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ETEM tzzı.ı Bf"NİCE 

I 'manya 
lngiltereyi 
zorlarken 

Başvekil Bu Sabah Ankaraya Döndü 
Akdeııizde rahat et• 

bıek, imparatorluğun 
C:.ıı damarlarını emni• 
)'et albnda bulundur· 
~ak ve tek cephe üze
rınde çarpıımak için 
lııgilterenin yakı n da 
İtalya ya çullanma11 bek· 
leneh·ı· l ır ... 

~n: ETEM İZZET BENİCI: 
lıı~~"'~n:va, gecelerin ı:fuıdilıle 
~h bıl~smcsine, denizlerin fırh
I;ın.,, 0ı:ulmasına, havaların pus- ) 
ha~a:!'0a kadar İngiliz adalarına 1 
ıurıa n Yapabileceği bütün taar-
-nn ~ Yapmak kararındadır. Bu- j 
hpıJ •çlndir ki İngiltere üzerine 
laı dah hava akınları her gün bi
!oğ0ı a a şiddet kesbetmekte ve 
tiıı R:'alt~~~r. Ancak, lngil~~le- SURiYEYi DE 

TESLiM Mi 
EDECEKLER? 

Akına çıkan bir ıngıliz tayyarı· •d?SU 

MUHRiPILl R ! FRANSADA 
INGiLTEREYt: MES'ULLER 

GELiYOR ARANIYOR 

faa sterdıgı kahramanca muda
Iİdd:~ nıukabelebilmisil bütün bu 
tin; lu ve debset akınlarının tesi
t'iiııJe Yı:tıetten düşürmekte ve 
lıtı;at rı kendi lehine kazanmıya 
tine; 

1 
ve~nıektedir. Nihayet bi -

~ıı oJ eşruıde mesafe ne kadar ya
.\lıııa ~rsa olsun İngiltere üzerine 
\aııı ~arı~ hul[iinkü tazyiki de
lıı.,. • •ı:tııyecek, tabiat Britanya
başlıy •ıı büyük yardımını ifaya 
lııı bu ••aktır. Elbette ki, hareka
flt; tar 2;ruri tevakkufu esnasında 
llıaıı a da boş durmıyacak, Al
lııuı:k d.a İngiltere de yeni ve 
fİitler~bıl mücadeleleri için bütün 

Kahireden gelen haber- lngiliz mürettebat gemi
ler vaziyetin böyle oldu- lere bindi, lazım gelen 

General Gamlen ile 
eski iki Başvekil 

tevkif edildi 

oliı, 1\ 1 e hazırlığa girişecekler -
ı~•iııd:cak, Alınanya tek cephe ü
bınde ~arbetınektcdir, 1939 har
b'llı.1 d nıanyaya gülen talih bu 
dııııı: ~n da lıe.ndisine büyük Y.ar- 1 

~ılı,,, •fa. etnııştir. Halbuki, In
•uvvet dunyanın her tarafında 
••Pheı.,buiundurmıya 'l'e bir çok 
r••burd de harbe hazır buhınmıya 
e &'et' ur. Bu mecburiyeti husu
Iİiphe~~·ıı s

1
ebeplerden biri de hiç 

Dltıı381~1 talyanın harbe girıniş 
İtaı ır. 

1•1teı Ya &'•niş ölçüde hiç bir ha
•iıııaıı Y:P'?amış olmakla beraber 
••ııiıd frıkada, orta şarkta, Ak
~~.~ İ~gi.liz bava, kara ve deniz 
ltr•nin erını bağlamıştır. İngil
ııı,nya tek cephe üzerinde Al -
luıııı ~a karşı rahat rahat dö -
~ h:;~ İtall·anın zararsız bir ha-
• ıııu •n~ gelmesi ile daha ziya

l-hau ~kuıı olabilir. Akdenizdeki 
~'n .:~•nı, .i~paratorluk yolları
~si11d aı~eUnı, candamarı mesa
lli~•tin'·\: müstemlcke.Ierinin em
•~ı·eıe 1. Oruınak için lngilterenin 
)ı sah ~ırde ve ilk fırsatta italya
lııek i ~ an çekilmcl·c mecbur et-
11•b;ı;~111 harekete geçmesi bckle
~daıa,; ~unun içindir ki, Britanya 
tş devn an ziyade sonbahar \'e 

tıı l\Jı~"i. içinde harp Caaliycti
d" ~a &'e •nıze, orta şark ve Ahi
it Ut, tı ÇDıcsi kuvvetle memul -
it aış1 u~un içindir ki Almanyaya 

•la11 l•nıdiki halde müdafaada 
~bluk v.e Yalnız hava akınları ,.e 
•llt a •le · 
l &'alib· zararlı olan Jngilterenin 
h •nnııy 'Yeti ltalya karşısında kah"'• b~rleşebbüs etmesi ,e bil:i
t 1 lirllıiş un taarruz hazırlıklarını 
•k ceph:ıa.~ak .Alman~~. ile ve 
~~ltııesi , uzcrınde mucadcleye 
ı '• lnııiı·P•k ınubtemeldir. llıtimal 
~11Riliı a: Başvekili ile Mısırdaki 
d • ••ta •kumandanının Akdeniz 
Ye böyı:"b.k hakkındaki isaretleri 

0r. ır haınleye del81et edi-

ln "-,kd•nizd 
,lıliı f'J e, son günlerde artan 
h anın ~ osunun faaliyeti, on iki 

'U.ı ltaı ?Dıb.ardımanı ve diier 
~.••i de hn \islerinin tahrip edil
Utı iJı, a':!"ta•avo:er bir teşebbü
llerh 

1 
ametıerı sayılabilir. 

~İicade~,d~ bu hayat ve memat 
~·~~.i ilkS'kde tngilte~enin giri -
4/' lııgiliztnh ~·e çetın mubare
oı beklenıc erle ~talyan.lar arasın
i ~<aktır llk Hrınde hır bckley·iş 
~11 kh<ıJ ;'Çin u itibarla da kısa bir 
llı~harebeı ~· Akdcnizde şiddetli 

111 •dcJı,·ı~r~n haşlıı·acağını tah
ır12 

tl'Eı\r İZZET BENİCE 
cıulbr ·· 1c 
V t'ltil~ ve inhisarlar 

tı..· 1 Ankaraya döndü 
ı~,. 1 haftad b . 
~; 1 .an Günı ~n crı ~chrimizde bu· ı 
ı\ 1 Itaif iük \'e .'nhisarlar \'c-

nlara,. .~adenız dün ak. am 
•• donrnü t" ş ur. 

ğunu bildirmektedir talimleri yaptı 
Kahire 8 (A.A.)- Röyterin Ka

hirede salahiyettar mahfillerden 
öğrendiğine göre, Fransadaki Al
man ınütareke komisyonunun bir 
delegesi, 28 ağustostanberi azası 
Be)·rutta bulunan İtalyan müta -
reke komh~yonunun taleplerini tak
viye ieiıı, pek yakında Suriyeye 
gönderilecektir. Komisyonun açık 
hedefi. harp malzemesini tesbit et
mek , c enterne edilmiş olan İtal
nnlarm halen serbest bırakılmış 
~Jup olmadıklarını anlamaktır. 
Fakat, bazı tayyarelerin Suriye
den kaldırılmakta olduğu hakkın
daki haberlere bakılırsa, komis -
yonun hakiki hedefi, tayyareden 
başlıyarak tanklara ve toplara ka
dar bütün harp malzemesinin ted
ricen tahribi ve kaldırılmasıdır. 

Salahiyettar mahfillerde bildi
rildiğine göre, Suriycdcki kuvvct
lc~in bu sistematik zayıflatılma -
sının nihai hedefi açıktır. 

Suri}e uzun müddet rnuka\ c -
met edenıiyecek bir hale gelince, 
İtal)'anlar memleketi bgale te5eb
büs edebileceklerdir. Eger bu te
şebbüs murnffak olursa. Fransa i
le Suriycdc halen mc\'<ul hürri-

( Deramı 3 üncıl sahifede ) 

Sovyetler Mih
devletlerile ver 

anlaşmak niye
tinde değildir 
Moskova 8 (A.A.)- Tass ajansı 

bildiriyor: Hosi japon gazetesi, 
Sovyetler Birliği ile Almanl·a, 1-
talya ve japonya arasında bir an
]aşına akdi ve antikoınintern pak
tın ilga<ı hakkında, ağustos ayı 
sonlarında Stalin ile Alman biil ük 
elçisi Kont Von Der Sehulenburg 
arasında gfıya bir göriişıne yapıl
dığını )"azn1ıştır. Tass ajansı, Hoşi 
ıııazetesinin bu haberinin baştan 
basa uydurma olduğun u, çünkü, 
Stalinin Kont Von Der Schulen
burg ile son altı ilii yedi ay içinde 
hiçbir görüşmede bulunmadığını 
bildirmeye mezundur. 

1 K IS A CA 

Ne bekliyor? 
Bir Amerikan gazetesi şöyle ya-

zıyor: 

•- Artık Almanya ile sulh ha
linde olmadığımız bir hakikattir • 

Amerika Biri.sik dedeli, he
nüz Alınan~·a~·a ililnı harp ctme
dij:ine ve seferber edilıni~ bir or
dusu da bulunmadığına göre, bu 
iki de\letin na. ıl bir hukuki mü
na-ebet içinde bulunduğu aı rıra 
bir hakikat sualidir. 

Bizim mabuda, bu meseleye daır 
ne fikirde olduğunu sordum da, 
su cevabı \·erdi : 

- O halde Amerıka ara{atta 
bekli ar, dedi •• •• 

Kanadanın sark ahilinde bir 
liman 8 (A.A.)- Ruyter: Amerika 
Birleşik Devletleri taralından İn
giltcreye terkedilen torpito muh
riplerine \·crleştirilerek olan İn
giliz bahriydile'ini hinı11 bir İn
giliz \·apuru, buraya gelmiştir. 

Bu torpito muhriplerinden bir 
kaçı manena mahiyetinde seyir
ler yapmışlardır. Bu seyirler, iki 
saat s.ürmüştür. Bu seyirlerin he· 
defi Jngiliz nıürcıtcbatını ·&u ge
milere alıştırn1aktır. 

Yunauiıtanda buğday noksan 
Atina 8 (A.A.)- Buğday rekol

tesi geçen seneden yüzde 30 nok
sandır. 

Cenevre 8 ;A.A.)- D. N. B. Vi
şiden bildirildiğine göre sabık 
Fransız baş,·ekillerinden Daladye 
ve Reyno \'e sabık Fransız baş
kuınandanı General Gau1len tev
kif cdiln1İ,5 ve yüksek divanın iç
tin1a ctm.ekte olduğu Rion civa
rında bir satoda mevkuf hulun -
duruln1uştur. Bu umunıi emni:ye
tin idamesi hakkında son zaman
larda nazırl:ır h •yctiniı t:nip et
tiği kanwı mucibince alınını~ bir 
ihtiı·at tedbiridir. Bu kanun hü -
kümlerine göre de\ lct için tehli
keli şah»lar, harbin dnamı müd
detince mevkuf bulundurulabilir
ler. 

Kok kömiirü icin 
.................................................... 

.Belediye, Etibank 
yeni satış depoları 
açıp narh koydu 

Resmi fiattan fazla istiyen kömürcüler Milli 
Korunma kanununa göre cezalandırıl acaklar 

Kok kön1ürünün ~ehrirnizde sa
tışı için belediı·e ve Etibank tara
fından depolar açıldığını ve bun
ların gayrika{i geldiğini yazmıştk. 

Yeniden depolar açlmasını ka
rarlaştıran belediye \' e Etibank sa
tışlar için resmi bir narh da tes
hil etmiştir. Dün tebliğ olunan bu 
husustaki karara göre Kuruçeşme 
ve Kadıköyde ana depolar açıl -
mı~tır ve a~: rıca Kuruc;eşme ile 
Gazhanede de tali baJiliJ.ler de 
tesis olunmustur. Buralarda her 
cins kok kömürü tonu 21 liraya 
satılacaktır. 

Beyoğlu semtindeki tali bayi
lerde ise 150 kuruş nakliye üı:reti 
zammolunarak tonu 22 lira, 50 ku
ruş üzerinden satılacaktır. 

İstanbul. Anadolu yakası ,.e 
Boğaziçi, Adalar cihetindeki hal
kımız i;e semtlerindeki bayiler -
den nlcre kadar teslim olunmak 
şartile, 180 kurus bir nakliye üc
reti \"erecekler; )·ani tonunu 22 li
ra, 80 kuru~a alacaklardır. 
Halkımıza kolaylık olmak üze

re bu rcsn1i satış yerlerini yazı)"o
ruz: Depolar Kuruçeşmcde bele

( Deı:amı 3 üncü sahifede ) 

Bir motör tayfası
nın bacağı koptu 
Bir amele de Taksimde tuğlalar 

altında kalarak yaralandı 
Sirkeci rıhtımına bağlı Dumlu

pınar , ·apurundan arpa yüklet -
mekte olan •Deniz kaptan• ismin
deki motör hamulesini yükledik -
ten ~onra, \·epurdan a)"rılacağı 5.t

rada motör tayfasından Ziya mo
tör halatını çözmek isterken sağ 
a 'ni:ı birdenbire sarılı halata sı
kı~mış ve diz mafsalı kırılarak 
baygn bir halde yık ılmıştır. 

Motörde bulunan d iğer tay{a -
lar derhal h al atı çözerek, Ziyamn 

ayağını kurtarmışlarsa da zarnlh 
ta)·fa ba)gın bir halde hastaneye 
kaldırılmıştır 

Taksinıde, stadyoınun yıkına i
şinde çalı5an ameleden Nuri oğlu 
Yusuf da, dün işine dc\·an1 ettiği 

sırada bir tuğla yığını üzerine ~·ı

kılmış \'e yıkıntı altında kalan \'u
su{ muhtelif yerlerinden ağır su -
rette yaralanarak tedavi altına a
lwmıstır. 

MİLLi ŞEF EBEDi ŞEF' İN MAKBERE~ 
Dün öğleden so-;,ra lzmiti Anıd - kabir inşası 
şereflendirdiler ve akşam 

avdet buyurdular i ç i n b Ü y Ü k b i r 
Başvekil 

Ankara da 
Cumhurreisi İsmet İnönü. dün 

ö.ii:leden sonra yanlarında Başve
kil Refik Saydam olduğu halde 
Savarona vatı ile İzmiti sereflen
dirmisler ve Marmarada bir ceve
lfından sonra akşam üzeri Dolma
bahce sarayına dönmüslerdir. 

Savarona dün saat 15,10 da İz. 
mitte demirlemiş, Vali, komutan

( Dernmı 3 üncü salıifede 1 

Vekiller Salıya 
dönüyorlar 

Dün 5ehrimize geldiğini yazdı
ğın1ız llariciyc Vekili $likrü Sa
raçoğlu, Parkotelde Polonya hü
kumeti nczdindeki büyiik elçimiz 
Ceıual Hüsnü~·ü, 1\-toskova Bü)·ük 
Elçimiz Ali Haydar Akla)· ı kabul 
ederek görii · müştür. 

Alman bii)·iik elçisi Fon Papcn 
de, ~aat 13,-15 de Harici~· e '1'ckilini 
ziyaret ederek, yirmi dakika kadar 
konuşmuştur. 

müsabaka açılıyor 
Rasat tepe mevkiinde 204 parça 

liraya arsa yarım milyon 
istimlak edildi 

Ebedi Şefimiz Atatürkün Anka
rada Rasattepede tesis edilecek o
lan Anıt - kabirlerinin bir an ev
\'CI inşa» için faaliyetle (alışıl -
maktadır. 

Öğrendiğimize göre, Aı1kara be
lediyesi Yenişehirde Rasattepesi 
mevkiinde tevsi edilecek olan anıt· 
kabir sahasının i~tinıliık formali
telerini jkınal ctmbştir. Bu n1üna
sebetlc mezkur sahada bulunan 
ve muhtelif eşhasa ait olan arsa
lardan 204 parça büyük arsanın 
istimlaki kararlaştırılmıştır. Bu 

ar.alarm beher metre muralıb .. ı
na 2,5 - 3 lira arasında kıymet. ko ... 
nuhnuş ve evvelki gün sahipleri
ne tebligat yapılarak 8 gün mlih" 
let verilmiştir. 

Teshil olunan kıymetlere ı:ör~, 
mezkur arsaların istimlakleri için 
sahiplerine ceman 500 küsur bin 
lira ödenecektir. Bundan sonro da 
arazının tesvi~· csi muaıncle~ i ne 
başlanılacak \'e burada muazzam, 
muhteşenı bir anıt - kabir inşası 
frin büyük bir müsabaka açıla • 
caktır. 

Bu çocuklara ne 
oldu böyle? 

