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ETEM tzzı.:r BENİCE 

Ekmek derdinin halli için kat'i harekete geçildi 
llitlerden •onra ·· 

Çörçil 
İııgili% Baıvekilinin dünkü 
nutku Bitlerin beyanabna 
~ir mukabele teşkil ederken 

arbin orta şarkta şiddet 
k"1lbedecefini de işaret edi· 
Yor. Acaba İngilizler orta ' 
•arkta bir taarruz mu bek· 
liyorlar, yoksa bir taarruz 
Dııl hazırlıyorlar?. 

";z -

~an: ETEM İZZET BENİCE 

,0~nıan devlet şefi Hitlcr'den 
dün a lnı:iliz Başvekili Çörçil de 
ı<ı~ıc~~aıu kamarasında bir nutuk 
101.

11
1• liillerin nutkundan sonra 

tini erenin harp içindeki vazlye
tun/~~ınlatan Çörçll her ıeçen 
li •e •. 1 ~u~vemetten daha !!Zi~
liı ırı~stu.n hır mukanmetle ln&ı· 
hik· ıUetınin i•tikuul hadiselerine 
llli:~\ oldu~unu bilhassa tebarüz 
tar ~r en üç nokta üzerinde tek· 

A Uruyor: 
••ıan-;-- Alnıaıcyanın ablukası, Al· 

ıı ıınr,aratorlutu 
c - Dgiltennln müdafaa11 

ı hef Rarbin ba,ka bölgelere si-
c;·· ı "• denını. 

-

~· 

' 
• 

.. 

._:., __. -

vaıı°~çil Almanyanın bütün mll· 
·•ış ~ ~Yetlerini ıu üzerine yazıl· 
ıılaırı \er destanları şeklinde kar
tarat a 

1
ta musmlır. Kurulan im

i ır 
8 

or uk ne kadar muazzam o
l olay olsun yıkılması da o kadar 
•nund ola~aktır_ diyor ve en 

Akdenııde son ııünlerde geniş bir harekete geçtiii görülen İngiliz ftıoııundan bir zırhlıda faaliyet 

~~nun: he~ngi!~rlü im!::~~orl~l;' KRAL KAR OL o N ı Ki ADA HALiF AKS DA 
'•leh a lukal·ı te~it sure!He 

ÜSLERiDE 
BOMBALANDI 

ni taıe ~deceti yolun.daki kanaati· 
~ili b elj.Yor. Ancak, Inııiliz Başve
ltler u •.naatini iman halinde ta
lehlilt:~ ızab eylerken her türlü 
bu11 1 

nın savuşturulmuş olduğu
levh · •rıedilınesinin de şiddetle a
tihe~nd~ h.ulunuyor ve hatta İn • 
haı,11 eııın ıstilisı ihtimalinin dahi 
'•k re~e~cut oldul:unu i~ret ede
ta ett··~v.ete asla düşmemek ikti
de şi~~~nı; ihtimal eyliil ayı için· 
lardan 'l'e kadar yap1lan taarruz· 
Ve lng·~~ha debşetlilerinin Londra 
biteeeğıi ı~ adaları üzerine yapıla
ltruıı ııı kaydediyor. Sadece, ta
llıelj 0••ın şekli, dehşet ve veha
Ciliı nı~.merkezde olursa olsun ln
rlılltlar udafaasının bütün bu taar· 

ilce, 1• t~rdetmeye muktedir ola· 
tiia, tını ve her ııünün ııeçen bir 
hili,,~.a~aran İngiliz müdafaa ka· 
•ltir;y ııu arttırdıi!ını da tebarüz 

11 or, 
tı• llllsa i ·ı· "d f "ı-.1 ngı ız mu a aasının art· 
'-ıtb,j r·~asıılıiını, zaferin behe
~·kiııi hııgıltere lehine tecelli ede
.1bda' .. •~a kuvvetlerinin pek ya
tın; •.. 11s!un bir vaziyete geçece
~•ıı._ "Ylıyen Çörçil muharebenin 
jht;ııı8j.•hatarda da şiddetlenmesi 
' \övı~11 • .• de temas ederek ezcüm-
• ...,: l' soylemektedir: 

detı; Ilı •k Yakında orta şarkta şid-
, lıı~;ı·uharebeler beklemeliyiz?. 

Q!n bu ıı. Haşekilinin hu cümlesi
:•lıere ı:~ııkii vaziyette İtalya • İn
ır, Aıı aıbini kasdeıtiği aşikar-

b'ddiid •ak bir tek nokta insanı te-
ıraktı; sevketmektedir. Geride 

''.•dak{1 trııı kısa günler içinde Mı
Çba,ltuorta şark lnı:iliz kuvvetle
t "'N g~·andanı da )lcmen hemen 
18 iiddet~! ' Pek yakında orta şark· 
,;~·it, ıı ı muharebeler hekleme
d •nuırı u muharebeler tarihte bir 

1 
•trıiştj nş.kta~ı teşkil edecektir .. • 
11 ltşkİı 1 1Ddı tereddüt noktasını 
. -.... lııı .eYlernektedir: 
~hlivi 't.detli muharebelerin in
d ·~hbu 

1
1me ait bulunacaktır? 

•ıı llJi 
111
• 

1 
talyadan mı, lnııiltere-

d· 'l'r•blıı • •<ektir?. 
v11•ıı ltaı'ıtarp hududunda tabşit e
be Sü\·e Yan kuvvetlerinin Mısıra 
b~n iht{şe taarruz etmeleri gü • 
b •r hayı~'•lleri içindedir. Ancak, 
t \ taarr'u ıaınandanberi beklenen 
'•• ı Vuku 1 . ı· A b k"• log·ı· a ııe memış ır. • 

1.~. li,0,1 ~ ı~ler de bu taarruzu mil 
d '}

1
e •hik(. Yoksa, kendileri tak

t ll ar1 il erı kara, hava, deniz or
ı:n,. itaı; Trablıısgarp, Habeşis • 
i/'nde ı:~ Somalisi istikamet • 
lı 111 lıir ta a Yayı Afrikada imha 
t~ l1 iiı·ıe •rruı. mu hazırlıyorlar?. 
ı; 1 •lııu, 118 b abıleceği gibi yalnız 
U,j Oluna r a taarruz edilmekle ik· 
lı,;'•iııi İı;~k Akdenizdeki İtalyan 
ile \·a)'a ı..' a eylemek ve blnnefs 
le te$tik· arşı d~ deniz kuvvetleri 
·~,ı:••Useı~ ;n•saı suretile ,iddetli 
Ilı ilıti e taarruılarad bulun • 
~11'nlarda:'a.li de düşlinillebllir. 
ı,,~b~d•ce~ha_nııi 1.htinıalin tahak

ııe ır· nı tabıi yalıın badı ... 
· n ostererelıtlr. Ancak, hor 

•ııcuııı 3 üncü sahifede) 

BU SABAH 
iSTiFA ETTi 

Biik.rq ııokaklarında halk : 

"Kahrolsun 
Kral Karo/!,, 

diye bağırıyor 

Yeni Başvekilin ihtilale 
nihayet vermek için 
Demirmuhafızlarla 

anlaştığı da söyleniyor 
Londra 6 (A.A.) - Bükresten 

bildiriliyor: 
Başvekil General Antonesku 

dün ııece yarısı Kral Karol ile 
ııörüsmüstür. 

General Antoneskunun, ihtilal 
hareketine nıhavet vermek icin 
Demir muhafızlarla bir anlasmıva 
muvaffak oldul!u zannedilmekte. 
dir . 

Dün, Bükreste yeni nümavis· 
ler olmus. silahlı müfrezeler nü· 
ma~cileri mitralvöze tutmustur. 
-Demir muhafızların sefi Hora Si
ma'nın imzasını tasıvan binlerce 
'bevanname dai?ıtılmıstır. Bu be· 
yannamelerde Transilvanvanuı
terl<edilmesi siddetle muaheze e
diliyor ve Kral Karolun istifası 
isteniyordu. 

Dün, Bükreşte vukua ııelen nü
mayişler esnasında yüzlerce kişi: 
«Kahrolsun Karo!! Karol istifa et
sin!• diye bai?ırmıslardır. 

Polis müdahale etmis. bircok 
tevkifat yapılmıstır. 

KRAL İSTİFA ETTİ 
Bükreş, 6 (A. A.) - Romanya 

kralı Karol'ün bıı &Bbah oilu Ve
liaht Prens Mibail lehine tahttan 
feraııat ettiği resmen bildirilmek·. 
tedir. 

Acezeye tavsiye 
mektubu veren 

belediye reisleri! 
Bu sabah Dahiliye Ve
kaleti Vilayete mühim 

bir emir gönderdi 
Bu sabah Dahiliye Vek&.leti vi· 

llvete bir emlr ııönderınlstir. Bu e. 
mirde: aciz ve iş ııüç aahibi olrnı
van kimselerın memleketlerinden 
kalkarak İstan'bul. Ankara, İzmır 
ve e~all b{!yUk ~!ere ııttlk· 
ı.-ri ve bu ltalıll belediyelere mü· 
raca.at ederek vardmı istedikleri 

( Devamı 3 füıcü sahifede ) 

Akdenizde hava ve de
niz muharebeleri 

şiddetlendi 
Londra, 6 (A.A.) - Amirallık 

tehlii ediyo•: 
Son altı gün zarfında ııarbi ve 

şarki Akdenizden İngifü deniz 
kuvvetleri muvaffald:tıetle neti • 
celenen harekAtta bulunmuşlar • 
dır. Bununla beraber, kuvvetle • 
rimizin kısmı killllai düşman 
harp gemileri ile temasa gelme • 
mişlerdir. 

Bu harekat esnasında Amiral • 
lık, Şarkt Akdeoizdeki harekAtta 
bulunan deniz kuvvelterine bü • 
yük takviyeler göndermiştir. 

(Devamı 3 ünrü ubUede) 

BiR NUTUK 
SÖYLEDi 

Yunanistan t eh 1 i k eye 
düşerse lngilterenin 

yardımı hazırdır 
Londra: (A.A.) Reuter: Dün 

akşam, Lordlar kamarasında harlı 
vaziyeti ha!kkında beyanatta bu
lunan hariciye nazırı Lord Hali
fax dtllniştir ki: 

"26 Haziranda, Sovyet hükıime
tl, Rumanyaya bir ültimatom tev
di ederek dertıal Besarabyanın ge 
riye iadesini ve şnnall Bukovina
nın kendisine verilmesini taleib 
eyledi. RUIDen hükümeti Muta· 
vaat etti ve 28 haziranda Sı>vyet 
kıt'aları, Sovyetlere verilen eya. 
!etlere J(irdi. Dört ııün sonra Ro-

( Devamı 3 üncü sahifede ) 

Kimsesiz çocuklar için 
., ....................... ~iiiııııiiiıııiiiiiı ......... _lm_ 

Belediye Yeşilkoy
de yeni ve büyük 
bir yurt açayor 

Eski Fransız 
• • ve arazısı 

Sarkör okulu bina 
istimlak olundu 

İstanbul meb'uslarının sehrirniz 
halkile yaptıkları temaslarda. kim· 
sesiz yavruların kurtarılıması ve 
mokaklarda bası boş ııe.zen bu ta. 
lihsiz c;ocııklarm ıalah olunma • 
lanna c;alısılması hemen telı:ınll 

semtlerde meb'uslarımızdan te • 
menni olunmuştu. 

İstanbul meb'usları eheımmiyetli 
bir sehir ve memleket meselesine 
temas eden bu dilei?i Vali ve Bele

( Deııamı 3 üncü sahifede.) 

PARTİ KONGRELERİ ................................................. 

Şehzadebaşılılar 
neler istediler? 
Dün gece yapılan toplantı çok 

hararetli oldu ? 
Cüınhuriyet Balk Partisi Beya

zıd nahiyesi Direkleraruı Semt o· 
ca!mm konııreııi dün aqam Şeb· 
:ıadtbaşında Letafet apartımanın
daki merkm: binasında tekmil o-

caklı arkadaşların iştirakile yapıl
mı~tır. Parti nahiye reisi Maarif 
müdürü B. Tevfik Kut ile Kaıa 
idare heyetinden B. Hüsameddin, 

f Devamı 3 Ü'!(Ü sahifede J 

Sun'i ekmek buhranının içyüzü 

Vali, busa bah Toprak ofisten 
fazla. buğday istedi 

. - -
Yakınşark için 

büyük bir 
dikkat 

Vaziyet iyi tetkik 
edilmiş görülüyor 
Londra: 6 (A. A.) - Reu

ter'in parJinıento nıuhabiri 
yazıyor: 

Cörçil beyanatiyle yine bir 
nikbinlik havası yaratmıştır. 
Hiçbir müzakerenin 'ukubul
mamış olması, Avam kamara
sının itimadını isbat etmiştir. 
Yakın şarktaki vaıivet hak

kındaki imalara büyük bir 
dikkat hasredilmiştir. Bir çok 
meb'uslar bu meselede iyi tet
kik edilı:ni~ bir 'aziyet gör
mektedirler. - - -

Baş vekilimizin 
hemşireleri bu 
s~bah gömüldü 

Başvekil ve şehrimizde
ki Vekiller ve diğer zevat 

cenaze alayında 
bulundular 

Başvekilinıiz Doktor Refik Say
dam'ın Zeynep Kiımil hastanesin
de vefat eden hemşireleri Bayan 
Vasfiyenin cenazesi, bu sabah 
hastaneden merasimle kaldırıl • 
mıştır. 

Cenaze otomobille hastaneden 
( Devamı 3 üncü sahifede ) 

Askere gidenle
rin ailelerine 

yardım 
Talimatname resmi 
gazetede neşredildi 

Un saklıyan bir çok 
fırınlar bulundu ve 

takibata geçildi 
Alakadarlar ve fırıncılar vaziyet 
hakkında neler söylüyorlar? 

İlı:i .ııündenberi sehrimnde vok- <lıklı ile diiier ekseri semtlerde 
tan yaratılan sun'i ekmek buhranı saat 17 den sonra halkımız bir ok· 
dün ö'-ledcn sonra hiıd bir sekil ka ekmcl: almak icin fırın kapılan 
alnııs ve bazı semtlerde bu vüz- önünde s:ı3tl~rce nöbet bekle • 
den holk cok sıkıntı cekınistir. Bil- mjşJerdir. 
hassa Şehremini. Aksarav. Balık· Bu beklcvişe mukabil ancak sı· 
pazarı. Bevazıt, Divanvolu. Hev- cak sıcak ekmek alınabilmis, bazı 
beliada, Üsküdar ve Bevoiilu, Fın- (Devamı ! ilncü salıUede) 

-----
Amonyjlk, tuz ruhu ve baharat ihtikarı 

Fiatları yüzde yüz 
yükseltmişler! 

Ticaret müdürlüğü 40 kuruşluk 
aseton'un 160 kuruşa satılması 

~ hakkında da tahkikata geçti 
Son ııünlerde şehrınıizde satılan 

baharatla amonyak, tuz ruhu, ase
t.on ve emsali maddeler üzerin
de büyük bir fiat tereffüü ııörül • 
ıınüstür. 

Perakende satıcılar bu tereffüün 
bir ihtikar mahi'Yetini aldılnnı ve 
fiatların ı:ıelişi .ııüzel yükseldil!ini 
alakadarlara sikiıvetle ihbarda bu
lunmuslardır. Ezcümle Bevazıtta 
Okçulal'hası caddesi 54 numarada 
Baharat ve attariye satıcısı B. 
Abdullah Sezen bu ihtikh hakkın· 
da bir muharririmize şunları söv
leınistir: 

•- Amonyak fiatları buııün 70 
kuruştan 140 kurusa cıkmıştır. Es. 
'kiden 11 kurusa aldıi!ı:mız tuz ru
hunu ise 42 kurusa zor bulabili· 
voruz. Asetorı fiatlarında:ki te • 
reffü ise daha savanı dikkattir ve 
40 kuruştan 160 kuruşa fırlamış.. 

tır. 25 kurusluk naftalinleri ise ha· 
len loptan 63 kurusa müsküliıtla 
alabilivoruı. Baharat fiatlrırı :la 
cok yükselmistir .. 

Dii?er taraftan ticaret müdür
lül'!ü de icabeden tetkikat ve tah· 
kikata ııecmisir. 

iki ev çöktü, on kişi 
Askere .ııidenlerin ailelerine va.ımuc·ıze kabı·ıı·nden -pılacak yardım hakkındaki ta • 

limatnamc dün resmi l!aıetede 
nesredilmistir. 

