
PA ZAHTES I 

En Son Telgraflan Ve Haberleri Veren Akşam Gazetesi Sahip ve Başmuharriri: YIL: ı 
ETEM İZZET BENİCE 

~r;,, O ük A 

.,.enın • u-
~llQ11rı bozmak 
.Qdcır tehlikeli 

Bugün lzmir Kurtuluşunu Tes'it Ediyor 
,. " "' 1ır 

~olamaz .. : 111 KADASTROYA 
Mes'ut bir yıldönümü 

lzmir, bu saii&h 
bayram yapıyor 

Sur;,. ·ı 1 Qyn e ı e oynamak ateş e 
s ~rnıya benzer, mihver 
S ur~ı·eye el atacağı yerde 
d~rıyeye istiklalini kazan-

,r 1.'lll•ğa ve Arap ceziresinin 
Ilı ~arnında sulh ve isttkrarı 

f" ~fazaya çalışmalıdır. 
~ 
~TEM İZZET BENİCE 
rıta 

,; ,,,~ ~:ı'.a .•daları üz.erindeki Al
ı"'! lu ı ıkı arttıkça Italya da İn
t ~ıa:~•tlerini her yerde hazır 
ı'lıla dı bulundurmak rolünde 
ıı.'1. .evauı ediyor. Bunun için

l<t rt!1 llıdi bir de Suriye mese
li lıa ~· atıldı. Suriycnin yakın 
tıı,İi~" yol başı. olduğu ve 

fi' ~·~•d nıevkiinin ehemmiyeti 
"li~·eır. ~uriyenin sükunu ile 

t 1d,, İt alakadardır, Irak aliika
~'ıa'aı· an alakadardır, Sovyet 

t nttı,,~kadardır ve bu harp dışı 
d '~•ıe d ııı alakasından gayri İn-
11: ıira e «a.nbadi• ile aliıkadar-

1 .' 'e 'Surıyedeki bir ecnebi i -
1 tq ~~a ;••dan İngiliz imparator

" ~ •• : 8~ılmak istivecek bir is-
'''d ··~... , lid e lliııd~ muvaffak olduğu tak-

tbilir ıstana ve )'Iısıra kadar 
~tlııt' Asyadaki lngiliz impa-
fllllat~ıı~ bütün destekleri ve 
~ \i t •rı ile yıkar Bunun icin
'tıı ' l\"il' 1 . . .h ,, ~ ı~••t ız er Fransanın sıla -

" i\i ""etmesini müteakip an
,ı,,dı~~y ile candan alakalan -
: .... ~ .. 
} S ra?sız donanması 

1 11~ llrıye .. 
~n •ız d . . 
L:~le . onanması teblıkesız 
;'la. ~•tırilirken Suriyeye karşı 
"' "'&ı b' ~44e ır hareket vukuu tak-
'-ı 4 Ilı~~~-~ Şark İngiliz kuvvetle-
L~a\ ":Vet hakkı mahfuz tu
'."tti ~rtııe Suriyeyi işgal ede

~t )~lııı; 11~ en~n :ve. resmen tcbliji 
.; t Sos : Şımdı, Italyanın Surı

\eti lı Sız, sedasız bir işgal ha-
''· llu •zırladığından bahscdili -

lı 1 ~ı 1ı:un için de takip edilen 
ı' ~ı ıiıa,hketin evvelemirde Suri-

ı•r. tan tecrit olduğu bildi
~;_,l ııı, 
ı;j>an: "• İtalyan mütareke ko
~~'tıııişt~uradaki tayyareleri nak
~' ltıot;;'~· Şimdi de top ve tank
~taİııi rıze kuvvetleri, harp mal
~ haı. · C•kmek veya tahrip et
~•lı,;1i ıs rııevzuu olmakta ,,. bu 
~11' '•ı:ı.•~k~sında bir işgal \•eya 
1;1~ıt it h~sıi tasavvur olunmak
)"'14 dQ ' abıreden verilen bu ha
~~· l'u veya eğriliğini bilmi
f11 ".'ıııı •ak, Suriyenin sükilnu
ı~1.hi, ~k kadar da tehlikeli di
'e, ~ llıulı •vzu olamıyacağı kana
~ ~Utiy •~aza ediyoruz. Herhal
~t~'• b ile oynamak ateşle oy
~l~.'a, h •n~er ve .. birçok ihti

~ ı, 1~eı;,•r~ı? yakın şarka, Arap 
ı41hıtt.ı •sının tamamına, Iraka 

ı4 ı;ı oıah·'ı~a Asyaya yayılmasına 
~llya ı ır. 