Birinin elinde bıçak, birinin elinde 
Ortaköyde bir tüfek, birinin de elinde cam parçası 

Karagiimrükte hkender ma - de yuvarlanmış \'e çocukların va-

Şehrimizde bulunmakta olan 
Hariciye, Ticaret, l\laarif ,,.e Sıh
hiye Vekilleri Meclisin çarşamba 
toplantısın<la bulunınak için, salı 
günii Ankraya hareket edecek -
!erdir. 

fra m Vay yoldan ballesinde Cevizciekrem . okağın- ' ve) lası üzerin~ koşu.şanla~. Niım:ti 
da 5 numarada oturan Süleyman kaldırarak evıne ı;oturmu~lerdır. 

k oğlu 15 yaşında Yusuf, Karabaş Çocuk teda\'i altına alınmıştır. 
Cl fl mahallesinde, Karabulut sokağın- Eminönünde Akifpaşa sokağm-

Aksarayda~ Ortaköye ııelmek- da oturan ayui Jaşlarda Kemal is- da, 22 numarada otur~n beş yaş-
te olan 1021 numaralı. vatman Sa- minde bir arkadaşı ile şakala~ır- larmda Mehmetle ayı~ı sokakta 72 
dıkın idaresindeki 18 numaralı ken bir aralık Kemal kızmış ve num?rada oturan sekız yaşlarında 

k b Ort k" ak cebinden çıkardığı bıçakla Yusufu Ccmılc, beraber oynarlarken, l. 
romor ara ası a oy m a • h .1 . d' " ' b" "k b' 
sından cıkarak, caddeye doi!ru vü- yüzünden 'e dudaklarıudan le - mı e eline geçır ıgı UJ'U ır ram 
rfunüs ve tramvayın içinde bulu- likeli surette yaralamıştır. parçasını fırl~tıp ha,·aya. atmış ve 
nan yolcular büyük bir tcliıs ııe- Yusuf hastaneye kaldırılmıştır. cam Mehm.edın başına duserek za-
cirmistir. Göztepede Çimcnzar sokağıuda \'allı çocugun yaralanmasına se-
Traınvav devrilmemis. yarala- 16 numarada oturan Nimet ismin- hep olmmhır. 

nan da o:lmamıstır. Araba tekrar de bir kız çocuğu Sahra)'icedit ta-
yerine sokularak, seyrüsefer eski raflarından arkadaşları ile oynar-
haline iade edilmiştir. ken, bu arkadaşlarından Mustafa 

Korkunç! 
Emniyet altıncı şube memurları 

şehrin nmhteli{ semtlerinde yap
tıkları kontrollarda, Beyoğlunda 
otuz şoför hakkında belediye ni
zamlarına mugayir hareketlerin
den dola)" zabıt tutmuşlardır. 

İstanbul semtinde de bir gün 
içiude 34 esna{ !Ekkında muhte
lif .ebeplerden, 14 hamal da sırt
larında ı·ük taşıdıklarından, hak
larında zabıt tutulmustur. 

Dhanyolunda 7 numaralı pas
tacı Dimitri diikkanını pis tuttu
ğundan. llZ numaralı abcı Cema
li o tencereleri kalaysız bulun -
durduğundan, 57 numarada kasap 
Hasan ve Alemdarda Vezirhan 
caddesinde kasap Hakkı etiketsiz 
manda etini koyun eti diye sat
tıklarından, 123 numarada berber 
Mustafa sıhhi muayene kağıd ı ol
madan çalıştığından, Vezirhan cad
desinde kasap Osman ve ayni cad
dede kasap Hüseyin kaba kağıt 
kullandıklarından haklarında ce
za zabtı kesilmiştir. 

Dii n Kasımpaşada vapılan tef
tişler esnasında da m uhtelif es -
naf hakkında yirmi nbıt tutul -
muştur. 

Satış deposu: Rikardo Levi 
halefi 

FİLİPPO U .Xi 
Havuzlu han No. 1 İstanblll 1 

ismjndc birisi, av tüfeği ile geln1iş 
\ e bütün çocuklar :llust"fanın ba
şıua ü~üşmüştür. :1-Justafa kendi -
sini göstermek için, uçan bir kuşa 
nişan almak isterken, tüfek bir
denbire patlamış \'e Nimet sağ 
kolundan yaralanarak, kanlar için- ı 

ÇERÇEVE 

Dünya harbi 
Bu zamana kadar taribın, hiç 

bir devrinde mislini görınediii 
bu harp, sözüın ona hiı13 A,· -
rupa harbidir. 

Evet, bu harp. manada bir 
dünya harbi olsa da, ~imd.ilik 
maddede bir Anupa harbı. .. 

Bu harbin hem manadu. hem 
de maddede tam bir dünya kı
yan11 haline gehuesine ranıak 
kalını bulunuy·or. Yakında, pek 
yakında. japonra ve Amerikayı 
isin içinde görür görn1ez, beş 
"agon kağıt n iki tertip ma
kinesi mukabilinde dahi ve mü
tefekkir başmuharriı'ler, giin
delik yazılarına şn haslığı otur
tacak:lardır: 

DÜNYA HARBİ! 
Şu \ •eya bu madde hırsıaıa 

pek üstünde, medeniyet dünya
sının bütün bir telakki 'e ni
zam ı:aı esile şahlandığı 'c din
den kaçmış kıymetleri ılüıcne 
sokmak, sağlama bağlamak ve 
tezatlarını aJıklamak Üzere bir
birine girdiği bu beng:nnetnin 
isınj sudur: 

DÜNYA HARBİ! 
Harbin ba~ladıj:ı günden bu 

ina kadar isin cihan mik;yasın
da şünıullenmeınesinde biricik 
sebep. dün) ayı bekli yen bü) ilk 
korkuya kar!";ı. h3discll'ri mc-\·
ziileştirn1ck ic;in ıı;;arfedi1rn ıni.i
temadi 'c zoraki en1eh.ltr. ~Ö\,
terilen nıütcn1adi \e zoıt.l:i alil-

Kaçakçı üç kardeş 
Şehremininde, Ta~kasapta, De

de sokağında bir n·dc oturan Meh
met, Kamil n Halil isimlerinde 
üç karde~, Kapalıçarşıda dolaşır
ken, şüphe üzerine karakola ge
tirihni~lcr '\e ellerindeki ba'\·ul -
larda mühim miktarda kaçak ipek
li ena bulunmuştur. 

kasızlıklardır. 
Çare kalmamıştır. Bütiin ala

meıler göstermektedir ki hadi
seler. ~unun \:e~· a bunun ~ahsi 
iradesi altında değil, kendi ta
bii akı~larının deha!;ı içinde in
kişa{ etmekte 'e japonyadan 
Amerikaya kadar bütün .' rr -
,·üziinli de\'retn1cktedir. 
.. ~ledeni:yet da\· asında pn~ \.'e 
hak sahibi her raulı milleti 
n1utlaka ayaklann11,\·a, ıncn~u
bu olduğu dün~ a görüşü ve 
dün:ya mii\'azenesini koruınaya 
da\·et l'den bu enısal~iz akı'-: 

DÜNYA HARBİ! 
Ne So\'~·et Rus~·anın, ne Bal

kanların, ne Asyanın, ne Afri
kanın. ıu.~ de An1erikanın se • 
~-irci kalmasına iıukt.ıı \'ar! Bü
tün mü'\·azenelcrilc allüı,t olan 
A\.-ropa dejtil, dünl·anın bl·:-. ni
dir. Hakiki varlık sahibi her 
mevcut, top~· ekim kudı dile 
ergec şu biiyük nıı:lı:ı'<·lı.- \e 
n1izan tablosunda görtinnıcğ:e 
mahkumdur: 

DÜ~YA HARDİ ! 
1911 cihan harlıi, dliuy.1 ~ a 

hakiıu politik:ıl:ırın .'arı '.' · arı~•• 

sun'i ol.:.r:ık ihc1nliı ı.:ttiği h'.r 
dün.'·a h:lrbi spor undan ilıarl' t ti. 

Bu dcf!lhi, i~:-::1i i.izt•rinıll' u:a .. 
rak, biill!n yeryiizHuü t.q1lı.\n:ı, 
fıkJrd~tt::ın \'(' ıniiı..tahnho ı :ı t 111 

ha,·at. ıa~ ığına <la tan1 üli;ın 
ı;:etiren bir dünya hr:rbi olncck .. 
tır. 

l~ök~üz politiJ..:ı gözüni.i lıile
n1cn1, f::ıl;at hiil.li.ı fi:..ir ı:•;zü 
dünya~· ı hJ) le ~~ir!. c J:<'rt.·J..t:r. 

.N EClP F AZlL K l.,__.\.K (' il.EK 
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Üı.crinde birçok para ç:Ka'\ ~i
koli ismindeki dilenci, bütün ga
zetelerin en mühim me·. zuu oldu. 
Hele, bir refikimiz, Nikoliye cmil
youer dilenci. adını takım.:;. Yal.an 
da dei>il, çünkü, Nikol~ ~ulların- . 
dan bırini Amerikada, birini de 
Atinada tahsil ettiriyormuş!. Ga
zetelerde, Çörçilin beyanatı ya -
nında, Nıkolinin sözleri intişar e
di.vor. Bır gazeteciye, bu milY-O
ner (!) dilenci şoyle Qiyor: 

Kolavı var. Otobüsleri mutlaka 
pazardan dol~tırmak, pazara çı
karmak l~zınısa, çarşamba paza
rından, salı pazarından da dola.ştl
rabilirl~. 

Yeter ki, artık l>82af8 çıkanl -
malı;rı matlup oJsuııı. 
ŞEHİR 

TİYATROSU 

Şehir tiyatrosu teşnnievvel ba
şında yeni oyunlarına b~lıJ.or. 
Palı:at, çivi buhranı yüzünden, pi
yeslerin deloortarı bir türlü ha
zırlanaınıyormw;!. ~eket versin, 
bir karar ahmflar da, icap eden çi
viler tedarik. edilecekmiş!. 

c- Paralarımı üzerimden ayır
mama:k için 35 senedir hamama 
gidip yıl<anmad=.• 

O halde dilenci NH.oli hak*ın
da yalnız zamta değil, sıhhiye m• 
dürlüğü de takibata gecmeli!.. 

DELİLER 

ABANIYOR --Nı: garip işler ohtycr Efendim, 
t:obıadlide müşahede altinda bu
hınan iki deli, looğuştan taçın,.
Iar, şimdi, ellerini. kollarını sal
lıya sallıya İstanbul sokaklanııda 
dola.~ıyor !armış! Bir gazete şunu 
ilave ediyor: .Zabıta, bu iki deliyi 
ş.cidetle aramaktadır.• 

E'yvahlar olsun!. Şu halde, bu
günlerde birçok kimselerin daha 
yakalanıp, t:bbıadlide mi.işal>ed.e 
altma alınması muh&emeldır 

ı .. :RŞEMBt. 
PAZAKI 

Otobüsler, beyoğlundan ~ıır -
ken. yeni bir yol takip etmeğe 
baı;ladılar. Bir okuyı.ıctı mektu -
buna Röre, otobüslerin bu yeni 
döniış hattı. Perşemlıepazarından 

AVRUPA HARBL~lN 

YEN l M.ESEJ...F.LER1 

8 Eylfıl •• gunu 
Yazan: ALİ KEMAL SUNMAN 

A vruPada sulhun devamı .için 
Vatikan ta.rafından zamanında az 
ııa vret sarfedilmedıi. Fakat ııaııe
lık ev...ela katolftı: Lelıistanı.nın ,.... 
ni Papa on beşinci Pi'nin tabi -
rınce caztz Lehistanın• malfun se
Jrike µarçalanmoı.>ı emri vaktini 
kabul elmek: zaruretinde kaldı. 
Katolik Fransanın da maıl:lUblve
tini ııördü.. Hem de «atolik kili -
sesinin sev~ kw. savılan İtalya 
ile Fransanm ciibırlerile döl!ü6-
lll<'lerıne mani ohmamadı. 

Latin hemsireler saç saça bas 
basa ııeldiler. Hep bu acıklı emri 
vakileYin kar$1Sında Paı*tk için 
derin derin havillanmaktan bas
ka yapılacak bir şey kalmamıs ııii
rünüvordu. Avruoa kıt'asında su 
son ayların vekaviini Pöriince Pa
palığın her halde ııelecelt ııünk!ri 
sükiın ve tevekkül ile beklediıfuıe 
hü.kımedilebilırdi. Qünkü Vaükan
dan öyle dünva politika alemi.ni 1 
meşgul edecek herhangi bir faa
lıvetın ru zamanlarda zahire çdc.
madı'ı gôriı..mektedir. Halobuki 
VatLkanın an'nevi siyaset düs -
turuna riavetle sessizce çaJ.ı.stıi?ı 
besbellidir. Mailup Fransada kili
se nıiluz ve tesirini tevsi ed:ip du
rU"'>r. Avrupa kıt'asında Frall6a
yı silahlarını bırakmai!a mecbur 
eden Almanya ile olan münaııe
batını da eski gerıtinlikten çıka -
rarak l!ittık·e yenileşen bir şekle 
kownak için de faaliyetten ııeri 
kalmıyor. 

Vatikan ötedenberi da:ima birin
ci derecede diplomat yeti$timıek
le meşhurdur. Bir taraftan Avru
oada harbin önüne ııeçmek, bu 
mümkün olmayınca hiç olımazsa 

b!ran ev~el •idiWıe• ~~r sulh. ak-ı 
dini temine çalı.,.nalı:: ıçın Vat>kan 
mevus olmıya.ralc her gayreti sarf 
ederken diğer taraftan yeni emri 

Fakat, tivatromtıZa, neden çivi 
3ÜrÜlüyor, a1tlıJ""lllıY()rum. Bak -
sanıza, çivi süre süre, sevimli ar
tist Halide Pişlı.iıll, sahneden. yine 
ayırmışlar!. 

YANLIŞI..11( 

DÜZELMİYOR 

Bir sabah guetesinde, geçen 
gün muharrir Fazıl Ahmet Ay ka
çın bir resmi vardı. Fak11t. yan!ış
~a ba.kın ki, Fazıl Ahmedin res
mi yerine, Roınanyanın yeni dik
tatörü General Ant.oneskunun res
mi konmuştu. Tabı!, Antonesku -
nun resmi yerine de Fazıl Ahme
din resmi. Kıymetli edip ve fazıl 
Afı.ınedin bu yer değişikliğine ne 
diyeceğini bilmiyorum. Fakat, 
iben, şunu haiber vereyim: Resim
lerin yerleri değişse bile, iş yihe 
düzeltilmiş olmuyor. Çünkü resmi 
çıkan Antoneslru murat edilen 
diktatör ve ge:ıeral değil. Roman
yanın eski hariciye nazırla.rlDdan 
Antoneskunun resıni<lir. 

AB.MET RAUP 

vakii kabul etmek suretile Ber _ 
!inde liızı.m gelen müzakerelere 
girişmek:teıı geri kalmamıştır. Al
manyadalı:i kaM>lik kilisesi er.ka
nının geçen giin Fulda 'da to;:ıla -
narak •en büvük Almanya, nın 
ilk büyük kat<>lik meclisini ak -
delmiş olduklarını ilan etmeleri 
yeni bir~. __ 

Gene bu toplantıda memnuni
yetle kaydedildıLVne ~re katolilı: 
kilisesi ile Bertin hiikfı.meti ara.. 
sında kaç snededberi sürükle -
nerek ıı:elen ihtilafların da büyü:lı:: 
bir kısmı artı:k ortadan kalkmış
tır. Daha biislıütün ~ Fakat 
'katolik kilisesinin her sahadaki. 
faalivet düS.uru sudur: •Dıı.m. 
limit ediniz!.• Onun için JZeriye 
kalan ihtiliflar da ergeç ortadan 
lı:a!drrılm~a çalısı.!ıvor. Bi~kac 
rün sonra bütün A!rııanyadaki kıı
tohk kili8elerinin, kürsüsünde o
kunmak üzere bir ~ hitabe ha
zırlaıınısıtır. Bunda Almanyada:ki 
kat.oliklerin buııünkü sadrk ol -
mala.rı. ıtirismis olduı!u şiddetli 

mücadelede ona tamaırnile müza
heret etımeleri ve bılhassa harp 
yüzünden başı:ıösterrni.ş olan türlü 
mü.Jrüliıt karsısında sızlanmıva -
ra.k vazifelerini eörmeleri tavsiye 
edilmektedir. Alman katoliklerine 
loarsı 8 evlU! pazar ııürıU bu hita
be okunacak. 

Dıjier taraftan Avruna harbi -
nin vıl d:öniimüııden (3 eylul) son
ra gelen ilk pazar (8 eylül) l?ÜnÜ 
İnl!iltere ve Amerikada dua llÜ
nü olarak kabul edildiği daha ev
vel haber verilımisti. İnı!illerede 
ve Amerikadaki katohkler de ta
bii bugünü bütün prote!>tanlar 
M-bi kendi kiliselerinde dua ede
ceklerdir. Aktıanvadaki katolilc -
!er de kendi kıJ....,lerine Loplana
rak vııkarıda hulasa edilen hita -
bevi ruhanilerin aıl:zından dinli -
•'e<:ekler. 

Her iki lı:e'Jfiveti yanvana ge
tirince bu seferki A vnıpa har.bi
nin hu.susi.vetlerinden ve belki 
tezatlaru:ıdan biri daha ııöze ca.r
nıvor. 

