaa
lar tarafında• IMitün san ve talı -
minlerin fevkinde ve behemehal 
muvaffak olmak gayreti ile bir 
mücadelenin de İngiltereye karşı 
teksif olunacağı ve bilhassa tae 
üstünde taş bırakılmamak emeli ile 
İngiliz adaları üz~rinde faaliyet 
sarfedccekleri de muhakkaktır. 

Her halde harbin birinci yılı sa.. 
vnşturulmuştur; fakat, ikinci yı
lının netice ne olursa olsun Al
manya ve İngiltere hesabına çok 
daha kanlı ve inbidamlı geçeceii
ne de inann1ak 13zımdır. 

ETEM lzZh"T BENİCE 

Balık ihracahmız ve 
bir müracaat 

Balıkcılar cemiyeti Maliye Ve-
ikiletine ımüracaat ederek Yuııanlı

lar ve İtayanlarda olduğu l(İıbi ba
lık İhracatcılarına ucuz tarüe fue. 
rinden tııız verilmesini istem.işler
dir. 
Diğer taraftan bu yıl İtalya, Yu

nanistan, Romanya ve Bulgaris-
tana şehrimizden kara yolile, fri
porifik v~nl.arla balık ihrac o
lunacaktır. 

----()()----

Yeni icra ve iflas ka .. 
nunu meriyeti 

( 1 inci schifeden devam ) 
miştir. 

Çekler, poliçeler ve emre mu· 
barrer senetler yolile yapılan ta
k.ip üzerine borçlunun vaki itira. 
:nnın tetkik vazifesi ticaret mah
kemesinden alınarak tetkik mer
cilne tevdi olunınuı;tur. 

Haczolunan mala vaki olacak 
istihkak davalarının tatbik sala
hiyeti sulh ve asliye hukuk mah
kemelerinden alınarak icra hit
kimlerine verilmiştir. 

Ekseri vilayetlerde icra hakim
liği teşkilatı olmadığı için bu sa
lahiyet şimdilik yalnız /Uıkara, 
Adana. İzmir ve İstanbulda tat
bik edilecektir. 

Yeni kanunun meriyet tarihin
den önce, vazifeli mnhkcnıelerde 
ikame edilmiş olan davalar orada 
intaç edilecektir. 

Ev tabliye talebleri için evvel
ce sulh hakimlerine verilmiş o

lan salahiyet de şimdi icra hakim
lerine bırakılmış ve muamele da
ha kolaylaştmlnıı.ştır. 

---<><;~--

iktisat Vekilinin Garbi 
Anadolu tE tkikleri 
İktısat Vekili B. Hüsnü Çakırın 

ııarbi Anadolu maden mıntıtka -
larını ziyaret edecein öğrenil -
mistir. 

Eti Bank umum müdürü B. Re
si! Gencer de Vekille beraber 
tetkiklerde bulunmak üzere dün 
aksam saat 20,20 trenile Anka -
radan Kütahvaya hareket e~ 
tir. 

manvaya ·kalan araziye geçm~ 
tir. Maniu'un bu suretle infika -
ikinden sonra, simdiye kadar vu
kuaı?elen tezahürat hareketleri 
gevşemiştir. 

Macar ordulan bul(iinden iti
baren kendilerine terkedilen am
ziyi işgale başlıyacaklardır. Ev -
velce tahmin edildiği gibi, ciddi 
hadiseler olacağını pe'k zannedil· 
nıeme<'<tedir. 

UZAK ŞARKTA FRANSIZ 
HiNDİÇİNİSİ 

Japonların Fransız Hindiçinl
si makamhrından bazı talepler 
de bulundu.i'(u ve Vi'i ' hiikumeti.. 
nin bu talepleri redd~ttiği yazıl -
mıştı. Bunun üzerine, Jap0nlann 
da Hindicini arazisine ııirmeğe 
hazırlandıklan ve bövle bir te -
şebbüs takrlirinde, Cin ordusu -
nun da müdahale edecejti haıber 
verilmiştir. 

So ngelen haberlere gö~. Ja
pon talepleri üzerinde Fransa ile 
Japonya arasında müzakerelere 
tekrar başlanmıstır. Jap0nlann 
ültimatom şeraiti üzerinde ısrar 
etmivecekleri zaımedilmektedir. 

Bununla beraber, hudutta tab
şidat eden Çin !kuvvetleri derhal 
harekete geçmeğe hazır bir va -
ziyette bulunmaktadırlar. 

r 
Bu tarihi unutmayln 

40,000 Lira o gün çekiliyor 
7 Eylül... Bu tarihi unutmayınız. 

Çünkü ı.u tarih oW.ıı de hayatı mzda bir dönüm noktası olabilir: . 
Yadan sonbahara geçerken taliiııi.z kqtırn illtbahara geçebılır. 

Çihı.kü Milli Piyıuıp o gün İzmir Enterııa17onal Fuarında çekili-

,...r. (%) Lirabk tam biletle 40,000 Lirayı e pin kazanabilirsiniz. 

(1) Liralık bilet size 20,000 lira getirebilir. 

\eyoğlu dördüncü sulh hukuk hikimliğiiı~en 
Terekerine mahkemece e"lkonnlup tasfi}'edne karar verilen ölil 

Muhi.dd.in Kahraman uhtesinde bulunan Halıo o)tlu Abdüsselam 
mahallesi Bademlik sokak eSlci Y'!ni 14 numaralı evin tamamı ;,çık 
artuma. suretlle milikıememiz tarafmdan 8- 10 - 940 tar .. hine mü
sadlf salı günü saat 10 da satılııcakdır. Artınna bedeli yüzde yetmiş 
.beşi Q:eçmedi~ takdirde ikinci. artırması 23 - 10 - 940 tarihıne mü
sadlf çarşamba günü saat 10 da icra edilecekdir. Tamamının kıy
meti 1250 liradır. Dellaliye reımıi, ihale pulu, taviz bedeli ve ka
dastro harcı müşter.isine satllj eününıe kadar verııiler ıcrekeye ait
tir. Artırmaya ~dmeık için yü2lde yedi buçuk ni.siıetınde pey 
a.kçaS< yatıımıılı: lA=ndır. 

Tafsilat: Ev bodrum ve ça1ı. kati ve i'ki tam kattan ibaret nim 

lk.irgirdir. d . . . t d" l' Birinci bt: Çüt demir sOOoalı: kapusun an zemını çımcn o oşe ı 
dak bir bahçeye ,girilir bahçede havuz vardır. Bahçeden ahşap ç ll 
kanatlı kapudan üç basamak ile zemini çini d~li b:r sofaya gırı
lir solda bir oda odanın arkasında bir mutfak sof-ada bir musluk 
mah. '.li ve merdiven altında ufak bir hela vardır. 

İkinci kat: Ahşap merdivenle sofaya çıkılır yan yana soıl·ak 
üstünde iki oda merdiven altında bir dolap vardır. 