Talİlr~~:':.~y; ü!~~e~ah~~~:ı kurtuldu biri yaralı 
~ KISACA 1 

Ekmek meselesi ! 
Türkiye, yiyecek maddelerinin 

her bakımdan en bol olduğu mem
lekettir. Buna rağmen İstanbulda 
halkın, Belcdye ile fırıncılar, fı. 
rıncılarla şirket, şirketle Ofis, O
fisle değirmenciler arasındaki ih
tilaf veya meseleler yüziinden gece
nin geç saatlerine kadar ekmek 
bulamaması .Leytülale• tabam • 
mü!ü olmıyan ve tek mazeret ka· 
bul etmiyen tek mevzudur. Bir 
semtin, bir kaç semtfo ekmeksiz 
kalmasına eğer ve bilhassa sabo
taj, menfaat, Ur tuyiki amil olu
yor ise ve hakikaten iddia edildi
ği gibi .un yok• diyerek ekmek 
çıkarmıyan bir fırında ,70, çuval 
un çıkabiliyorsa mesele Beled.iyc, 
İktısat müdürlüğü şu ve bu ta
lep, şu ve bu ibtilcf meselesi 
olmaktan çıkar, devlet ve otorite 
meselesi olur ve enerjik tedbir • 
!erle derhal önlenebilir ve .. bu ted
birin başında da değirmen ve bü
tün fırınlara vaz'ıyed eylemek ve 
bir kaç fabrika kuruluncıya kadar 
ekmet.i devlet veya belediye adı
na çıkarıp halka, halkın istediği 
sıhhatte nrmek olur. Ammenin 
menfaatlerini ferdlerin menfaat • 
ferine ve acizlerin tabii rehavet \'e 
gidişine bv:aka.mayız.. 

\ •• 

köfteci dükkanında 
bir hadise oldu 

Galatada bir 
kanlı 

ÇERÇEVE 

Dedi- Dedim 
Dedi: 
- Bitlerin nutku sende na

sıl bir intiba bıraktı? 
Dedim: 
- Hitlerin, İngiltere adasına 

bir istila hareketi yapılamıya
cağını anlamış ve harbi uzun 
sürecek bir ılevre içinde karşı
lamıya karar vermiş olduğu in
tibaı... Bu karar Almanların, 
harbi İngiliz planı içinde kabul 
zoruna düşmesidir. Bu karar
dan İngilizler sevinse ve Bal • 
kanlarla şimali Afrika işkillen· 
se y.eridir. 

Dedi: 
- Rumenler, hükllmetlerine 

ve mizaclarına rae>nen Macar
lara adeta ayak diriyor. Ya bu· 
nun minası? 

Dedim: 
- Beşinci kolun yeni bir ko

medyası olabilir. lş çı~rından 
çıkınca Alman motörlü fırka-

(Yazı::ıı 3 üncü sahifed~) 

}arının BulP-ar - Rumen hııdu
dunda •Ceee!• diye boy göster· 
"'esi pek kabil. 

Dedi: 
- Fransa gençleşiyorm~ş, öy· 

le mi? 
Dedim: 
- Fransanın P•l·nir dişleri çı

kıyor. 
Dedi: 
- Ya Amerika 

mekte? 
Dedim: 
- An1erika bütün ku\'vtti ve 

dişinden tırnaitın• kadnr biitiin 
meHudiyle llitler tclılik<·"ııi 
önleıne~c gitn1cktc. Buna !-irn 
ve Amerika1ılar, Amerika hfı!a 
harp dı~ında diye bakınız: 

Dedi: 
- Bitlerin. nutkundu kl'ndi

lcrinc gü,en1ncn1t'~İııi iht:ır tt
tiği «İngiliz nıüttt•fil,1cri, k1m
ler? 
Dedım: 
- llitlcrin. kC'ndİ!-ıİne ı:ii,<'n

mekte haklı olduğunu •~,dıı. el
liği t~k millet! 
NECİP FAZIL IUSAKÜR~ 



HİÇ RAHAT 

rtzü YOK! 

Belediyemiz, fırıncıların üstüne 
dü:;tu.kçe, sanki inadına yaµarm:ş 
N>bı. fırıncılar da yeni yeni. mari
fetlerini gösleriyıaralr. Bir riva.. 
yete !{Öre de, ekmekleri mahsus sı
cağı s:cağına sat~ ç:karıyorlar, 
bu suretle rutubetinden eksikliği
ııi ört baS etmek i.inl<iı.nıru bulu -
yorlarrnış! 

Fırıncılarla nasıl başa c;ıJcınati?. 
Hakikaten mühim bir mevzu.. Bu 
iş de, yine Belediye Iktısad Mü -
düdüğü üstüne dili;en bir vazife 
oluyor. Her halde, üzüntülü ve 
derdli bir vazife .. Yaz ~eç:mek ü
zere .. Plaj, bahçeli gazino, buz, 
su meselelerile ·ukra.:;maktan kur. 
tulmı İktısad Mii<lürlüğü başına 
şimdi bir de, ekmek üzüntüsü, der
di çıkardılar .. 

Yahu, dünyada hiç rahat yüzü 
görmek nasib olmıyacak mı?. 

MESELE ÇARE 

BULM.A..KTA .. 

İ,tanbul Toprak ofısi mü<lürü o
lan zat da. İstanbulda neden daha 
ivi kalitede ekmek yenilmediği - , 
nın sebebini şöyle anlatıyor: 

- Bütün kabahat dekirmenci -
!er·~ ve firmcılarda! 

Ha, şunu bir bileydin! 
Yahıı, biz. bu haki.kati s .. neıer

dir yazıp çizıyoruz da, kimseye 
inandıramıyoruz. Bu sebeo malüm 
ve meydanda. Fakat, bu sebebi na. 
sıl ortadan kaldırmalı? Mesele bu
rada .. Çare söylemeli, çare ... Hep 
beraber olup •Çare$iz kaldım .. • 
şarksını mı söyliyelim?. 

PAP.LAK BİR 

MESLEK! 

Temizilk işlen ameıesı için mek
teo açılacağını gazetede okudunuz 
mu?. Efenciirn, bu meseleye çok 
ehemmiyet veriliyor. Mektep açı
lacak, kıdem zammı verılccek, is
tikbali, hali, rahatı her şeyi temin 
edılecek!. Bu kadar ı:ıarlak bir 

AVH(.;PA HARBİNiN 

YENİ M.ESELELI~Rt 

Döğüşenlerin 
haleti ruhiyesi 

Vuan: Ali Kemal SUNl\IAN 

Harp devam ederken bütün na
zarlar harekata çevn miş. oildrnt 
hassası da bu harekatın üzerine 
toplarums olabilir. Lakin bir har
bin türlü nctıceleri \ a.."<lır. Bu ne
ticelerin arasında türlü makı1s o
lanları da birer bırer baş ızösterir. 

Fakat tabii olmıvan ve nekadar 
süreceiti de meçhul bulunan bır 
:fevkaladelik devri icin<le yaşanı
yor .• ofuayyen vesikalarla hal:ka 
tevzı edılen ıııda ma<!d~leri va -
kit vailit art+ırıldı'.:c" halkın ncş
esı geldı.ıtıne haro basladı başlıy:ı
lı Almanvada bulunımus olan bi
tnraf yabancılar da dık.:,at etııniş
t;.r ıır~ıkın kuvvci manevivesini 
mür-. .:.n oldui!u kadar yüksek 
tut!l'ak için ~alıştı~na şüphe yuk. 
:Fakat ıl ehcmmlvetle düşünülen 
cıhet ordı; un beslemr.c.ı ,.e Al
c:nan asJ;.~n-ın .:ıu.çlü. kuvvetlı ka
labilmesini temin keviıyctidir. 
Harlıin baslanuı<:ıooa Almanlann 
ikoyduğu şöyle btr kaide vardı: 
Ne paha5tna olursa olsun vitamin 
lazım. 

Onun için vita.m·n itibarile kıy
meti az olan e-ıda rr.addckri as
ikere verilirken yanın.fa mava hu-
13saları 'Ye domates usarı-leri de 
dağıtılıyordu. Vitamin dcoilen ha
vativet cevherini hekimler birk~ 
harfle ayırıyorlar. İste 1-ıu maya 
huliısalarile domates sularının hu
lfısasından B vitamini tedarik e-

mesleğe, kim rağbet etmez?. Bu.. 
gün, temizilk amelesi buhnakta 
sıkıntı çeken belediyemiz, yarın, 
bir de b"kacaksıruz ki, temizilk a
melesi- şzğ cm sd esdrıt vbmfhy 
meleF,!Hne ta!İp olan on binlerce 
•mütehassıs. arasında müsa<>aka 
imtihanı açmağa ve d?ploması yük
sek. bir ecnebi dil bilenleri tercih 
etmPk şartlarını koymağa mPCbur 
olacak! 

MAHALLE 

.MUHTARI • 
Mahalle muhtarlarının yeniden 

ihdas edileceğini okudu~u.m za
man, ne kadar sevindim. Bu me -
serretime bakarak, b~ni, eVYelce 
mahalle muhtarhJtı etmiş zannet. 
meyin! Efendim, mat alle muhtar
!:~ teşkilatı, bizim memleketin 
bünye ve hususiyetine uy,ııun iyi 
bir t~kilfıttL Ekseriya, muhtar, 
bir cami veya mescid meşru \a6;n
da oturur, ııö•lüklil, orta yaşlı ve
ya 'htiyar, önünde divit \'e ka.ınış 
kal mi olan, bir mindere diz çö
küp oturmuş bir zat idi. 

Her ilmühaberi tasdik kin 25 
kuruş alır, bütün mahalle halkını, 
sesıle beraber tanırdı. :llialıalle 
muhtarı bir şahsiyet, bir varlıktL 
Doğrusu, mahalle ın~ımcssılleri, 
onların yerini büma<lı, vess~u.ını 

NSANLAR VE 

llAYVA, ·LAR .• 

Bir ga,.etenin .Meraklı <eyler• 
ı.tltununda okudum: dünyada, in
sanların dişisi, hayvanların erke.. 
ği süse düşkün olurmu ! Hakika
ten, bütiin hayvanların ~ke!ti da
ha si.o ,fü d•ha gö:;tcrişli, dah~ aza
metlidir. Aslan, horoz, ilah.: 

İnsanlarda ter;;ine.. İns~.nlarda 
erke~in boynu bükük, düşünceli, 
''Ql'pun, kılık kıyafetinde baba -
yan,c.ir. Ya, insanların diO:s;? .. Bir 
azamet, bir tavır, jestlrr, sü7!Ül • 
meler, kırıtm.alar, süsler, püsler .. 

Dünya, bu. .. İnsar.!arın erkeği, 
hakikaten acınacak bir halde! 

i\U;T KAt:F 

dili vor. Tenekeler icindeki kuru 
etler verilirken vitamin itibarile 
zengın ba~ı nebatat da veriliyor. 
Etin. sebzenin ve rnevvanın vi
tamini kavbohnasın dive bunları 
sıfırdan asaitı 35 dcrt"Cede soğu
tuvorlarmıs. Bövlelikle bunların 
senelerce muhafazası kabilmis. 
Fakat bu bahiste Almanlar hesa
bına ehemmiyetle kaydedilen bir 
nokta varsa o da Alıınanların .ı;iz1i 

tuttukları bir usul sayesinde saf 
C \;taminini temin ve istihsal et
tikleridir. Bunu kücücük seker -
leın:ler icinde askere verirlermiş. 
Bilhassa şııbat ile mavıs ayları a
rasında C vitaminine rok ihtiy.ac 
oldueunu düsünerek o avlarda 
askerlere bunu dağıtın lar ve bu 
misaller kimbilir daha ne!;adar 1 
çoj!alarak sııvılabilir. Almanva
nın eksik obn tarafı calı=nk ka
biJi,eti veyahut intizam ve teş - ( 
kil~t ruhu dejtıldir. Bilgi itH:ıa -
rilc de hiı;bir noksanı olmadığı j 
ı!i'bi. 

Bunu kaydettikten sonm yuka
rıda söze başlarken temas edilen 
kevfivete dönmek l:ızım geliyoc. 
Haı1ıin hertürlü maküs netice -
lcri o!acak. Çünkü Almaıwanın 
bugün mücadele eltiiti tarnf elin
deki vesaiti bol ol<lui!u kadar bun
ları kullamnaitı da rok iyi bıliyor. 
Abıanva icin bu haroın ma'.<ÜS 
ciheti su ki büyük bır millet cıbe
di~ 'en bitün dünva ile ihtilif i
çinde ve kavga halinde kalamıya
caktır. Bövle bir mücadeleye de
vam kin her sevi voktan icat et
meğe kendjsi.nde kudret ııörse b~ 
le insanların faaliyet hududu im
kan ile muhal arasındadır. 

Son Telgı"af'm edebi romıım: 50 

K~falarını ezeceğim!. 
Diye diye yürüyoroum. Cılız ve 

zavıf bacaklarım vücudümü zor 
çekivordu. Kafam mnuzları.rnın 
üzerine ağır gelivordu. 

Zihn·,nde bin şey vardL 
İçim ·:anıy-0rduı. 
- İntikam ... 
Diyordum. Gö~sürn nefeslerime 

dar geliyordu!. 
- O beni yere vurdu, ben de 

onu vurayım da görsün!. 
Diye içimden kopan bu intikam 

hissi yava, yavaş bütün hüviyeti
:ıne nüfuz edi}ordu. 1''ikirler zih
nimde sıralanıyordu: 

- Bu kadın muhakkak casus!. 
Şifre müdürünü kafese koydu!. 
Erkfuııharp kaymakı.mıru, bah-

riYe zabitini söy !etti.. 

Si.m<li sıra istihbarat müdürün
de!. 

Devletin onda ne sırrı varsa on-
ları da öiı;rerıecek!. 

Onu da yere ..,.-&<'ak!. 
Onu da beııirn ı:ihi yaparak! 
Ve .. tedbir dü...Unüyordum: 
- Sabriye her şeyi anlatavım.. 

Haber vereyim!. 
Bu kadının mahiyetini döküp 

sa,.avımt. 

Beni isticvap eden hakimlere 
Ridevim .. Her şeyi söy!iyeyim.!. 

Ve .. Karar verdim: 
- '.Miirldeiumumive gideyim!. 
Casusu buldıı:ın.. diyeyim!. 
N aranı teV'ki:f ettireyim .. 
Hepsini eöyliyeyiıın!. 
Ve .. ıbu kararda huzur bu!.uyaı

dbın; 

Karlı bir 
;caret r 

lrJI ~. Delinecek 
· _amFU- surlar 

Almanya ve İtalyadan 
yüksek fia tla köpek ba
lığı satın alma müra-. 

caatları yapıldı 
Bazı sularımızda son zamanlar

da fazlalaştığı görülen köpek ba
lıklarının yeni ve karlık bir 
ilırac maddesi olacağ1 anlaşılmış
tır. . 

Dün maruıf bir Alman firması 
Balıkcılar cemiyetine müracaat 
ederek Ege der. izinde ve bilhassa 
İzmir limanı ağzında pek mebzul 
olan bu balıkların derilerini satın 
almak istedlğini bildirm~tir. Bu 
Alman firması; telclif olunacak fi
yatlara göre Alınan makamların
dan hemen ithal müsaadesi istiye
ce~ini de ilave eylemıstir. Dıjier= 
tarafları 1 büyük Amrikan mücs.. 
sesesi de kopek bal•ğı derisi iste
mi lr. 15 k.ı.lıoluk bir köpek balığı 
n n tierısir:e 5 lira, 60 kiloluklarının 
4 1İl'!l ve 80 kilolu· !arın derileri
rinin boo~rine de 3 lira fiyat iste
niim;$i kararla~tırılrı:ıstır. 
Ha,bukı ~ımdi1e kadar köpek 

balıklar; diller balıklara ve deniz 
mahoullcrine zararlı bulundukları 
içi,, yalnız tutulup öldürülmekle 
iktifa olunuyor ve derileri de atJ.ı.. 
yordu'. ... 

---<>O<----

Yürükali plajı iskelesi 
parçalandı 

tki gün evclki şiddetlı lodos fır
tınası esnasında Büyükada Yiirük
ali plajının alı.,ap i.skelesi parça
Luım:.ş tır. 

Bu yüzden artık Yürükali p!iıjı
na vaour van~~ur...amaktadır. 

Dcnizyolları idaresi bu iskeleye 
seferleri talil etmiştir. 

---<>--

Küçük memura dair ••• 
Dahiliye VekaletiıWı, idareme

nnırlarının terfi işlerini yeni esas
lara baı(lamak maksadile, bir JKO
je hazırlamakta olduğu haber ve _ 
riliyor. Projenin rrrhana göre, Da
hiliye Vekiıleti memurları da, bir 
kısmı devlet teş'kilatında çalışan 
memurlar gibi, otomatik şekilde 
terfi ettirilecektir. 