Son Telgrııf'm e4chi romanı: 52 

GÖZYAŞLARI 
ETEM iZZET BENiCE 

Faidesiz. manasız, davamıza zer 
re kadar teması olmayan bir sürü 
notlar. Bevohude yere d_nlemek 
za' m tine katlanıyorsunuz ve 
katlanıYortız! Sıhhati, hüviyeti, 
va.rl;..1 her şeyi ş-üpbeli bir hi
kave. bir masal'. Nihayet muhte
rem heyetiniz bir masalı. uzun bir 
hikayeyi dinlemekte ne ' azana
cak? Ortada en feci, en vahşi şe
klıle yapılmış, tüyler ürperten 
bcr cinayet var. Efkarı umumiye, 
gazeteler. herkes, bütün haPk ca
nınin akıbetini, giyecei!ı hükmü 
bekliyor' Karşınızda oturan .. Ka
tJ. camur, yamyam adını taşıyan 
bunharla bu hatıraların alaka ve 
münasebctı bile her halde çak 
&Uphelidir. 

Avukat söylerken çamur Ruhi 

bütün dikkalile onu dinliyor ara.. 
da bir söz söylemek, atılmak için 
hareketler yapıyor; mırıldanıyor. 
Kalkıyor, oturuyordu. 

Avukat devam etti: 
- Hem kabul edelim ki Çamur 

Ruhi, Hariciye nezareti esbak Şif
re müdürlerinden Ruhi Beydir. 
Bu hatıraların hepsi de doğrudur. 
Faıkat, bütün bu notların cinayet
le alakası ne? Biz bir tarın encü
menı demliz. Mazi nasıl olursa ol
sun! Edebi eserleri tetkik eden bir 
juri olmaktansa çok uzağız. Belki 
bütün bu okunan satırlar güzel 
yaztlmış, iYİ canlandırılmıs, du
yulmuş, edeb:yat ilim ve tekn,ği
ne uygun, del"E'cesine göre kıy
meti <'lan notlar, hatırl~r. Belki 
cı,. bir roman. Fakat bunun kıy-

V ckaleti şeh
rim izden sonra dığer 

büyük şehirlere de 
müfettişler göaderdi 
Muhtarlık teşkilatının ilgasın

dan sonra bu teşkilitın vazifele
rini gören belediye ve zabıta ~i 
müesseselerle mahalle mümessil
lerinin, muhtarların vazilelerini 
Jayıkile başaramadıkları hakkında 
yapılan şikayetler üzerine Dahili
ye Vekaletinin şehri:ıni:ode tetkik
lere geçtiji:ini yazrnışhk. 

Bu maksatla şehrimize gönde
rilen ikl müfettiş şimdiye kadar 
Ü<; kazaya giderek tetkikler yap
mışlardır. Ayrıca Vekalet İzmir. 
ve Adana gibi büyük şehirlere de 
müfettişler ızöndererek tetltikl.tire 
geçmiştir. Tetkiltler neticesinde 
halk işlerinin sür'atle tedviri mak
sadile icap eden yeni tedbirler alı
nacaktır. Bu tedbirler meyanında 
ıhtivar heyelleri teşkilatı yeniden 
kurulacak ve bu heyet azalarına 
belediyelerce maaş verilecektir. 

Halk, ihtıya.r heyetlerine iş için 
müracaatinde muayyen bir para 
verecek. btı paralar belediyeye 
va.rida t kaydolunacaktır. ihtiyar 
heyetleri azaları mahallelerin ta
nınıruş, nanttıSlu, yaşlı veya genç 
sakinleri arasından intihap oluna
caktır. 

----00----
Eczacı mektebine 
ı;etirilecek ·ecnebi 

profeıörler 
Bu yıl şehrimiz Üniversitesine 

ecnebi profesör getırilmemesi ka
rarlaştırılnuştır. Yalnız eczacı mek:
TI!bıne 2 profeslir ıı:etirilecektir. 
~ 

Geceleri yapılacak 
a.>falt İnşaatı 

Eminönü meydanının asfalt işi 
k::ısmen bugünlerde bitecektir. Son 
günlerde kanalizasyon mazgalla- ' 
rı, beton döşenen zeminden 6 san
tirrıetre yüksekte kaldıJ:ından yağ'
mur sularının buralara dolma -
ması için asfalt inşaatına da gece 
devam oltınup sö.r'aUe ilana! olıı
nacakbr. 

Üzüm zararı ve fiatlar 
Son yajimurlar neticesinde Ege 

mıntakasında ziyan olan ii.zümlerın 
miktarının 28 bin ~O ton olduğu 
teessı.irle öğrenüıniştir. 

Geçen yıldan 120 bin envaı stok 
kuru üzüm mevcut bulunduğun
dan bu yıl müstahsilin zararlarını 
çıkarmak için üzürr i& rin hiç ol -
mazsa 1,5 misli fazla fiatla sat:l
maları icap etmiştir. Esıu;en bir 
kaç gündenberi fiatlar .viıkselmeğe 
baslamıstır. 

r-.. mn:ııı:.1-:::u , 
~ ;, •• ~ .. ~ l 

lş nerede var ( 
Son zamanlarda Aııadoludan 

İstanbula bir takım işsizler ve 
aceze geliyor. Gazetelerin yazdı -
ğ1na göre, bunların elinde, ba.ıan 
tavsiye mektupları da varmış. Es
kiden kalma bir söze göre, İstau
bulun tası toprağı altındır. Ve ge
lenler, bu eski söze inanarak ge
liyor. Sonra burada sefil ve peri
şan oluyorlar, memleketlerine av
det için yol parası dahi bulamı -
yorlar. Belediyeye müracaat ede
rek sevkedilmelerini istiyorlar. 
Halbuki, bazı mıntakalarda da, 
mesela, yollarda çalıştmlaca.k a
mele bulunmadığından şikayet e
diliyor. Bunları istanbula değil, 
daha zivadc iş bulunan yerlere 
göndc~k bir teşkilat !azın. 

B"ÜBHAN CEVAT 

metini, iyiliğini, kötülüğünü ta
yin edecek olanlar biz değiliz. Biz 
burada bir hakık.ı müdafaa için 
bulunuyoruz ve .. siz o hakkı bize 
teslim etmek vaziyetindesiniz. 
Hem notlar bize, hatta hariciye 
nezareti şiire müdürü Ruhi beyin 
çamur Ruhiden. katil Ruhiden 
farksız ·bir Ruhi olduğundan bas
ka ne öğretiyor? Aynı düşkün a
dam, ayni zavıf adam, ayni aki

betin mahkumu ndam değil mi?. 
Onda ta başlangıcından itiba

ren ahlaki, fikrl, ruhi bütün se
faletlerin yer ve inkişaf bulduğ'u
nu ııörüvoruz. Bu hatıraların oku_ 
nuşu Naran hanımefendınin asil 
ruhlarını muazzap edileceık satır
ları kaydetmekle beraber mücri
min zayıf ve ahlaksızlıj!ını da bü
tün vuzuhile ııözlerimizde can
landırmıyor mu?. 

Katil bıırada yerinden fırlaya
rak: 
-Hayır. 
Alacaği beş on kuruşun hatırı 

için böyle söylüvor'. 
Maksadı değ.ştirivor! 
diye bağırdı. Avukat: 
- Reis Bf'y. Müdahalenizi rica 

ederim. Sözüm kesiliyor!. 
Dedi. Hakim Ruhiye: 

Olanlar oiduktaD 
sonra! .. 

Beoarabyayı Sevyetlere, Dobri
ceyi Bulgarlara ve llihayet Traıı
silvanyayı tla Mll~dara verea 
Kral Karo!, Bükreş sokaklarında 
nümayişçilerle askeri kıt'alar a
rasında ateş te:atisi olUJ', insanlar 
ölür, kanlar akarken tahtını ve 
ta~ını bl1'aktı. Ballıalı:i, bacüa Bo
...,nya, lıaı;taa &Wı illiiatü ve 
lıedbini içindedir. Geniş vatan 
teprakları ayr~ mihverciler 
tazyikiai arttırn&14. hatta, Viyana
ya giden &wn- lıariciye n.uırı 
lıoabret ı:R-..-. 

Böyle :umıualanla, ıailleti.a is
ted.iği, metia, aoiv.kkıuılı, müşfik 
bi,( baba, eesnr loir şef, ae yaph
;pı, ae yapacaiaı bilir bir baştır. 

Nasıl bir halefi ruhiye içiade 
bulunduğu şimdi aalaşılu Rumea 
Kra(J Karo!, tahtmdan feragat i
çia, bizce, çok yanlış bir zamu 
intihap etmiştir. Her türlü toprak 
ve prestij fedakirlığ"ını yaptıkta». 
-.a, tahttaıa feragat etınek, el
lıette ki. Bük.reş wkaklarında ol
dıığu gibi, halkuı malüm avaze -
!erini davet eder. Kral Karol, her 
aevi dış tesirlere karşı mukne -
met imkiıııru &öremiyor idise, şim 
ıli yaptığı tahttan feragat jestiıu 
o Zllllla.D yapacak ve böyle anlaş
malara vic:dan1D.1D. razt olmadığı
nı gösterecekti. 

Fakat, olanlar olduktan sonra, 
çok mııztarip ve asil bir kaynaş
ma halinde bulunan Rumen mil
letinin başından çekilip gitmek 
değil, o acılı insanları derleyip 
toplamak, onları tatmin ve tescili 1 

etmek, milli birlik ve vahdeti kuv
vetlendirmek lazımdı. 

Fakat, kimbilir, bugünkü hadi
selerin İçyüzü anhışıJınıyor ki. .. 

Zavallı Romanya ... 
REŞAT FFYZİ 

Piyango:la 
kazananl1r 

Milli piyangonun üçüncü tertip, 
ikinci keşidesi dün akşam izmir 
fuarında çekilmistir. 

Bu keşidenin en büyük ikrami
yesi olan 40,000 lira 74693 numa
ralı bilete isabet etmiştir. 

95,549 numaralı bilete on bin 
lira, ll0.622 ve 100,867 numaralı 
biletlere de dörder bin lira, 129,828 
165,946 ve 194.146 numaralı bılet
lere de iki-.er bin li.a çlkm•ştır. 

Dıı?er kazanan bıletler de şun
lardır: 

1.000 lira kazanan nuıaaralar 
2438 :;493 5882 6004 

35928 30897 33625 35427 
37677 47153 46744 50109 
53181 54463 57308 68030 
74112 75583 82665 87441 
94578 94764 100733 108501 

121158 121;680 131050 131678 
135591 148976 149392 150606 
152434 155137 157805 160424 
163393 16:l916 1750.H 183201 
25928 
AMORTİ KAZANANLAR 

Bu numaralardan maada son 
ıiç rakamı (077) ile niha.vet !:>u
lan (200) numara 100 er lıra, son 
iki rakaıru (53) ile nihayet bu
lan (2000) numara 8 er !ıra, son 
rakamı (3) ile nihayet bulan 
(20.000) numara 3 er lira, son 
rakamı (8) ile nihayet bulan 
(20.000) numara da 2 şer lira ik
ramıye kazanmışlardır 

ilk darı mahsulümüz 
Bu yılın ilk darı mahsulü piya

samıza .ııctirilmiştir. Mersinden 
gönderilen 60 t.on darı 5 kuruş 35 
paradan, İzmirden gönderilenler 
ise 6 kuruş 2j) paradan muamele 
görmüştür. 

- Oturunuz, susunuz. beklevi
. r wz .. 
Dedi. Ve .. avukat söylemeğe de-

vam etti: 
- Sevme. aşk, iradenin yı!alışı, 

tutkunluık, kara sevda.. Bütün 
bunlar manasız şeyler. Katil bir 
ahl:i.k diı$kününden başka bir sey 
değildir. Tanımadıjiı, bilmedıği, 
halta tenkit, takbih. ruhi sefaleti
ni teşrili ettiği bir dalıı:ın kızın 
peşinde koşmak için karısını ço
cuğunu, iStil®alini. bütün ömrü
nü feda ediyor. Hangi baba, ha> 
gi vicdanlı insan gebe kansını bır 
bir av içinde, b!rkaç hafta içinde 
en küçü.k bir vicdan azabı. en ba
sit bir alaka duymadan silkip atı
verir de tarif ettijii r üviyelteki 
btr kadının eteJderine t.olaşır? 

Katil burada yine bağırdı: 
- Ben o fenalığımın cezasını 

çektim'.. 
Karıştırma onu!. 
İkısl birbirinden ayrı şey?. 
A \"Uka Uık -yapına .. 
Ve .. hakim üst üste şiddetli ih

tarlar yaparak, jandaı:mava: 
- Oturt!. 
Emr•nı vererek onu susturdu. 

(Arkan vcır) 

iplik 1 

buhranı 
POLiS 

ft 
MAHKEMELER 

Tahkikata geçildi, top-

ı tan ve perakende ipek 
iplikler aynı fiata 

satılacak 
Piyasada bazı cinsler üzerine ip

lik buhranı devam etmektedir. Bil
hassa küçük dokumacılara iplik: 
verilmediği hakkında aliokada.rlara 
yapılan müteaddit şiki.yetler üze
rine ehemmiyetle taltibata geçil
miş ve koopecatil müdürü de din
lenilmişıir. 

Karıya dayak 
atmanın cezası 

35 gün hapi• 
Birinci sulh ceza mahkemesi ka

rıı:ruıı döjien bu koeayı bu suçun
dan dolayı mahJ<Üm etmiştir. 

Mahküm olan Cevat ismind<> bir 
zattır, karısı Hesnay ı kıskandığı 
için başka erkeklerle konuşmak
tan menetmektedir. Buna rağmen 
Hesnanın yine tanıdıj!ı bir erkek
le konuştuğunu görünce, kadına 
dayak atmı.ş, Hesna da mabıkenıe
ye mücacaat etm~ir. 
Yapılan muhakeme neticesinde 

Esnaf, kooperatilin satın aldığı 
iplikleri kendilerine satmayıp bü
yük tüccarlara verdiği iddiasında 
da bulunmuştur. Fakat koopera
tif bunu reddetmektedir. 

Di;'.rer ta.raftan Siimerbankın 
Gemlik sun'i ipek fabrikasının ip
liklerinin doğrudan doğruya faıf>. 
<ikaya siparişler üzerine her isti
yene verilmesi kolaylığı da kıonul
muş ve aynca Sultanhamanıı ci
varında bir satış merkezi de açıl
mıştır. Fabrika toptan ve pera -
kerKle satışlar için de ayni fiatı 
kabul etmiştir. Fiatla.r ise kaliteye 
göre 490 - 570 kuruş arasında tes
bit olunmuştur. Nakliye ve am
balaj bundan hariçtir. 

ı 
~vadın suçu sabit görüldüğün -
den 35 gün hapse mahkiım edil
miştir. 

Bir veda ziyafeti 
Eminönü. Halkevi reisi, İstiklal 

lisesi müdürü değerli maarifçi ve 
edebiyatçılarımızdan Agah Sım 
Levendın metb'usluğa ve Parti mii
fettisliiiine seçilerek ev reisliği ile 
şehrimizden ayrılması münasebe
tile bir veda z'.yafeti verilmesi ka
rarlaştırılmıştır. 

Eminönü Halkevi azaları tara -
fından tertip edilen bu ziyafet ö
nümüzdeki cuma günü mezkur ev 
salonunda verilc2ektir. Vali, Parti, 
vilavet ve belediye erkiını ile bir 
çok güzide ze\"at davet edilmiş -
!erdir. 

Açık iş ve memuriyet'er 
Anka.rada Keçiörendekı Çocuk 

Esirgeme kurumunun çocuk yu -
vasma kadın hademe ve sütnine 
alınacaktır. iaşe ve ibate müesse
seye aittir. Çocuk E~irgeme Ku
rumu umumi merkezine müra -
caat olunmalıdır. 

Ankara elektrik sirketi muha
sebe işlerine 5.şina lise mezunu 2 
memur aramaktadır. Memurin ka
nunundakı şeraıti haiz olan talip
lerden askerliğıni yapmıs bulu -
nanların meı.kür şirketin personel 
şefliğine müracaatları icap etmek
tedir. 

Çocuk Esirgeme Kurumu en az 
orta mektep mezunu 1 daktilo a
ramaktadır. Ankara<!:ı Kurumun 
umumi merkezine mür.1caat olun-. 
malıd.ır. 

Harita umum müd~rlüğüne alı
nacak ilse mezunu gençler için 16 
eylulde bir imtıhan yapılacaktır. 
Talipler 14 eylule kadar mezkur 
umum müdürluğün 2 inci ~ube 
direktörlüğüne müracaat etmeli
dirler. 