Çatı katı: Ahşap merdivenle ibur8',Ya çı'k:ıhr burası oda olarak 
kullaralacak vaziyette yapılmtŞ olup önde ufak bir tarasa vrdır 
Bodrumda bir lı:ömürlü'k vardır. Elektrik ve terloos te5isatı mevcut
tur. 

İpotekli alacaklılarla diğer alakadarlarm ve irtifak hakkı sahip
lerinin gayri menkul üzerindeki haklarını husU6ile faiz ve masrafa 
dair olan iddialarım cvraıkı müOOitelerile 20 gün içinde mahkemeye 
bildirmeleri icaıp eder aksi takd:inie hakları tapu sicillerile sabit 
olmadı.kca satış bedelin.in payl~ından hariç 'kalacaklardır. Bun
dan başka mezkur gayri menkul kendisine ihale edilen alıcı tara
fınd;uı satış bedelinin ihale tarl!ılııden itibaren beş gün içinde mah
lk.eme veznesine yatırılması akııi takxllnle icra iflas kanununun 131, 
132 ve 133 ucü maddeleri hükümleri tatıbik edilecektir. 

İsteklilerin yukarıda gösterilen ı?fın ve saatte Beyoğlu Dördün-
cü Su»ı Hu'kuk Mahkemesine jle'lmeleri iliin olunur. 940-47 

lstanbul hava mıataka depo amirliğinden 
1 - 350 adet demir karyola &alın alınacakb:!'. 
2 - Pazarlıkla ihalesi 11/9/MO çarşamba cünil saat 14 de Yeşilköy 

hava mıntaka depo Amirliği satın alma komisyoramda yapılacaktır. 

3 - İsteklilerin şartnameyi eönnek üzere her gün pazarlığa girecekle
rin teminatlarını B3kırköy Ml. mödOrlilğüne yatırıp vesa.iklerilc birlikte belli 
gün ve saatte komisyonda bulunmaları. c8236> 

' 

Devlet Denizyolları İşletme Umum 
Müdürlüğü ilanları ---Yürük Ali plaj seferlerinin ta tiJi 

Yilrükaltde vnpurumuzun yanaştıb dubalaruı bağlı olduğu uhşap ıskele ev
velki gilnkü lodos fırtınasından parı;al.anmışt.ır. Bu yüzden ve esaaen mevsim so-

. nu olmak itibarile YUrükali pl~i •e!eıieri tatil olunmuştur. (82H) 

Beyoğlu dördüncü sulh hukuk hakimliğinden 
Beyoğlunda Sakızağaç caddesi 2 mımar~lı Vasilyadis apar:ıman.:

run 2 numaralı dairesinde ikamet ebnekte Üten 17/6/940 tarıhınde o_ 
len ve mahkemece terekesine vaziyet edilen Türkiye C. tebaasından 
Marya Lüscinanın Beyoğlu Birinci Noterlii?i tarafın.dan resen tanzim 
kılınmtŞ 25/5/940 tarih ve 7123 numaralı olup mezkür daıre taraıtndan 
mahlrnmemize tevdi edilen vasiyetnamede müteveffa bilcü.mle nuku~, 
esham, mücevherat ve eşya gibi ö lümündeıı sonra .kendisine nisbet o
lunacak surette zuhur edecek her türlü eınvalini h~iresi Katerin 
Neymana \'asiyet ederek mezkür vasiyetnamenin tenziline de Marı Mo
ran ile Predilislova Vagneri memur tayin eylemiş olduğundan itıraz 
mesbuk olınad.ıjtı takdirde vasiyetnamenin tenziline başlanacajl;:<1~an 
müteveffad3n alacaklı olanlarla vesair auretie aliı..~adarlarıoı alacakla
rını ve a!akalaruıı bir ay zarfında mahkemeye müracaatla bıldiarele 
rini aksi taJ.-.dirde müddetinde müracaat etmeyenler hakkında Kanunu 
Medeninin 561, 569 uncu maddeleri hükümleri tatbik. edileceği ve mu· 
salehi takip edemiyecekleri ilan olunur. 940/JO:i 

De•I• LewoaıM aatlnol- fi ı:'ınci Zufer haftıı•ı 
11'10 Kemloye11u llAnlar l Yaşanılan heyecanlı bir tarilı ... 
Mı•rnın Cıııaı Molıam- lıtr;. ıe-;;:: 1 İrli bir aşkın ... Yılmaz bir kah-

meo bedeli nalı ramnnlığın romanı olan ... 
Tiirkçe 

Lira Lira K 

"·000 kilo Sade:ralı 17 .925 1344.38 · ı 
1 - 26 Atustoı 94ll tarihinde yapılan 

pazarlık eksiltmesındc beher kilosuna 
leklif edilen fiyal &lli ~örüldüCfrndeıı 
yukanda cim ve miktarı yazılı sada 
yatının .ik.iDcl pazarlık ek.sil lmes! 7 
ı:y!UI HO cwnartai cfuıü ııaat 12 Qa 

ppı.Jacaktır. 

2 - İslel<lilerin yultanda yazılı te
minat ma)cbU% ve7a banka mektubu. 
ile beW ııüıı ve saatte Kasunpaşada 
bulUDall k.oınisyoa.a milracaatları. 

•8136> 

ı - Tahmin edileıı bedeli (38.400) 
lira olan (12.00Q) meln erat elbiselik 
pyak kumaşın, 7 eyl1ll 940 cumarteal 
&fuıil ••t 11 de pazarlıkla ekslltmooi 
..,apılacaktır. 

2 - ilk teminatı (2880) lira oı.. 
p.rtname.i her ı\m Jwmisyoııdan all
aabilir. 

3 - İateklil<rin belli cüıı ve -
Kasımpaşada bulunan koınicyona -
racaatlan. <ili .. 

ZAYİ: 1340 senesinde Ere~ 
Kız lisesinden alrnJŞ olduğum şa
hadetnameyi kaybettim, yenisini 
alacağmıdan eskisinin hükmü 
yoktur. 

Emekli General Ahmet Re
fik k= Halet Erler 

2928 

SWl>i "" nqriııatı idııre em 
Baş muharriri 

ETEM tzz:tt BENİCIS 
.. 'hlsnf lılat ..... 

OTfl fMPfRYAll 
Görmeğe koşan 10.000 lcrcc 
halkı almağa salonları kiifi 
gelmiyen 

LALE 
Sineması 

Ba filmin bir hafta daha göst.
rileceğ;ini müjdeler. Telefon: 

43595 

İstanbul Üçüncü icra memurlu
ğundan: 

Paraya çevrilmesine karar ve.. 
rilen radyu, tahta masa ve sair 
buna mümasil eşyanın birinci açık 
arttırmruıı 9/9/94!0 tarihine tesa -
düf eden pazartesi giliıü saat 9.30 
da Beyoğlunda Abanoz sokağır.da 
32 NQ. da yapılacak ve .kıy.ıııe~inin 
% 75 ini bulmadığı surette iki11ci 
aç>k arttırmasının 14/9/940 tari -
hine tesadüf eden cumartesi günü 
avnı mahal ve saatte yapılacağı i
lan olunur. 