Benim, bahsemek istediğim ve 
üzerinde ısrarla duracağım, bil -
bassa küçük memur sınıfıdır. Da
hiliyede olsun, Maliyede olsun, 
Adliyede olsun, hangi Vekalette 
olursa olsun, maalesef, küçük me
mur sınıfının terfii, devletin arzu
su ve hüsnü niveti der~esinde, ta... 
hakkuk sahasına intikal edeme -

_memektedir: Bunuıı sebebi ekse
ı;ya, menıuruo biraz daha iler -
liyebilınesi için o sabanın kapa -
lı olması, yahut bütçe ve kadro 
müliılıazası, yahut da, bir derece 
daha yukarı ~ıkarke.n, önüne diki. 
len kanuni formalite ve kayıtlar
dır. 

lla)·at pahalıdır. Pahalılık, bo -
yuna yükseliyor, uzuyor. Fakat, 
insan ömrü bakımından, hayat 
kısadır. Medeniyetin bin bir içti
mai d!nili, insanl:uı çabuk yoru -
yor, )'ıpratıyor, hulisa. ömrü k.ı -
salıı•·nr. Meseli, bir küçük memnr 
dü ·ünün .. Bilfarz yirmi beş sene.. 
dir de,· l~tc hiz:met etmektedir. 
Asli nın şı henüz yirmi liradır. 
Vergileri kesildikten sonra, eline 
geçen para malfun .. 

Bir de, bn vatandaşın !taç yaşm
da oldui:',unu düşünün?. Daha kaç 
sene yaş1yacak, ne vakit eli biraz 
genişEyrcek?. Çocukları büyümüş, 
mas.:aUarı artmıştır. 

Hiç ~üphe yok ki, yalnız kıdem, 
terfi de e as clamaz. Fakat, dürüst 
kıyafetli. mütevazi ve Allahtaıı. 

B!"ze mal satmak b .. şka hılmisi olnuyau bir küf.ilk 
meıuur, neden ihir ömründe, 

isteyenler biraz da!ıa rahat, bir hayat seviye
sine kavuşturulınasm?. 

İskenderiyeden maruf ve bi:yük - REŞAT FEYZİ 
bir firma Ticaret odasına müracaat 1=========~~====0 1 
ederek karyola, mobilye eşyası ve İnönünden döaen 
hastahane modelleri satmak iste-
diğini biklirtrd<itir. Bu talcb ü~e- gençler 
rinc kendisine ithalbtcılarııruzın 
adreskri yollanmıştır. Btr Fill.>tin İni'ründeki Havacılık kampına 
firrr.r.sı da meyva salmak istediği. ıridcıek Bröve almış olan İstanbu!
ni bildirmiştir. lu gençler peyderpey şehrimize 
~ dönmge ba lamı.şlard.r. 

Açık.iş ve memuriyetler Bu gençlerden bazıları da Anka. 
Maliye Vekaleti Mılli Emlak radaki ınolörlü kamptan turizm 

müdürli.ğünde 100 lira ücretli 2 tayyareleri Brövesi almağa muaf-
\:aziie rnünhaldir. ~1en1urin ka • fak olmuşlardır. 
nunun 4 üncü ll'addesincielı.i şera- ~ 
lli haiz obnlar H ey!üla kadar Ve
kiılet :'\lilli Emlak mü<lürlügü.ne 
müracaat edebilirler. 

Dünkü ve burünkü 
toplantılar 

BeLtliye zabıta talimatnamesi. 
nin ,. ani ıs tatbikine meydan ver
memek, <lilcncilerle esaslı bir su
rette mücadele etmek, halkın ve 

Banl;a!arda veva ticaret müesse
selerinde çalı<m;ş, usulü muzaa
afaya vakıf lise mev~nu bir mu
hasip aranmı:ktadır. Dördüncü Va
kıf ha>ıında l inci kat 15 nIL7 ara.. 
ya IT'Ü~a3t o1unmalıdır. 

_mı_w .. :t:~~ ' muhitin ihtiyaç!arile daha yakın
<ia.ı meşgul olunmak üzere vali
nin rcislıı;inde her k~za la toplan
tılar yapılmasına başlanılmıştır. 

Nahiye müdürlerinin de ~tırak 

et•lk 1eri bı..ı içtinıalarddn ikincisi 
dün ~m"nönü kaymakamlığında 

yapıl l.ı·. Bu;:;ün de Patihte ya. 
pılacaktır. 

hsi 
Bir do~tumuz snnJarı ı;:öyledi: 
«- Oğlwnu Ja::d.rın.~1 1 için, ge

cen g-ü;1 bir ort1. n1cktPb·~ nıüra -
caat cttiın. l\1ek:l'pte, siislü pii~lü, 
dudak!arı, yüzleri hoplı beş on 
gt"nc n:ıran görrlüm. Sonradan öğ
rt.ndjnl ki, bunJar muallirn imjş, 
Dcncc, ı11uaIJiıu olan Bayanlar, 
mektebe, öyle pek si"slü püslü ve 
hoialı e;ehncmclidir. Bilhassa er
kek mekteplerinı!e. Zannediyo -
rum ki, mektep disiplini, otoritesi 
de bunu icap ettirir. Bu hali yazı
verin, memleketin hayrına bir 
düşüncedir.• 

Biz, bu sözlere hiç bir şey il5.ve 
etmiyoruz. Alakadarların gözü ö. 
nüııe koyuyoruz. 

Bt)RHAN CEVAT 

- Bana vaı:ıtı. Benim de ona 
yapmak hakkımdır .. 

Di yordıı>rn. Ve .. ilave ediyurdum: 
- Sabrinin de ona devlet sır -

larıru vercl.i.eini ihbar edeyim!, 
Onu da tevkif etsinler .. 
O da biraz bana benzesin!. ... 

--O-

Eyüp camiinin 
açılıyor 

etrafı 

Belediye rebliği Eyüp camiinin 
etrafının s<lr'atle tanzim olunma
sını kararlaştırmıştır. Bunun için 
civardaki yıkılacak yerlerin kıy -
metleri tesbit olunmaktadır. 

Ayrca Ayvansaray caddesi civa
rındaki !llezarlıkların da tanzim o
lunup önlerine duvar çekilmesi ka
rarlaştırılmışıır. 

rim. hıssiyatım yine dei'!isivor: 
deminki mukavemet, inat, ısrar 
yerine her vakitki zayıf, düşkün. 
cılız. hislerim benliğime hiıkiını o
luyordu. Bir saniye daldım. Odacı. 
Emniyeti uırnumiye müdürünün 
kaoısı. icinde bulunduğum muhit, 
dekor herşey J?özlerimden silin
di. Bütün .bunlann verine Naran 
bakıslarrrnı dold.urda 

Edirnekapuda yeni ve 
geniş bir geçit yeri 
açılacak, meydan 

genişletilecek 
Edirnekapıdan surlar haricine 

rıkılan geçid kapısının çok dar ol
<iuiiu görülerek bu civarda sw·lar
dan yeni ve büyük bir kapı açıl
ıınası için müzeler itlare:ıi ve be
lediveee tetkiklere geçi!mistir. 

Sinıdi:!ti geçidin darlığı, yüzün
den bilhassa yaz mevsiminde w 
~ üstleri Edirnekaoısı ,geçi<li 
önünde ekseriya bir i.ıxliharn ol -
duitu ve araba. otomobil. kamyon
lar da bu kalabalıl!a inzimam e -
<!.ınce seyrüsefer için de tehlikeli 
bir hal husule J?eldiği tetkiklerde 
anla ılmı.stır. 

Asfalt vol insaatile' bu sosc ü
zerinde sevr~fer arttığından ve
ni ve genis bir geçide zaruret ha
sıl ol.muştur. Bu veni ııeci.t sirndiki 
kapının sak cilietindeki surların 
imtidadınd.a ve en münasip bir 
yerde sur delinerek açılacaktır. 
Ayrıca halen kaoının disında bu
lunmakta olan dükkan ve kahve
ler de istimlak oluınıp vılclarak 
bir meydan vücude ııetirilecektir. 

Mekteplerin kayıt ve ı 
kabul şartları 

Ankara hukuk 
fakültesi 

Bu yıldan itibaren tahsil müd
deli 4 yıla çıkarılan Ankara Hu
kuk Fakültesine 1 teşrinievvelde 
kavıd ve kabule başlanılacaktır 
Lise ol1unluk imtihanlarını ver -
m4 olan taliblerden leyli, mecca
ni olmak istiyenler için bir müsa
baka imtihanı da icra olunacaktır 
Kayıt ve kabul işi te.-;rinisani iptı
dasına kadar devam edecektir. 

IKUÇÜK HABE~E~I 
* Denizli plakalı şoför Hüse -

vinin ıdaresipdeki üzüm yüklü bir 
kam von Kemalpaşa şosesinde dev
rilmi., Yc:;ilova köyünden Mucta
fa \'e Mclııned isimli iki kişi ölm~ 
sei<iz kişi yaralanmıştır. * Mısırın eski Başvekil!crin -
den Ahmet Zevre Toros ekspresile 
Ankaraya gelmiş ve ayni trenle İz
mir fuarını gezmek Üzere İzmire 
gitmi:;tir. * İstanbul Kız Muallim mekte. 
bi son sınıfına meslek derslerinden 
imtihan vermek şartile liseyi bi
tıı·enJer veya son sınıfa ti'rfi eden
ler arasından 5 nehari talebe alı
nacaktır. * Orta Tedrisat muallimlerin
den 436, mesleki ve teknik tedrisat 
muallimlerinden 62 kişi terfi et -
miştir. 

1r Ölü Himmet isminde birine 
ait bir mübadil bonosunu ele geçi
ren Mehmed adında birisini Him. 
met d:ve göstererek ciro muame
lesi yapmaktan suçlu Ethemle 7 
arkadaşının muhakemelerine 2 in
ci ağır cezada dün devam olun -
muştur. Ethern; sahte bonocula -
r;n eleba,ısı Adil Özkoyuncunun 
tevkifhanede kendbine ~GOO lira
lık sahte bono hediye e<leceğini 
~;;y;e<lıı:iııi m;;hkcmeye bildirmiş 
ve bu cihetten de tahkikata geçil
mk;tir. * Gümrüklerimizde beklemek. 
te olan 25 bin çuval kahvenin çı
karılm~sı için buıriin emir beklen
mektedir. * Seferde bulunan gemilerle 
halkımızın her zaman mu.habere 
edebilımelerini temin için Galata 
yolcu salonu üzerinde kurulacak 
olan telsiz merkezine rıhtımdaki 
vinı;lerin tesir edecei?i anlaşılarak 
bu c:nerkezin başka yerde tesis o
lunması zaruri örülmüslür. 
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POLİS .. VE 

MAHKEMELER 

Büyük bir 
orman yangını 

oldu 
Bcykozun Paşa Mandıra ve Ali 

Bahadır köyleri civarındaki Em -
liıki milliyeye ait ormanlardan 
yangın çıkmış ve 360 bin metre 
murabbalık bir saha tamamen yan
dıktan sonra söndürülmüstür. Yan
ııının neden çıktığı henüz anlaşı. 
larnı.makla beraber bir köylü ta
rafından atılan shıara veyahut da 
yakılan ateşten ileri geldiği talı -
min olunmaktadır. Tahkikata de
vam edUmektcdir. 

Bir deli.ııia marifeti 
Diin öğleden sonra Cağaloğlun

da Doktor B. Mazhar Osrnanın mu
ayenehanesi ile Maarif idaresi a
rasındaki 90kakta duran üslü ba. 
şı temiz bir adamın otomobil ve 
arabalara işaret vererek seyrüse
fer memurluğu yaptığı görülmüş
tür. Polisce tutulan bu zatı:q Pisi
kopat •bir deli olduğu ve bir mık. 
tar rakı içince aklına sevrüseferi 
idare etmk hulyası gldiği anlaşıl
mı< ve kendi,ı Emniyet müdürlü
ğüne gönderilmiştir. 

Üsküdar ceza evindeki 
vak'a 

Üsküdar ceza evinde birkaç J?iin 
evvel bir vak'a olduğunu ve 4 ka-
ti! mahkıimunun. kumar oynama
larına mu.lıalefet eden bir ııardi 
yanı dövüp varaladılı.larını yaz 
ıınıştık. 

Bu münasebetle Üskü<lar müd 
dciumi.!miliılinden aldı.!tımız bir 
tezkerede hiıdısenin kanlı olma 
dıi!L bildirilerek vak'a su sureLle 
izalı olunmaktadır: 

•Ceza evrmızin gerek mevkuf ve 
gerek mahkum kısmında tam bir 

disiplin mevcuttur. Yazın!zda isim. 
leri geçen 4 mahkum kumar oy 
narlarken gard•van Mehmet Ali 
tarafından görülmüs ve başgardi 
yanlık dairesine davet olunmUŞ 
!ardır. Ancak bunlardan birisi gar
diyanın emrine karsı mukavemet 
göstcrdığindc-n cebir kullanılarak 
ko(r:.ısundan cıkarılmıs ve mezkfir 
fiillerinden dolayı ayni tarihde 

Dr. Funk'un nutk~ 
Yazan: AHMET ŞÜKRÜ ı;Sl 
Alman İktısad Vekili d~~ 

Funk, Viyana fuarının ••1
. 

1 ~ 
münasebetilc ehemmiyetli bı'~ 
tok söyledi. Doktor Funk'un 11 

iki kısma ayrdır: 1 
1 - Evveli lktısad nazır! ~I 

harp ekonomisinin ku\'vctın 1 ~ 
rüz ettirıniş ve Almanyayı 
sadi abluka ile ınağliıp cııııt 
imkfınsızlığmı ispat eımeil'• (i 
lıı;mıştır. ~ 

2 - Bundan s<>nTa ınüsta. 
Avrupa nizamına geçerek bO 
zan1ın tü.bi olacaPı şartları aP 
lll1$hr. 1 

Bugünkü Alman harp c1'0~ 
misinin. 1914 harbine nazar"':' 
ha iyi vaziyette olduğuna _şut 
yok.tur. Almanya, 1914 harb111~ 
kerı noktada bü•·ük ]ıazırlı 

, b'fl' 
sonra başlamış, halbuki har 1 

tısadi hazırlığını ihmal cll
111 

Belki de Almanlar yirmi h<'h 
ne ev,·el çok kısa sürecek bır 
bi göze almı~lar ve hesaplar ~·:: 
çıkınca, tıu:nkı gittik~c arıon 
tısadi zorluklar içine atılınııl b. 
Filha!dka Almaıılnr 19H h•' ' 
askeri rnağlUbiJet ~cticesjııı:h: t. 
ğil, iktısadi sahadaki imk:iıı .ıı 
!ar dolayısile kaybelmisJcrrl1

• 

Bitler Ahnanyası. <laha ht 
hareket etr>ıistir. Harhc başla 
dan evvel bü' ük stoklar toP1. 
ve askeri ha~ck3tın seri iutı: 
da Alınaııyaya bu noktada J3 :ıl' 
etmiştir. Gıda ve hububat 1ı. 
mından Almanyanın herbat1$'. 
zorl~ık karş1s~~da kalrnıyacaf:;., 
hak.-aktır. Dıger taraftan ,'\I ıı 
yanın istiliasına uğrıyaıı ıııe~ 
ketler hakkında aynı şey sO) 

1
' 

~nez._ Alın~np ı.m. ?'eın_kk•11 ıa~c:;ı mcsulı)etını uzerınc il 

istcnıiyor. Bu ıncmlchctlcrt. ~ 
cek. olan gıda maddelerinin ln, 
ablukasına tabi olmamasıııt 11 ~ 
etmektedir. Halbuki İngilte~; 
manl·a ile Almanyarun isi;), 
uğr<yan memleketler arası:ııd 1 
fark görmemektedir. Binacol~' 
önümüzdeki kış zarfında ~ ~ 
istilasına maruz kalan mcnut 1 
]erden baz1larınm aç kalınası 11 

küııdür. . J 
Avrupanm ve bilhassa ,urJ<ı~ 

rupannı 1~.1istakbel niz&m• ldl ~ 
da, doktor f uıık tarafındaıı ( J 
!enen •özlere gelince; bir ""ıı 
evvel bu bahiste "''!enen sv 

makaımımzd:ın alınan kararla nazaran bu defaki ·beyana.ti~~ 
muhtelif disiplin cezalarile tecziye ric'at eseri görmemek nıuf11, 
olunmuslardır.> d · d<" eğildir. Hatırlardadır kı ' 

Funk, Frarısanın hezimeti al-' J 
de söylediği nutukta Alnı•~'! 
A\·rupanın endüstri n1erkc•1 ~ 
rak göstermiş ve Sovyet nıC«fl' 
ketleri dahil olduihı iıaJdc ' 
Avruııayı da Alman endüstri~ 
iptidaı nıad.de yetislircn .~ıı~~ 
olarak tesbıt etmişti. E ıll• ,bl 
bu telakki, Almanyanın. ı\\c;.ı 
chayni sahası• uazariyesıJlC 1 
ırundu. Bu defa doktor .Fuıı!' ~ 
ihtiyatlı davranıyor. Hat!~ ~ 
Avrupanın Alnıanyaya ı~ 
madde yet:ştiren bir ının.tP ;/, 

Yıldırım 

ki - ..... 
u~u 

Davutpaşa 

kongresi 
Yıldırım Davudoaşa kulübünün 

fevkalade kongres• eyliılün 8 inci 
pazar günü sabahleyin saat 10 da 
Samalya Cürnhuriyet Halk Parti
si binasında yapılacaktır. Ruzna. 
mC'de nizamnamenin t8.dili ve isti
fa eden idare heyetinin yerine se
çim yapılması vardır. Bu münase
betle azalar davet olunmaktadır. 