IKLÇÜK HABERLERi 
* Bu sene şarap imaline salih 

üzüm rekoltesin<le biraz eksıkiik 
vardır. Binaenaleyh şarap ima -
liıtı da gecen seneve nazaran za
ruri olar~k az olacaktır. Fakat 
stoklar kafi ~ldil?~n. fiatlar 
pahalanmı yacaktı r. * Maarif Vekaleti yüksek tah
sil talebesi icin Laleli apartıma -
nını satın alımai?a karar vermiştir. 
* Beledive İstanbul için veni 

bir istimlak lı:anUDu projesi ha -
zırlaınıştır. Bu projede sahıbi btı
lunmı yan binaların isti:ınlaki ıcin 
arastırma müddeti kısaltılma.!ı:ta 
ve istimtak muamelelerı kolay1-
tınlmaktadır. 
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Baygın halde hastaha
neye kaldırılan bir 

esrarkeş öldü 
Maruf esrar kaçakçılarından ve 

miıpteli\larından At.net isminde 
birısi evvelki ııün Y alovadan ııe- ı 
tirilirken, köprüde ıandarmaıarın 
elinden kaÇ!lllai!a muvaffak olmıış_ 
tur. Bu adam, bıraz sonra arka -
da.şiarı tarafından bayguı bir hai
ne ı:.:errah~ hastanesine ııetiril
nıis ise de, orada ölmüştür. 

Tahkikattan anlasıldıi?ına na -
zaran. Ah.met birkaç sene evvel 
hapge ve sürgüne mahklım edil
miştir. Hapis müddetini bitirmı.s, 
sÜr"Ün cezasının tabbiki icin de 
Yalovaı•a gönderilmiştir. Bu müd
deti de bitirdıii;indcn tahliye mu
amelesi icin Istanbula getirilmek.. 
te idi. Fakat Ahmet hapisten ve 
seirl!ündcn sonra daha fazla bek
ii··ememi• ve köprüde jandarma
nın elınden kaçarak, Küc;iikpazar
daki bir esrar tekkesine kos -
mustur. 

Ahmet burada sabaha kadar bol 
bol esrar ve eroin cekmıs ve niha
yet sıımustır. Vaziyetin fenalı~rını 
gören arkadaşları Ahmedi derhal 
hastaneye kaldırmıslarsa da. Ah
met hastanede kendisine ııelme -
den ölmüştür. 

* İnsaatı bitirilen Eminönü 
Halkevini terriş etmek üzere 16 
bin liralık mobilya satın alınmış.. 
tır. * İstanbul<la ka,i?:ıt, karton ithal 
eden 70 kadar firma aralarında 

bir birlik vaııımaktadırlar. Forma
litelerin ikmalinden sonra. bir -
li"e dahil olmıı·anlar haricten kft.. 
ğıt l!etirtemivcceklerdir. 

Birim izin Derdi 
HeplmizJn Derdi 

Yağmurda Eminönü 
meydanı 

Şişlide oturan doktor bir 
okuyucumuz yazıyor. 

.i,tanbulda yağmur yağıa
ca, birçok yerler göl haline 
giriyor. Geçen yağmurdaki 
Enıinönü meydanının vaziye
tini düşününüz. Gelecek yağ
murlarda da ayui vaziyetin 
has! olacağına ,;iphe yok. Böy
le zamanlarda, t:ıksiler de müş
teri almadan saatle-rini indi -
rerek kaçıyorlar, ya semt be
ienmiyorlar, ya fazla para is-

i tiyorlar. Ortada, yağmurdan 
olacak, şikayet edecek beledi
ye memnru da bulumuyor. 

Eminönü meydanı ise bu ka
dar emek ve para sarfındaıı 
sonra, yine her yağmur )•ağ ... 
dıih zaman, böyle göl haline 
ıı:irecekse, yazık himmetlere!.• 

Yana: M. SAMI KAllAYEL 

Cem'in ölümü gizli tutuldu 
Kapı satosunda acı bir n1alem. 

sükünu hasıl oldu. Sultan Cem, 
Kral Şarl ile yaptığı son konuş -
madan sonra sabaha karşı teslimi 
ruh eylemişti. 

* Şehzadenin maiyeti beyleri göz-
:vaşlannı zaptedemiyorlanlı. Hıç
kıra, hıçkıra ağlıyorlardı. 
Şehzadenin maiyetine memur 

olan muhafız Şövalyeler bile göz. 
yaşlarını zaptedememişlerdi. 
Şehzadenin vefatını Kral Şarla 

haber verdiler .. Kral Şehzadaıiııı 
,.rfatı haberini büyük bir teesaü.r
le karşıladı. 

Sultan Cem'in vefab bütiin bı
ristiyaıılık ilemini emellerinden 
al.ıkoyaıuşht. Artık Sulta.. Beya -

ııd ü:ıerine Ehlisalip seferi yapı -
lamıvacaktır. 

Bununla beraber Fransız Kralı 
Şa.rl ümhlinden vazgeçmedi. Der
hal Başvekili ile aralarında şu ke
nuşma eereyall etti. Kral Başvelıi. 
linc sordu: 

- Şimdi ne yapacaiız?. 
Başvekil ~vap verdi: 
- Türk sehzadesinia ölümünü 

saklamak lizımd.a. 
- l\liikemnael bir tliişünce, de

di. 
Kral Şarl bunun üzerine Kapı 

ııatosunn muhasara altına aldL 
Şehzadenin maiyeti erkini ile mii
nasebatı kesti. 

Tiirk sebzadesinin vebtı gizle_ 
necekti. Sultan C-. iilmiq olda-

Yazan: AHMET SÜKRÜ 
Alman deylet reisi ffill•'• 

yardtmtnm açılması 01iintı 
Snort Palas salonunda bit 
söylemiştir. Bitler, bu nııl 
İngiltereye karşı kullandığı 
aın şiddetinden şimdiye "!İl 
kendisi tarafından tesis cdi 
muhafaza edilmekte olan 
kırmıştır. 

Halbuki Bitlerin meş~~ ~ 
Klllllp• nllllllD.daki ~rını dsl 
yaı:l:ıJ" ve harp çıkıncıya k• 
!ediği nutukları diı.liycnlt'• 
gili% milleti ve İngifu. iDı , 
luğu haklını da derin bir bO [ıil 
ve takdir hissi duyduğunu 
yorlıu. Bitler, beyu ırki•! 
smda yalnız İngiliz milletin~ 
men U"kına müsavi ve hatt• 
de ondan üstün olduğunu Yd~ 
tır. Harbin ariiesinde söyle 
zun nutukta İne:iliz iınpar:,ı0 
iunun medeniyet için füıu. l~. 
unsur olduğunu bildirnıı$, 
halde bir gün medeniyetin •

1 zumlu unsu.ru olan bir de'' 
ertesi gün nıedeniyetin yil~ 
sayılması için ortada mübıfl! 
sebep olmalıdır. İ•te Führ•'1 

detlendiren sebep de budtlf· 
sebebin ne olduğunu anla~ 
bugiliıkii va:ııjyete >athı bir 
la balı.mak ki!id ir. 

Nazi Almanyası, bir siY~ 
gram !İzmis ve bu progntrll, 
biki i~in teşebbüse giri~ınişlİ'" 
man politikacıları bu p ~ 
tatbikatında engel olacak. j;I, 
!arı birer birer devirnııŞ 
Austerliz ve jena muhareb;, 
den sonra A.-nıpa NapolY". 
yakları altına serildiği gi~~lıl 
günkü Avrupa da möste•·l~ 
yakları altındadır. Polonya;~ 
edilmiş, garbi A vnıpanUI ııt""ı 
deYletleri istilaya uğranııfi. 
nır Fransa boyun eğmiştir· 
Alman;vasını hedefinden 
yalnız bir İngiltere kalmıştır· 
kı Napolyonu hedefinden. 
İngiltere olduğu gibi. Nası ~ 
kacıları, bu muazzam teŞC 
girişirken Alman mille~!":a 
bir harp viidetmişlerdi. çun J. 
harbinin dört senesi AJıııan 
!etini yıldırmıştır. Filhakilıl' 
ortada İngiltere olmasayd~ 
geçen haziranda bitmiş "~l 
Halbuki Hiller, Alman rD1 

vermeyi videttiği sulh yeri"t' 
di bir kış yardım sandığı • 
Doğrusu bu, insanı çileden_{ 
ve J"ührerin de insan oldu~ 
önünde tutularak İngiıt~red 
kında bu derece ağır bir h .. j;;ıl: 
lanmakta mazur olduğu 
edilmelidir. Napolyon muit~· 
!erinin tarihini okuyanlar.~~ 
ki, bu yaman asker de ioır -
karşı çok ağır lisan ktıll•~ 
Ve bu lisanın ağırlığı ing~ 
kaveıneli yüzünden karŞ ~ 
müşkülat nisbetinde şidde ~; 
c Yalancı Albiyon. o ••rna:'ır 
polyon tarafından kulla."1 

11 
bugüne kadar sh•asi edcbıY• f, 
falannda yer al.;,. sdatıard-:, J 
dir. Fakat Ilitler herk& Y. 
takdir eder ki, topun, tüfeği"'~ 
gemisinin .-e tayyarenin go ~ 
işi nutuk göreme•. Yabancı 
Jetlere- gelince: onlar da _.ı/ 
milletinin karakterini, Al"'f: 
ya karşı takındığı vaziy.et•~ 
göklere çıkaran veya yerıD Jr. / 
indiren ağızlardan öğren«• p~ 
ğillcrdir. Binaenaleyh sparl tr, 
nutkunllD hayli uzun ye~ 
hiddet ve şiddet kısmı, J\I ol'~ 
nın bugün karşılaşmı>.kta .u 
zorluğu anlatmaktan ..,,,..../. 
mana ifade edemez. ır. 

1 Bitler tarafından bu ar•l~ 
lenen bir ııntukta dünya el~ 
mum.iyesinin öğrewnck ~ 
birşey, İngiltereye karşı_ Y.~ ~ 
cağı aylardanberi gürüllU 1 Jı"~ 
edilen taanuzun ne zan1all 'i 
yacağı meselesi idi. Fi1hr«:~ 

(Devamı 3 üncü salı• 1 
ğu halde hayatta imiş gibi b•~ 
olunacaktı. cır.ır 

Fakat, mümkün olmadı .. 
1 

,.. 
lar derhal şehzadenin vcl• J 
ğini haber aldılar.. .~0i / 

Sultan Cemin vefat etil ııt' . . 
evvela Floransa elçileri lı:-;., j,il 
dı. Ve gizlice hükiimetlef1 ( 

dirdiler. .. 11 ı 
Elçiler hiikümetlerinc ş•Y 'I 

zıyorlardı: _,ı 
Her ne kadar saray erlı 1 fı' 

kir ediyor ve basbelmcnf•~ri 
liyorlarsa da, sekiz ııiindeD 
hatsız bu!~an Sultan ~cfl' ,elı"'Ji 
etmi~tir. Olümü muhtelıf #' 
re atfediliyor. Resmen 11 ; 
vefat etmiştir.. t ~j 

Türk şehzadesinin ,.ef~ ~ ':!'j 
öç gün gizli tutulabilnı~ ? 
zadenin maiyetinde buln.bİ lf 
~.urlar bir şey yok imiş gı ı' 
ruyorlardı. il' 11 

Fakat, Napolide şehıo.d•:,..-a
fatı haberi çarçabuk ~yı ~iri'? 

Fransızlar şabzadeyı ze fjİ' .. 
ten sonra krala teslim et ııı';f. 
dolavı Papayı itham cdlY0

' t''/. 
f'ünkü kralın doktorlafl'-Jıl'. 

denin .-ücndiindc zehirfetl""~....ıl 
metleri oldııpı.u iddia :-
eli. CJ>e"• 

' 
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~lınanyaya yapı- lİtalyanlar Hayfa
hn Yeni lngiliz ya yeni bir hü
/ ava hücumları cumda bulundu 

Eski Romanya 
kr_alı parasız 

bırakılmıyacak 
4iİl iz h · "hb H f 1 ava ııtı arat asar ve tele atoma- lık 1 k 20 b. l ·r 
~tzaretinin tebligı~ · dıaı bildiriliyor 0 ara ıo ogı ı:ı. 
.... o lirası verildi 

ftttli~d~a 8. (A.A.)- Cuma gecesi Kahire i (A.A.)- Resmi teblii: 
lar1 b~"!'e yapılan bava akın- ı Mısır: Düıı Matruh üzerine üç 
~bba,-...UJ<la, Hava Nezareti is- havo hücumu olmuş ve bunlar 
ltıtit· at Şubesi şunları bildirmek- bazı hasarı mucip olmuŞtur. İki 

ı\l düşman tayyaresi; hava dafi ba-
• llııın h"'- • rk · t l ı PıJan ı... ""'uınet me ezıne ya- arya arımız tarafından <lüşi.irül-

laııı1, ~"'il saat 11 den sonra baş- müş!ü~. 
llıiş1;, e sut l e kadar devam et- Filistin: Dün (lileden s&nra düş-

Bükreş 8 (A.A.)- D. N. B. 
ı.ıemleketten hareketinden ev

vel, sabık Kral Karola yirmi bin 
IngıTu liralık bir çek tevili edil
miştir. Bu meblağ sabık Kralın 
talebi üzerine kaydı hayat şartile 
kendisine verilmesi kabul edilen 
tahsisatın ilk seneliğidir. ııtiy".·ı. . man tay.ıı:areleri, Hayfaya bir hü-

'İin tı bır bulut hedeflerin gÖ· cum yapmışlardır. Hava dafi ba-
. rnesin ·· ,, ·· · l l•liı 1 e maru olduıcu ıçın, in- tarya arımız harekete geçmiş ve 

b;,,la ayyarelcrinden bazıları bom- düşmanı bombalarını ınücssir su-
ıı tını atmadan dönmüşlerdir. rette attırmadan geri püskürtnıüş-

~ı:rl1inin garhındaki elektrik tiir. Hasar ve telefat yoktur. 
~ ııı: •boınbalanmu;!ır. Spandan Diğer cephelerde kayda de~r 

l\a lor fabrikası yakılmıştır. bir •ey olmamı.ştır. 
'-ri ~•ormanda gizli bulunan as-
1'.nııı edefler de tekrar bomba - 1 . . . 

1 ~.:Ştır. Çıkan yangınlar 75 iri- DUNYANIN iÇiNDEN 
~ 1 •eden görülmekte idi. 1 

manya üzerine: 
Ylpılan yeni ha-
va hücumları 

~.~•ndra ! (A.A.)- Hava Ne
ln~il:n;.11 tebliği: 6/7 eylı'.'ıl gecesi, 
~a, 11ı ava kuvvetleri, Almanya
ltıaJi ;landa ve Belçikada ve şi-
11.ıı" l'ansada birçok askeri be-

''• b'• n •• r ucum etmişlerdir. 
ilik laın .ınıntakasında, bir elek -
h ist brıkası. petrol hedeUeri, eıı-
tııı,tı a.'Yonlarına isabe!ler yopıJ-

.\ t, 

\i 01"'•n1aıun cenubu garbisinde
hn~•nlardaki diğer heıleflertk 

11~n çıkarılmıştır. 
treftl~de lknanyada, Boschuentle 
~ •e ,de, Mannheimde, Ellran&-
1!ıını dığer yerlerde, tayyare mey
ıııı, atına, demiryolu muvasalala· 
~)/d•. diğer bedetltte isabeUer 

• ''"''·tir ıı, lı: -.. • 
ı·onı ıı !el dvarıada eşya i.stas
lllda ••ıııa hüeum edilmiştir. Ben
ııı. ' Calaisde ve Dii:nlı:erkte hava 
İJıi >bd•nla.rına ve Calis civarında 
~ıı.., atııl •n mevkiine hasarlar ya-
tı/~ I?, l';; tayyıremiz kayıptır. 

v•u.;. ve sahil müdafaa hava kuv
lloııı0 ıne ınensup tayyarelerimiz, 
le, v '!°ile limanına hücum etmiş
lııisıee ?üyük hasar vukua ı:etir
~,ı./dır. Tayyarelerimizin hepsi 

l~~d;.;t~iddetle 
, bombalandı 

diy:kdra 8 (A.A.)- Loıadra, ~im
ltı;ı01 •dar vukua gelen bombardı
llıq11 •rııı en şiddetlisine uira -
Ytgin~ Avcı tayyarelerinin hima
' t • olarak, Alman bombardı
lııi ı,,".{Yareleri dalga halinde gel
dan ı: ır. Hava Nezareti tarafın
li'd• •~e Yarısı nesredilcn bir teb
~un,;.. •rekatın devam ettiği ve 
~, d ıp zamanında yeni bir !eb
llltJı.ı:.ı~ ne~redileceği bildiri! -

b ır. 1 
1-yy~ll.lı:ü muharebelerde 65 Alman [ 
ı.h::~ düşürülmüştür. 18 İngiliz 

lııı:i~ ı kayıptır. 
~ Cib .tavyareleri Habeşistan -
'Uı ~ da uti - Adisababa demiryo -

c iddi h bombardıman etmişlerdir. 
'ft il &sar olmuştur. 

h~, !( els_ınki 8 (A.A.)-Rei.sicum
~~tıı ~lio~un vefatı haberi, dün 
llııŞ i>ııı eııuz resmen teyit edilın.e-

unuyordu. 
.... 