ıngutere üzerindeki ııddetli bava muharebelerinde Ingıliz tayyareleri uçuş ııaıındc 

ROMANYA 
SEFARETLERİ 

MÜLGA! 

LONDRAYA 
BU GECEKİ 
TAARRUZ! 

MISIRA 
YENi KUVVET 

GETiRiLDj 

nazırların lngiliz mukabil Nakliyat arıza
ya uğramadı • 

servetı cok mu ? hücumu artacak 
• 

Londra 9 (A.A.) - Bükreşten 
bildiriliyor: General Antonesko, 
birçok kararnameler neşretmiştir 
ki bunlardan biri de şudur: Kral 
Karolün hükümdarlığı zamanında 
vazife görmüş olan kabine reisleri, 
naı.ırlar ve müsteşarların servet
lerinin menbaları hususi bir heyet 
tar.fından tetkik edilecektir. 
Romanyanın hariçteki sefaret

leri ilga edilerek maslahatgüzar
lıltlara tahvil edilecektir. 
* Sofva 9 (A.A.)- D. N. B. bil

dirivor: Adliye nazırı umumi af 
yapılacağını beyan etmistir. 

Londra 9 (A.A.) - BBc spikeri, 
bu sabah, cumartesi gününü pa
zara baiUıyan gece Londra mmta
kası üzerinde cereyan eden düs
man hava akınını anlattıktan son
ra su sözleri sövlemiştir: 

D. N. B. dün gece, İngiliz tav -
yareleri Alınanyaya akınlarına 
devam ettii!i müddetcc Alman 
tayyarelerinin Londra üzerine 
milyonlarca kilo bomba almakta 
devam edecei(ini sövlüvor. İngiliz 
tayyareleri de, Almanvavı actıi(ı 
haı,bi idame edemiyecek hale ııe
tirincive kadar akınlarına devam 
edeceklerdir. 

Londra' 9 (A.A.) - Kahireden 
bildiriliyor: Mısır limanlarına kül
liyetli kıt'alar gelmiştir. Çok mik
tarda harp mevadı ııetiren büyük 
vapurlarda binlerce teknisyen ile 
piyade askeri ve pılot vardı. 

Ask~rler, İngiatereden, Hin -
distandan, Avustralvadan ve Ra
dostan geliyorlar. Harp mevadı a
rasında külliyetli miktarda cep
hane ye hücum arabası vardır. 

Nekliyat. hiçbir arızaya uğra -
madan yapılmıstır. Yolculuk esna-f 
sında düşıranm hi,bir tahteJ.ba - ) 
hirine ve tayyaresine tesadüf edil-

J rnemistir. 

•• •• yuzu Uydurma buhranın iç 
--------------------8 azı fırın ı ar un 

ticareti y 
Halka ekmek sıkıntısı cektirenler ceza görecek! 

• 
Dün aksamdanberi şehrimizde 

ekmek buhranı kalmamıştır. Ti
caret Vekaleti ve belediye reislii!i 
4 gün devam eden bu buhranın 
asıl sebepleri hakkında ehemmi -
yetle tahkikata ııeçmişlerdir. Ti
caret Vekili B. Nazmi Topçu oi!lu 
bu sabah da ekmek isile meşgul 
o1mus ve icabeden direktifler ver_ 
miştir. Vekil ııazetecilere beva -
natında 18 aydan beri Istanbula 
yevmiye 300 ton bui(day verildi -

i!ini ve bu mikdarın şehir ihtiya
cını karşılamakta iken son ııiin -
lerde böyle sun'i bir buhran çıka
rıhrıasının c;ok savanı dıkkat ol
duğunu söyliyerek: 