Birimizin Derdi 
H.pimizi Derdi 

Yine kibrit kutuları 
Bir okuyucu?nuz yazıyor: 
.Dikkat cdi~ orum, benim 

gibi bir çok tanıdıklarım al
dıkları kibrit kutuları içinden 
eöplerin ek.,eriya eksik çıktı
ğıuı söylüyorlar. Bu kutuların 
içinde çöplerin 45 mi 50 mi ol
ması lllıın geldiğini de kinıse 
iyice bilmiyor. ;\caba rakı şi
şelerinde olduğu gibi, kibrit 
kutu.larına da müşteri alma -
dan açılmasın diye, bandrol 
vanıstırılan1az mı?• 

Yazan: M. SAMİ KARAYEI. 

!arak ayrılması, asla babı> / 
zuu olıııadıgını sarih oJnrn~ ,\, 
lüyor. İkt1'ad nazırına gör•·. / 
manya, bu ınemleketler il• t~,. 
sahasında sı.k.ı işbirlij:;:n:Jcn 
bir şey düşünmüyor. dt 

Harp çıkmazdan en·d ır 
memlckctlel'İn Almaııya ile.~ 
tıkları ticaretin hacını, bat1

' 

carctleriııin yüzde ellisindcll ~ 
de y ~imiş bqiııc kadar çıkı) ~I 
Fakat Almanya bununla d• 1 

I'' 
ctmiyerck, bu nıemlekcllcl'd< 1 

l ·ti· ret monopolü kurmaya çıı ı~t.P." 
dolayısile J,u memleketleri 1 / 

di ve siyasi lıei:eıııon;y ası aH 1 ~,_, 
mıya teo;cbbüs elti. Eütün ' .. / 
sah3Sı• nazariyesi, bir nevı ~~c f 
ge politikası olan bu telıikl<~Yc t 
yanmaktadır. Ve bu naznt•Yt'j{ 
kaç ay evvel bizzat Funk 1~)11~ 
dan bir defa daha izah ed1 ~!' 

(Devamı 3 üııciı sıJl 

rer sudık bendedirler ... • ,l 
Cem Sultan, öleceğini aııl "f; 

tı. Çünkü, hastalığı gündcJI 
1 

artıyordı;.. rı' 
Fransa kralı Şarlın adnn~ 1" l 

doktorları Cem'i tedavi iç•"ı/ 
şıyorlardı. İlaçlar veriY0 ' ~/ 
Fakat, hiç bir faidesi görulJll ~ 
da ~ Emniyeti umuroiyenin kaı:ıısın

dan girdim. Dilimin ucuııda cüm
lenin baş.ı bile hazrodı. Umu.ı:nJ 
müdürü görecek, 

Yioc sevimli idi, 
Sendi. 
Gülüyordu, 

Cem sultan öleceğini anlamıştı 
Fransa kralı Şarl da r:iJ!'.~'I 

Sultan Cem'i ziyarete gelıl ~ 
hatırını soruyordu: 1'1 

- Gayret et.. iyi ol.. İJ1 i of' 
maksudun nerde ise beıı ııel' - Size astl casusu bul.dum! 

Diveeek. ilave edecektim: 
- Simdi daha mühim bir dev

let >ebekesinın muhafazaya çalış
tıin bütün sırları alıyor! • 

Umwni müdürün kaı:ıısı önünde 
idim. Odacıva sordum: 

- Bcvc<fendi icerde mi? 
- Evet icerde .. 
Dedi. Ve .. bekledi 
- Kim diyeyim?. 
-Ben .. 
Dedını durdum. Dilim birden bu 

ooktada takılıvemıisti. Yine ne 1 
oluyordum?. Gözlerim kararıyor, 
:ııöilsüm sıkılıyor, kalbim l!ÜPÜr 
güpür atıVQr; dehşetli bir aitırlık 
f!Özlerirni bastırıyordu. Sinirle -

G<izlerinden aşk. şehvet, sevıö. 

tasıvordu. 
Temiı:di!. 
Dal<?ındı .. 
Kollarını bana açmıştı. 
Gi!!.. diyordu. 
Sani diyordu!. 
Sık .. diyorda 
Ve .. bu havai ,e;ittikce l?iSzlerım-

de büyüyor. canlaruvordu. 
Yürüdü. 
Tam önümde durdu. 
Yanaklarımı avuçlarının içine 

aldi öptü: 
- Canım .. 
Dedi. 
Sonra, al!lamai!;a. başladı. 

( Uevamı var) 

Cem, esasen çok kuvvetli bir 
vücude sahipti. Ec:dadı gibi spor*
mendi. Onun Karaınan diyarında, 
ağır günleri kaldırarak birinci 
geldiği variddi. 

Sultan Cem, ağır hastalığına 
rağmen etrafındaki!H"le konuşu -
yordu. Bununla beraber ölüm yak
laşmış bulunuyordu. 
Şehzadenin maiyetinde bulunaq 

sadık beyleri göz yaşlannı kendi
sine göstermemek için nefisleri.. 
ni cebrediyorlardı. 

Sultan Cem, hazan beylerini ya
nıııa çağırıyordu. Onlarla denllo
şiyordu . .$ehzadenin ağzından ço.
kan sözler şunlardı: 

-Yarab, eğer bu kafirler beni ha. 
hane edip ehli iılUm üstüne h1ll'W: 

etmek kasdıru ederlerse boni o 
günlere eriştirme.. Canımı kabzey.. 
le. 

Diye dua ediyordu. Ve maiye • 
tinde bulunan beylere: 

- Eğer ölürsem cesedimi İstaıa
bula naldeyi.niz.,' 

Diyordu. Bu aralık şehzade kar
deşi Sultaıı Beyazıda bir mektup 
yolladL Cem bu mektubunda kar
deşine hulasatan ııöyle yuıyordu: 

.... Vefat edecek olursam eeı;,.. 
dimi kat'iyyen küffar diyarında 
bırakma.. Ne yapıp yapıp nişımı 
İstanbul& nakleyle.. Mısırda bulu
nan çocu.klanmı .. aııdemi de A>
tanei aJ.iye.nize aldır .. Maiyetimde 
bulunan beyleri affeyle, onlara o
"" ve cefa etme.. Niluı7et oalar D-

ya kadar ı:öndereyim. 
Diyordu. C ,J </. 
Kralın tabibleri Sultan /r~i 1 

versa'ya sedye içinde gc_ ı i ~J; 
Cem, artık tama.mile keu<l 1~ ıı 
betmişti. Ne etrafmdakilct'1, f -ıer yordu.. ne de etzafındakı J 
nuşuyordu. d•l''I 

Cem, arasıra sayıklıyor·· 'JIP . 
ve kendini kaybediyor. JJ• ıiJ"' 
tekrar açılarak kendine ge ı 
du. (t~~. 

Fransa Kralı Şarl suıtaıı ııl• / 
yatırıldığı nde beraber lı~ ~cPy 
tesi gün sedye üzerinde "" ~ıl 
ni loilmez bir halde Türl< 5e J 

si Napoliye vardı. •·•~" 1l' 
( Jı.r,..,. 



D~n Almanyanın\Ingiliz,Amerikanj 2 Milyon küsur 
hır çok yerleri · filoları artık kişilik bir Ame-
hombalandı birleşmelidir rikan ordusu 

lngiltere Üzerinde dün 
39 Alman tayyaresi 

Nevyorlc 1 (A.. A..) - Kenter: 

Beş Milyar techiz mas
rafı kabul ediliyor 

11S(}N24SAA 
içindeki 

Hidiseıer 

"' 

(Bu ya:zmm metinleri ~ 
dohı Ajamı bülteııleriıııılıe 
a1nmıı$ır .) 

'fellıis edaı: MUAllMER ALATVB 

Bider'ta evvelki gün Berliıı.de 
Sporpaluta. ııi17lodiği nutlruıma 
dlln yetiştirilmeyen son kısımla
ruula da dikkate deler si!der var
dır. Bitler hülfosatan diyor ki: Dlit 
mpplarrmız bizi ile generalle kor
kutmak im41iler. General "İhti-

düşürüldü 
ceLnndra 6 (AA.) - Evve:tlı:i ge
le;.11\l{Uız lıonibardıman tayyare. 
tııı~ Alınanvada. Alman i>ııali al
h~d,a bulunan yerlerdeki askerl. 
,.. -n re muva!fakiyetli akınlar 
.~~nı~tır. Stettin civannda bir 
lat: ıdl!ıahru at iabrikası. Haz dait
• r rı a gızltmniş asken hedef -
!ı ' 'l' "•ını: ormanı ve K2ra orman 
l'e :ıt~ardım-:ııı edılmis. infilaklar 

Nevyorlı: Ba-ald Tribııne ııazete -
sinin mnhabiri tarafından Çin su
hm filosUD1lll ııa1nk ba$kıımanıı-ı 
Kontr Amiral Yıa.nı.ell'e senılmq 
olan bir Sll8le, B. Yar.Deli, şu e&
valıı vermiştir: 

Birleşik Amerika ve İngiliz d• 
nanmalarının artık · J.'llvve&riııi 
birleştirmelerini tavsiye eı!erim, 
Bu iki don.-uıın.a .Japonforı ..e Na
zileri mağlüp e4eGilir. Fakat Wr ' 

Vııtıinııılıon 6 (A.A.) - Dün mü
meosillec meclisı, iki mil Yl'fl iki 
:vfrL elli bin kisilik bir ordunun 
teçhizi >cin beş milyu dolara va· 
'kın bir tahsisat kabul etrnistir. 
<MezkUr tahsisat •iki okyanus d'>
nanması •na:ınııu taşıyacak do -

lll,, , ıe-aı "açlık,, ve en soa 
ke~ettilderi ~! ''Kış,,. 

Biz bu generalll..rle mağlftp .,. 
ılilecek millet değlliı:. İngiltzler, 
bu generallere lıapurnıak yenle, 
ııeBeral "Blof,, u İmparatorluk 
Mare,,..ı;. tayiıa etseler dalıa iyi o. 
!ur. 

f,Yk .. "Jn cıkarılnuıtır. 
ırru c ,ın ı;chri de hucuma uğra -

ş, ·~arloknber"'de bir petrol 
"~Do ~ 

teeahür vahim aeticeler verebilir. 
B. Yarnell, B. Raosevelt tarııfm

dan aktedilen İngiliz '.. Amerikmı 
itilafını tamamen tasvib etmiştir. 

fab _su, Spandau'de ·bır tayyare 
d rı.<ası muvaffakiyetle bombar-
~drı edi.c."n~tir. 

Pasifik deııizinde buna miisabill 
bir itil.H.fla İnı:iJ.izlerin Amerikaya 
verebilecekleri üslerin mevcut ~ 

tıo S€rtllrf? petrol depoları, Ter -
snıizcn rıhtımları. Almanyanın 
acı alı. ı?arbisindeki sınai müesse
ııı;~. Oombardıman . edilmisfü. İki 

1 ız tayyaresi <luıur.emisfü. 

Üç yerde Ü'i 
yaralama 

lı nıııltere üzerindeki dünkü mııı- Yeni4ehinle kalıa sokakcb. 3 
d(;- .. l>el~rdc 39 Ahıuın tayyaresi numarada oturan dökmeci Serm 
ı-,. ~:"Ulmustür. ~·) Ingi' •. : tavva- bir kadın meselesinden dolayı Fu-

t ı '<lYtptır, 9 pilot s.ı:i!dı~. ad isınlııde biri tarafından ıliln 
ngiJt ... r d b" a lık akşam bıçakla karnından yara-. . e e ı r y Jan111J4 ve ~sakları deı;ilmiş-' 

ınsan zayiatı tir. Yarıılın.ın hayatı tehlikededir. 
Loııd . • Balık pazarında balık yüzün-

.\lı ra. 6 (A. A.) - Agu•tos a- den çıkan bir münakşaJa Rüşen 
'•r!ında H" "k B 't ilıe-tiıı . . uyu rı an:ra. isminde biri Koço adında birini 9 

t e ~ .>'lınış olan akııı.larm ınsan- . 
• l'aptıkları zayiat şunlardır: yerınden bıçakla yaralamı_ştır. Ya 
3-~c75 ölü, bunların 627 si erkek, ralı Cerrahpaşa hasatnesıne kal. 
"• si k-.ı 113 .. kt dırılmıştır. Balatla Çeşme so -
7ıı. .~wın ve u çocu ur. • .. 

1 cr.,ck 448 zi kadın ve 102 si katında 72 numarada oturan şo-
tocuk ı ' f" S b · b l k G I t da ı: o ınak üzere cem'an 1261 a- or a rı, ser eş o ara a n :ı 

Dır :larnlı vardır Necati Bey caddesinden geçerken ob . . 1 7 el atrş etmiştir. r1ce an aşma· Ali bminde dii:er bir şoför kur-
• şunla~ın birile yaralanmış ve Sab-

SJ ımzalanıyor ri de Ali tarafından yaralanmı.-
B t~ 

ia • )fva 6 (A.A) - Stefani a - Iler iki side Beyoğlu hastane-
n:,,_ dan· sindcdirl~r. 

ıı.~~l l3~ris, dün ak.sam Başvekil ----oo>----
nc r. of Ue hariciye nazırı B. Po- Acezeye tavsiye mek
llaz u kabul etmistir. Başvekil ile 
it ır. hukümdara Craiova müza.. tubu veren belediye 
11ı.:1~%'.r~a.~k.nda maliı.mat ver - reisl~ri 
ö;.ofvanın siyasi mehafilinden 
a-tı~c:nL.~Jline ""Öre, B( ılı!u.r ve Ru
llu~ h~~tlcri, cenubi Ili:ıricrnin 
bir -;t1'~tana iadesi hl><1sunda tam 
"~ af elde ctmislerd "· itil;if • 
Cd'ıl · Yarın veV!l öiıür ~ün imza 

".ektir. 

• 
!ki ev <:öktü, 

• 
içindekiler 
kurtuldu 

t· 
&it '~ılto~rakta Ke.y;şdu~ı cndde-
lidc ı F.ı:unrnin ovı çöl..ıniiş l\liir
'ıııu sınınclc 10 J'llŞmda bir kız ha· 

'!'an vnralannıı•tır. 
tıı ?

1 
I>' ol Ja oturan kiifteci Ke-

' ıı . ·leh etne nıba(ir olarak grlcn 
tıı ı/n d ile berah<•r karı.ı e Kc
St, n tı 6 çocuğu oturur!Jı kcn an
t,.de ev birdenbire ('Ö"'mii~tür. 
~., ı°turanlar bu çökme ile en
it:.- a tında kalıru•lnr ,.c h<•ınen ...... )"~ ~ ~ 
eıte j ~aı.,'U:ılm1ştır. Hepsi d.._. ınuu-
lııı. ı.:~hiliuden olarak kurtarıl -

1. ır. 