•• lııikt • 
...,il4ı- q • (A.A.) - Resmen bll-

' 
tine · 

l'ı.ı· C'or~ • .&Iacaris&an.a verilen 
4 '"lıt 1 • 4, ilhllycsl, nZ&m ve stikUn ıotıa-

••l>ı etwekı.edir. .. 
~ 

liııtt.,n;>otk 7 ( A.A.) - Dün Va -

~~ bıı-~ ~arlclye nrd.l'tlinde. AJne .. 
~~da •k dcvtrttrrilf' AvuslraJya, 
'i°'llo.k. Ve Yenı ?.el;ı.nda ara.-..,ınd& 

hltJahedesl lm:ı.alanmtŞtır. 

Yıld 
•rını Davutpışa 

, kliibü kongresi 
._ ıldırı 
tnııtuıdltl • Davutp;,..µ kulübü bat 
g "". 191910 . 

~iltn tarihinde yaınlacaiı itin 
Ol !•~kal. 

tn.,,_. .. .ıde kon&'remlz C"kserlyei 
tı·, ~lhda 1 • "•ı 2 n 1/91940 -mba cü-
1• "'-tk 2 de C. il. P. Sama!ya nah.1-
.._ "-11, :~lde )'a.pıluaktır. 

lif" . Dltl:ı.m.rye cöre mevrut.la 
haı "<ltlece& c d . ~ n en tiyelt>rln brbem. 

lt"rl rica olunur, 

lt.\.Sl']' 
lf .\1.. RİZA TİYATROSU 

8 İnf: PIŞKll\1 buober 
•11 Ceıı<lc ı>azar gı ınü akş.ımı 

• y .,:,• ada Azak hah esınde 
urcaıı.. Vodvil ı perde 

Truvadan bu zamana 
kadar ... 

İneiliz •airi Skespir pek eski za
manlarda ranakkale cıvarındaki 
Truva Krallıih ile Yunanistanın 
arasın<laki muharebeyi mevzu 1 

alarak vazdU?ı eserinde bwıu Tru-. 
va kahramanlarından Hektora ba
zı sözler söy let.J:n4'tir. Bu meşhur 
muharebeve sebep, İsparta Kra
lının ııüzel Kraliceııini Truva Kra
lının oıl'lu severek kacııunıs alına
sı "Österilmektedir. Kralın oı!'lu 
pek vakısıklıdır. Dilber Kraliceyi 
nıeftwı etnu.ştir. 

Süt kardeşi Hektor ise bu mu
harebenin 'bütün vükünü ahtwı 
Pibidir. En tehlıkeli düşmanlarla 
mübareze eden o oluyor. Hektoc 
~ kahramandır. Fakat böyle 
olmakla beraber sulhun kıyme -
tini de bilmez deifücltr. Karde -
sine der ki: 

•- Başkasının !karısını kacır
maita kimsenin hakkı yoktur. Sen 
ise lıövle bir hare-kette bulunc!un. 
Rimdi iki taraf arasında bu ka
dar kan dökühnekten i.se bu ka
dmı kocasına iade et.• 
iHektorun bu nasihati tutulmak 
şöyle dursun, az kalsın bu kah -
rarnanı korkaklıkla ittiham ede
ceklerdi. Her iki eenc kardesi de: 

- Olamaz diyorlar, ei(er bu ka
dın tekrar kocasına iade edilecek 
olursa o zaıman dünva bize ne der? 
Trurnlılar korktu da Kraliceyi 
,geri verdiler. Demez mi? 

Ba•kasının karısında ,gözü ol -
mayan. bir aile babası olan. harp 
mevdanında da emsalsiz bulunan 
Hektorun sözü deifü. her birinin 
•ba<ında kavak veli esen delikanlı
ların dediP'i oluvor. O zaman Hek
tor icin yapılacak is zırhını ku -
0 1nmak mi"ferini basına ,geçirmek 
ve daha nekadar hücum ve mü -
dafaa vesaiti varsa alarak harp 
anevdaruna cıkma.ktan ibaret ka -
!ıvor. 

RkeSllirin tasvir elt'"i sahnenin 
belarrati harp ve sulh taraftarlı -
i!ının haleti ruhivesini anlatısta 
olsa <'erek. Sulhun kıvmetini bi
lerek onu münrl<ün oldu"u kadar 
idame etmek elzem. Fakat bir an 
ı>"elirki karsı tarafın o kaYl?Uda ol
ımadıiiı. silahına ıriivenerek mut
laka bir kere de harp meydanında 
talihini denemek istediln anlası
lır. O zaman harbin zaruri oldu-lnl 
dakiJ.-,ı nelir. Sulh taraftarlığı o 
zaman korkaklık demektir. 

Almanyada çok 
çocuklu anneler 

Almaır;ada col< çocuk dıeıi!uran 
analara para miikafatı ve 'bir de 
madalya verilir. Bu sene. madalya 
alanlar arasında 70 yaşında bit" 
kadın da vmıdır . 

Bir istatistii!<' !!'Öre, bir sene idn
de ana olan 2,500.000 kadının 20 
bini Berlirıdı>d>ir. Bunlatxlan 6,100 
ünün 8 ve daha zivade ı:ocuilu var
dır. Bunlar birer altın ma<lah"a 
abn~larclır. 6 - 7 ı;ıocuitu olan 6.100 
anava .E(iimiis. 5 - 4 oocuğu olan 
9 .. 'iOO anaya da bronz madalya ve
rilmi.;tir. 

Bunlardan baııka Berlinde 20. 
Krı>u:ılbenı!'dıe de 25 çocuklu hki 
ana va"Mnıs. 

Cok çex·u-klu analara verilen ma
dalva saHn Ş<>ldindedir. Kenarları 
bevaz d"lll!iti v.. mırvi n: ne'idir. 
Beyaz bir daire kerisır:fu "ımıalı 
bir hac wm!ır. Bir tarr>fındn •Al 
man anzı••. tiilier tarafında •ana
nın •eTclİ cocUktur• cumleler ya
zılıdır 

Madam. tr.ııvi bir. ılrorde!a ıle 
bovcna ~lmalctachr. B•ı madal - 1 

Y8V' alan kadınlara. t.'Tl" .ımi bir 
verP 'rdikl•r, nrr.an iht:ram ııös
t "llir Zobıta pıamur' arı selAm 
verir. 

Hür Fra.nsız toprak-
larından abluka 

kaldırılıyor 
Londra 8 (A.A.)- Bütün hür 

Fransızlar ordusu şefi General Dö 
Golün umumi karargabı tarafın
dan dün akşam neşredilen bir 
tebliğ, hür Fransız imparatorlu -
ğuna iltihak eden Fransız müs -
temlckeleri hakkında ablukanın 
kaldırılacağını bildirmektedir. 

Milli Şef 
( 1 inci sahifeden devam ) 

!ar, beledi ve ve parti baskanlarm
dan mürekkep bir heyet yata gide
rek, Milli şefimize İzmitlilerin ta
zimatını arzetmislerdir. Vali ve 1 

belediye reisi de İzmitin ihtiva~ 
ları. sınai ve zirai vaziyet h'1:k -
kında izahat Yennislerdir. 
Başvekil doktor Refik Saydam 

saat 16,40 da Milli Şefe veda ede
rek, yattan avrılmış ve Ankara 
trenine bağlanan hususi va,gonla 
Ankaraya dönmüştür. 

Başvekil, Cumhur riyaseti umu. 
mi katibi Kemal Gedelec. Baş ya
ver Celal, Vali. karnutanlar. be
ledive reisi, parti erkanı ve kala
balık bir halk tarafınc!an uitur -
lanmıştır. 

Milli Şef. ak.şom 17.20 de Sa
varona yatı ile, sahile biriken İz
mitlilerin coş4<un ıtikısları ara
sında İunitten avrılınıslar ve ilk 
fırsatta İ:omiti tekrar sereflen 
direceklerini viıd hu'YUilm uslar -
Qır. 

----ooı----

Kok kömürü için 
( 1 inci sahifeden devam ) 

diye kooperatifi, Vehbi Koc, Zon· 
guldak vapurculuk ve kömürcülük 
şirketi, Hayri Arapoğlunun depo
ları ile Üsküdarda Balaban iske
lesinde. Parmakkapıda İmam so
kağı 10/l numarada, Taksimde 
Taksim sineması karşısında, Şişli
de belediye kooı>eratifinde, Kal -
yoncukulluil;unda, Galatada, 1''ın
dıklı odun iskelesi 2 numarada, 
Fındıklı, Dolmabahçe uddesi 95/ 
97 numarada, Kasımpa~ada, Fatih
te belediye kooperatifinde, Beya· 
zıtta, Unkapanında belediye koo
peratifinde, Beşiktaş odun iske -
lesi 18 numarada, Nişantaşında, 
Büyükadada Altınordu caddesi 9 
numarada, Yesilköyde iskele cad
desi 11 numarada tesis olunmuş
lar ve atışa başlamışlardır. 
Halkımızdan ef{er yukarıki fi. 

atlardan fazla istiyen olursa, bun
lar derhal müddeiumumiliğe tes
lim olunacaklar ve milli korunma 
kanunu ahkimına göre ceza göre
ceklerdir. 

Suriyeyide teslim mi 
edecekler 

( 1 inci sahifeden deıııım ) 
yet heyuliisı orasındaki bütün mü
nasebet ortadan kalkacaktır. 
Şüphe yok ki Suriyedeki yük -

sek komiser, hakiki Fransız va -
tanperveri sıfa!ile. gittikçe daha 
fazla ısrarla ileri sürülen bu ta
leıılere muk3\crnet için elinden 
geleni yapmaktadır. 

Sağır ve dilsizler ara
sında evlenmeler 
Şehrimiz sağır ve dilsizler ce -

miyeti azalarının fevkalade IAıp
lantısı bu.E(iin saat 14 de Eminönü 
Halkevinde yapılacaktır. Maa -
mafih bugünkü toplantıda ekseri
yetin temin olunamayıp kon.ııre -
nin 15 ıcün sonraya talık olunınası 
~muhtemel g<>rülmektedir. 
Di~er taraftan cemiyet heveti 

idaresi sağır ve dilsizlere okuma, 
yazma öj(retecek kurslar açmayı, 
sagır veya dilsizleri birbirine tanı
tıp aralarında izdivaçları kola ,_ 
!aştırmak için çalışmayı da karar
laştırnuştır. 

* Çuvalcılar i>irliği Mısırdan 
sıetirtilecek 850 bin çuval ıçin 
Sümer vapurunu kiralammır. 

lsoN24SAAT 
içindeki 

Hadiseler 1 
(Bu yazının metinleri Ana. 
dolu Ajansı bültenlerinden 
alınmu;tır.) 

Telhis eden: MUAMMER ALATUR 

Taç ve tahtından ol!lu namına 
feragat eden Romanya Kralı Ka
ro!, yanında Madam Lopeeko ve 
yakın adamları oldu,i?u halde, dün 
sabah 'J!izlice Biikreşten ayrılmı$
tır. YUj?C)Slavya ve İtalya toprak
larından ıreçen Kralın treni bu
ı;ıün İsviçreye varacaktır. 

İsviçre hükumeti Krala, bir ay
lık ikamet müsaadesi vermiştir. 
Kralın Romanyadan ayrılı.sından 

sonra. pek yakında cı.ckli k~a. 
salıklar çıkacaittna da1r birkaç 
,gün evvel mevcut olan korkular 
ve bir Alınan müdahalesi ihtimal
leri azalmıştır. 

Diı!'er taraftan veni Kral Mıhail, 
annesi prenses Elen'in senelerce 
oturduğu Floransadan bugün tay
vare ile Bükreşe sıelmesini bek
lemektedır. 

.nomanya Başvekili Aııtcnesıru. 
simdi tam salfilıi yetle memleket 
islerini eline almıs bulunmakta
dır. Antoneskunun taraftarları a
rasında Demirrnuhafız müfrit nas
yonalistleri ve rnihvercilere muha
lif bulunan Br:ıtyano'nun liberal
leri Maniu 'nun köylü partisi men
suoları da vardır. 

Antonesku !'(encliie hitaben. bir 
beyanname neşrederek, anernle -
kette intizamın nruhafaza dilmesi 
lazım geldiğini, siddet hareket -
!erine karsı da şıddetle mukabele 
cdilecei(ini bildirmiştir. 
Demirmuhafızlar dün yaptıkları 

·bir niimayiste Roria Siına'yı öldü
rülen eski şef Kodreanu'nun ha -
!eti ilan et:mişlerdir. 

Antones.ku şimdiye kadar Ru
men ka.binelerinin nao;il'i efkarı 
olarak çıkmakta olan •Romanva• 
gazetesini de kapal:mıshr . 
OOBRİCE ANLAŞMASI DA 

İMZA EDİLDİ 
Romanya ile Bulgaristan ara -

sındalti Dobrice anlaşması da ni. 
hayet dün imza edümistır. 

Bu anlaşma ile Bul,garistan 1913 
de malik olduğu hudutları eline 
geçirmiş ve bu suretle 7200 kilo -
metre murabbaı arazı ile 300 \ıin 
nüfus kazanmıı;tır. 
Anlaşmıya ,göre, bu arazının 

tahliyesi 11 eylulde başhvacak ve 
25 eylulde nihayet bulacaktır. Bu 
müddet zarfında arazi Bulear ma
kamları tarafından idare edile -
cektir. Askeri isı(al de 2Q ey!Uldıe 
başlıyacak ve 30 ev!Ulde nihayet 
bulacaktır. 

Bulgaristanın Rornanyava ve -
recei!i taz.minat teorik sahada bir 
milyar ley olarak tesbit edilmiş
tir. Fakat Romanyamn da Bul -
ııaristana ödenecek tazminatı ol -
dui!undan bu paranın mektup te. 
atisi ile takas yapılması pek muh
temeldir. 
Anlaşma mucibince, bu mınta

kada bulunan 700 bin kadar Ru
men ile oimali Dob<hcedeki 45 bin 
Bulıııar miibadele edileceklerdir. 
Rumenlerın mübadelesi evlul ser 
nuna kadar bitirilmis olacaktır. 
Anlaşmanın mzası münasebe -

tile Bulgar Basvekili Filof radyoda 
bir nutuk sövliverek, anlasmanın 
IKrayovada saat 15,20 de imza edil
dii(mı. bu suretle Növi zincirleri
nin kırıldııhnı ve adaletin yerine 
geldiğini söylemiş ve Bulgar hü.. 
kiı.meti namına Italva ve Alımanva 
şeflerine tesek:kür etmiştir. 
Başvekilin nutkundan sonra, 

ıbütün Bu11!ari.standa sevine teza
hürleri yapılmış, her taraf donan
mıı;. kiliselerde çanlar calınmıs -
tır. Bu sabah da bütün Bulgar 
kiliselerinde bü)'\ilc bir fıvin ve 
Kral sarayı önünde de tezahürler 
yapılmıştır. 

HER TARAFTA HAVA MUHA
REBELERİ DEVAM EDİYOR 
İngiliz teblii!lerine ııöre, Ahnan 

tavyareleri dün a.ksam tekrar 
Londra mıntakasına yaklaşmışlar 
ve iki taraf arasında şiddetli mu
harebeler olımll.';tur. 
Londranın simaliooeki sanavi 

mıntakasında yangınlar çıkmıı;, 

doklara da hücum edilmis. müna
kal:it durmustur. 

Dün düsılrülen Alınan tavva -
relerinin sav ısı 45 dir. 9 İngiliz 
tavvaresi kayıptır. 

Avru tclı!iQc göre, 30 ai1ust.ostan
1 

5 evlulc kadar tahrip edHen Al -
ıman lavyar<"lerinin miktarı 371 i 
bulmustur. 

iNGiLIZ HÜCUMLARI 
Berlin, ev\'el'ki gece harbin bi

<lnYctındcnberi en siddctli hava 
hücumuna maruz kalmıştır. Çok 
asai!ıdan ucan in11iliz tavvareleri. 
a'·dınlatıcı fiıcnkler kullanarak. 
sehrin üzerinden gecmis ve bü -
tün müdafaa mu1<abelesine rağ
men, rok ciddi hasarlar ika ctm.t.>-
Jerdir. 1 

Lel,ater deır.irwılu istasrnnu ci
varında bır antrepoda vanııın cık
mıs. Berlinin simalinde VPddıng 
maha lesinde amele evleri de çok ) 

D••fa&.ey•n• ........ 
- K ... l•ı-• llA•ları 

1 - Tahmin edilen bedeli c75,400a> 
lira olan c.130,000> kilo zeytınya&m.m 

l ._ _BeJ'Oi ___ ıu_V_a_k_iR_&aa_r_D_ire_k_ı_ö_rı_üg_w ü_h_i_n_la_n_./ 

KiRALIK ARSA 
25 eylül IMO çarsarnba gunu saat 15,30 Semti 
da kapalı zartla eksiltmesi 7apılaclılı:-

K. -tır. 

Mahalle.si 
O.H.-

Sok atı 
Ka7ılt ialtelelli 

No. Cinsi Kir111 
41 Mo. dan 600 M arııa 5$ 

2 - İlk teminat. c5020> linı olup 
prtnamesi her gün koınis,.....am cS77> 
kuruş bedel mukabilinde alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanWND 
istediği belgeleri havi tanzim edecek
leri kapalı teklif mektuplarını en geç 
belli gün ve saatten bir saat evveline 
kadar Kasımpaşade. bulunan komi& -
7on bailcanlı!ına makbuz mukabilU>de 
vermeleri. c8117> ... 