937/5589 
---.,--.,---.,--.,--~ 

llASİT &1z.A TİYATROSU 
HALİDE PİŞKİN brrabu 

5 Eylill Çarşamba günü akşamı 
Kadıköy Süreyya sinemasında 

c YUllfURCA.K. 
Vod.vil - ı - ı-.. 



Harbiyede 
ALAFRA NGA C lıtaabul Levazım Amirliginden Verilen Harici Askeri Kıtaatı İlanları 1 

Belvü Bahçesinde 
kumıada 

Aşatıda 711%1lı - vat kap.ılı zarlla eltsilım•ye konmuştur. İhaleleri t/9/940 
,onu hfrr' uıda 7azıb a•tlerd.e )1arusada as.kert satın alına k omisyo
nmıda y apUacakbr. İsıeklilen:n kanunl ves.ikalarıle tekllt mektuplarını ihale 

uat.ındeıı •ır aat evvel kom.wyou• verme len. Şartnamesı komisyonda aorülür. 

C insi 

Mpa t<hriy..._ 
J>ırınç. 

Kırmw m.ercımek. 

Milı.tatı 
Kilu 

" ] 20,00I 
120,000 
120,000 

Tutarı 
Lire 
t-t ,00(> 

f.2.,000 
18,HUO ...... 

Tealnatı 
Lira 
1800 
3150 
1260 

(7601) (729) 
ihale 
uati 

10 
10 
10 

Aptıda ,.azılı ~d lcapeh urfla elwltmey• kOnmUftur. İhale•! 12/9/940 
llU'Şembe ıftntl hifalıH.ında yazılı saatlerde Mersinde a.skerı salın alına komis

. •onunda 7ap.ılacaktlr. ietKın.ertn kantınt vesıkaJarlle telt lıf mektuplarını ihale 
ııatindea bir saat. eYft] kona.uyona -nrmelen. Şartnamelen Ankara, istanbul 
l .v. lmlrllklerl •1111 alma lı:om1')'00lannda ıorillilr. (728) (7600) 
Cıui Mıktan Tcmıaatı Tutarı ihale 

küo Lir• Lir• eutl 
Sad• ,. ... , 

it. tasui,ıre 

Pıruu; 

Bulgur 

ıa,eoo 

12,000 
12,000 
ff ,000 

1620 21 ,GOO 10 
11 
12 
ıe 

4&0 8,400 
IH 1,120 
J75 5,000 .... 

Aşajıda yazılı mh'at hizalarında yazılı gün ve saat lttde kap~h zarna l'ksilt
meleri Edım~de eakl müsiriyt daıresinde satın alına komsyonund.ı yap1lacaktır. 

isteklilertn kanunt ...esıkalarile teklif mektuplarını ihale saatlerınden bır saat 
evvel komisyona verme teri. 

Cınai Mik tarı T•tarı 

K uru fasulye 
kuru ot. 
Gaz.yagı 

Ton 
100 

1496 
77 

Lır• 
20,()()0 
82,280 
20,020 

... 
G00,000 kilo arpa alınacaktır. K""alı 

ıarfla eksiltınesı 16/Y/940 pazartesı 

eünu saat lU da Elazıi:da a:ı1kerı satın 

alma komisyonWlda yapılacaktır. Tah
min bedeli 34,500 lıra ılk temina u 
25U7 lira 50 kur~tur. l:ıoteklilerin k.a -
.nunl ves,ikalarıle teJtW mektuplarını 

ihale saatinden bır saat evvel k.omis-
:yona vermeleri. (819) (7861) 

125,000 kilo sığır eU kapalı zarfla 
eksil~m.eye konm~tur. lhalesı 13/9/940 
cunıa giınU. s:ıat 15 de Kırklare:linde 

Kavak:J1 köyünde askeri şatın alma 

komis:roounda yapılacaktır. Tahmm 
bedeli 43,750 Jira ilk temınau 3281 lıra 

25 kuru~tur. Talip.Lerin kanun! vesı -. 
kalarlle teklif mektuplarını ihale sa
atinden bir ~at evvel komisyona ver
meJeri. Şart.namesi Ankara ve lstan
bul Lv. '1mirlikleri satın alma komis-
7onlarında da göı·ülür. 

(821) (7863) 

Teminatı ihale ırünü 
Lira 

15()() 
6171 
1501 

18/9/940 
18/9/940 
19/9/940 

saati 

11 
17 
il 

(818) (7860) 

Evsat ve şartnamesi komjsyonda eö
rülür. İsteklilerin kanuni vesikalariJe 
teklif mektuplarını ihale sa::ıtındcn bir 
saat evvel komı.c:yona vermeleri. 

(8ı6) (7d58) ... 
500,000 kilo kuru ot kapalı zarf ne 

ek.sıltmeye konulmuştur. Tahınin be
deli (20,000) liradır. ilk teminatı 1500 
liradır. Eksiltmesi 13/Y/9-iO cuma gü
nu saat 15 de Eninc..ında satın aln\3. 
komısyonwıda yapılacaktır. E"'iaf ve 
şartname esasları kolordunun tckı:nil 

gamizonlannda mevcuUur. Tckli.f mek

tupları eksiltme sa.:ı.4nden bır ~at 

evvel kCJrru.s,.onda bı.ılundurulmuş o-
lacaktır. (8li) (1859) ... 
Aşağıda yazılı mevat kapalı zarfla 

eksiltmeye konmuştur. İhaleleri 0/9/ 
9-lO günü hizalarında yazılı saatlerde 
ECErncde sanayi klşlasınd~ a~kert sa -
tın alma komisyonunda yapılacaktır. 

.. istek1ilerin kantın! ves:kalarını ihale 
1260 ton arpa alınacaktır. Kapalı saatinden bir saat evvel komisyona 

zarCla eksiltmesi 16/9/940 p;:ı;zartesi vermc-Jeri. Şartnamesi Ist. Lv. 3rn.;liği 

&ünü saat 11 de Elazığda askerl satın satın alına komisyonunda görülür_ 
alma komisyonunda yapılacaktır. Tab- C insi Milr.tarı Tutarı Teaı• ilıa-
min bedeli 72,450 lira ilk tem.matı 5433 natı Je 
lira 75 kuruştur. İstekWerın kanuni Kilo Li ra Lır.1 a.atı 
vesik:alarile teklif mektuplarını ihale Arpa 1,125,000 70,312.50 4765,63 11 
saatinden bir saat evveline kadar k:o- Yulaf 120,000 7,800 585 17 
misyona vermeleri. Şartnameıu .komi• - (735) (7642) 
7orıda törültir. (79ll) (7841) 

1200 ton odun alınacaktır. Kapalı 

zarfla eksiltmesi 12/9/9~ günQ saat 
15 de İzmitte Tümen satın alma lco
m.i:!yonunda yapılaeaktır. Tahmin b~ 
deli l kuruş 50 santim ilk teminatı 
1350 liradır. Şartnamesi Ankara, İs -
tanbul Lv. lmlrlıJtleri ve Eskişehir as
k:ert satın alma komisyoR.larında gö
rülür. İsteklilerin kan\ınl v .. ik.alarile 
teklif ı'1ektuplannı !hal• saatinden bir 
a.aat evvel komisyona vermeleri. 