~le~~~'~ad~ Kemeraltında köfteci 
da ça~ oı:lıı Fazlının .;ükkanın
'1eıı l'.!ısaıı Meliıhata müşteriler • 
diıı lathıned Nuri oğlu Salahad
Saıah 31;nıış ve Luua kızan Fazlı 
Sa da ~<ld!ni dükkandan kovmuş -
~ı Çek. alahnı:Jin hırsla tabaııcası
deıı l{'P atc,lemiş ve miişteriler· 
da0 v alil çıkan kurşunla başın • 
lı da •ralanını,tır. ı::u esnada Faz
lııııt.;'lOpa ile Salahaddini yarala • 

l\iıııse~cuklar 
ıliye ( 1 inci salıifeden devam) 
lııı; c~~;s, B. _LLt.i Kırdara bildir
lııcvıu '· · Ogrendııı=izie ııüre, bu 
l4n ıı ·~ :hcımmivetle aliıkadar o
cıı:. ~ı Lutfi Kırdar Jo.imscsiz ço

~~ ~lu~ ·~~a-kl~r?an kurtarılıp ıs-
ır Vurt nı""~ ı ıçın herr:en veni 

tır. Bu a~ılmasını k~rarlastırmıs
~~ıo o':'.t.% Yurt içın Yes:lköv mü
ıcı tr,'h , us \'e Ye. !köyde köv 
l!ıılq F a,lesinin Dıbek •okai!ında 
tıııtn ı?n,ız Sarkör okulu bina • 
1~karru·,11l1sesiz vurdu haline ıfrraı 
ı r t . -'~arı ı:: e ınıst:r. ltalvan tebaa-
aVtıca ı:i Bartolome'va ait olan ve 
~a>.i ıle .k_bın metre murabbaı a.. 
ıı:;1uııarıı ~ l)uvük binavı 1>1uhtevl 

lcııına u ~skı mektep mut:t~ -
lııct ko belcdıvece i500 lıra kıv-
ıı nuıuo ~· !':lırıa b _ rnena.ı.. \.iffiun • .ı.ve 
ll',t;tir 1 ucun ist:mlilkill<' l!ecil • 1 'lcintt~ tst:mıa..1< ""' a: el i 8 l?Ün 1 

1• '.'lUI edl'cı>k vp biU-

( 1 inci sahifeden devam) 
· "'mt•kte ve hatta son ııünler. 

de oek ooııalau bu 1<.aoıl acezenin 
elınde bazı beleJ.ıvc ve köv ihti
yar heyetlerinden vcrilınis tav -
siye mektuplaruıın bile oulundu
uLLnun ha'ı'retle gÖrÜldÜi!ü il.ive 
olunara:k maa aile müracjlat eden-

rl' lahi tesadüf olunduğu ve bir 
bele ;ıve' e müracaatların bazan 
gtindc 20 Yi bulduğu haber veril
m<:ktodir. Vekalet, hem belcdive 
büLceler:nc yük olmamak ve ham 
de memleketin asayişine müessir 
olacak i~z l!CZf!inl~ri önlemek ü
zere badema issizlerin seyahat -
!erinin zabıtaca hemen meno • 

lunroasını ve yol masrafları mahal
lince temin cdihncden hicbir has
tanın ;!Önderilr.ıemcsini eht'.mllli -
vctle tdılifr etmistir. 

Hitlerdcn sonra Çör çil 
(B:ışmakaleden devamı 

iki sckilde de İngilterenin Akde
nizd~, ol'ta sarkta \'i! sin1~l! Afri
kada hazırlıklı bulundu~"lı, hattı>, 
mevcut hazırlıkları ile iktifa etmi
yerek daha cok kuvvetlenıliği ve 
filosunu iki nlisline çıkardığı an
laşılıyor. Ve .. nihayet İngiltere ile 
Almanyanın harp etmesi ve İtal
yanın mütemadiyen seyirci kal
ması mün1kün olarnıyacağıan göre 
insiyativi hangi tara(tan gelirse 
gelsin Akdeııizde ve şimali şarki 
Afrikad:ı harbin birdenbire şiddet 
ke>bedeceP-i günler uzak olmamak 
verektir. 

Seferberlik umum 
müdürü şehrimizde 

Seferberlik Umum müdıiri.ı Hü. 
sameddin İzmirden .>ehrimize gel
miştir. 

Dcin munıaileyhin reisliğinde vi
laı ette pasif korunma işleri için 
bü\'Ük bir toplantı yapdmıştır. Bu 
to~lantıda veni açıl::cak olan yar
dın1cı poli.~, sthtıi nıuavenet ve ma
h:ıllc hasta bakıcı lurı kursları et
rafında da görüşülrnü,tür. 
Sığınak mecburiyetinin yerine 

getiı;lip getirilmedigi hakkında 
umumi kontrollere de aym 15 iı.
de geçilmesi kararla•tır;lırı~tır. B. 
Hüsameddin şe''"ınıı~ bir iki gün 
kalac~'ı: ve bilahare Ed rney" gı. 
decektir. ı 
hare de vurt acı'aca' tır. K '!'sesiz 
cıocuklara burada muhtelif a · V'İı 
ve z:raat ı ;lerı ııösterılıp !-er biri 
kaldırırn'al'd:ın kıırlarılaak cemi
ye i be5 nveye naiı birer uzuv e
lara!t yetıstirılecekl rdir. 

anmaya ait gemilerin tezı!l!ı.l~n
masıru ve 14,394 harp tayyattinin 
ıınübavaasmı d:ı derois eylemek
tedir. 

Vakit ve saati geldii!'i zaman, 
biz bütün bu Generallerin karşı
sına General •Filiyat• ı çıkara
cnğı:z. 

lnp olmaclığma darr bir suale şu 
cevabı vermiştir: cllirleşilı; Ame
rikanın Singapour'a ihtyacı var
dır.• 

Halifaks da bir 
ıutuk söyledi 

( 1 i1oci sahifeden devam ) 
manyaya baklıJıitıru :ııöstermeye 

j?eÇti ve İngilterenin menfaatleri
ne karşı bir seci tedbirlerle Af. 
manyaya bağlılığı ı;i.stermeye 
başladı. 

Bu artıda, Romanyaya, Alınan
yanın kolları arasına atılmasının 
ve İnııiliz garantUıinden vazge -
geçmesinin mükafatı, aynı za -
manda seri ve acı olarak geldi. 
Macaristan ile yaptığı iki tarallı 
müzakerelerden sonra, Ruınanya 
:b.ülrıimeti, Almanya ve İtalya ta
rafından Viyanaya çağınldı ve o
·r:ıda kendisine mihver devletle
ri tarafından tahmil olunan • e
ğer böyle tesmiye caizse - ha
hem karanın kabule ic'bar edildi 
Bu ka.rar muci.bince, Romanya, 
Tram'lvanvanın üçte ikisini ver
meve ve on beş ı;ünde tahliyeye 
meobur tutuldu. 

Romanyarun, mihver devletle
ri tarafından kendisine verilen 
ııarantinin ~Jymeti hak.kında ha
yale kapılmadığına hiç şüphem 
yoktur. 

Bu .!lfacar - Romen hal sureti 
ve cebir altında vukua gelen di • 
ğire hal suretleri h:ıkkında İn • 
l!iliz hüklımetinin aklı~ı vaziyet 
şudur: 

Biz hiç bir zaman, statükoya 
J<öru kğrüne bağlı bir sayasete mü 
zırlı<'ret etmedik. Biz, bilalris, de
i!~iklik haddi zatında doğru ve 
hakkaniyete muvafık olması ve 
al:i'kadar arasında tecavuzsuz ve 
cebirisz sulhperver ve serocst 
müzakerelt'r yolu ile yapılması. 
~artile Statükonun değişmesine 
tar:ıfdar olacaitrmızı prensibine 
müzaheret ettik. 

İşte bu sebepledir ki İngiliz hü 
kı'.ımcti, cenubi Dobruca mesele
si üzerinde lbir kaç ha!tadanberi 
Bulgaristan ile Rumanya arasında 
devam etmekte olan görüşmelere 
rnemnun'~·ctle bakabiliriz. İn_goi. 
liz hükumeti bu müzakerelerin 
bu hususi meselenin dostane ve 
nihai bir hal suretine varacağını 
ümit C'yler. 

Fakat aynı sebeplerden dolavı
dır ki İn11.iltere hi1k.umeti, Tran
silvanya hakkındaki Macar • Ru. 
men ihtilafının ş'mdi ilan edil • 
rniş olan hal suretini kabul ede • 
mez. Çünkü bu hal sureti mihver 
devletleri tarafından dikte edil
mi$ ve Romanyaya cebirle kabul 
ettirilmistir. Ümit ederizki hat'bin 
sonunda bu mesele devamlılığı ü
midini verecek derece doi!'rıı 
ve haıkkaniyete muvafık hatlar 
üzerine umuntl bir hal su
retine raptolunur. 

Lord Halifax. bundan "Dnra 
Yunanistandan bahsederek İta! • 
ya tarafından çıkarılan hadiseleri 
anl..atmıs ve demi~tir ki: 

İtalvan heyecanının üzerine is
tinat ettiği tahrib olunmuş itiham 
.ı- ~dar esasdnn Bri bir şev olamaz. 
İtalvan rnatbuatındaki tehditler, 
daha nz cesur bir milleti korkuta
bilidi. Fakat şu ciheti Elen hü • 
k\ımetinin ve milk'in'n şerefine 
o1ar.ok bvndi1mclid'r ki bu tah
rik \'e tehli:ke ~arşısında tamami· 
lf' sakin, bitaraflıklarını idamrye 
azimkar ~almışlar, gayribit~raf 
harnketler için kom,ularına hiç 
bir bahane vermemi,lerdir. 

İnııil'z hükı"ımeti, Yunanistanın 
i-st k'il':ni sarih surette tehdit e. 
decek her Jıonqi bir hare.ket ih
timalindr. Yunan hükümetine ik
tidarında bulunan bütiin vardımı 
·apm~k ;rirı •keı>disini b".~lı te:3.k 

ki etmekted'r. 
lnrd Holifakx'ı 1)evanıtının 

diğer kısımlarmda. Cörçilin A -
vam lr~ma;-[lsınd~ki J"'Pvan:ı:tına 
müşabih o arak :darci !ce!3m et 
miı;tir. 

Çörçilin icat etti~ gece hava 
korsanhğına da nihayet verece. 
ifz, 
İkimizden 'birlBin yıkılacatı 

an gelecektir ve yıkılacak nM • 
yona! S<ısyalist Almanya olmı -
yacakttr. Bizim v~ olmalı: 
istedi~miz hedef, harbi kazan • 
makta11 çok daha lıüyüktfir. Ye.. 
ni bir devlet knrmak istivarus. 
Vasıl olmak me.liği111iz lı.kişa
fa i$tlrak etmiyen devletler er • 
J(tt mahft~ .• 
ÇÖRÇİL BiR Ntm.JK SÖYLEDİ 

Dün Avam Kamarası, taın 
Londra sokaklannda hava teh • 
likm işareti nrildiki ve cana • 
var düdükleri ı;aldıi!ı sırada fop. 
la12mıı bnlllllnyordu. Sawıiİ.11 
tahliye odildt Meb'uslar, diplo
matlar me'l'ltilerilıi muhafaza et
tiler. Fakat reİ• biraz sonra ha • 
va taarrnzumuı başlıyaral:ını 
söyliyerek celseye kısa bir fası • 
la verdi, 

Tekrar taphmıldıi!'ı zaman, 
ÇörN alltımar i(inde ayai(a kal. 
kanık. ııınnmt vaziyeti anlattı. 

Çörçil'in usun beyanatının e • 
sa<lannı 111 wekilde hülasa ede • 
biliriz: 

·Büyfik Britanya Amerika aıı
fasma., iki tarafı memnu neden 
bir emri vikJ olmu~tur. Dostları. 
mu: için de teşvik vesiledir. Yap
tı~ mi!badele, hiçbiren dost 
olan, tam itimat ve hiisnüniyet. 
le lıarek .. t eden iki milletin bir
birine mütelrabil müzahnret ted
birinden ibarettir. Amerika 
destroyerlt'ri"ln İngiliz bayrai!'P 
na &'e<'me•i H;tlerin hoşuna ı;t. 
miyeccktir. Bir çaresini bulabl. 
lirse; bunu Birleşik Amerika 
devletlerine ağır ımrette ödetecek 
tir. 

Gelecek des!N>verler harı> 00... 
Jayısile hımıle gf'len nrurl boş • 
luklnn dolduracaktır. Bunları ge • 
tirettk İn<'iliz mürettehatı şimdi 
yoldadrr. Pek Jnn.vetli olmamızı 
rağmen daha lmTVetli olacağız.• 

Çörçil, Romanyanm vaziyetin • 
den de bahsederek şunları söyla • 
miştir: 

•Avam Kamarası bu memleke • 
tin höyük bir lı:ımunı kaybettikl
ni biliyor. Dobnıcanın Bul::aris • 
fa:ıa iadesi lanın olduğunu evvel
ce söylemi<tik. Macaristan da 
memnun dei!'ildi. Biz, harp devam 
cttifü miiddetçe arazi dei!isiklik
lcri ile uğraşacak değiliz. Karşı • 
lıklı srrbest mnvafakatlerle yapı
lan işler müstesna .... Hitler im • 
paratorluğu yapıldığı kadar ça • 
buk yıkılacaktır • 

Umumi hava harbi devam et • 
mektedir. İki taraf ta kuvvetleri
nin tamamını kullanmış deJ{ildir. 
Fakat Almanlar hava hakimi.yeti
ni süratle ele geçirflY>k için, kııv. 
vetlerinden daha miihinı bir kıs
mını ileri sürmüslerdir. Toparlak 
rakPn1Ja iki tarafın zayiatı tayya .. 
relerde bire karşı üc. pilotlarda 
bire karsı altı olmak üzere lehi • 
mi7~edir. 

Eylıllde daha ağır müudele • 
ve hazırlanalım. Çünkii düşma • 
nın kat'i neticeye ihtiyacı vardır. 
İn~ilte•cnin istillisı tehlikesi de 
ge~mis değildir. 

Biz ta~···"e adedi itibarile daha 
süratle Alman yekiinuna yakla • 
sıyorıız. İnıriltere, Almanların id
dia ettii!i .ribi 1921 tavvare kay • 
hctmis dei(ildir. Bu iki avda ka -
,.,hımız 558 tayyaredir. Her ih • 
tiın~le kor" ha>ırladıiilmız 158 
h;n yataklı hnstahanelerimiz bir 
senerlir bt'mho~ duraynr. 

Alman hava hücumlannda 1075 
sivil öldü ve bu nııkdardan az 
yük,ck rakamla ehemmivetlice 
yaralananlar oldn. Almanlar, İn· 
Y.ilter<'deki 13.0C0,000 evden, an• 
cak 800 fonesini tamir edilemiye
cek surette hasara ui(rattılnr. Bu 
harpte csva ve mal zavi edenle • 
re tazıninat verjJcrcktir. 

Orta Şarka ~elince, hu höl,2'eye 
tnkviv~ kafileleri gönderdik. Ak
df'niz filosunu iki nıic;:Jinc çıkar .. 
~ık tt~lvanlar bıı hahri hareklit· 
tan r.abcrılnr olduldarı halde iz. 
aç ldilnıed;k, Pek yakıuda Orta 

Parti kongrelaı n iki Ada üsle .. Vesikasız. ve 
gizli çalışan 

(liıod~..._, 
Dokter MI Rlza, İbrahim, a
Havlacunmı da hazır bulundalu 
kongreye İstilı:lil :nıuşı ile Daşla.... 
mış ...., idan heyeti -i, h-ıt 
raporlan okm.up ittifakla kabul• , 
lunduktan 9011u ııu dilekler ehem
miyetle tesltit eluıun.uşhır. 
Şelrzad t 8'l Pbi en Jıalalıahlı..bir 

semt 1urwni heliiıdan ma.b:ru.mdur. 
Belediyeee bunun bir an e-nel ya
nılması, Belediye ve Maarif yasak
larına rapen talebeler maalesef 
sal>ahtaa ~a kadar sinemalar
da vakit ve istikballerini ölı!ürmeA
tedirler. Bu i~ai facianın bir aa 
evvel men'i için kat'i tedbir alın
ması. Nlliusu ço.k olduğu.ndnn ımıı.
ta.kaya bir belediye eOO.i daJaa ta&
sis olumnasL Umuınt sıi!>n•kl..,. 
geceleri Körülebilınesi için işuet
ler konulmosın1n temini. Şehir ti .. 
yatrosunun lı:ış ve çocuk temsilleri
nin İstanbul cihetinde de ve mm
takada da verilmesinin Beled.iyeee 
temini. Bu dilekJerdea sonra yeııi 
idare heyeti iatihabı yapılm1' ve 
B. B. Fuıl Özclenıir, Armi Şeker
ci, Nusret Erdek, Hıfzı Söyler, Ni
had Bivel, Nlmın Gün~, Bülend. 
Hamdi Erim, Rasim Day, Muhi41-
din Kurulav, Ali Özer ittifakla 
yeni idare heyeti.Re seçil.m.işler -
dir. 