1 - Talmıin edilen bodeli c212.2~h 

müfrez 

Yukarıda yazılı ~00 metre murabbaı •rs:a 31/5/941 gtınüne kadar D 
ra7a ve~tir. İhalesi 9/9/MO pazartesi eünü saat (14) de yapdaca!ın· 
dan isteklileıtn yüzde 7,5 pey akçeleri.le birlikte Beyoğlu vakı.flar mlidürlu!i 
Akarlar kalemine m.ürıtcaatları. (8002) 

Meb .. aan 
Kıyaetl 

Lira Kr. 
3:1125 00 

.. .. 
SATILIK OTEL 

Muvakkat Satıh ölçüıü 
Teminab Motro murabbaı 

Lira Kr • 
2<H7 00 272,50 

lira olan c-170,000> kilo sacı.e yagının 1 - Beyoğlunaa Asmalı mescit mahallesm.i.n İstiklll caddesile eski Vened.ik 
:ıe eylül 940 perşembe gü'lü saat 11,30 7eni Yeniç<ri ağası llOltağında eski 2-4 yeni. 2, 4, 6, 8. 10, 12 ve 324 numaralı al
da ltapau z.arfla eksiltmesi 1•pıla - tında dört dükklnı bulunan B<itanya o~ 23/8/IMO tanhınden ilıl>aren yırmı 
caktır. C'iıı mild~ kapalı zart usulile müzayede7e koDUimuştur. 

2 - İlk teminatı cU,IM!:b lira <25• 2 - Bina köşe başında olup beıı katlıdır. Beden duvarları kagir dahıll 
kuruş olup prtnarnesi her gw"~ komi&- aksamı ahşaptır. Zemin katta dört dükkAnı antre, mutfak ve oda ve hallit 
yandan c 1062> kuruş bedel ruak:abı - mevcut olup altı badrumdur. Asma kat iki odadır. Biriaci kat iki salon, oda bir 
linde alınabilir. hal1id1r. İkinci ve üçüncü katlar dokuz oda bir halcidır. Dördüncü kal iki oda 

3 _ isteklilerin 2•90 sayıh k,anıınun ve çamqırlıktır. Elektrik ve terkos tesisatı mevcuttur. 
isted. iği belgeleri havi .tanzim eder". k- ı 3 - İhalesi 12/9/940 perşembe günü saat 16 da Beyoglu vakıflar müdUr· 
len kapalı teklıC mek.tuplarınl en Ket lüğü ihale komisyonunda yaptlacaktU'. 
bellı gt.m ve saatten bır saat evvelıne 4: - İsteklilerin muhamınen kıymeti ilzl"rinde-n yl.ı.zde 7.5 teminat ak<;c:leri
kadar Kasımpaşada bulunan koınis _ _ni ve banka mektuplarlnı 2490 sayılı kanunun tari!atı dairesinde hazırlıya

yon başkanlığına makbuz mukabilin- cakları teklı1 mektuplariJe birlikte ihaJe saatuıctcn öır saa:. e\"velır.e kadar ütUn-
de vermeleri. (8120) CÜ maddede yaz1lı komisyona ver~leri liıztmdır. Posta ile gbnderıleet>k mek· 

.1f tup1.ırın nihayet üçüncü maddede yazılı saate kadar gelmiş olması ve dı~ zarfı-
nın mühür mumu ile iyice kapatılması liz:ımdır. Postada olacak gecikme k~bul 

1 - Tahmin edilen bedeli .24..336> 
edilmez. 

lira olan c 130.000> kilo sabunun 2.5 ey-
5 - ::lina her zaman görüleceği gibi daha ziyade tafsi13t ve ma1Clm3l almo:ı.":t. 

ifil 940 carşamba günü saat cll> dte 
istiyenlerin de Beyoğlu vakıClar ınudurlügu vak:ı! Akar ve ınahlı.il er kaleınıne 

kapalı ~rCla eksiltmesi yaı>ılacak:t.u·. 1 müraca.lları, (7675 ) 

2 - Dk tem.inalı •1725> lira «20> ----------------------------
kuruş olup şartna.mea>i her gUn kom Ut- f t b J N f M ·· d •• ı ·· """ •• d 
yondan •263> Juıruj bedel mukabilinde s an u a ıs u ur ugun en: 
alınabilir. 

3 - İstK!ilerin 2490 sayılı kanu -
nun istediği belgeleri havi tanı.im ede
cekleri kapalı zarflarını en !et belli 
gün ve saatten bir Sllat evveline kadar 
Kasım;paşada bulunan lromişyoo baş
kanlığına makbuz mukabilindi! ıerme-
leri. <1118• 

10/9/940 cıh gü.nü saat 15 de İstanbulda Nalla mtidti.rlugü eksıltme ko
misyonu odas nda (1902.32) lira keşif bedelli İstanbul Halkalı ziraat mektebi 
tamriatı açık t.ksiltmeye konulm~tur. 

Mukavele, e~uiltme, Bayındırlık. işleri genel. hususi ve !rnni şartname

leri, proje keı;i! hnlA..ıtasile buna mi.it.eter ri diler evrak claü--esinde gôrülecektu-. 

Muvakkat teminat (150) liradır. 

İsteklilerin en az bir teahhütLe (1500) liralık bu işe ben.zer i~ yaptıgma 
dair idarelerinden alınış olduğu vesikalara istu1aden İstanbu! \"il!ıyetine mll

racaalliı. eksiltme tarıhinden 8 gün evvel aUnmı~ ehliyet \"C 9-10 yılına ait Ti-
1 - Tahmin edilen bedeli c.24 '3t~.. caret odası veslkalarile gelmeleri. (7713) 

lira olan c 130,000> kilo zeytinin 26 1 
eylül 940 perşembe günu saat lô,lO da 1 İstanbul L~vazım Amir liği Satınalma 
kapalı ~ar(la t:ksiltmesi yap!lacnktır. 

2 - rlk teminatı cıe25• lira <:.» homisyonu ilanları 
kuruş olup jarlnamıesi her gliJı ko - :..----------------··-----------• mi.s)ondan parasız olarak. alır.abilir. 500 on cuvallı :ırpa pazarltkla sa - 500 ton çuvallı arpa pazarltk':l satın 

3 _ İsteklilerin 2490 sayılı k~r.unun tın alınacak.lir. Bunun he-psinin bir - alınacaktır. Bunun hepsinın birden 
istediği. L·elt-•eJeri havi tanzım e·.le ... -ek- den veya küçuk küçlik partıler halin- veya ktiçti.k kuçü.k parllle-r ha -
lerl kapalı tekli! mektuplarını en geç de ve.recekl.cre de ihale edilebilir. Top-
belli gün ve saatten bir saat evvelıne lu tutan 37500 lira ve ilk lemınat;ı 
!<.adar Kasımpa .. da bulunon l<-Jff,;.. _ 2813 liradır. Pazarlığı 21/9/940 saat 
yon başkanlıj:ına makbuz n•ukdl>ıhnde 10 da Erzurum. Lv. Am. Sa. Al. K.o. da 
verınelerL (8121) yapılacaktır. Arpanın e\.·sar ve şartlan 

._ kolordunun tekmil ı:arnizonlannda 

mevcuttur. İsteklilerin muayyen jlUnde 
1 - Talımin edilen bedelı cl03,UO• 

lira olan «300,000~ kilo pi.rtncin 26 q
lQ.l 940 perşembe gü.aü saat 17 de ka
pah zarfla ebıltmesi yapılacaktır. 

2 - İlk teminatı c6420t lira c.50> 
ku~ olup şartnamesi her gün komuı
yondan «517• k.uruş mukabilinde alı

nabilir. 

3 - İsteklilerin 24.90 sayılı kanunun 
istedij:i. belgeleri havi tanzim edecek
lerı !tapalı teltli! mektuplarını belli gun 
ve saatten bir saat evveline kadar Ka

sımpaşada bulunan komisyon başkan
lığına makbuz mu.kabılinde verıneleri. 

<8119• ... 
1 - Tahmin edilen bedelı <7766• lira 

c25> kuruş olan cl500> kilo çayın 25 
eYlül 940 çarşamba guniı saat 17 d• 
kapalı urCla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - İlk teminatı «582> lira c47» 
kuruş olup şartnamesi ber gün komis
yondan parasız olarak alınabilir. 

ve saatte Ko. da bulunmaları. 

500 toıı çuvallı 8?pll pazarlıkla aalın 

alınacaktır. Bunun hepsinin birden 
ve:ra kütuk küçük partiler halinde 
verecckere de ihale edileıbihr. Toplu 
tutarı 37500 lira v ilk teminatı 2813 
liradır. Pazarlığı 16/91'9'10 pazartesi 
e\inü saat 10 da Erzurum salın alma 
Ko. da yapılacaktır. Arpanın evsaf ve 
~artları Ko. ordunwı tekmil garnizon
larında mevcuttur. İ5leklileriu muay
yen e:ünde Sa. Al. Ko. da bulunmaları. 

250 ton un pazarlıkla satın alına -
cakbr. Bunun hepsinin bırden veya 
küÇtik kütük partiler halinde verecek
lere de ihale edilebilir. Toplll tutan 
4.:2500 lira ilk tcmınah 3188 lira~. 
Pazarlığı 17/91940 &ünll ... aı 11 de 
Erzurum Lv. Anürliğ salın alrna ko. da 
7apı.lacaktır. Unun evsaf ve şartlan K. 
ordunun tekmil garnizonlarında mev
cuttur. Ve flYnıdır. İsteklilerin muay
yen gün ve saatte satın alma Ko. da 

bulunınalarL 

hnde veC"eceklere de ihale edilebilir~ 

Pazarlıj:ı 19/9/940 prşıembe gi.inü saat 
10 da Erzurum Lv. im. Sa. Al. Ko. 
da yapılacaktır. Toplu tutarı 37.500 
lira ilk teminah 2813 lırad1r. Arpanın 
evsaf ve p.rtnamesi K. orduoun lek
mll garnizonlarında meveuttur. İstelıt~ 
illerin muayyen gün ve saatte Ko. da 
bulunmaları.. 

1500 ton Zonguldak: kriple kömürü 
Erzurum teslimi pazarlıkla satın ah
nacaklır. Pazarlığı 1%/9/940 perşembe 
gtınü saat 14 de Erzurum Lv. Am. sa
tın alma Ko. da yapılacaktır. Top1u 
tutan 45,000 lira \•e ilk teminab 3375 
\:radır. İsteklilerin tayin olunan gUn 

ve saatte Ko. d.a bulun .• T..alan. İ.ibu 
kömürler birinci teşrin niha:retine ka
dar teslim ~ olacaktır. 

500 ton çuv.alh arpa pazarlıkla u.Luı 
alınacaktır. BWlwı hepsinin birden ve-
7a küçük küçük partiler halinde ve
receklere de ihale edilebilir. Toplu tu
tarı 37 .500 lira ilk te-minab 2813 lira
dır. Pazarlığı 17/9/940 sah ıunu saat 
10 da Erzurun1 Sa. Al. Ko. da yapua
caktır. İstl"klilerın muayyen günde K:> 
na gelmelerı.. Evsaf ve ş.artları Ko. or
dWlun tekmil ı:arnizonlarında tnıe'\'

cuttur. 

500 ton çuv•l1ı arpa pazarlıkl3 salın 
500 ton cuvallı arpa pazarlık.la sab.n alın.ıcaktır. Bunun hep_,inin birden ve

ahnacaktır. Bunwı ht"psin.in birden 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 
istediği beJgeteri havi tanzim edecek
leri kapalı zarflarını belli gün ve sa
atten en geç bir saat evveline kadar 
Kasım.paşada bulunan kom4;yon baş

lt&nlığına makbuz rıuıltabilinde ver -

veya küçült ki.i.çük partler halinde de ya küçuk lcüçillt partiler halinde '-"'"'re-
verecek:lere ihale edilebllir. Toplu tut.an ~lere de ihale edilebilir. Topiu tutarı 

75000 lira ve ilk eıninalı 2813 liradır. 37,500 lira ve ılk teminatı 2813 llradı .. meleri. •8122> 
Pazarlı~ı 23/~/940 pazartesi günü saat Pazarlığı 18/9/940 t•rJamba günil saat 
10 da ~- L A Sa AI Ko da 11 de Erzurum Sa Al. Ko. da yaplla-ciddi surette hasara uğratılmıs • =Lurum v. · · - · 

tır. 7apılacaktır. Arpanın evsaf ve şartları caktır. Arpanın evsaf ve şarlları K. or· 

Ahnan tebliğleri ise, İ.ruliliz tav- K. ordnun tekmil garnizonlarmda mıev- dunun tekmil ıarnir.onlannda mev -
yarelerinin daha şehre yakla.$11Ul- cuttur. bteklilerin muayyen. ıün ve cuttur. İsteklilerin belli saatte Ko. da 
dan tardedildiıi'ini. ancak birkac saatle Sa. Al. Ko. da bulunmaları. bulunmalar~ (998) ,8363• 

münferit tayyarenin eehrin sima. l ~========;~;~~;ıı-line bcm>balar atmai!a muvaffak I' l ı 
ol~~~~~~m:~~· HA VA \. l ı] t 1 ;ı e) 'l g ;fJ J 

HÜCUMU -
in'l?iliz tebliğleri, !talvanların 

ıtizlice hava ve deniz üssü haline 
,getirdikleri Leros,u askeri hedef
lerin en mühimnu telakki ermek
tedir. Leros K>brısa 330. Portsa
ide 510 mil mesafede bulunmakta
dır. Bu baktmdan istisnai strate}ik 
vazi ve ti vardır. Lcrosdakı üs 937 
de ikmal edilmisti. Bu üsse Yapıl
mı .. olan hücll!mların Mısır ve 
Libvadaki vaziyet üzerine do~ -
rudan doji:ruya tesiri ola<:aklır. 

İTALYAN HÜCUMLARI 
İtalvan tavYareleri, muhasama

tın bıdaveıinc!enbcri ilk defa ola
rak vüksı>k irtifadan Süvevo üze
rine birkac bomba atmıslardır. 
insanca zaviat olmamıştır. 

ltalvan tavYareleri, Aden üze. 
rine de veni bir akın yapmıslardır. 
Birkaç \"erli ölmü.s ve varalan -
mu;tır. İtalyan tavvareleri dün 
Maltaya da taarruz et:meok iste - ı 
ımislersc de. bomba atamadan J?e
ri <lönmüşlerLlir. Bu tavyarelerle 
İruıiliz avcıları arasında bir mu
harebe olmu• ilci İtalyan tayyııresi 
hasara uğramıstır. 

Führer'io hiddeti 
(2 inci sahifeden devam. 

nokta hakkında kat'i birsey söy
lememiştir. Yalnız İngilizlere: 

- lltcrak etmesinler geleceğiz, 
Demiştir. Fakat ne zaman bu

rası malum dejtildir. Tahmin edile-
bilir ki, Bitleri dinliyen Almanlar 
İngilizlerin yalancı. kahpe, hay
dut, korsan ve korkak olduklarını 
öğrenmekten ziyade bu salahiyetli 
ağızdan bunu öğrenmek istesinler! 
Fakat onun yerine, İngilterenin öç 
senelik harp için hazırlanmı~ ise 
Alnıanyanııı be~ senelik bir mu
harebe için hazırlanmı~ olduğu -
nu öğrenmek, Almanlara teselli 
,·ermiş olmasa gerektir. Ilakikaten 
Hitlctin bu beş senelik muhare -
beden bahsetmesi, Spor! Palas nut
kunun en ehemmiyc!li noktasıdır. 
Bugüne kadar yıldırım harbile he
define varacaklarını söyli)'·enler, 
şimdi be- seneyi mi göze alı)·orJar? 
Eğer böyle ise. Sport Palas not -
kundaki hiddet ve ·iddetin >ebe -
bini anlamak cl.aha tok kolayla~ır. 

San'at Aleminin en nadlde incisi 
s.inema dllnyasının en parlak ıü
neşi Türkçe !ilimlerin zafer tacı 

olan 
TÜRKÇE 

OTEL EMPERY AL 

L A LE 
sinemasında 

topladığı takdir ve hayraıılıtı a
sırlarca muh-.faı:a edecek: bir ha
rika. sonsuz alk1$larla aelJmlaııa
oak eşsiz hır !ilimdir. 

B~ saat 11 de teıuilallı mo
tine. 

T~le!on: 43595 



C-SON TBLGKAP- R zn..et. ı ... 