.,_ Kat'i rakamlar karsısında 
nesriyah tahrik edenlerin bir 

maksat takip ettiklerini düşün -
memef!e imkan vohtur. Hasis men. 
faatlerin yer alamas: 1~1t:mali olan 
bu vazi)·eti ehE·ıT~'!ü,·E:t.lc tct!.-ikı 
ve takip ediyorttm. İstanbul şeh
rine verilen her kilo buulada 

( Dctanıı 3 ürıcü tahifcde ) 

~ ... •ıa .~;!'..Suriye üzerinde mu-
~ ı~, dıı,. ngı emel öteden beri ma- H dd 

1
. 

Rıhtım üzerinde 
yatan yaralı kim ? 

2 Mil YON 
HARCANDI 

Yeni tapulama ka
nunu Meclise verildi 
Yeni tapulama kanunu Büyük 

MiJ!et Meclisine verilımistir. Bu 
kanun arazi ihtiliifüırına da son 
verecektir. 

İzmir 9 (Telefonla)- İzmirin 
kurtuluş bayramı bugün geçen 
vıllardan çok üstün bir şekilde, 

muazzam n1erasimle kutlanmak
tadır. Resmi programa J?Öre n1era
sime sabahle~in saat 8 de Şehitlik 
abidesinde başlanılmış ve sonra 
kahraman a~kerlerimiz Eşrefpa~a
Kışla - Tepecik - Kışla ve Halkn
rınar - Kısla olmak üzere üç kol
dan İzınirc girmişlerdir. Saat 10,15 
de herkes bir dakika ihtiram sü
kutu yapmış \ 'e Halkapınardan 
giren nıiizfreze kumandanı mera
simle evvela kışlaya ve biliıbare 
de hükumet dairesine şanlı hayra-

rığın11zı çekmiştir. Bu esnada ha
va filolarunız da nıera~ime İ'-ıi -
rak ~tmiş. fabrikalarda. rnpurlar
da diidükler calın<ırak kahraman 
ordınnuzun İznıirc girişi t~ . •i t o
lunınustur. 

Bilahare saat il de Ebedi Sef 
Atatürkün validelerinin makbe
resi zi1aret edilnıiştir. Saat 15 de 
de Basmahane istas~·,·nıı ci,·arın

dan başlıyarak Atatürk abidf'i ö
nüne kadar de\ am edecek olan 
büyiik bir geçil resmi, gece fener 
alayları yapılacaktır. Tekmil şe
hir bu mutlu bayram münasebe
tile donanmış, coşkun bir ~e' inç 
İçinde bulunmaktadır. 

Tapu ve kadastro umwn müdü
rü B. Halit Ziya yeni kanuna ııöre 
her toprak sahibinin, intikal mu
amelelerini; toprajiırun basına ge
lecek olan hakimlerin huzurunda 
yaptırabileceiıini bu suretle tarla 
ve bostanların hudutlarının kolay
lıkla tesbit edilebileceğini beyan 
etmiş ve her yerde bir hakim; bir 
tapu memuru ve bir fen memurile 
katipten mürekkep heyetler teş
kil olunarak tapu islerini ve ih
tilaflarını tetkik edeceiiini söyle
mistir. Bu heyetler için vılda 20 
bin lira kadastroya •bugüne kadar 
devletin 2 milyon lll bin lira sar
fettii(ini söylemiş ve yeni tapula
ma kanunun evvela bir iki vila
yette tecrübe olunacai(ıpı sövle -
mistir. 

Maarif, dilsizler 
mektebi açacak 

-------
MilJi Şef Hari
ciye vekilimizi 
kabul buyurdu 

Ayrıca, gece kursları açılacak 
Dilsizler ve sağırlar cemiyetinin 

fevkalade kongresi dün yapılmıı 
ve temiyetin isminin csağır ve dil
sizler tesanüt birliği, olarak de
~jçfiri1mesi işaretlerle 3•ap1lan mü- ı 
zakereler neticesinde kararlaştı -
rılmıştır. 