Başvekilimizin hemşi
releri bu sabah gömüldü 

( 1 i7ıci aa.hifedım detıa... ) 
alınmııı ve Erenköyündeki Sahra
yıcedld ınMRrlı,'Ula götürülerek, 
orada.ki aile bbristanma defile -
dilmiştir. 

Dün akşam Yalovadaa ııelea 
Başvekil, merinımenin ailesi ef
radı ve aile dostları ve merasimde 
Reisiciimbnru temsilen Katibi u
umuıni Kemal Gedeleç, Gümrük 
ve İnhisarlar Vekili Raif Karade
niz, Sıhhiye Vekili Hulftsi Alataş, 
Maarif Vekili Basan Ali Yücel, 

. Val.i, Emniyet müdürü ve diğer 
zevat cellku alayında bıılunmq
lardır. 
Kısa bir zamanda büyük kard&

şini ve soıı.ra da hemşiresini kay
beden sayın Başvekilimizin deriıa 
kederlerine ~ak eder ve samimi 
taziyetlerimizi arzederiz. 

* Haınidi)"e sularının kaplara 
doldurulması, kapların vıkanına
sı icin Belediyece Bt!siktas ve 
Si.•lide ilti santral tesis olunacmrtır. * Şehir tiyatrosundan Halide 
Piskin kat'i surette aynlarak Ra
şid Riza heyetinde 'kalmıştır. Onun 
yerine Sehir tiyatrosuna eski sah
ne mensuplarından B. Avni alın
mıştır. 

Şark'ta şiddetli muharebeler ı.elt 
lene bilir. 

Bulisa yolumuz boyunca, rib
gir nereden geline gelsin, ubit 
kadem bulunuyoruz.• 

BABP VAZİYETİ 
Alman tebliğleri, son ırünler 

zarfında beş İngiliz torpidosunun 
batırıldıi:nn bildirmektedir. 

İngiliz tebliğleri ise yalnız 
İvnnhoe ve Esk torpido muhrip • 
!erinin batmı' oldu~u, Alınaıı.
ların iddia ettiği gibi bntırılınış 
başka torpido olmad$ııı beyaıı. 
etmektedir. 

Yine Alman teblii!'leri, bir de -
nbaltı gemisinin himaye halinde 
seyreden bir kafileden cem'an Z7 
bin ton tutan silfilılı ti~ııret va • 
purlarını bat= oldu~u bil
dirmektedir. 

Hava faaliyetine gelince, Al • 
man tayyareleri İnıdlterede Ro
cesterde ve Vaybric'teki tayyare 
motör atelyelerine, hangarlara, 
bin:ılara bombalar atm11lardır. 
Geceleyin de İngiltcrenin şark ve 
garp sahillerindeki doklar ve ı... 
va meydanları hücuma uiram1'
hr. Ayrıca İngiliz limanları açık
larına yeniden mayin dökülmüş
tür. 

İngiliz tayyareleri de ;yeniden 
ve be5ind defa olarak Berlin ü. 
zerinde uçmuşlar ve bombalar at
mışlardır. A!maB telılii!'inc göre, 
basar azdır. Şimali Almanyan 
bir amele kampına atılan bir 
bomba, sıkınakların dışında bu • 
Junan 18 sivili öldürmüstiir. 

ri de bombalandı 
( 1 inci sahffedetı ~m ) 

31 Ajutosta Şarki Akdenizde 
lrnvvetlerimialeA kaçmağa çalı • 
pn bir itaıy... tayyaresi, deniz 
kuvvetlerine mensup bir avcı 
tayyarem.iz tarafııadnn düşürül • 
müştür. 

İngiliz denizaltı gemileri bu sı. 
rada merkezi Akdenizde bir kaç 
düşman cüzütamınm bulunduıl:ıı • 
ıı.u haber almıştır. 

Partian denizaltı gemisi krn -
vazör ve destroyerlerden mürek
kep bir düşman kuvvetine hücum 
etmiştir. Dilşman gemilerine iki 
torpil isabet etmiştir. 

Bir hna keşfinde zırhlı, kru • 
vuör ve destroyerlerden mürek • 
kep düşman filosu kısmı köllsi. 
sinin lruvvetleriınizin bulunduiu 
mıntakadan 150 mil mesafede do
laşmakta oldui'unu öi!'renilmişt!r. 
Dii$maııla temu temin için büyük 
ıı;lıyrotler sarfettik, fakat keşif 
tayyarelerinden &'elen raporlar, 
düşman filosunun İngilizlerin ci
varda olduğ"unu öğrenir öğren -
~ez çekildiklerini bildirmiştir. 
Italyanlar, Otranto üssüne var • 
malı; için son süratle ,2'itmişlerdlr. 
Bu sırada bir İngiliz deniz kuv. 
nti Sardonya ve Sicilya a(ıkla • 
rında harekatta bulunuyordu. 

1 Eylıllde bi rtayyaremiz Sar • 
don;\· rla Elma tayyare mevdanı -
na hücum etmişse de, hav~run fc
nalığ'ından tahribatın dercresi an .. 
!aşılamamıştır. Fakat İtnlvnn rad
yosu askeri karargih binasının 
bir cenahının yıkıldıi':ını ve yer
de bulun:ın iki fayyarenin hasa • 
ra ni(radıi(ını kabul etmistir. 

2 Eylıilde bir İngiliz tayyaresi 
Sicilyada Kagliyari tayyare mey
danına hücum etmişti!'. Düsmnn 
ı>rojektörleri nl'lrnffrkiyetle 
bombıtl-dıntan edilnılstir. 

2 Eylillde Akdenizdeki kuv • 
vetleriıniz, Maltanın cenubu sar
kisinde düşman tnyyatt'l<'rinin 
hlicumuna ui!'ramıstır. İtalvan 
tebliiUeri bu hücumda _2'emilc~i -
mizin a/!lr hasara uğratıldı/!lnı 
bildirmişse de, biç bir lıasar ol • 
mamıştır. Bilakis beş İtalyan tay. 
yaresi düşürülmiis, dördii de Si
cil}·aya kadar takin edilmistir. 

Bu tayyarelerin İtalyan tayya. 
releri de~il.pike ııçnş yapan 87 
.Junkers Alman bombardıman tay 
yareleri olduğu anlaşılmıstır. 

4 EJ lulde tayyarelerimz llfari
ça ve Kalato tayvare mevdanları
na da hücum etmis ve bazı tay • 
yareler tahrip edilmiştir. Mariça
da büyük hangarlar, petrol depo. 
!arı, atelyeler ve kışlalar ateş al
mıstır. 

Rodostalci diişman tayyare mel·· 
donları da bombardıman edilmiş. 
tir. 

Sidney ve Orion gemllerlmiz de 
dahil olduiıı halde deniz kııv • 
vetlerimizden bir kıı;n11 on iki a. 
dalnrda askeri heılefleri bombar
d.nnan ehnislerdir. lllıkrivolo 
tavvare meydanına, 155 mili;n,.t
ttli'\ l\b.-. 1 Tar atılın1~. cİ\'?rrlaki 
bütün hinalara istisnai isabetler 
olmustur. 

Paıı:atlia'da İlt'ks harp ,2'emimiz 
tarııil atan Ü~ İtalyan kano oto
mobilinden iki~ini batır~, di. 
ierini hasara uiratmıştır. 

On iki ada mınfakP'l'nıla knv • 
vetlerimize ka"1 İtoh-'n tan-a
reJ,.ri muvaffaki:vetsiz hiict'~·Jar 
yapmısla.,., bunlardan ikisi diisü
rüln1üş, iirü ha~tıra 11.ifratıln11stır. 

AskeJe gidenlerin ai
lelerine yardım 

( 1 i7ıei sahifeden devam) 
iç.in bıı aile efra<lından birisinin 
hazarda veva sef.eıxie 45 .ızünden 
ziyade müddetle askere al.ı.nııruş 
olması, Yardım istiyenin bu a$ke

rin zevce ~ya kardeşleri olması, 
askerin evinde oturıınakta bulun
ması mali rav:ice ııöre, ne kendi
kl'inin, ne .W..-ere l?idenin servet 
ve ııeliri bulunmaması sartttır. 
Yardım müddeti askerin terhisi 

tarihine kadardır. Yardunı yapa
cak olanlar askere alımnıvanlar. 
mali ve bedeni kudreti olanlardır. 

Belediye ve hususi muhasebe -
ler de bu yardıma istirak edecek. 

Dün verilen Alman teblii!'lerine 
göre, İngilizlerin evvelki giinkii 
tayyare kayıbı 57 dir. 17 Alman 
tayyaresi de ,2'eri dönmemiştir. 

Büyük mikdarda Alman tayya
releri dün sabah İngiltereniıı ce • 
nubn şarki sahilini asmışlar, bom. 
balar atmışlarsa da, çok hasar ol
mamıştır. Evvelki gece yansmdu 
sonra da iki Al.maıı tayyares-i clG.t 
şÜTÜlmüstiir. 

ler ve beJOOivelerle subeleri. köv
lerde ihtivar meclisleri vardJmı 
temin ~eNlir. 

ROMANY ADA VAZİYET 
Macar kıt'alan Transilvan,._ 

işııaJine devam etmektedir. 
Bütün diktatörlük salih:iyetle

rini eline alan :rosıi Be.,""ekil. AD
toncsko memlekete hitaben neıı • 

* B\lS!Ünlerde Üsküdar ve İs
tanbul traı:nvaylarında tek bilet 
usulünün ihdas olunacak! hakkın
daki haberler doitru deifüdir. 

Dr. Funk'un nutku 
rettiği bir beyannamede bilha- (2 iıaei salıifeden devırnı.• 
diyor ki: Acaba şimdi Almanya bn chayat 

·Yeni bir faaliyet rejimi lmra- sahası• dava&1Ddan vaz mı geçi -
ui!ız. Hakild milletler mnJıadde- y01r? Doktor Fımk:'un Viyanada 
ratlarını moi!'lftbiyetleriden Öl'Cll'- sGYledlit nutka bakılacak olursa 
Jcr. :Sifak ve lhtfllf nihayete er- öyle. Fakat Almanyanın seneler • 
melidir. Hökiimet yeni esalar il- ıLmberi saplandığı ve uğruada 
zerine kıırulacak, memlekete mat. harp ;yapbğı bu projeden Vaz geç-
la t nasyonalizm temeline mı,. ~J ~ fııtne innmak için bu memleket. 
nan bir proıram takdim - l ' ~ ~luılkı, bakam sö:tlerden baş-
tir.• lı:a'ctemler 41e aermek istiyecekler-
aBdŞŞ• . dtr. 

artist ecnebiler! 
Polislerden ~açıp dam
dan düşen bir artist ya• 
ralandı, 4 ecnebi tutuldu 

Beyeğhmda İstiklal c:ıddesindo 
Femina barında vesikasız olarak 
çalışan MU7.affer i~minde bir kı"a 
tesadüf olunnıuştur. l\luzarfer po
lislerin geldiğini görünce barın 
taraçasına c;ıkıp kaçmak istemiş, 
fakat buradan yere düşerek aj;ır 
surette yaralanmı~tır. Beyoğlu 
hastanesine kaldırılmıştır. 

Dij!er taraftan Tcpelıaşında Pa
nayot isimli birinin marangoz dük
kanında İspiro ve yani isiw.krinde 
iki ecaebi marangozla Gafotada 
Vitali sokağında 12 numaralı lo
kantada Yani ve Yako isim!erin
de iki yabancı polisn Küçük san'
atler kanının muhulif rnlıştıkla -
rından yakalanıp i~ten nıc.n olun· 
muşlardır. 

Ekmek meselesi 
( 1 inci sah'ieden dcvaın) 

ihtivar ka<lın ve erkokkr ıse bu
nu dahi alan11vuraa.. tce_surle ev
lerine dônmuslcr. n~ak ıa ve sa
ire tedarik etmisl(.;rd.&. 

E''velki aksamki hali ~orcn u.
zax yerlerdeki halk ise dun aı<>a:ıı 
Adana ve Boi!aziç.ine don~rlerkcn 
ckııneklerlni .l!Ünd.üzden alıp l!Ö
tıirmüslerdir. 

Dün Vali ve bele<i;ye rli<l B. 
Lütfi Kırdar Üsküc.ara ~Kl~rek 
elamek buhranı hakhn<la biuat 
tahkikat yaı;mııs ve ı:.ks""'.ki rnzi
vctl<> de eh nmivetıe meşru! ol • 
nıus, kaymakamlıklara emirler 
vermkttir . 

BIJ SABAHKİ TEDBi.RLER 
Yalı ve bdedıye reisı Lutfı J(ll:' 

dar bu sabah toprak mahsulleri 
ofi,ioe müracaat eô<'rck hergün 
verilmekte olan 300 ton buğda,·ın 
az olduktınu bildirrnis ve simdilil 
bunun 50 ton daha arttırılarak 
yevıı,ive 350 tona cı.kanlmasmı i&
temistir. Ofısin bu ruakul müra -
caati kabul c.odecel!i auzılmaktadır. 

Belediye ıktısat mu<ıuru B. Sa!· 
fet de .Ou sabah ofi..;e ciı..n:ş ve av. 
rıca uncular, dcitırJn.!ncıler ve fı
rıncılarla l!..;rıısmüstür. Ui'!lc1en 
sonra bir toplantı vapı!acaktır. 

Dd!cr taraftan bazı fırınlarda illi 
saklanıldığı da anlaşılmıstır. Dün 
!'ece ve bu sabah bu hususta bazı 
fırınlar kontrol edilmıstir. . 

Fındıklıda •hic unum vok• di
yen bir fırında 70 cuval un cıka
rılmı.şır. Dı~er müteaddit -lırın -
!arda da saklı unlar mc' dana cı -
karılnı1$tır. Bunlar hakkında ta • 
k~bata ııeçilıniştir. Adliveve vcri
leceklerdır. 

FIRIN KAPATILMASI DA 
BUHRA..'lıDA \MiL! 

Cczaen fırın kapatılmasının ela 
bu hı anda iıoınil o d u ~u n ılnns -
tır. Binaenaleyh Pısltkten dolavı 
kapatılacak fırınların civarında
kiler bunların istihsal:ltını da ·ı
karı:nai'!a m<'<:bur t~t J'..:c:ıklarciır. 
Belediye reıtlıi?i ekme· ısını ·ö -
küoocn hnllctmek uzere icanvkl'> 
se birkac iınna ken.lısi vazıyet e
decek ve az ekmek cıka n. un 
saklıyan fır- nları kentli işlet p sı.. 
kınlıva mevcian vermi,ecen.t·r. 
Bu.ıün bazı fırıncııarın ı: ·ıdo< u
mtunilii!e vcrilmelerı be tlcn.ın('k
tedir. 

Beledivece pislikl<>rind• n dolavı 
kapatılan fırınlardan sonra altıncı 
şube memuri:ırı tarafır.cian dıin de 
Haskövtle Mihalin fırınında sıcak 
hamur ekmek görülmtis ve Halı
cıwlunda llimitrinin fırını da oi3 
ııörülüp 27 eksik ek.mek bulun -
.muş ve Nuruosmanivede Nacinin 
frrııu da pislikten cezalandırıl -
arustır. 

FIRINCILARA GÖRE ... 
Ekmek buhranı hak.kında fikir

lerini sorduktımuz bazı fırıncı -
lar da snları söylemektedir: 

•- Buhran dört beş ııündenberi 
baslamıştır. Sebebi işe. sehrimiz
deki deitinnenlerin kafi elmeeımes!. 
ve !ırınlardalı:i stokların tüken -
mes\d.ir. 
İstanbulun ündelik ıın sarfiyatı 

3500 cırvaldır. Halbuki toprak .:r 
fisi şimdi 300 cuval verivor. Fı
nnlardmti slıoklar bittii'ti icin. top.. 
rıtk ofisinin vine eskisi 11.ubi 3500 
çuval temin etmesi lazımdır. 
Bazı dei?innenciler de kınına un. 

lan fazla fiatla tasraya sevkedi -
vorlar. 735 kurusa fırıncılara ve
rilen un. tasrava 800 kurusa sa -
tılrvor. Bunun da önüne f!ccihne!i 
lazımdır. Yoksa buhran l!iinden 
l!'iine artacaktır.• 
BU SABAH DA BUHRAN DE

VAJ\I EDİYORDU 
Ekmek buhranı bu sabah da ba

zı semtlerde yine devam etmiş -
tir. Beyoğlu, Nuruo~maniyc v• 
Çnnberlita$ civarındaki bazı fı -
nnlnrda bu sabah öğleye kadar 
halk biç ekmek bulamaını~hr. Fı
nncılar değirmen azlığı karşısın ... 
da, buii'day fazlalassa bile yine 
buhranın önl•nemiyec.-ğini iddia 
etmişlerdir. Belediye kapalı bir 
de~eni bu sebople açtırmıstır, 
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AJalıda yazılı malzemeler pazarlıkla salın almacaırtır. İhalesi 10/0/940 salı 

fÜllÜ saat 10,30 da Kırltlattınde a8keri satın alma komisyonunda J"ApılacakUr. 