(105) (7847) ... 
902,000 Jdlo sı.ğır eU alınacaktır. 

Kapalı zarfla eksiltmesi 18/9/940 ııı
nü aaat 15 de İzmitte Tümen satın al
ma komisyonunda yapılacaktır. Tahmia 
bedeli 35 kııruıı ilk teminatı 23,628 li
radır. Şartnamesi Ankara, İstanbul Lv. 
lmirli.klcri ve Eski,ebir asker! satın 
alma komisyonlannda gôrülür. İstek
lilerin kanuni vesikalarile tekil mek
tuplarını ihale saatinden bir saat ev
vel komisyona vermeleri. 

(806) (7848) ... 
30,000 kilo sade yağının kapalı ur!

la cksillmesı 11/9/940 ÇarıJmba gi.ınü 

saat 15 de Erzincanda Sa. Al. korrus -
)onu ~a YD.Ph:lcaktır. Taı mın bedeli 
33,000 lira ve ilk tenlinatı 2475 lir<ı.dır. 

Ev of ve ş~rtıuı.me esasları kolordunun 
lek:ıil garniıon!z"ırında vardır Tekjif 
mektllpları ekslltme saatinden bır saat 
evvel komısyonda bulunduruln·,uş o-
lacaktır. (809) (7851) ... 

750,000 kilo kuru otun kapalı zartla 
eksilhnesi 13/91940 cuma günil saat 
11 de Erzincanda astın alma komis -
yonunda yapılacaktır. Tahmin edilen 
bedel 30,000 lira olup ilk leminatı 2250 
liradır. Ewal ve prtııamesi kolordu
oun tekmil gamizonlannda m evcut • 
tur. Teklif mek tuplan eksiltme saa -
tinden bir uat evvel korr.:isyonda bu
lundurulınuş olaealctır. 

(813) (7855) 
• ... 

84 ton kuru f'.'lsulye kapab zarfla ek
siltmeye konmu~tur. ihalesi 13/9/940 
cuma· gilnli saat 16 da Sıvasın askeri 
satL~ alma komisyonunda yapılacaktır. 

T .ıh ·n bedeli 18,900 lir:ı ilk tert,inalı 
1417 .ıra 50 kuruştur. Şartnamesi ko
mı.syonda görlı1ür. İıStektılerin kanuni 
vcsikalarile teklif mektuplarını ihale 
saatınden bir saat evvel komisyona 
vcrn.ekri. (815) (7857) 

i:ti milyon kilo kuru ot kapalı zarf
la eksiltmeye konmuştur. İhalesi 13/ 
9/940 günü saat 17 de Edirnede fanayil' 
kıJlosında ask:ert satın alma k.ornUyo-
ımııda 7apılacalctır. Tahmin JM,deli j 
U0,000 lira lllı: teminatı 8250 liradır. 

... 
51,000 kilo sade yağı kapalı zarlla 

ek:siıtmeye konmustur. İhale::;i 10/9/ 
940 günü saat 17 de Edirnedc sanayi 
kışlasında askeri satın alma konlisyo
nunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 
66,810 lira ilk teminatı 4590 !ıra 50 
kurustur. İsteklilerin kanuni ve:->ıka -
larile tekli! mektuplarını ihale saatin
den bir saat evvel komis)·oııa verme-
leri. (736) (7643) ... 

1,587,600 kilo saman kapalı zarfla 
eksiltmeye konmuştur. T<thmin be -
deli 31,752 lira ilk temJ;ıatı 2382 lirn -
dır. Eksiltmesi 13/9/940 cuma gün.ti 
saat 10 da Erzurumda Lv. 3ınirhği sa
tın alma komisyonunda yapıl::c~:~tır. 

Evsaf Ve sartnamesi kolordunun tekmil 
garnizonlarındn görülür. Teklü mek
tuplan eksiltme saatinden bir saat ev
vel komisyona verilmesi. (628) (7907) ... 

ÇuvaUan müteahhide tade ve k~t·ı 

ihaleyi müteakıp 15 günde teslim e
dilmek şartile her kilo~una tahmin 
edilen fiııtı 18 kıınıs olun 100 ve ay
rıca 200 ton un ptızarlık ;ı :llınacakttr. 

İhale : 9/9/940 paz:ırtc.ı gcnu soat 11 
de Kilrsta asker! se(Jn alma komis -
nunt.lJ yapılac:ıktır. İ:;tcklill-rin ilk t -
mlnatlarlle be.lli saatte korıisyc.na 1-
mcleri, (887) (ö033) ... 

A.-;.-;,ğıda mikd:ırı ) 1z•1ı odunlar ka
palı zarll.1 eksiltmeye k.Jnmı:-tur İ
ha!Pleı i 12/9/940 perşembe günU hi
zatormda yazılı ş .. )tll'!rdc- Ç<trıakka -
lede as~ert satın alma komisyonunda 
yapılacrıktır. Şartnamesi komi:-yonda 
görültir. İsteklilcrln kanan! vesika -
larile teklif mekturlar1nı ihale saa -
tinden bir .saat evvel komisyona ver-
m elerL 

l l lı. 
Mlktan Flatı leırıinab ihale 

Kiln Kr. Sı. Lira ıaaU 
1,400,000 

800,000 
1 50 
1 50 

... 
1570 
900 
(827) 

ıı 

12 
(7906) 

Bt:herine tahmin edilen fiatı 40 Jfra 
olan 400 adet altlı üstlü demir kar -
yoıa pazarlıkla tık.si tme.-yc konrn\..ş -
tur. İhalesi 7/9/940 cumartesi gı.inü 
aaat 11 dedir. Kat'! teminatı 1200 lira-/ 
dır. Evsı:ıf ve şartnamcsı komisyondan 
alınır. İ:iteklilerin kanuni vf:sikalarile 
belli saatle Ankarada ~!. M. V. satın 

alma komisyonuna gelmeleri. 
(708 - 7544) ... 