1 İstanbul Levazım Amirliğinden Verilen 
Aıkeri Kıtaatı ilanları 

Harici 
1 

Aşağıda cins ve m ikdarla.. ,_z.ılanlardan soğan ta k sitle diğerleri toptan ka
palı zarf WRJhi ile alınacaktır. İba...eleri Edimede esk ı nı ü.şiriyet dairesinde sa tın 
a lma Ko. da yapılacaktır. Evsaf ve şartnameleri her gün Ko. da görülebilir. İs
_f"kJilerin sözü geçen ~nlerde ihale saatinden en ı:eç bir saat evvel tekl ı f mek-
cuplannı Ko. ruı vermiş olmaları. (901) (8107) 

Cln.ıerl llJktarı Muhftm• Tem;· ihal e 2ü11 ve f&atlerı 

Makarna 
\rpa şehriyesi 
.(. Mercimek 
Nohut 
<uru soğan 

80 ton 
30 • 
50 • 

100 • 
134480 kilo 

meıı 

L ra 

15000 
7500 
8500 

aatı 

Lira 
1125 
563 
638 

15000 1125 
8064 805 

~· 

24/ 9/ 940 
24/ 9/ 940 
25/9/940 
25/9/ 940 
2S/9/940 

Salı 

Salı 

Çarşamba 

• 
• 

12 
17 
12 
16,30 
18 

Aşağıda y;wlı '1"1.aklar enal ve şartlan dahilinde eksiltmeleri Kırklarelinde 
Iğne.·ede askeri satın alına komisyon~ia yapılacaktır. Kapalı .zarflar ihale sa
Jtindln blr saat evvel komjsyona verilırıMi açık eksiltmelerin saatinde istek
lilerin komisyonda bulunmaları . Ş::ırtnamesi komisyonda görülür. 770 - 774:6 

Cinıi 

P.irinç 

• 
• • 

Nohut 

• 
• 
• 

6.. faırul;y'o 

• 
• 

• 
• 

Miktarı 

Kilo 

17,15-00 
17,500 
20,000 
17,500 
12,500 
1.2,500 
17500 

12,500 
12,500 
12,.,00 
12,500 
17,500 
20,000 
17,500 
17,500 

Temi-
Tutarı aab ihale ll'ÜD İİ ıaa ll ve ıekll 

Lir a 

5775 
5775 
6600 
5775 
2000 
2000 
28-00 
2000 
2625 
2825 
2625 
3675 
3000 
2625 
2625 

Lira 
434 12/9/ 940 K. Zarf 
434 12/9/ 940 
495 12/9/940 
434 12/ 9/940 

, 
• 
• 

150 13/9/940 A. eksiltme 

• 
• , 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

10 
10,30 
15,SO 
16 
11 
ll,30 
H 

H,30 
15 

15,30 
16 

D 
9,30 
10 

tır . Tahrılin bedelı 15.000 lira Hk te -
mına tı ı 125 lıradır . .,,<.ırtnamesı komis
y ondu goruh.i L Ta l ıvı erın kanuni ve
sikalarile belli ~attc k om isyona gel-
~IHL ~l-8Q9 ... 

10,000 adet yem torba s ı satın alına

caktır_. Paz~rlıkla ck~iltınes i 10/ 9/ 940 j 
salı gunU saat J6 da .Jzmir Lv. iımirJiği 
sabn aln1a komisyonunda yapılacaktır. 

Tahmin bedl:li 12,000 lira ilk teıninatı 
900 hradır. Şartnames i komisyonda 
&örülUr. Taliplerin kanun! vesikala -
rile belll saatte k.omi!'l'yona gelmeleri. 

912 - 8l9ol 

• 
1000 ton arpa veya yulaf pazarlıkla 

satın alınacaktır. İhalesi 10/9/940 salı 
&ünü saat 11 de Esk.jşehirde askert sa
tın alma komisyonunda yapılacakbr. 

Şartnamesi komi,;yonda görülür. Ar -
pa.nın tahmin bedeli 60,000 lira, yula
fın tahmin bedeli 62,500 liradır. Arpa
.nın kat'i teminatı 8500 lira yula1ı.n 

kat'i teminatı 8750 liradır. İst~klilerl 1 

kanuni vesikalaıile belli saatte komis-
yona gelmeleri. 922 - 8200 ... 

Bozyük istasyonunda teslim 1111: 
1711 metre mik~p muhtelif eb'adda ke
reste pazarlıkla satın alınacaktır. Pa
zarlığı 10/ 9/ 940 salı günü saat 18 da 
Eskişehirde askerj satın alma komis
yonunda yapılacaktır. Şartnamesi ko
misyonda görülür. Tahmin bedeli 
76,995 lira lı:at'l teminatı 10,199 lira 50 
kuruştur, İstekWcrin kanunl vesika ... 

I Her akşam: Harbiyede -~ .... lll!!!!l'llllll1!1•1 

BELVO i 
Bahçesinde Alaturka kısmında 

HAMİYET 
YÜCESES 

SELAHADDİN PINAR ve arkadaşları 

Kuleli Askeri Li!'esi Md. den 
BİR TABI MAKiNESi ARANIYOR 

ı 00 Adet Sıhhi,-e arka eantuı 
500 adet llarp paketi torbas ı 

12 Çift Lastik baJık~· ı ç ı.ınııesi 

20 Adet Aşç1 bıçağı 

20 > Et bıçağı 
, Ekmek bıçağı 20 

2 

2 

4 

1 

, 
• , 

Köşebent 8 Mt. ){75X75){7 m/m 

Ktıı;ebent 8 Mt. XIOO){IOOXIO nıı/m 

K<>iebent 6 Mt. ){80){80){8 m/rv 

• Siyah saç 1440){1220){8 ın/m 

1 • Siyah saç 2440){1220){8 m/m 

200 Kıı. Hurda yuvarlak demir çubuk 4 6 ı.ı:ı. 20 lilt 24Xl2 eb 'ada bdar çok ceıitte baskı işleri 7apar el ve ayakla i~ler, icap 
ettiii, zaman herhanci blr motöre veya cereyana bağlanabilir bir tabı makinesi 500 JC.ı. Hurda yuvarJak demir çubuk f 6 llt. 25 lik 
satın alınacaktır. Daha teferrüaüı maddeler mak.iı:ıen.ın c ônilmesi esnasında 400 Ka. Hurda yuvarlak demir çubuk 4 : 1 Mt. 3() Juk 
aranacaktır. 100 X.,. X arfice civisi 

Elinde 7eni veya kuUanıl.mış böyle makine o1up da satmak istiyenler ma Yukanda cins ve mikt.an yaz.ıh eşya ""O"e malzeme 10 Eylô.l 940 ~lı 
kinelerini göstermek üzere tekliflerini 15 eyllıl i-40 tarihine kadar yazı ile Ku- saat 16 dan itibaren pazarlıkla alınacaktır. 
Jeli asker! lisesi müdürlüğüne bildirmeleri rica olunur. (864) (8018) i steklilerin belli ""'~n ve saau- K d bul k · __________ _; _____ ;,;.;;;,;_;,;.;,;;_;,;.;:,;,;,:;__~;.:,;.:_...;.:.:,:.:.: __ 

1 
...... Lı.e asımpaşa a UBan omı:syon 

H s J k M 1 N 1 \ hazır bulunmaları. (8241) ayvan ağ 1 emur arı ve a - _A_n_t_a-ly_a_O-rm_a_n_K-or_u_m_a_T_a_li_m_g_i_h_T_a_bu-rıı 

bant Mektebi Müdürlüğünden: Satın Alma Komisyonundan: ı< 
Malın cıoai Mık ları Tabmia Be. Tutarı Jlkle m i Ek s iltme l - Tabur Jhtiyan lçin alınacak ekmeğin görülen !uzum ı.izerine j/ıl 

Ekmek (l. ci) 16,000-18,000 10,75 Na.rb 
Datlıç eti 2800 - 3200 52 ) 

Lr K 
muvakkat05i 13 eylül 940 cuma &ününe talik edilmiştir. ...1 

r Lr Kr ~ü:ı ve tııl1'. 
' • • • • Saa ı i 2 - Eksiltme açık olarak 13 eylOJ 940 cuma günü saat 15 de />11"::0.J 

1935 00 

2088 00 

145 13 

150 60 

Dutlu bahçede tabur satın alma koı:nü1onu.~da yapılacaktır. Evsaf ve şar .... 
komisyondadır. 

Kuzu eti 

Sade yağı (1. ci Urfa) 
Z. yağı (Ayvalık) 

700 -~80:.:..:.,0 _..,.:5~3--~)----------....,---
1600 130 ) 

3 - Muvakkat teminatı 1424 lira 55 lru.r~tur. 
4 - İste1tlilerin ş:ırtnamenin 4. üncü maddesindeki ves.ikalarile 

müracaatları UAn olunur. c8073> 

Tuzsuz tereyatı 
Sabun (Ayvalık) 

250 
40 

350 

63 ) 
120 
34 

) 

) 

Fasulye kuru 1000 19 ) 

2404 50 110 35 DeYlet Limenlan t,IetJllC 

17,500 2625 

150 13/9/ 940 
210 13/9/ 940 
150 13/9/940 
197 23/9/ 940 
197 13/9/940 
197 13/9/940 
278 13/9/940 
225 14/9/940 
197 14/9/940 
197 14/9/940 
197 14/9/ 940 • 10,30 larile be1li saatte komisyona gebneleri Barbunya lturu 400 , 12 ) 

Demiryollan •• 
U. ldarui tw.ıan 

s 

' • 
Jtırmızı 

mercimek 

• 
12,500 
12,500 
12,500 
17,500 

2375 
2375 
2375 
3325 

179 13/9/940 
179 13/D/HO 
179 13/9/940 
250 13/9 /940 

• 
• , 

D 
9,30 

10 
10,30 

923 - 8201 ----· ... Pırinç (Bursa) 1050 \ : 3 ). 
Bulgur 250 13 ) B . ı··cıeız· . d ~ ~ ır ~ı ıçın mıt .eposu namma gelecek olan t..'lkriben 5000 ton 'I_ 

, 
, , ... ... 
700 ton rekompo<e t.aı k6ılıthii ka

palı zarf.la eksiltmeye konmuştur. Tah
min bedf!li 18.94:-0 lira ilk teminatı 1270 
lira 50 kuruştur. İbaleoi 17 /9/940 salı 
günü saat 11 de El!zığda askeri satın j 
alma komi.s)"onunda yapılacaktır. İs -
teklilerin ihale saatinden bir saat ev
vel komisyona kanlml wsikalarile tek

lif mektupların1. vermeleri. Şartnamesi 

min bedeli 100,000 Ura kat'! lemi.nalı 
12,500 liradır İateltlilerin belli gün ve 
saatte kon1isyona a:elme1erL 

921 - 8199 
+ 

200 ton arpa kapalı zarfla eksillme
ye konulmuştur. Tahmin bedeli 16,000 
lira ve ilk temin!lıtı 1200 liradır. Eksilt
me,ş i 18/ 9/940 çarşamba günü saat 11 
de Erzincan aAkeri satın alına Ko. da 
yapılacaktır. Evsaf ve ıartnamesi ko
lordunun tekmil garnizonlannda var
dır. Teklif mektupları eksiltme saatin
den bir saat evvel Ko. da bulunduru -

komisyonda &i>rillür. (880) (8088) 

* 180,000 Jdlo ııı{ıır eti kapalı zarf usu-
llle eksilt.meye kollmUfltur. İhaleoi 19/ 
9/940 perşembe &ünü aaat 17 d eEdir
ne sanayi lnşlasmdalı:i 1atm alma ko

misyonunda yapılacaktır. Muhammen 
fiatı (58,500) ilk teminatı (4175) lira
dır. Evsaf ve ueraitJ her gün komis -
yonJa görebilirler. İsteklilerin belli 

cün ·ve saatten en ıız bir saat evvel 
resmi vesikalo.rile teıruııat ve teklif 
ınektuplannı komis)'ana vermiş olma-
ları. (885) (801Jl) ... 

6340 toıı odllll alınacaktır. Xapalı 

zarfla elı:slltmes.i 11/9/HO rarşaml:>a 

(Ünü saat ll de F.dirnede saııayi lnş

.luında askeri satın alma komisyonun
d a yapılacakbr. Tahmln bedeli 11,412 

lira ilk teminau 856 liradır. Evsaf ve 
prlııamesi komisyonda görülür. İs -
teklilerin bell1 Ciln ve saatten bjr saat 

evvel kanuni vesilralıırile teklif mek
tuplan.nı komisyona vermeleri. 

(tılD) (8095) • 700 ton rekompoze la§ kömürü ka
palı zarfla eksiltmeye konmuıtur. İha
lesi 17/9/HO salı ctınü saat 15 de Eli
Zlğda askert satın alma komiS700unda 
yapalacakbr. Tahmln bedeli 16,HO lira 

ilk teminatı 12'10 Ura 50 kuruıtur. İs
teklllerin kanuni vesilcalarile teminat 
ve teklif mektuplarını ihale saatinden 
b ir saat evvel kouüsyona vermeleri. 

(895) (1101) 

* Bther meıtreslne tahmin edilen fiatı 
26 kuruş olan 3QO,OOO metre sargılık 

bez 12/9/940 perııembe günü saat 11 
de pazarlıkla .satın alınacaktır. İstckli
lenn 10,300 liralık kat'! teminatlarile 
birlikte Ankarada M. M . V . satın alma 
komisyonuna gelmeleri. Şartnamesi 390 
ku~ konılsyoodaıı alınır. 

(761) (7706) 

* 48,000 kilo koyun eU ııatın alına -
caktır. Kapalı u.rfla eksiltmesi 13/9/ 

HO saat 15 de ti.IJDeıı satın alma Ko. 
ıı.. yapılacaltlll". Tahmin edilen fiatı 

50 kuruş olup lllı: teminatı 1800 lira
dır. ia~klile< her &ün İstanbul Top
bane, ~hir ve tümen satın alma 
Ko. laruıda. ıartnamesini &:örebilir -
ler, İsı.tklilerin belli gün ve saatinden 
bir saat evvel kapalı zarflarını ihtiva 
ed<:O mektaplanru İzırıitle Tümen sa
tw alma ıto. na vermeleri. 

(778) (7794) ... 
90,000 lr.ilo ıabun kapalı zarfla elt

sılt.meye konmuetur. Tahmin bedeli 
14,900 lira ilk teminatı 2767 lira 50 
lı,.1,._~ştur. Sartnanıesi Ankara, İstan

bul Lv. 3mirlikleri salın alma komis
yonlarında görülür. İhalesi 10/9/940 
salı günü saat 17 de lt..ırklarelinde as
ker! aatm alma komisyonunda yapı -
lacaktır. ~erin kanuni vesika -
larlle teldi! mektu ?larını ihale saatin
den bir saat enel komisyona verme-
ler~ (786) (7802) 

* 2500 ton knro ot pazarlıkla satın alı-
-caldır. İhalsl 11/11/940 çarşamba 
JÜll'I aut 11 de Esklşehırde askeri sa
n alma lro "'"'unda yapılacaktır. 

euı , .,ı ~cıa lil<WOr. Tab-

lacaklır. (863) (8017) 

* 4.818 ton saman satın alınacaktır. 
Kapalı zarfla eksiıtmesi 13/9/940 günü 
Eaat 15 de- izmitte Tümen satın alma 
Ko. da yapılacı:ıktır. Tahmin edilen 
fiatı 3 kurus olup ilk teminatı 10841 
liradır. İsteklilerin her gün ist. Top -
ha.ne, E.lttlşehir ve tümen satın alına 

Ko. larında şartnamesini görebilirler. 
İsteklilerin belli &i.ın ve saatten bir 
saat evvel kapalı zarflarını ihtiva e
den mektuplarını Ko. na vermeleri. 

(779) (7795) ... 
72,000 kilo sıtu- eti alınacaktır. Ek

siltme.i 16/ 9/940 saat 15 de Tümen 
satın alma Ko. da yapıJacaktır. Tah 
min edilen fiatı 31 kuruş olup tutan 
22320 lira ilk teminatı 1674 liradır. 
İsteklilerin belli gün ve saatten bir 
saat evvel kapalı zarllannı ihtiva eden 
mektuplarını İzmitte Tümen satın al
ma Ko. na vermeleri. İsteklilerin her 
~ şartnamesini Ankara, Eskişehir, 
Ist. levazım Amirlikleri aatın alma 
Ko. da &örebilirler. (789) (7796) ... 

17.000 kilo sade yagı kapalı z.artıa 

eksiltmeye konmuştur. İhalesi 13/9/ 940 
cuma &ünü saat 15 de Yozgatta askeri 
satın alma komisyonunda yapılı:ıcak -
tır, Tahmin bedeli 18, 700 lira i1k temi
natı 1402 lira 50 kuruştur. İstckllierin 

kanuni vesikalarile teklif mektuplarını 
ihale saatinden bir saat evvel komis-
yona vermeleri (839) (7951) ... 

50 ton sade yatı kapalı zarfla eksilt
meye kunmuştur. İhalesi 16/9/ 940 pa
zartesi &unü saat 16 da Kayscride as
keri satın alına komisyonunda yapı
lacaktır. Şartnamesı Ankara, İstan -
bul Lv. Bmirl.i.kleri satın alına komis
yonlarında görüli.ır. Tahmin bedeli 
61,500 lira ilk teminatı 4325 liradır. 

İsteklilerin lcruıunl veolkalarile telı:lif 
mektuplarım ihale aaatinden bir saat 
evvel komi. yona vermeleri. 