Cemiyet rei>i l\lehmel Tamlürk 

teşekkülün yapacağı işler hakkın
da tahriren şu izahatı 'ermiştir: 

•Bugün mcmleketin1i2de n1e,:cut 
dilsiz ve sağırların say ısı 30 bini 
bulmuştur. Bunun 250 si .ehrimiz
dedir ve 45 i de kad.ındır. Cemiye
timizin en birinci da' alarındnn 

(Devamı 3 üncü sahifede ) 

Milli Şef İsmet İnönü dün öii
leden sonra Florva deniz köşkünde 
Hariciye Vekilimiz B. Şükrü Sa
raco{[lunu kabul etmişlerdir. 
Diğer taraftan Moskova bürük 

elçimiz B. Ali Havdar Aktav ile 
geçen ay mezuniyeti gecirınek ü
zere sehrimizc gelen sefaret baskii
tibi B. Muammerin yarın Sofva
Varna yolile Moskovaya hareket 
cdece~i büvük ekimizin de av so
nunda ~losko,'aya döneceği öii
renilmistir. 

Bu sabah bir oto
mobil kazası oldu 

---oo---

T arabyada da 
kız otomobil 

Ot~büs biletcisi ÇERÇEVE 
• hır yolcuyu - . -

k .1 d .. d .. Yıne nokta nokta 
utu ı e ov u ın· 'it .. t" d u"tbiş ha gıere usunem • 
Bc~·::tzı1da ~1ar111ara caddesi nde va akınları ... 

üturan Seıil oğlu ZiJa 3007 nııma- Tekbaşına hava kuvvetleri-
ralı otobüsle Büyükdercye gider- nin, müstakil bir netice silihı 
ken, biletçi Dursun Ali bilet kes- gibi hareket ettiği günler baş-
mcnıiş, Ziya bunun sebebini so - )adı. Fakat bugiinkü şartlara 
runca. Ali birdenbire hiddetlene- göre, tekbaşına bava kuvvetle-
rek kavgaya başlamış ve za\allı rinden kat'i neticeyi beklemek 
adamcağızın kafasına bilet kutu- safdillik olur. 
sunu indlrmistir. Hiddetli ve küs- Artık ve bele bu sonuncusile 
lalı biletçi yakalanmış, Ziya te - belli olmuştur ki, Alman bava 
davi altına alınmıstır. akınlarından ııaye, bugünkü 

17 yaşında bir 
altında kaldı 

(Yansı 3 ü.ncü ~ahiltd:e) 

nerede inkişal edebilir? Şimali 
Afrikada! • 

Dostumun istihraç ettiği ih
timali, akıl ve tahminime pek 
uygun buldum. 

İn~ilizlerin, Akdenizi bir em
niyet gölü haline getirecekleri 
ve clüşmanlarmın öbür kıt'alar
la alakalarını kesmeğe sanşa
cakları gün, bence de cok )'akın. 

Zira İngilizler, İngiltere ada
sına hiicum edemiyeceklerini 
anladıkları Almanların , İngiliz 
müstemlekeleri istikametinde
ki herhangi bir taarruzuna an
cak böyle engel olabilir. 

• lı "'~daıı ~ba H.abcş harbi vuku i et I garson 
,ıtıılıı•tind 0 nce Jtalya Lava! hü-
•ır d.is;110 •ıı Suriye mandasının k d 
j·~~· ~ih· 1•rkedilmesini iltimas ar a aşını 
,,~ a11 SQ 

1 
Avrupa harbi başla - ı d 

"'· ~Uriy lira da defalarla İtalya- yara a ı 

Ege havzası sıtma mü
Bu adamın kaptan Ahmet olduğu cadele mıntakası oldu 

ı ıd h h k ıd ld Sıhhat ve İçtimai Muavenet 

tayyue te!evvuklarına dayanıp 
İngilizleri havada ezmek, gfiya 
sulha mecbur etmek, yıldırmak, 
apıştırmak ve harbi yeni istika
metlere çevirme arifesinde on .. 
!arı zayıf düşürmektir. 