Behf'r adedine tahmin edilen fiatı 

300 kuruş olan 30,000 adet killin pa
zarlıJtla satın alınacaktır. İhalesi 7/9/ 
94() cumartesi ıünU saat 10,30 d a An
karad M. M. V. Sa tın alma komis:yo -

nunda yapılacaktır. Kat'! teminatı ! 
ıı,500 lıradır. Evsaf ve ~amesi 450

1
. 

kurup konugyondruı alınr. l.steklile -
rin kanuni vesJkala~·ile bellı 11aatt.e ko-
mıı.yona gelmeleri. (870) (8024) 

+ 
500 ton buğdoıya talip tıkmadıgın

don pazarlığJ 7 /9/940 cumartesi gUnü 
saat 11 de Ivnirde L\'. amlrliG"ı satın 

altna komisyonunda yapıJacaklır. 'l'ah
mın bedelı 37,500 lira ilk temınatı 

2813 liradır. Şartnc1aıesi komisyonda 
&örülür. İstek.lıJc1·in kanuni vesıkala
rıJe belli saatte kıom1syona .ıelmeleri. 

913 - 8191 • 500 ton ,.ulala ta lip çıkmadJtından 

pazarlıgı 7 /9/ 940 cumartesı günü saat 
10 da İzmir Lv. Amirliği satın alına 
komisyonunda Y8Pılacakt ll'. Tahmın 

bedeli 32,5()() lira ilk teminatı 2438 li
radır. Şartnamesi komi~yonda görülür. 
İsteklilenn kanuni vt"',_;jkalanle belli 
saatte komisyona geln1el.tri. 

914 - 8) 92 

* 16,457 çift er fotınine talip çıkma-
dığınd.:ın pazarlı~ı 7/9/940 cumarlesi 
günü saat 12 de 1zmırdc Lv. amirliği 
salın alm;ı komıryonunda · yapılacaktır. 
Tahmın bcde)J 100,97 J lira ilk temınatı 
8023 liradır. Şartnan1esi koınisyonda 

gOrülür İ:;tcklilcrın kanuni ve~akala
rile bellı &<.ı.atıc komı~y~ ı~ gelmeleri. 

To11 
32 Sade yaı:;. 

143 Pırınç 

lf.iO lılakarna 

30 Şeker 

50 Sogan 
65 Gaz yagı 

* Toı 

915 - 8193 

135 !asuly• 
10 Nohut 
28 Şehrıı·e 

25 lİztıııı 
42 Yeınl!k tuzu 

Yukarıda yazılı n1evad p<.iz<.ırlkla 10/ 
9/940 salı günU sa:..t 10 dan 16 ya ka
t!;ı.r yapılacaktır. Vt..·ı·ıneğc talip ol..:n
ları:ı muayyen &lin \-e .... ı lte Vizede 
a:--,keri satın ~lma komıs)'on'.!ııu gelıı>e-

leri. 9,5 - 8203 ... 
15,000 adet keç~ çizme pazarlıkla 

satın alınacaktır Ih;:ı;Jeo;i 7/~/0.;0 cu 
martesi gunu saat ı 1 de B~ ke~irdc 

askeri ~:ıtın alına kvm-~.yonunda ya
pıla"nktır. Nüınuue ve ~<-ı.rtnaınc. ko
misyonda görülür. Taliplerin ınuay

ycn saatte komı..'-yoıı.;l gelmeltri. 
928 - 8206 

* PnzarJık" 500 ton kuru ot ile 5CO ton 
balyc sanu.ı.nı alıııac<:ıktr. ihalesi lu/9/ 
940 günu saat 16 da Gelibohıda ar.keri 
satın alma komnyonunda yapılacaktır. 
İslekli~C'rin belli saatte komisyona 

gclmelori. 929 - 8207 

* 25,000 k Jo sad" yağı pazarlık.la satın 
alınacaktır. lhfıh!~İ 20/0/940 cuına gu
nü aksama kar.lör Erzincan askeri sa
tın alrr.a komisyonı.ınd::ı yapı!o.ıt:ıklır. 

Tahmin bedeli 25,000 lira ilk teminatı 
1875 Jiradır. Şartnaınc:ü 

görülür. Taliplerin belli 
yona gelnıeierL ... 

15,000 adet kece çizme 

koınibyonda 

gunde komis-
930 - 8708 

pazarlıkla 

satın alınaı.::akt..ır. ih.'.liesj 7/9/940 cu
martesi günil saat 11 de BnltlcesirJe 
a~keri salın alına konlisyonunda ya -
pılacaktır. NWnune \"e ~artnamesl ko
ni ·yonda görülür. Taliplerin belli sa
atte konıi~yona t:elmeleri. 931 - E209 

500 ton arp~ya vcrılcn fiat pahalı 

göri.JlduğUnden p.lz-ır!... .. ı 7 /9/9-tO cu
murlesi glınü saat 10,30 da İzrr.ir Lv. 
!ınıirliği sat:n almn komlsyonund'\ 
yapılacaktır. Tahmin bcd::-li 28.'ijO lira 
Jlk teır.inatı 2157 Hl'ad1r. Ş1trtnamesi 

konıisyonda g;..rülUr. İstek: lt'rin ka -
nuni vesıkalarile belli saatte komis -
yona gelmeleri. 934 - 8212 .. 

35,000 liralık kuru ot pEıuırlıkla !!a
tın alın:ıcaktır. İhclc .. ı ll/9/9.tO gü-ıü 
saat 14 de \'izedc n"keri sat:n alma k'1-
nıityonunda yapılac~ktır İstckiilr:.~n 

belli gün ve saatte teminatlatıle k .. -
mıı•yona gelmeler' 935 - 6:::!13 

Pazarlıkla beş bi;"" kilo S:tl~l' yıığı a-
1ınacaktır ihalesi lft/9 1niO giıı.U saat 
11 de Geliboluda a .. (·ri :-al'n alıua 
kom yonuııda y<ıpı' .... c. {tir i :..-.k !(!
rin belli saatte kruul,ı;yona gt..meleri. 

936 - 82B 

* 12.1'00 k lo rnne yağı, 50.000 kilo 
k ,ır fas,,ı.ye paz3rll::;ıa satırı :tlıro:ıc k
tır. İhatesı 9/9/940 günü sant ı i de 
'

1 izede askeri S3tın alma• komi~o -
nunda yo.pılacaktır. İsteklih.:rm beJU 
saatte konJsyon<:ı. gelmeleri. 

937 - 8215 

* 150 ton Süper çimento açık eksilt -
me .sure tiJe münaknsaya konmuştur. 

İhalesi 6/9/940 cuma günü saat 15 de 
İzrİıirde Lv. irnirliğ.i sat.;-ı alma ko -
m.iSyonundu y~pılacaktı:-. Tahmin be
delt 4500 lira ilk ten1uutt1 333 liradır . 
Şartnamesi ktııni~yonda görülür. İ~tek-

• lHerin kanuni vesikctlarıle komisytına 

gel/neleri. 725 - 7597 

• 50,000 adet kıl kolan pauırlıkla sa-
tın alınacaktır. İhalesi 10/9/940 sah 
fiinü saat 15,30 da İzmir Lv. Amirliği 
satın alma komisyonunda yapıla<'ak

tır. Tahmin bedeli 15,000 lira ilk te -
minatı 1125 lıradır. Şartnamesi komis· 
yonda a:Or\4 Jr. Taliplerin kanuni ve
sikalarile bellı saatte komh;yon3 ge-1-
meleri. 911 - 8189 ... 