ı.teklilerin belli saatte kanunl vesikalarile Jı:omi.,.,.,a 1e1meleri. (908) (8151) 

Milıtan Tutarı Tuaiııatı 

Ciaıl Ura K. Ura K. 
S.lıra telefon kablow. (lçiDde, 7 tel 

olaC<lk tellerden bir veya 3 il DaJı:ır di
ğerlerı e<>lik olacaktır) 

50 kilometre 7264 

lzolotör. (deve boynu) 
Mar.-a telefonu. 
Toz kükürt. 

1000 adri 
5 adet 

20 kilo 

S50 
175 

' 50 
7780 50 1168 ....... 

1400 lon kuru ot pıwıriıkla sal.ın 

ılınacalctır. lbalesl 10/9/940 salı ew>ü 
mat 15 de Babae'klde askeri .. tm. alma 

komiayonunda yapılacaktır. İsteklile
m k<>miqGna ııelmelerl. 947 - 82!i9 .... 
P-.aarWüan ayn ~ı 7apılmalı: sar
tıle 10,050 ton yuala! alıncaklır. İba
leı;ı 10/9/940 salı ıünü saat 16 da &
bue.lude askeri satın alma komis,'o-
nunda yapılacaktır. 948 - 8260 .... 

4500 kilo benzin, 314 kilo ince yal, 
157 kilo kalın :yal, 50 kilo valvalln, 50 
kilo gaz, 150 kilo üstüpü pazarlıkla ı \/ 
9/940 ça11amba l(lnü saat 15 de Baba-

ukide a8kerl oatm alma komisyonunda 
salın alınacaktır. İsteldi!eriıl belli sa
atte komisyona gelmelerL 949 - 8281 ... 
578 ton •ıtır etine verils tıat pa -
balı görüldillünden pazarlıtı 13/9/940 
perşenıbe tünü saat 11 de F.nurumda 
Lv. Amirliği ıatm alına koms.iyonun-

:la yapılaC<lktır. Tahmin bedeli 108,560 
lira ilk teminatı 6576 liradır. Evsal •ıe 
şartnamesi .komisyonda görülür. İstek
lilerın belli saatte komlsyona &elıne -
Jeri. 950 - 8282 ... 

Şarınameslndelti mahal ve mllttar -
lara &'Öre puarlkları ayrı ayn yapıl -

mak fartile 900 ton odun alınacaktır. 
Pazarlığı 10/0/940 salı günü saat 14 de 
Babaeskide ask:erl satın alma kornis • 
7onunda yapılacaktır. 9~1 - 8263 ... 

Lüzum görülecek miktarda nakHyat 
yaptırılacaktır. Açık eksiltmesi 12/9/ 
040 perşembe günü saat 16 da Kırkla
relinde askeri satın alma komiı;yo -
nunda yapılacaktır. İlk teminatı 1000 
liradır. İsteklilerin bc111 gün ve saatte 
komisyona gelmeleri. 953 - 8265 ... 

80,000 kilo kuru •of(an ltap>lı zarfla 
eksiltmeye konmuştur. ihalesi 10/9/940 1 

salı gtinü saat 17 de Kırklarelinde as
keri satın alma komisyonunda yapı -
lacaktır. Şartnamesi komisyonda gö -
rüli.ır. Bir kJlosunun tahmin bedeli 
9 kuruştur. İlk teminatı 540 liradır. 
İ!':teklilerin kanunt ves"ıkalarile tekli! 
mf'ktuplannı ihale saatinden bir s."lat 
e\'vel komisyona vermeleri 954-8266 ... 

43 ton ~de yajı pa,..arhkla sa.tın n
lınact.ıkhr. İhalesi 16/919•0 pazartcri 
günü saat il de Edimede eski Müş!
riyet dairesinde a~kcrt satın alma k:o
miryonundn yapılaenktır. Tahmin be
dc}j 55,900 lira teminatı 4193 lirüdır. 

Evsaf ve şartnnmesi komi~yonda gö
rülür. İsteklilerin belli saatte kcmis-
yona gelmeleri. 955 - SZü7 • 

JHerin belli gti.n ve saatte komh;yona 
ıelmeleri. Tahmin liatı 15 kuruştur. 

956 - 8268 • 

17/U/IMO l(lnü aaet 11 de Gelibel!Mla 
askerl satın alma llomiqonunda ya -
JN]acaktır. İdoklilerln belli saatte k<>
mjs)'ona celmeleri. ue:ı - 6~14 ,,. 

1000 ton kuru ot pazaı-lıkll satın 

alınacaktu. İhalesi 9/9/940 pazartesi 
günü saat 16,30 da llalıkesirde ask.erl 
satın abna komisyonunda yapil..,.ktır. 

Şartnamesi komısyonda cörülür. Lı -
teklilerin belli saatte komisyona ıeı -
mel eri. 

' .... 
2000 tevhit oemerl Ye 2000 yular baf

lığı, 17 ton kösele ve 17 kalem mal
zeme pazarlıkla satın abnacaktır. İha
lesi 10/9/940 salı IÜllÜ saat 16 da Ba
lık.esirde askeri satın alma komisyo
nunda 7apılacaktır. Nümune ve şart
namesi komisyonda ıörüh .... Taliplerin 
belli gün ve &.aatte komisyona gel -
meler!. 918 - 8191 .... 

1500 çift kundura pazarlıkla yap -
tırılacalrtır. İhalesi 11/9/940 çarşam
ba günü saat 16 da Balıkesirde asker! 
satın alına komisyonunda yap1acak
tır. Şartnamesi komisyonda görülür. 
Taliplerin belli saatte komisyona gel-
meleri. 917 - 819~ ... 

100 ton samanın kapalı zarfla eksilt
mesi 9/9/940 günü saat 15 de Anka -
rada Lv. lm.irliği satın alma komis -
yonun da yapılacaktır. Tııhmin bedeli 
17,500 lira ilk temin;1tı 1312 lira !50 

kurustur. Sartnamesi komisyonda gö
rülür. İsteklilerin kanuni vesfkalarile 
tekJJf mektuplarını ihale saatinden bir 
saat evvel komisyona vermeleri. 

(733) (7840) .. 
192 ton patates kopalı zarfla ek•ilt

meye konmuştur. İhalesi 18/9/1140 günü 
İzmitte tümen satın alma komisyonundG 
yapılacaktır. Tahmin tiatı 7 ku.ruş ilk 
tcnıinatı 1008 liradır. Şc:ıı tnnmesi An
kara, i~tanbul Lv. fınıirLklcri ve E5-
kişehir askert satın alma komisyon
larında görülür. İ~tf'klilerin kanuni ve· 
sikalarile tekli! mektuplarını ihale sa
atinden bir saat evv(>1ine kadar komi~-
yona vermrleri. (ü35) (7914) ... 

Çu"·alları müterıJ1lı1Çf'I ladt> ve kat'i 
ihaleyi milteakıp 15 gluıde te::.lirn e
dilmek şartile her kilotuna tııhmin 

edilen !irıtı 18 ku'll5 rılı.n 100 Ye tı.y

rıca 200 ton un pa~rlıkla alınae;nktır. 
İhalesl 9/9/940 p;;,zij.rtesi günü saat 11 
de KarbUı ::ı~kcı1 satın alm:ı komis -
nunda yaoılacnkf.<r. i...,t(·kli!trin ilk ti.!- • 
rrünatluıi1e beili 
meleri. 

:ıt:c .]< ımj..,;ıon:l gel-
(88i) (8093) .... 

Asai!ıda yazılı mcvadın kapalı 
zarfla c-ksiltmclcri 9/9/940 pazar
tesi ııünti saat 17 de Süloğlunda 
askeri satınalma komisyonı.:nda 
yapılacaktır. 

lsteklilerin hnunl vesi -
kalarilc tcklü rrıektuıılnrını ko -
misvona ihale saatindt>n 
evvel vermeleri. 
Cinıl Miktarı 

Arpa. 
Yulaf. 

Ton 

tir saat 

Ttminat.I 
Lira 

l Apiıdaki mevaddın kapalı :w1la elı:siltmeleri hizalarmda yazılı rUn ..., aa
ııtlerde Yanda aakerl satın alma lı:omls)'onunda 111polacaktır. İotelrlilerm kanuni 
....ıkalarile teklif melrtuplanm ihale saatlerinden bir saat .,.,.,..ı komisyona ver-
meleri. Şarı.umıeJeri komiıl7onda IÖ<fl Iür. 940 - 8218 

Onıi Miktarı T•tarı Tcminab ihale rüo H S.atı 
Toıa Lira Lira Kr. 

M"i" odunu. 
Arpo. 

1400 20,000 1,75 J:ı/9/HO 

24/U/IMO 
24/9/940 
Zll/9./940 
23/9/940 
W9/940 

8,30 

Arpıı . 

Kuru ot. 
Meşe odunu. 
Arpa. 

975 
.f.85 
400 

850 
\M 

58,500 
8'1,900 
18,800 
21,125 
15,500 

.... 
tuplannı ihale Matinden bir oaat w
wı komi17ona vermeleri. 

(758) (7703) ,,. 
4n a:rn pazarlıkla 14-00 ton saman 

alınacaktır. İlıaleai 12/9/940 l)Cf'ien1be 
ıünü saat 1~ de Babaeok.ide asker! sa
tın alma komisyonunda yapılaealttır. 

İotel<lllerin ihale saatinde komisyona 
c<tlmeleri. 843 - 8255 ,,. 

1000 ton kamışa talip çıkmad.ıtından 
pazarlığı 13/9/840 cuma günü saat 15 
de Erzurum Lv. iim.irlili satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. Evsaf ve 
şartnamesi komisyonda görülür. Tah
min bedeli 17,000 lira ilk teminab 1275 
liradır. İsteklilerin ihale saatinde ko
ınlıyona gelmeleri. 844 - 8256 .... 

1500 ton buğday kırdınlma81 ka -
palı zarfla eksiltme1e konmuştur. :lııa
ı .. i 23/9/940 pazartesi günü saat l I de 
İmıirde 'bomovad.a askeri sabn alma 
komisyonunda yapılacaktır. Tahmin 
bedell 38,000 lira ilk teminatı 2250 li
radır. Şartnamesi komisyonda IÖtillür. 
İsleklilerin kanuni veı;ikalarile teklif 
mektuplarını ihale saatinden bir saat 

twVel komisyona vermeleri. 945 - 8257 ... 
300,000 kilo sığır eti pazarlıkla ~atın 

alınacaktır. Tahmin bedeli 84,000 lira 
ilk teminatı 5450 liradır. İbn lesi 24/9/ 
940 sah günü saat lI de Çanakkalede 
askeri satın alma komi~nunda ya
pılcaktır. İsteklilerin kanun! vesika -
larile belli saatte komisyona gelmeleri. 

9>7 - 8269 • 1100 ton kuru ot kapalı zarfla ek:;ilt
meye konmuştur. İhalesi 26/9/940 per
ıcmlıc günü saat 12 de Edırnede e>ki 
müşirlyet daiJ"esinde askeri s..'\t..ın alrnC:j 
koırı.ibyonwıd.:ı yapılacaktır. Tahmin 
bedeli 6i.i,OCÖ lira tenıinatı 4.950 lira -
dır. Ev::;af ve şartnamıc·sf kon1isyond.n 
giirüiür İstcklllerin kanunt vesikn -
larile tekli! mektuplarnı ihale saatin
den bir sa.at evvel kotnlSyona ver -
melcri. 958 - 8270 ... 

Beher mC'tT~.i.De t...-ıhmin edileıı 1iah 
J70 kuruş ol n 2()(ı,l~ı0 ınetrP <:kınck 

torbalık ~ı. petıar1k.a 1~1:1n<;ka'ia_ya 

konmu~hır lh!l.le ı 9 Y'940 pJ:zart.f'si 
günü saat 14 de Anko.ır;Jda M. At. \•, sa
tın alm.a komit.;yorıunda yapılaL:aktır. 

Kat'i terninatı 34, 700 lir;:ı ~\.''-'flf ve 
sartname:;:i 17 lirayJ komisyond..ın alı
nır , i!-.t~klilerin kar.urıi ve$ikalarile 
belli g'. 'ın ve ı;aatte koınisyono ı:<:lırıc

leri. 883 - 8009 
1f 

Beher adedine tahn1ln f·dilcn Iiatı 

ıs kurus o.an 600,000 adl'l }>flrtati! ça-

4175 50 
21if6 2li 
1260 
1584 37 
1762 50 ,,. 

8,JO 
9,30 
1,30 
9,30 

8,30 

dır dil'lıii ..., beher adedine tahmin 
edilen ıı.tı 10 kuruı olan 600,000 adet 
portatif çadır. kuılı puarlılcla müna
u..a,-a konmuitur. İhalesi 9/9/940 pa
.ıartesı ıünü saat 11 de Ankarada M. 
M. V. oabn elma komisyonunda yapı
lacaktır. Evsaf ve ıartnamesı komis
yondan 480 kurup alınır. İstelı:Iilerin 
kanuni vesi.kalaile kom!s7ona gelme
leri. 872 - 8028 ... 

Beher metresine tabmln edilen fia.tı 
226 kunı:ı olan 200,000 metre mabruU 
çadır bezi pazarlıkla sahn alınavak -
tır. Çadır berl için 80,000 metreden a
pğı olmamak şartile ayr ayn taUple
re de ihale edileblllr. İbatesi 10/9/940 
salı günü saat 15 de Ankarada M. M. 
V. satın alma komisyonunda yapıla -
cııktır. Taliplerin teklif edecekleri milı:
darlar üzerinden kanuni kat'i teminat
larile ihale gün ve saatinde komis -
yona gelmeJeri. Şartnamesi 2260 ku
ruşa komisyondan alınır. (927 - 8205 ... 

4814 ton buiday öıliltmesi kapalı 

z.arfla tkitiltmeye konmuştur. İhalesi 
ll/ 9/ 940 aünü saat 15 de Anlrnrada . 
Lv. iimirliği satın alma komisyonun
da yapılacaktır. Tahmin bedoli 72,210 
lira ilk teminatı 4860 lira 50 kuruştur. 
Şartnamesi 382 kuruşa konıisy:1ndan 

alınır. İsteklilerin kanuni veskal;ırile 
tekhl mektuplarını ihale s:ıatinden bir 
saat evvel komisyona vcrnıeleri. 

... 919 - 8197 
2500 ton kuru ot pazarlıkla satın alJ

nacaktır. İhalsi 11/9/940 tarşanıba 
günü sa.at 11 de F~kiş.ehirdc askeri sa
tın aln1a komisyonunda yr\pıJacaktır. 

Şarlnamesi komfı.yoncln g(1ıiilür. 1'ah
min bedeli 100,000 llra kat'I teminatı 
12,500 liradır. istekliler in belli ai.n ve 
saatte komisyona geJn1elcri. ... 

921 - 8199 
8CO ton Pc.ırUand c;imerıto paz;)rlıkla 

satın alınacaktır. 'fahnıin bedcH 33,664 
lira knt'i temina~ı 5050 liradır Paz.ar
lıg1 9/9/940 paıJ.rtesi günü saat 10,30 
da Ankarada M. AI. V. hava satın alma 
komisyonunda yapı1acktır_ Şartnamesi 1 

169 ktıruşa komi. yondan aunır. İı;.l'k- 1 
lilerin belli saatle komh-yona gelme -
leri. 945 - 8258 ... 

Beher adedine tahmin edilen ti3lı 

28 kuruş olan 100,000 adet kaşağı pn
zar1ıkla münukasuya konrn.uştur. İha
lesi 10/9/940 salı günti saat 14 de An
karada M. M. V. sutın aln1a ko·ni!:yo _ 
nunda yapılacaktır. Kafi teminatı 4200 
liradır. Evsaf ve ~artnc:mesi 140 kuru!';"a 
komisyondan a'iuur. isteklilerin kanu
ni vesik:alaile belli saatte komisyona 
gelmeleri. 903 - 8151 

Antalya Orman i-..oruma Talimgah Teburu 
S:ıtın Alma Komisyonundan: 

1 - Tabur ihtiyacı i('in alınacak ekmc!in &örülen lüzum üı.erine ihaJeyj , 
muvakk:.ı.~esi 13 eylül 940 cuma gününe talik ediJmiştir. ı 

2 - Ekslltme açık olnrak 13 C'ylUI Sl40 cuma günü saat 15 de Ant.alyada 
Dutlu bnh<:e-de t .... bı.: satın alma komis)ronunda yapılac.::ı.ktır. Evı:ı:nf ve şarUarı 
komiı:ı.-yC'ndndır. 