Romanyalılar, hata edip de 
vatanı parçalatan idareye knrşı 
gfiya ayaklandıktan sonra, va
tanı parcalatıp da hata etmiycn 
yeni idare kar~ısında su~u\•er
diler. 

~u bl•ri : hakkındaki niyet ve 
~1 ha~1111Jıkç~ izhar olunmuştur. Tenebaşı belediye bahçesinde 
~ hııı 81 an Italyanın fırsat bu- dün akşam bir kavga olmuştur: 
•I; 1enııı;~2 Su!iyeyi işgal etmesi Bu bahçede çalışan garsonlar -
~hlıı'z. ıi •n _bır hareket ve vakıa dan Mustafa ile Ramiz müşterile-

a hirk atta, Ciornalc Ditalianın rin kalabalık olduğu bir sırada ser
ltııı li',% aç gün önce: vis yüziinden kngaya tutuşmuş -
.. ~ le~•les~, Fransız olmıyau miis- )ar ve bunlardan Mustafa eline gc-
lql 'ıılh~~ın~ veda etmeyi şimdi- çirdiği rakı şişesini Ramizin ba-

ttnı•lid~ırinci şartı olarak ka- şına vurarak yaralamıslır. Hid -
( l) ır... detli garsonlar yakalanm ı ş, Ramiz 
~~ncü sahifede ) __ t_e_d_a_vi aHına alınmıştır. 

BiR , BU EKSIKTIL 

~ikolata üzef inde 
ı,~.n~ i ti ar başladı 
l . lııq unıerde h . . . b 
ıtıd (:tind . ~e rın11zın azı 

1ıı 1 ede il•. ç!kolata fiatları üze
l~ ~tle 5 kılı kara baslannı ıştır. Bu 
ı,, :•u,ıuk~uşluk çikolatalar 6 ya, 
~· • lq k ar 12,5 a, 2.; kuruşluk

~-.·~."l•ta ;'.ruşa çıkarılmıştır. . 

1 
·~" 11 nlıtr' ·•brıkalarının hu zam· 
' •ıı''~İlıııi ~·oktur. Bu salıo Jı gci
l1ıı111~tııı. s:: . bir fi!brika -.ahıbi, 1 

~a ' ıo k lqıtuluk hir pakrtte 
'"~tıı~ ltrıış arttırıldığını , hu

n l ınl~ per41Jt,endl'cilcre 

yüzde 17,5 ni,betindc bir kar kal
dığmı söylemiş ve: 
•- Toplan fiatlara Japılan ve 

kakao fiatlarının artı~ından ilc>ri 
gelen bu kiiçiık zam perak•nde fi
atlara kafi~ \"en tesir etıncz. 

Ticaret müdiırltiı:ü dt 5 kuruş
lıık ı ikolataları G kuru•a •at, nlar 
J:(ırlilurse derhal mrmurlnra ha 
bt·r \(riln·t• uıi \t' ıhtikdr ı.ıu;ilc 
takilıatı ıtrp tttiğını •o it mek -
tcd r. 

an aşı J, asta aneye a ırl 1 Vekaleti basta İzmir vilayeti 
olmak üzere yeniden bazı vila -
yelleri sıtma mücadele .mıntakası 
icine almıştır. Kinin tevziatı da 
cofoltılacaktır. Bu suretle son 
günlerde İzmir civarında vefi -
yata sebebiyet veren afet toona
milc önlenecektir. 

Kadıköy rıhtımından geçenler 
dün akşam bir adamm baygın ve 
yaralı ıfıttığını görrniişlcrdir. Ya
pılan tahkikatta bunun Biiı iikıle-
re motörii kaptan \:C sahibi Ah
met olduğ"ıı \'C İstanbuJa gitınck 

2 bin liralık 
mücevherleri 
calan hır sız • 
Zabıta, bu açık göz 

hırsızı yôkaladı 

üzere bir sandala binerken kil -
peşte) e çarpıp yaralandığı anlaşıl
n1ı~tır. Yaralı cankurtaran otoıno
bili ile ha•laneye ı:ötüriilmiiş ve 
hfidisedc herhangi hir teca\ iiz o
lup olmadıi,ının da tahkikine ge
riln1iştir. 