10,000 adet yen1 torbası satın alına 

caktı r. Pı:ıı~rhkla eksiltmt!i 10/9/ 94-0 
sah ıünü saat J6 da iznUr L v. imirlij:i 1 

satın alma komisyouunda yapılacaktır. 

Tahmin bedeli 12.,000 lira ilk. teminatı 

900 liradır. Sartnanıesi komisyonda 
görülür. Taliplerin kanuni vesi.kala -
rHe belli llaat~ kom~ona gelınelcrj. 

912 - 8190 • 1000 ton arpa veya y ulaf pazarlıkla 
satın alınacaklır . İhalesi 10/9/94-0 salı 
aünü saat 11 d e :Esk:i,ehlrde askeri sa
tın aln1a komisyonunda yapılacaktır. 

Şartnamesi .komisyonda görülür. Ar -
pan1n tahı.:ıin bedeli 80,000 lira, y ula
fın lahmin bedeli 62,500 lira dır. Arpa
nın kat'! \eminatı 8500 lira yulafın 
kat'! lemiDaU 8750 liradır. İstolclileru 
k anuni vesi.kalarile belli saatte komls
:yona gelmeleri, 922 - 8200 • Bozüyük istasyonunda teslim 11 11: 
171 ı m etre mikap mu h telif eb'adda ke
reste paz:ırhkla satın alınacııktır. Pa
zarlığı 10.'9/940 salı &Unü saat 16 da 
Esk.~~ehird-:: a~keri satın alma komis
yonunda yapı:acaktır. Şartnamesi ko
misyonda görülür. Tahn11n bedeli 
76.995 lira kat·ı teminatı 10,199 lira 50 
kuruştur. İstekJilerın kanuni vesika
larile bellı saaltc komisyona gelmelerj 1 

923 - 8201 ... 
Aşağıda yazılı beş kalcın beygir 

çulu ayrı ayrı pazarlıkla satın alına

caktır. İhaleleri 11/9/940 perşembe 
günü saat 15 de İznlir Lv. .Jmirriği 
satın alma komt;:, onund:ı. yupılac..""ık

tır. Pazarlığa istirak edeceklerin k:ı

nuni vesaik ve temin:ıtlarile iha:e sa
atinde komisyona gehnelcri. 

Miktarı 
Ade t 
10,000 
10,000 
10,000 
10,000 
ıo.~oo 

Tutarı 
Lira 

55,000 
55,000 
55,000 
55,0vO 
5:;,000 

.... 

o::;n - 8217 

4QOO 
4000 
4000 
4GOO 
4000 

2500 adet hayvan c.;ulu pazar!ıkla sa 
tın il!ınac.aktır. inaıcsı 10ı9;::ı.ıo ::.ah 
gunü ~aut 15,JO da İ.:.nı .• Je Lv. tı.n1ır)ığı 
satın a1ına konıi-°'yoııLıudJ yapılacak

tır. Tahnıtn b~"'<lcli 19,2;:'.ıO lira ilk te
nı. ı nalı l * 14 lır<:tdır. !;,lc.rtnamesl ko -
ını~yonda görülür. 'fniivlcrin kanu
ni vesikalarile bcllı sao.atte koıni..,yuna 

gelmeleri. 941 - 8219 

Piyanist Feyzi Aslangil Gala Gecesi 
Kıymetli aan'atkar Münir Nurettin ve arkadaşları 

Bayan Mualla ve kerrı ani Sadi Bayan Hamiyet Yüceses 

İştirakile • Kristal Salonunun Poganni Kadın 

Orkestrası ve büyük Küme Koro Heyeti 
' Mnalarınızı evelden tedarik ediniz. <c Dikkat: Bu zenginliğe karşı fiatlara zam yoktıır· 

- - _..... 
ESKİFEYZİATl 

Yatılı BOGAZİÇİ LİSELERİ Yatısıı 
Kız ve Erkek Talebe Ayrı Bölüklerds 

Ana, Dk, orta •• ı.ı.e IUlıflan kbı fSlcl l&lebeDbı b:rıUannı teedlde n J'enlden lalebe lcayclına b••'"""'ı.ıı' 
Ia7ıl ıebı ıau1 pnleriıldtn maada beraiin aaal 10 dan ıs • ıı:u .. m<>lı:tebe miin<>aat edll<bUlr. İstiy<nl•'" 