3 - Mın·akkat 1eminatı 1424 lira 55 kuruştur. 
4 - İ!\trklilcrin ş::ırtnatncnin 4 üncü madıJcsind(;ki vesikalari1e 

müracautları ilıin olunur. •8073ı. 
komjsyonal 

600 adet te~hit semerine verilen !ıat 1 
pahalı görüldutünden ilk p::ızarh;Jı 14/ 
9/ /940 cumartesi glinü saat l l de Er
zurumda Lv, Amirliği satın aln1a ko -
mL<>yonunda yapı1acnktır. Tahmin be
deli 29,100 1!ra ilk teıninah 21?2 Hm.
dır. Evsaf ve s:ırtname> .ı komisyonda 
g3ıtılür. i.ıtek•nerin karıvr.i v~ikn -
lnrıle belli saatte kom ir.yorıa gelmeleri. 

..... 

6970 
400 

(710) 

20,910 
1,725 

(7546) 

İki atlet tr pavyon k:.ıpaJı zarfla 
eksi!tn:"'ye ko1 .n ... ..ılur Keşif bedeli 
60.090 l!ra 52 kuruş ilk teminatı 4255 
Jirachr Kapalı zarn-ı l'k~iltmrsı 9/9/ 
940 pazartesi gü.nü S.."lat 1 l de AnkaraCa 
M M. V. Hava sat n alm:ı komı..yo -
nunda yapılacaibr Keşi! evrakı 305 
kuru~a komisy•ınd ... n alınır L tekli -
lerin kanuni vesikalarıle teklif mek -

1 

l:::ıl'Al'IHUL Lv. AM.1 cLtGL" ).C:~: 
Anıir1ik eınrindE·ki a.skc-rt !ınn13rda çalıştınbnak: Uzere göstere ekleri k·lbilı-' 

I y tc gtırc 150 ·ıj 200 kuruş yevınıye He hamurk~r. p;şı ıci, k<. c:i ve ı~.ıpak": 
alınac<'ttır. Bu işlf'.rdcn anlar san'ntkArların a$ağıd yzılı vcsa ılcc birlikte Top-ı 

959 - 8271 

* Üç .YUzer totıdRn fki kalem 600 ton 
un pazarlıkla satın alınacaktır. İhalesi 

31 MART HADİSESİNİN IÇYÜZÜ -

-Yazanlar : lalr.ender t. ~ertelli - l:ev<lct Reşit Yular kıran 

Ordunun erzak bedeli meselesı 
arif ve defterihakani \'e evkaf ida· 
relerine. 

Ko. 31300 umumi 
41 hu ıı'i 

Akçeye ih!i~·acı :iri! görülüp d~ 
tedarik rdilcıneı!i~ı takdirde 1\fa
Jive :Sezaretine n1üracaat oluna -
rak Ziraat Dankaı-,ı mcvcuduııa 
dokunulmaması JiizLunu c!,,damca 
makamı de\'letieriodcn ınuhav _ 
vel Tit'arel \'C Nafıa Kezaretinin 
4 eJfı'.ıf 324 tarihli \'C 89032 - 1 
numaralı tahriratı aiiyesiııde be
yan \."C i~'ar kılınnıı~ olmakla ol -
lıapta ferman. 

l\laarif \.'aridatının ahzi.i sarfı 
alıiren maHyeye tc"·di olunmuş ,.e 
mektebi idadi masarifi ik memu
rini ı ıaa.rif ına~, .. ~tı clsc\ı.-ı tes
viye cdiJcmenıi~ c·ldu.::u uıaı-uz
ur. Ferınan. 

Miidürü maarif 
Vil:i~ etı Edirne 
Namık (Mühür) 

hanede a '.:eı-i f ın mtidU?"lüğüne müracaat etmeleri. 
ibnz edrrf'" ·!eri vC.salk: 
Nlı'u~ k. ğıd . 
lllL">ntihal vc:o;ikası. 

Aşı ..,eha•ietnnmesi. 
Bonsc:rYf"S. (31Z) (8007 ) 

Müdiri3·ct defteri hakani 
Vilıiy eti Edirne 

Bu aratla Kırk.ilise ınutasarrıfı 
da Edirne valisinden şunlan soru
yor: 

(Vesika: 80) 
Edirne \iliiyeti celilesioe 

Babaeski kaymabmlı!mdan 
şimdi alınıp sureti zİ.ı'e dercedilen 
telgı-afname mdadına hazarao o
lunacak nıuamclcnin irade buyu
rulması müstedadıl". Ferman. 

- Kırkkil. 'P mutasarrıfı 
Muhittin 

•Telgraf sureti. 
.Umum kıtaat kumandanı Hüs_ 

nü _1;'4s.aııuı ista5ıyondan geçtiği es
nada her ne cins crznk tedariki 
nıül..Un jse lladıın~ö~ üne irsal c
dilnıek if;ın enıri k:ıt'i verdik]crini 
ga~ et mlistacel isarctil istasyon 
sı:vk nıcınurluğ:und:.ın a1dığnn tcl
grafnamede hildirili,.or. Erzakı 
matlubenin <ureti tcdarikile me
balivin \'eçhitesvi~·csi mechul bu
lundu~·undan ifa olunacak 1nua
n1cJenin icill"n t:n1ri inhasına ~id .. 
detlc muntazırını.• 

Kesit Pasanın ha\'alesi: 

ınelcye nıahaJ kalmant:ık üzere 
emri inha buyuruhnası ric:ısile 
mazrufen ve serian ikinci ordu 
kumandanlıli"ı canibi Alisine arz 
ve takdim olunur.• 

Vali Reşit 
ErkimJıarbiyenin bu parayı vi

layetçe temini hakkındaki cevabı 
üzerine Reşit paşa evrakı muhn -
sebcve havale ediyor. Muhasebe 
müdürü şu cevabı "9eriyor: 

.Orduyu O•mani erzak bedeli 
için senei baliye ;tğnaın resmin. 
den virmi ik.i bin ve hazinei n10ııli
yedcn irsal olunan l"İrn1i bin lira 
ki ceınan kırk iki bin lira levazj n 
dairesi ,·czncsinc tesvi,·e \'C ii'a 
kılmınıs ve b kere teskil kılınan 
koınis~·onca talı~i1 olunac:ık n1e. 
ba1iğ ile haz incelt n bu nama \ ii
rut edecek mebalii( dahi t!t•rhal 
levazım daircSine tr!ıliın kıhıı.:.ı -
cağı derkfır hnlunntus olduğun -
dan ifavi muktezası zımnında ishu 
telarafnan1e huzuru sarnii \'ild • 

...,.etpenahi;vc arz ve takdiın olunur. 

ZAYİ 

İ.stanbuJ İthaJ!ıt giımrliğü müdür -
lüğünden 27/3/1940 unü ve ·19086 sa
yılı beyanname ile 389165 numaralı 

dcpazito makbuzunu zayi ettim. Hük

mü yoktur. 
Sadık oğlu M.ustala Ahmet ve sürekfısı 1 

1 L A N 
Yolcu Servisi 

Yu;roslavya f1andıralı Lüks 

LOVCE. Vapuru 
Ey!ulün 25 inci Çıaşnmba 

günü Piredcnhn rcketk l ulcu 
\'e Eş~·ayı tlcari~c alarak 

Doğru 

NEW- YORK'a 
Gidecektir. 

100 Adet Sıhhiye arka çantası 
500 adet Harp paketi torbası 

12 Çift Llistik balıkçı çizmesi 

20 Adet A~çı bıçağı 

20 > Et bıçağı 

• Ekmek bıçağı 20 

2 

2 

4 

• 
• 
• 

1 • 

1 • 

200 Kg. 

Köşebent 8 Mt. X75X75X7 m/m 

Köşebent 6 MI. XIOOXIOOXIO mim 
Köşebent 6 MI. X80X80X8 m/m 

Siyah saç 2440X1220X8 m/m 
Siyah saç 2440X1220X6 mim 

Hurda yuvarlak demjr çubuk 4 

500 Kg. llurda yuvarlak demir çubuk 4 

400 Kg. Hurda yuvarlak demir çubuk ll 

100 Kg. Karfiçe çivisi 

6 Mt. 20 Uk 

6 Mt. 25 Jik 
6 Mt. 30 luk 

Yukarıda cins ve mjktarı yazıb eşya ve malzem., JO Ey!OI 940 şıılı 

• 
o 

Tafsilat için Galat:ıda (Eski 
Yolcu Salonu knrşısında) 
t'rank hanının 3 üncli katında 
kôin Umumi AcenteU~i H. 
PAJKURiC'e miiracaat olun
ması. Tdcfon: 41708 

saat 16 dan itibaren p.::ızııı·lıkla alınacaktır. ıJll= tl 
lsteklllcrın belh gUıı ve saatte KasJmpapda buluP\.an komiryon b ~ .. 

hazır bulunmaları. (8241) ~ 

OOYlet Demiryollan " Limaalar• lılet:.ı ~·i 
1359 Hicri 

I 
1356 Rumi 
Af;USTOS 

U. idaresi İliuları ./ ıı~ 
'tıı, 

1 

ŞABAN 

3 24 
1940, Ay 9, Gün 250, nıJır 124 

6 E;ı::lw CUJ\IA 

Vakitler Va.ta .ı 1 ~'.zan! -- S.. Da.. Sa Da. 

Güneıı b 32 :o 56 

Öi(le 1J 12 5 37 
İkindi l 6 !\O 9 15 

~~m 19 35 12 00 

Yatsı 21 ll l 35 

1 tms~k 4 18 9 12 

RASİT Rl7.A TİYATROSU 
HALİDE PİŞKİN beraber 

6 eylUl cuma gi.iniJ &k;;amı 

Suadiyee Şenycıl ailt bahı:-cslnde 

«Alacan• IComedl 4 perde 

Sahibi ve neşrit;aıı idare eden 
Baş muharriri 

ETEM İZZET BENİCE 
Son Tel1??nf J\latbaas. 

Muhammen bedeli (382) liro (50) kunış olan 450 adet takoz bodsıı' 
çası (23/9/1940) pazartesi günü saat (10,45) de Hoydarpaşada Gar bll1.ı' 
hilindeki komisyon tarafından açık eksiltme usulile satın alı.nacaktır. 1 

Bu iı;e girmek lstiyenlerin (28) lira (69) kuı-.ış!uk muv"kkaı ıenıill' 
kanunun tayjn ettiği \:e&aikle birlikte eksiltme günü sa:ıtine kadar kl1f11

1 

müracaatları lfiz.ımdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondanparasız olarak dagıWnuıktndır 

1 
Devlet Denizyolları İşletır..e Umuıı> 

1\ıiüdürlüğü ilanları ----Mersin - İskenderun yolu şilep FO.st.ıı.51 

< 
günü .ıat ıs de SiıiLc- 0"' (Dumlupınar) vapuru 9 eylUl 940 pc..z<.. ·U- _ 

j t~p postası olarak ?tfersin - İskf"n<lerw:. yoı"'n'-- k>.ılki..i ..... ktır Gidi ve d 

yüki. olan iskelelere uğrıyacaktlr. 8167 

•' Üniversiteye: yazılma işlerine ~O eylül pazartesi gi.ınU başl:ır:ar· k 

Üniversite Rektörlüğünden: 

ikincüeşrin cumartc:si gUnU nihayet ve rilec.·c:ktir •81J3.t ~ 
mandan]ığı canibi iılisine arzı t:ak-1 -- "/ 
dim olunur. 1 i S TA ~ B U L B EL E D İ E S l 1 L A l\ L ı\ li i 

Vali 
Reşit 

İkinci ordu Levazım Tcisi şu c:e· 
vahı veriyor: [Vesika 81] 

Tahmin 
B~deli 

ilk 

teminatı 

cı\ğnam resminden mürettep noss,70 
yirmi iki bin Ura mahsup suretile 
müteahhitlere verildiği gibi Der

1~77,68 
Jıl' 

Ha.seki Cerrahpap, Beyoğlu ve zührevi hastatıkJarJ _ f 

nelerlle Zeynepkıim il doğum evinin yıllık ihtiyacı j('ıJ1 
nacak kuru erzak. 

saadetten gönderilmiş olnıı yirmi 
bin lira dahi vilayet(e müteahhit.. 1B4oı,oo 1380,08 Haseki, Cerahpaşa, Beyoğlu ve. ZUhrcvt ha!t;ıJıklJf 

11 

nelcrile Zeyncpk~m.11 do~m evınııı yulık ihtıyacı l· !ere verilmiştir. J\fotcahhitlerio e
line gc('irdiği nıebnliğ Ş<"hri mart 
zarfındaki teslimatına mukabil ol- 15200,00 
duğu cil-~ile bu teüiy.ıt )·alnı7. 
nıerkcz ye ml'vakidcki kuva~·ı ha
zıranın devoun idrtresini trminc 
medar olabilmiştir. Halbu~i İstan
bul civarmdn talıa~~iid eden ku -
' '8) ı 2:skeriyenio idaresi ordu ve 
ntiitealıiıidlrrin'ıı <l:tlıil dairci ta _ 

ahlıütlerindc olnıa<!!i:ı cibe!le d~kik 

nacak 13,200 kllO sade \'e 1970 k l:"I ~c cyJ~ .. , 
1 • 114-0,00 Dartilt.ce:.:e mt.ies::·e sesının yıllık ihtıync:ı ic;:ın alU1·1'._. 

arzu sade ve şaİr\;e sa ınan vesair 
mühimıoatm Edirne \ 'l' mülhakatı 
\·ilü~·et' "'n mtiba~·aa \'C irsa1it su-
retilc mevkii mezburun idaresine 

kilo pirinç ve COOO kilo sade yar.ı. 
..... ,.o Tahn!in bedelleri ile .Ik teınınat n\.lktar.arı yukaı·ıda yzi.ılı n1c 

iye satın al.ı.run..::ık üzere ayrı ayn kc..palı zarf u~ulile ek~J.Ltıntye konu: 
. ıe l ı 

Şartn&melerzabıt ve muamelat müdılrlüb'ti k ıeın:ntle gôrlli(_rekt:r. Jht' oı 

salı günü saat 15 de daimi encümende yapılacaktır. Talipleun ilk tt-ınıııııt}l;ıt1' · 
/ 

veya mektupları ve 940 yılına ait ticaret tJdası ves.ikalarilc 2400 No. 11 Jt J 

tariJatı çe\·rcslnde ho.zırlıyacakları tekli! mektup1annı ihale güniı s:ı.nt 14 

dar daintl enı.:ümene vermeleri l<izıındır. (7925) 

. 
çalışmakta ise de or<lu hazir.esiu- 1 [i•ııı:llilllllll 
de akça kalaıamıslıl'. Muiıasebei KARYOLA VE MADENi EŞYA FABRİJ<ASl di''~ ti 

HALiL SEZER 

tt~ 
' '" )ı 

"ıiı 
~t 

li~i 
tıı 
iıt; ,, 
~~ 

~·· 1, 

~t 
P~, 

'·~, lt 
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Edirne Ziraatbank şubesi 
Kazım IMühürl 

Üç yLz virmi beş senesi ınnrtı ip_ 
tidasından 7 ni\&n 32:.i 2ününe ka
dar tapu idaresince mc,·cut san
dık otuz dokuz bin yüz kırk sekiz 
gurus bes para tah.,iliit olup bu
nun on bin elli üç kuru•u hasılatı 
vakfiye olup e,·kaf idaresine ait 
ve bundan yüzde onu tapuya ait 
oldutu marıudur. 

• Hadımköyünde mütehaşsit kuv
vete nereden ve ne surct]e erzak 
ı:önderileccksc ittiratsız bir mu~-

Mıılıa•ebe i ,nanı Edirne 
Mehm•t Tevfik (Mühür) 

Reşit Pa~. evrakı. muhasebenin 
derkenarile tekrar İkinci ordu ku
mantlanlıP.ına gönderiyor. 

,·iliiyetin d:!rkcnarında alelkaide j En müşkülpesenUeri memnun edecek dunyQnın en rrıhat somye, 
beyan olunduğu atiycn vuYubulacak J karyolaları fabnka salonunda teşhir olunmaktadır. 

ı tahsilütı \ cya Dersaadettcn nam J Sirkeci. Salkımsöğtit. Demirkapı cadde8i No. 7. Tel. 21632 
No. 58 Berayı mail.mat ikinci ordu ku- f Arkası var) 