Ycşilköyde 

5 vagon 
devrildi 

Fatihte Kızlası sokağında 37 
numaralı evin sahipleri odaların
da uyurlarken Salih ve İlhami i
sinllerinde iki ın:.ıhir hırsız bu o
dan gircrtk 200a liralık mücevher 1 
çahı> ı:açını~Jnrdır. 

Dün ı:cce Ycşilköyde bir tren ka
zası olmuştur: Gece yarı~ından 
sonra Sirkeciden Edirnc1c hare
ket eden marşandiz Ycşilköy mın-

1 taka!oıına gelince )·oldan çıkıııış ve 
beş vagon rayların k<!narına dev
rilmi5tir. Nüfıı~ça za,·iai ;oı·oktur. 

F.v sahipleri ancak vvaııdıkları 
\<lk t hırsızlığın farkna \.'arm~ -
lardıı Polis İlhaıninin n1i.iccvhcr
l<-ri ahn3k üzere İzınirc C!ÖtiirdU
ğüuii tesbit etnıiş Vt' kendisi İz - ı 
mirde, Salih de lımada )akalan-, 
mışlardır. 

Hal sabaha kadar lemiılenerek 
se,·ri.i!-ıcftre a(ıln1ıştır. 

----00----

Bir kadın yandı 
Darıcadan l:ildirildiğiııc güre 

dün j!ece çıkan lıir ynnpnda 4 ev 
:ı-anmıs, bir kadın da diri diri ya
narak öln1ii~tiir. 

1 KISACA 

! '----=~ Dobrice Türkleri 
Dobriec Bulgarlara geçerken 

oradaki Türk kesafetinin müstak
bel vazivetinin ayd1nlntıln1asının 
bahis mevzuu olmak lazım geldi
ğini daha Rumen - Bulgar müza
kereleri başlarken ilk olarak söy
Jiyen •Son Telgraf• Basmulıarriri 
idi. Ahmet Şiikrii Esmeri, Hüseyin 
Cahidi, Ahmet Emini de ayni mev
zu üzerinde buluyoruz. 

Cenup Dobricesinde 130,000 den 
fazla Tiirk vardır. Yani Bulgar
lardan sonra en başta gelen ekal
li:vct ke<afeti. Bunlarııı selameti, 
y~ııgalarına bile doknulrnaksızın 
ana\'atnna nakillerindcdir. Hatta, 
<İmdiden baslıyarak gerek alıcı, 
gerek verici mevkiinde bulunan 
Ruı11en ve BuJgarJarın tnaddi ve 
manevi her liirlii kefaleti altında 
bulunmak şekil ve şartile ... 

• • 

Hani bu tayyare akınları, İn
giltere adasına yapılacak ihraç 
hareketini hazırlama gayesine 

-dayanıyordu?. 
Sakın bana: 
- Henüz ne olacağı belli de-

ğil, daha vakit geçmedi!. 
Demeyiniz!. 
Bence vakit geçmiştir. 
Fakat vaktin tam geçmiş ola

cağı giin, yani bir iki balta son
ra, ben meşhur taahhüdümü 
yerine getireceğim. 

Bundan tam iki ay evvel, 
cİngiltere adasına bir ihraç ha
reketi yapılamaz!• demiş ol -
mak; aksi çıkarsa mahcup ola
cağınıı, çıkn1azsa bunu kaydet
meğe nıüsuade istediğiıni )'az
mış bulunmak. .. • Birçok dahice örnekleri yü
zünden başmuharrir yazısı oku
mak adetim dci:il amma, dün 
arkadaşım Etem İzzetin hakika
ten alakaya değer bir yazısını 
okudum. 

Etem İzzet, İngilizlerden, Al
manlara karşı tek cephede ha
rek~ serbestliğini kazann1ak 
için İtalyanlara bir taarruz bek
liyor. 