luifna.me rbderlllr. Telefon: Sl-t!O 

Amavutköy - Çiftesaraylar 
~~~~~~~~~~ 

tf'ım;ımmııa ______ ~işantaşıoda Karakol kartısında 

IŞIK LİSESİ (Yatıh) (Yatı s ız) 
(Eski Fey ıiye ) 

A NA· iLK - O RTA· LiSE (Kız · Erk ~ k) 
. \ ... 

1 _ Türkiyenin en eski hususi lisesidir. Lisan tedrisatına ilk sındla rdan başlanır ve husus! ehcmmıye 

) 

Tilir. Kayıt için her gtin müracaat olunabilir. Tarifncme isteyiniz. 

2 _ E~ki talebenin 15 Eylüle kadar kayıUarını yenilemeleri lhımdır. Telefon: 80879•ıııı:S::d~· 

Yıı tılı - Yatı ı·z - Kız - 'Erkek ııa:ı1a--=---ımaıı,;:J1 

Rİ Y E L I S 
Sara.çhane-b:ışında Horhor ea.ddesinde Telefon: t 0350 

ANA - İLK - ORTA • LİSE 
F ·ki talebenin EylO.liln beşine kadar vcJileriJe beraber müracaat e derek kayıtlannı yenilemeleri J:~ı:.ıf. 

dır. F.!.t .. ı ve Yt"ni talebenin kayıtlırı her gün saat 10 - 17 ye kaıl:.lr yapılır. Yabancı dill<'rc flk suullard !l :ti 

haren haşlanır. Son sınıfta fen şu besi de vardır. Tcılebe mektebin hu ı;u~'i otobüs ve otomobililc cvlt 
fiıC!!::Ei~""1aİı..ıı::ııılililiW.ı:::D1a.stmUmmlll!lınBm neklcdi Ur. 

GÜZEL BÜYÜK 
ANNELER 

------
Ista nbul üçüncü icra da iresinden 

.... 
11,000 adet keçe bc11eme pazarlıkla 

satın alınacaktır. İhalesi 10/9/9..:.0 salı 
fi.inil saat 15 de lznııı· L\· aırılr!ıgı ı 
satın tılma kombyouund:ı y<:pıl;:,u.:~ıJ-;.ır. 

Tahmin b..:deH 27,500 lira ilk teminatı 
2063 Uradır. Şartnamesi ko:n~syunda 

görülür. TnHplerin kununi vcsik~la -
rile belli saatte kom~yona g..!lmeıcri. 

Gerç ve taze görünmek 
içiıı bu ~olay tedbiri 

Petro Yenidünyanın, Aleksandros Mirodyasa olan borcundan ar:· 
haczettirip tamamına yeminli bir ehlivukuf tarafından (1200) ıı;3 

met takdir edilen Edirn<.>kapıda Hacı Muhittin mahallesinde Acı(,. 
v~ Suluk.ule caddesin<le eski yeni 4 n ını:.ara!ı Çoliliade Riıstertıp~'" P 
fınd;;n hır tarafı Lıyonıyerun bakkal dükkanı ve hır tarafı bakl·al /\ V 
dükkanı ve bir tarafı kale du,•arı ve tarafı tarikiiım ile rrahdut ,·e. 
dında mesaha miktarı yazılmamıı; Helvacı gediğinden ır.ünkalip dud.' 
ve üstündeki odanın, dükkanın zem ini çimentolu olup ah:şap rr,cr ~ 
ile yukardaki kata çıkıldıkta bir sofa, bir oda, ıbir helayı havidir. : 
!ar tarr.amen ahşaptır. Yine ayni mahalle ve sokakta ve taJll·1 ·~ 
(2500) lira kıymet takdir edilen esld 6, 6 mükerrer yeni 2, 4 nuııır, 
hane ve dükkanın Rüstempaşa ve Sultan Mahmut sani vakıfla~ 
bir tarafı bakkal Bodos arsası, bir ta rafı Serkiz zevcesi Verantı ~ 
bir tarafı kale duvarı, bir tarafı yol ile mahdut 57 metre 66 d~pç 
murabbaında hane kagir olup dahili döşeme ve merdivenleri 

4 
ı' 

2 numaralısı cadde üzerinde bir dükkan olup zemini çimentodur; 1 ,~· maralı mahalli hane kapısından girilip zemini kırık malta taşı d~r l 
Binanın birinci katında iki oda bir hela, bir sofa ve bir menıner .!l'l~ı#. 
mahal lı olup üst ka tta ise bir sofa, bir hela ve bir odası var<lır. ~ ıi 
katında yan tarafla kapalı ayrıca bir mahal mevcuttur. Mezku:;e > 
iki gayri menkulde elektrik tesisatı mevcut olup 20 sehim itiba! 

94:.! - &220 ... 
Hepsine tahmin edilen bcdcU 105,000 

lira olan 4000 adet malzeme s:ındığı 

kapalı zarfla ek.:;iltmeye konmuştur. 

İhalesi 23/9/940 pazrırtesi günü saat 
14 de Aıtl..aruda }ol. Al. V. satın alrna 
konıi. yonunda yapılacaktır. İlk temina
tı 7875 liradU". Şartnamesi 525 kuruşa 
kıJmisyondan alınır. Taliplerin ihale 
saatinden bir saat evvel zarflarını ko-
miı:;yona vernıeleri. 938 - 8216 

.... 
60,000 metre çamaşrlık Amerikan 

bezi pazarlıkla satın alınacaktır. İhJ
lesi 12/9/940 Çarsımba ıünü saat 15 
de Çorluda askeri satın aln\3 komis
yo:1\.ıda yap1lacakt.ır. Numunesi ko
misyonda görülür. İsteklilcr~n knnu
ni vc~ikalarile belli saatte komisyona: 
gelmeleri. 831 - 79~9 

Beheri 200 gramlık yirmi bin kutu 
ton balıgı paz:ı.rlıkla s::ı.tın alınacaktır. 

İhalesi 20/9/9-10 tarihinde Geliboluda 
a:;keri s::ı.tın alına ltomisyonun<la ya-
plac•ktır. 904 - 8152 ... 

350,000 kilo kuru ot pazarlıkla sa
tın a11nacnktır. Tahrr:ı:1 bedeli 17,500 
lira ılk teminatı 1312 lira 50 kuru~tur . 
İh;:ı;lesi 10,'9/940 salı günü saat 15 de 
Ço.ı.ııukalede Uınurbeydc a'.')keri salın 

a1möl kon, •. .,)·onunda yapılacakt:.r. 1 -
tt:klil<: in kanuni \·e ,kal..ırile komıs -
yon::ı gc ıı~cıcri. 910 - 8158 

ırc:)Sıne tahmin edilen fio.tı 74.500 
lira ola!'! 20CO adet varil kapalı zarfL, 
eksiltıneye kunınuştuf. İh..ıleşi 23/9/ 
9-tO pa~rtcsl gLlnü saat 11 de Ank1.1.:ada 
M. tı.L \'. satın alma k•Jınışyonunda ya
ptla.::ıktır. İlk tenlinatı 4!li0 liradır. 
Şarlnamesi 375 kuruşa komisyondan 
alınır. Taliplerin ihale saatinden bir 
saat evvel zar!Jar1ru komisyona ver -
melcri. 932 - 8210 .. 
Aşağıda 7azılı yedi k alem muytabi7e 

pazarlıkla 13/9/940 ıünil saat 15 d e 
Ankara L v. Amirliği satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. Tahmin be
d eli 93,750 Hra kat't teminatı 11,875 
liradr. Şartname&i komisyonda gör ü -
lür. 

Adet 
10,000 Çul. 
10,000 Belleme. 
10,000 Kıl kolan. 
10,000 İp yular başlığı. 
l O,QOO Mekkari urganL 
10,0CO Yem torbasL 
10,000 Gebre. ... 920 - 8JB8 

900 ton un pazarlıkla satın alına -
caktır. Pazarlığı 10/9/940 salı giinll 
saat 15 de Eskişehir mıntaka satın al
ma konıj.~onunda yapılacakt ı r. Şart