(847) (7959) 

300 ton un pazarlıkla sahn alma .. 
caktır. Pazarlıtı 10/ D/940 salı &ünü 
saat 15 de Eskişehir mınt.aka satın al
ma komisyonunda yapılacaklll". Şart

name ve evsaf koml~onda görülebi
lir. Tahmin bedli 37590 liradır. Kat'! 
teminatı 5638 lira 50 kW"UJtur. is1e1ı:-
1ilerin teminat makbuzlarile ltomis -
yonda medtO:r gün ve saatte bulun ... 
malan 8llO - 8096 ... 

200 ton pirinç pazarlıkla sntın alına
caktır. Pazarlıtı 19 eylul 940 perşembe 
günü saat 15 de Eskişehir mıntaka sa ... 
tın alma Ko. da yapılacaktır. Şartna
mesi, eYsalı ve nilmw:ıesi Ko. da gö
rülebılir. Tahmin bedeli 80.000 lira, 
kat'! teminat. 8500 liradır. İsldtlilorin 
kanunda yıwl.ı W>&ailt n ~t mak
buılarile belli gön ve oaatte Ko. da 
hanr bulunmaları. (1169) (1023) 

+ 
50.000 adet lı:ıl kolan pazarlilı:la sa

tın abaacalı:br. İhalC81 10/1/ 940 salı 
ıı:ünü -t lUO da bmtr lR. Amir!iil 
oalm Uııııa iıDllUqODUDda ;Jllpllacak-

Afağ>da yazılı beş kalem beygir 
çulu ayrı ayrı pazarlıkla salın alına

cakw. !haleleri l l /9 /S.0 çar:;amba 
günü saat 15 de İzmjr Lv. Am.irliği 
satın alma komisyonunda yapılacak

tır. Pazarlığa ıştirak edeceklerin ka
nunJ vesaik ve teminatlarile ihale sa
atınde koınlsyona gelmeleri. 

Miktarı 
Adet 
10,000 
10,000 
10,000 
10,000 
I0,000 

Tutarı 
Lira 

55,000 
55,000 
55,000 
55,000 
55,000 

.... 

939 - 8217 
Tcınınatı 

L ra 
4000 
4000 
4000 
4000 
4000 

3500 adet hayvan çulu pazarlıkla sa
tın alınacaktır. İhalesi 10/ 9/940 Salı 
günü saat 15,30 da İz.mirde Lv. amirliği 
satın alma komisyonunda yapılacak

tır . Tahmin bedeli 19,250 lira ilk te
minatı 1444 liradır . Şartnamesi ko -
misyonda görülür. Taliplerin kanu
ni vesikalarile belli ıJBatte komisyona 
&elmeleri. 941 - 8219 

11,000 adet keçe belle~ p:!Z'1rlıkla 
satın alınacaktır. İhalesi 10/9/940 salı 
gi.inü saat 15 de İzmir Lv. ~mirliği 
satın alına komisyonunda yapılacaktır. 
Tahmin bedc:li 27,500 lira ilk teminatı 
2063 liradır. Şartnamesi komisyonda 
görülür. Taliplerin kanun! vesikala -
rile belli saatte komisyona gelmeleri. 

942 - 82~0 ... 
1800 ton odun kapalı zarfla eksiltme-

Makarna 700 20 ) 
Şehriye ıo 26 ) 
Beyaz P.,...tr 400 4~ ) 
Kaşar Peyniri 80 70 ) 
Zeytin 250 25 ) 
Un (l. ci) 648 16,50 ) 
,Şeker toz 1500 36 ) 
Patates 1450 7 ) 2748 57 208 00 
Nohut 400 16 ) 
Y~l merdmek 200 16.50 ) 
Kırmızı mercimek 30 13,50 ) 
Kuru soğan 1600 4 ) 
Kuru üzüm (çekirdeksiz) 150 22 ) 
Çay ( ı. ci harman) 10 525 ) 
Sirke 150 7 ) 
Limon 

1 
1450 ad 3,50 ) 

Tu=~ ™00~ ·~ ) 

o ... 
"' 

körnü~~~n 37_00 tonun~n Jzmite ~e 1300 ~on~un da Adapazannda vagon~ • 
)'ere ıdınlmesı ve aynı miktar kömürlenn yıne. ayni yerlerde yerden 111 al 
ve .. ica~ında vag~n.lara yükletilme ~leri. açık eksıltme suretile 20/9/940 Ul~ 
musadil cuma günü saat 15 de H. paşada gar binasında 1 inci i31etme korrıl 
µrafından münakasa• yapılacaktır. 

Muhmmen bedeli: Beher tonun yüklemesi 45 ve indirmesi de 40 kur\J~ 
Eksiltmeye girmek ıstiyenler kanunun tayin ettiği. vesaik ve 4:25 liralık ın;:,r 

kat temınatıarile birlikte eKsi ltme günü tayin edilen saatte ltorni~--yona ınOr 
ları. ~ 

Bu işe ait şartnameler komisyondan ve İzmit deposu ile Adup.azarJ is · 
iefl..iğinden parasız olarak verilir. c'1931> 

... ... ;# 
Muhammen bedeli (1164) lira olan (1100) Kgr. Briket manganez. ~ 

Kgr . Briket s iJisyum, (200) Kgr. Briket fosfor ve (280) Kgr. Briket kroırı,. 1 
hi.ıdunU ila etın iyen mti.teahhit nam ve he!-;abına olarak 17/ 9/ 940 salı gürııl 4' 
(10.30) on bu('uk:ta H;.,ydarpaşadn Gar binası dahilindeki komisyon tarafı1' 
açık ck:siltrrıe usulilc satın alınacaktır . 

Salca 12~ 30 ) Bu İli<' girmek istiyenlerm (87) lira (30) kuruıluk 
t ,, 

muvakkat tcn1İJ'la ~ 
·~1" 

11 .. .ı.atine kadar koJY\I·· Soda 300 7 ) Ol kanunun tayin ettiği vc~aik.Ic birlikte eksiltme günü 
Tuz 250 5 ) müraca atlan 1.1zımdır. 

Mektebin 94:0 man yılı ihtiyacı olan yukarıda yazılı dört parti )"1fecek ac;-ık Bu işe ait sarlna mclcr kornisyondanparasız olarak 
eksiltmeye kon~tur. Eksiltme Cağaloitlunda yüksek mektepler muhasbecili- ı ___ _; __ ..;_ _ _____ ...;. __ ..;_ ____ __ .:;_ _____ _ 
,li.ode yapılacaktır. Şartnameler Sc "imiyede mektepte göruiebilir. Vericilerin belli 
gün ve saatten evvel yatıracaklan teminat makbuzları ve aranılan diger ve~aik-
le komisyona gelmeleri. (7558) 

İSTİKLAL LİSESİ 
Kız ve Erkek - Leyli ve Nehari 

Talebe kaydına devam olunmaktadır. 
Şelızadelıa,ı polis karakolu arkasında, T~l: 22534 

lataubul Liman Sahil Sıhhiye Merkezi 
Satınalma Komisyonundan: cıı 

- Merkezimiz ihtiyacı için 15 ton ('Ubuk ve yahut toz kükürt aJın3~f 
Kükürtün beher ki1osunun tahmin bedeli 25 kuruştan umumunun tutarı ' 
1iradır. 

2 - Şartnaıneler merkezimiz levazımından parasız alınır. d 

3 :_ Eksiltme 24/9/ 940 salı günü saat 14 de Galatada KaramustafaP" 
sokağında mczk.Ur merkez satın alına komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Eksiltme açık olacaktır . 

5 - Muvakkat teminat parası 281 lira 25 kuruştur. 

6 - Eksiltmeye gireceklerin 194.0 senesi ticaret oda~ı vesikalarını 

melcri şarttır. •8892> 

-"' . 
İSTANBUL ÜÇÜNCÜ İCR/\ !">' 

ye konmuştur . İlialesi 16/9/940 pazar- r 
tesi gU.nu saat 11 de Diyarbakırda as -
keri satın alma komU.yonunda yapıla ... 
caktır. Şartnames i komı~yonda &ôrillür. 

Tahmin bedeli 23 , ~00 lira ilk teminatı 

Yatılı - Yatuız - Kız - };rkek -----------• 

HAYRİYE LiSESi 
MURLUGUNDAN: ,ııt 

Sirkecide Ankara caddesinde ~ 
1 

Ye Narlı mescit mahallcsınde R} 
11 

maralı dükkfında mukim iken 
metg<ihı meçhul kalan Nail Çak·: : t 

1755 liradır. lsteklilerin kanwıi vesi
kalarile teklif mektuplarını ihale saa
tinden bir saat evvel komisyona ver -
meleri. (838) (7950) 

+ 
800 tl')n Portland ('imento pazarlıkla 

aatın alınacaktır. Tahmin bedeli 33,664 
lira kafi teminatı 5050 liradır. Pazar
lığı 9/9/940 pazarlesi &ünü saat 10,30 
da .Anlc.arada M. M. V. hava satın alma 
komisyonunda yapılacktır. Şartnamesi 

169 kuruşa komisyondan alınır. İstek
lilerin belli saatte komisyona gelme -
leri. 946 - 8258 ... 

50,000 &iyim beygir nalı pazar!Jlr.la 

alınacaktır, Pazarlığı 10/9/940 salı gü
nü saat 9 da kışlada İzmir Lv. Amirliği 
satın alma Ko. da yapılaco:ı.ktır. Tahmin 
edılen tutan 42,000 lira i]k teminatı 

3150 liradır. Şartnamesi her ıün Ko. 
da görülür. İstekliler ticaret odasın
da kayıUı olduklarına dair vesika gös

termek mecburiyetindedirler. Pazar _ 
}ıia i;tlrak edecekler kanun! vesika -
lan ve tem;inatlarile birlikte ihale sa
atinden evvel Ko. na müracaatları. 

972 - 8337 ... 
156 ton odunun kapalı zarfla eksilt

mesi 24/9/940 salı günü saat il de 
Erzi.ncanda askert satın alına komjs -
,-onunda yapılacaktır. Muhammen be
d eli 24,000 lira ilk teminatı 1800 lira

dır. Şartnamesi komisyonda görülür. 
Taliplerin tekli[ mektuplannı ihale 
saatinden bir ~at evvel komisyona 
vermeleri. 1007 - 8414 

• 
4:1D ton arpa kapalı zarfla eksilt • 

nw:ye konmuştur. İhalesi 23/9/940 pe
.a.rtesl &ünü saat 15 de BiUiste askeri 
satın alına kom.ioyonunda yapılacalı:tır. 

Tabı:nin bedeli 36,000 lira ilk teminatı 
2700 liradır. Sartnamesi komisyonda 
ıörilltır. İsteltlllerin kanuni vesikalıı • 
rilıe teklif mektupla.mu ihale saatin. -
den bir aaat evvel kmnisyoca verme
leri. 1010 - Ml7 

Saraçbanrbaşmda H orhor eadd f'Slndf' T elrfon: %9350 
ANA , İLK - ORTA • LİSE 

Alacaklı doktor Mehmet FcY 
naran tarafından bir kıt'a kont • .ı 
toya istinaden tahtı i.:;igulinizde bUW...ı Esti ve yeni talebenin kayıtl ·Jrı her gü.n saat 10 - 17 ye kadar yapıhr. Yabancı dillere ılk sınıflardmı iti· 

baren başlanır. Son sınıfta len şubesi de vardır. Tulcbe mektebin husus! otobüs ve otomobili1e evlerıne 

ll•••••••••••mı:ı••••••••• nakledilir 

·ı·· yukarıda adresi yazılı 85 nunı eft' 

• BEBEK BELEDİYE BAHÇESİNDE • 
dükk@;run tahliyesi hakkında gö!ld 11 
len tahliye emrine verilen meşrutl;, 
nazaran ikametgtıhınızın meçhul_ ~c' 
duğu anlaşılmakla icra hflkinıtıı rt1' 
tahliye en1rinin on bC'ş gün nli.ıdd dıf 
ilcinen tebliğine karar verilmiş 01 1'~ 
ğundan tarihi iloindan itibaren ı11~ 
müddet zarfında mccuru tahliye ~ 

rek teslim etmeniz veya icranırı tf"' 
bırakılma.il hakkında ait olduS:ıJ 1' 
kamdan karar getirmeniz lcizıındıf· , 

Bugü n saat 17 d e n itibaren Sababa kad ar 

Türk Hava Kurumu Bebek Şubesi Tarafından 

BÜYÜK MüSAMERE 
MÜNiR NUREDDiN ve ARKADAŞLARI 

• te!<lıur P ANTOS Orkestrası - Beynelmilel Mikrofon Şantözü Lİ LO ALEKSANDR -
BÜYÜK VARYETJ:: PROGRAMI 

' si takdirde mecurun usulen· t.ah1'- tl 

si icra edileceği 940/ 2106 ı;ayılı ~_.I 
!iye emrinin tebliğ ınakamına 

olmak üzere Hanen tebliğ oıurııır· Leyli 
Erkek 

İLK-ORTA 

Tabimde Sı.ruervilerde 
LİSE 

YENi AÇILDI. 
M ü diirii - Eski Şişli Terakki Di rektörii. M. Ali. Haşmet Kırca. 

HU9111liyetleri: YABANCI Dİ LLER OORETiM:tNZ geniş 
mikyasta ehemmiyet vermek, aı nıflarını az mevcutla teşkil ede

rek talebesinin ~· ve inkişa fı, ınhhat v., iıuıbatı ile yakından 
alikadar olmaktır. Mektebin de11. ize nazır kalöriferli teneffüııha -
nesi ve jimnaııtikhan.,si vardır. Her gün saat (9 ile lir) arasında 
talebe kayıt ve kabul olunur. Telefon: 41159 

lstaabul Kadastro Müdürlüğünden: 
Fatih kaz"Qsı dahilinde Samatyada Hubyar ve Kasabıiyas mahallelerinin 

kadastrosuna başlanacaktır. Bu mahalle dahilindeki mükellefler için nan tarihin-

den itibaren bir ay zarfında bu mahalle dahlinde n1ükellefierj oJanların mcz.kikr 

mahaller kadastro poata tapu rne.murlujuna tapu senetleri ve nüfus tez.kerele

rile birlikte müracaatla beyannamelerini alarak doldurlma.ları ve nNddetm hi

tamında tahdiu..ciı>e baJ]anacajpndan millk sahiplennin tahdit masında rıoalla

mı.ın başında bizzat bulunmaları veya vekillerini 1 uhmdurmalnrı ak~ takdir

de vesikalar ıehli vukufim tayin ve iraeve ta.edik.ile bhcJjt ve tabrirın yapılaca-

tı Mn olunur. (83118) 

Sahip ve nqiryatı idare edeA B~ 
ETEM İZZET BENİCE 

a-lıbit 1er: SOM TELGRAF Matlı-

İSTANBUL ÜÇÜNCÜ İCRA M'E -
MURLUGUNDAN: 

Sirkecide Ankara caddesinde Aziz.i- 940,'2106 ,/ 
ye Narlı ıru5cit mahallesinde 85 ııu -
maralı diık.kfuxla mukim ık:en ik~

gA!ıı meçhul kalan Nall Çalurhan'a: Dr. Hafız Cemal 
Alacaklı doktoc Mehmet Feyzi O- LOKMAN BEKİ?_!~...:I 

naran tarıdmdon bir kıt'a kontoraloya DAHİLİYE MÜTEB~ 
istinaden tahtı i§Calinizde bulunan yu- Divanyolu 104 ıs-"' 
kanda adresi yazılı 65 numaralı dük- M.11.a7uae a.atlerl: Z.S • 8. Tel: ~ / .4 
lı:Anın bed•li icarından alacağı olan ~ 
175 liranın tahsili bakl<ında tatbik e- nft"1'.' 
mıaı hakkı hapist«ı dolayı ttlmln ıneaız ve mal beyanında bulu ,.,..d" 
para)'a çevrilmesi yolu Be gönderilen wıya icranın geri bırakılması h I" 
öd.eme emrine verilen meşruhat.a na- da ait olduğu makamdan ktlf9

1 ..,tY 
zaran ikametgiı.hınıztn mec;huI oldulu tinnen.iz lhımdır . Aksi takdir~e pi , 
anlaşılmakla icra h!ıkimliğince ödeme len tahı-iline tevessül ile rehnırı t:P"_ 
emrinin bir ay miiddeUe ilA.nen t.eb - - raya çe\'rileceği 940/2105 sayıll IS" 
liğine karer v~ilmiş olduğundan ta- · me emrinin tebligi mnkanuna Jtl 
rihi il!ından itibaren mezkür müddet ı o.bnak üzere il3nen tebliğ oııınLlr. 

j"";;::..::,~·-;; -MüdilrlilAUnd:fj 
I - Şartnameleri mucibince 75,000 adet 50 tik 60,000 adet 100 lük tut ' 

müteahhidi namına pazarlıkla "1tm alınacaktır. tPt 
vt 

il - Pazarlılı: 17 /IX/94-0 salı Clinü saat 16,30 da Kabataş ta leva:ı.ını 
bayaat &ıntıesindeki abJn komis3-<Ul'Unda yapılacaktır. 

lil - Şartname sözü geçen ~beden parasız alınabilir. 

l V - İsh+liJerin pazarlık için tay in olunan gün ve 
\eri bet tirerindaı yüzde 711 tü~ paralarile birlikte 
..ıineaatıarı. 4'0b 