name ve evsaf komisyonda ıörillebi

l ir. Tahm in bedli 37590 liradır. Kat't 
lemınatı 5638 lira 50 kuruotur. i stek-

İ"' eril be ed iniz 

Beyaz renkte (yağsız) Tokalan 
kreminin ihzarı için 20 seneden -
h'ri ku"llan<lmakta olan meşhur 
formülde mevcut gizli diğer cev. 
herler meyanıi1da tii.kim ve tas. 
fö·e edilmiş süt kaymağı ve zey
tinyağı da \'ardır. Bu krem cildi
nizı serian besler ve gençleştirir, 
tenin gavri saf maddelerini ve bu
ruşukluklarını izale eder.. Cildinizi 
taze, nermin ve genç gösterir. Ay
ni z~mancta nı;ris bir koku ile tatir 
ede». Siyah bcnkrin zuhuruna ma. 
ni olur. 
M~ tehassısların bevanatına gö

re cillte .ııörülen bu p•·&nı hayret 
tebeddül ve tekemrnul, sırf Toka
lon kreminin muntazaman istima
line ınc::!,·~ndur. Hemen siz de bu
ı<Ünden kııllanır.ı.va başlayınız ve 
her sabah daha ı<enç görününüz. 

illerin teıninat makbuzlarile komis -

çer sehmi açık arttırmaya konulmuştur. .. ·' si'.' 
Birinci arttırm~sı 1()/10/940 tarihine müsadif Perşembe gilllu ~ 

H den 16 ya kadar Iı;tanbu l Üçüncü İcra dairesinde yapılacak ve enJJ! 
arttırana ihale edilecektir. Ancak o gün hisseyi musib muhanınıeıı b,11 
metinin yüzde 75 ni bulmadığı takdirde arttıranların taahhudu ~ 
kalmak şartiyle arttınrna on beş gün temdit edilerek 25/1-0/94-0 ur il. 
müsa<lif Cuma günü ayni mahal ve s aatte icra olunacaktır. :!kiııeln (.:' 
tırmada 2280 numaralı kanunun hükümleri göz önünde tutularak e 
arltıranın üstüne bırakılacaktır. ~I 

Bu gavri menkullere ait şartname 10/9/940 tarihinden itrbarenr. 
kesin görebilmesi için İcra divanhanesinde açık bulundurulacal<t\ ~I 

Ipotek sahibi alacaklılar ile diğer alakadarların gayri mcnkU -r! 
rindeki haklarını hususile faiz ve masrafa dair olan iddialarını ~djrl' 
müooitelerile yirmi ,ı:iin içinde icra dairesine bildirmeleri aksi tak "IF 
hakları tapu sicillerilc sabit olıruyan alacaklılar satış bedelinin .Pa; tp 
masından hariç kala<:akları ve fazla malumat almak istiyenlerill ıJ 
zaman dairemizin 939/1027 numaralı d-Osyaya müracaatla izahat 3 pt'. 
lecckleri ve taliplerin muhammen kıvmetinin yüzde 7,5 nisbetindCrt' ' 
akcesi vermeye ve milli bir bankanın teminat mektubu iraesı~~ / 
bur oldukları iliin olunur. 939/10;,:....-

lstanbul Nafıa Müdürlüğünden 
6/9/940 cuma günü saat 14 de İstanbulda nafıa müdürluğü 1?ksı!troe lt 11 

yonu odasında (2980.10) lira keşi! bedelli Üsküdar orta okulu bit.irme ı6ierı 
eksiltmeye konmuştur. 

Muk<'.:1.vele, eksiltme, bayındırlık işleri genel, hususi ve fenni ş,artr. ı-: 
proje \ e keşif hulasasile buna mtiteferri diğer evrak dairesinde gördlecelt 

Murnkkat teminat (22{) liradır. 
tı> 

İsteklilerin en az bir taahhütte (2000) lir;ılık bu işo benzer " yaP 1 · 

dair idn~elerinden alını~ olduğu vesikal<J.ra istinrıden İ.tanbul vOaycL:~ıc · 
raeaatla eksiltme tarihinden 8 gi.ın evvel alınmıs ehliyet ve 940 yılına a: / 
odası vcsikalıtrii.t..• gelnıel~ri. (7556) ~ 

Üniversite Rektörlüğünden: 
yonda mezkür J:ÜD ve saatte bulun - 1 Üniversiteye yazılma işleri.ne 30 eylCıl pazarlC6i •günü 
malar ı . 890 - 8096 Utincite~rin cumartesi gı.i.nü nihayet ve rileccktir. «8133> 

,ı , .. 
başlanacDk 

... 
10-00 ton kuru ot paz.arlıkla satın 

alınacaktır. ihaJeoi 9/9/940 pazartesi 
ı:ünu saat 16,30 da Balıkeaird• askeri 
satın alma k omiayonunda yapılacaktır. 
Şartnamesi .komisyonda görülür. İs -
teklılcrın belli saatte komisyona gel -
meleri. 926 - 8204: • 2000 tevh.it semer~ ve 2000 yular bal-
lığı, ı 7 ton kösele ve 17 knlem mal
zeme pazarlıkla satın alınac;,ı,khr. İha
lesi 10/9/940 salı günü saat 16 da Ba
lıkcsirde askeri satın alma komisyo- ı 
nunda yapıtacakbr. NOmu!le ve şart

namesi komi,ı. .. yond3 görülür. Taliplerin\ 
bellı gün ve saatte komisyona gel - 1 

meleri. + 918 - 81118 J 

7500 çift kundura pazarlıkla yap -
tırılacaktır. İhalesi 11/9/940 carsam
ba gi.ınü saat 18 da &lıkesirde askeri 
satın alma komisyon unda yap lacak
tır . Şartnamesi lı::o ınlsyonda görülür . 
Taliplerin belli saa\te komi~yona gel
meleri 917 - 81P.:i 

Teknik Okulu Müdürluğündeo: t<J~ 
Okulum uzun mühe:ndis ve fen m.emu nı kısıtnlannın inpat ve makJne j)l~ 

!erine talebe kaydına 2 eylUl HO ta..ihinde başlanarak 30 eylül 940 ı.t ,.ı: 
günü akpmı saat 11 7e kadar devam edilecektir. Son günü m i1.5teSJ18 . ~ 
muamelesi her gun saat 9 dan 12 ye kadar yapılır. . rııl"' 

Orta okul m ezunla ·ı imt ihanla alınır . Di~er şartları öğrenmek ıst ı )' 
bb:zat veya mektupla okula müracaaUarı Urtn olunur. 7872 

ÖKS ÜR EN L ER E 

KATRAN HAKKI EKR~ 
lZMIR l::SELEDIYt:SINDE;-ı : . ıı't 

Otobüs idaresine 350 ton moto.-in satın alınması yazı_ işle~;fş>-; 
dürlüğündeki şartnamesi ~hile bir ay müddetle pazarlı~o06 J it;.ı~, 
mıştır. Mwammen bedelı 40350 !ıra muvakkat tem:natı 38- ın' ~" 
İhalesi 6/9/940 Cuma günü saat 16 dadır. Taliplerin teminatlar rş'~, 
leden evvel Cumhuriyet 1{erkez B~kasına y.atırarak haf~,~~::: ,1;}/ 
tesi, çat'amba ve cuma g unlen encumene murac;:~ 

~stanbul hava mıntaka depo amirliğind.~~~ 
I stanbuldak i bava birlikleri içlm kapalı 1arfla ek.:;i ltmeye konulan · ııı~ 

kilo ekmek ile c32,400> k ilo sı ğır etinin alı nmasından sarfınazar e<Jı 
ıııöeakaseclan lıaldırıJaııGlır. <IU35• 