Tesirli hücum ancak karada 
olabileceğine göre, bu taarruz 

Garantisinden ~·azgeçtit:i mil
letlerle. garantisini ona tasdik 
eftirıneğe tenezziil etmL\·cn 
millelerdcn ibaret Anupa k;ı'a
sında, ncre:ye gideceğini ~aşır
mış bir kral, bir kolunda hazi
nesi ve öbür kolunda n1ttresi, 
yollardadır. 

Hey Allabım. sen koru hay
siyet sahibi kullarını!. 

• Yeni Fransızlar, islnı \"t' şah-
siyet sahibi bireok eski Fran
tnzı, Fransız t3biisetinden çı
karıyormuş. 

Fransanın on a~ırlık ölülrri 
bugünkii Fransız • tfıbiiJetin\ 
öliiınde ve dirimde kabul eden 
her yeni Fransıza bence 13.net 
okumaktadır. Fransız tiıbii~-e
tinden c:ıkarılan e5ki Fran~ızlar, 
yeni Fransızlara tesckkiir etsinı 
çıkarıJını)·anlar da ba~larının 
çaresine baksın!. 

• Çok yakmda, en fazla hirinci 
teı;;rin sonuna ve~·a ikinci te~rin 
ortasın:ı kadar, İt:ıl~·an ,.e Bul~ 
gar adın11 ,.e Yun:ınir.ıtan Yolile 
Balkanlarda l:ir hfıdisc t;lıınin 
ediyorum. 

.NECll' FAZIL KlSAKÜR.ıtK 
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BİR SALO:S!. 

Yeni Eminönü Halkevı binasına 
artık bir nazar ooncugu tak:m'1nın 
sırast geldi. Binanm eğriliği yeW;
miy-0rmıış gibi, yeni bazt kı.ı.9ur -
!arı daha meydana cıktı. 200 bin 
!ıra sarfedile~ek yap;lan bu bina
nın ıçindeki temsil salonunda sah
ne unutulmuş!. Ayol artistler ne
rede oynıyacak?. Temsil için Ve
liefeııdi çayırına, Kağ tthaneye, 
Çırpıcıva gidilecek degil ya ... 

Galiba, Eminönü temsil sal<>nu 
kljs;k esaslara ı:öre yapılmış ... 
Malüm ya, tiyatro san'atının baş
langıcmda sahne yoktur ve artist
leı, meydanda, halkın içinde oy
narlar!. 

50 LİRA 

NE OLACAh. t. 
Bir kere yazmıştım.. Sahneye l'1lı: 

rıkan Türk kadın artisti Afifeye 
yardım yapılması hatıra gelmişti. 
Fakat, i.ş~ten geçtikten sonra ... 
Afifeye 50 lira ııöndermi$ler. Fa -
kat, zavallı bedbaht, tımarhanede 
\'e ztrdeli bir halde bulunduğu için 
,..arayı kendisine vermek kabil o
lamamış?. 

Bu kızcağız, bu hale gelinciye 
kadar, alakaaarların altlı nerede 
ıd.i ?. 

Bir gazete de şunu soruyor: Şiin
di, bu 50 lira ne olacak?. 

Afife bu~ turşu halindedir. 
50 liranın da tur;;WJUJ1'1 kursunlar! 

İSTANBUL 

FESTİVALİ 

Bir gazete de şöyle diyor: Istan- ı' 
bul eğlenceleri, yani festivali b* 
la<lı. Fakat, bundan ne halkın, ne 

AVRUPA HARBİNİN 

'): E ~ 1 MESELELERİ 

«Büyük Roman
ya» davası •.• 

Yazan: ALİ KEMAL SUNMA."i 
cRomanul non pere• bu11.n1t 

manası cRumen asla mahvolmaz• 
demekmiş. Uzun bi• sulh ve sü
kün, refah ve servet ılevrilHlen 
sonra harbe girmelı:. Rumealer i
çin istenir gibi değildi. Kral 1 inci 
Karo! 1881 de Romaaya Krallığını 
iliın etti. Hesap edllsitl o zaman
dan 1913 Balkaa h•biain ikind 
.afbasına kadar geçen 32 senelik 
uzun devirde dahilde imar ve te
rakki, laari(te de aygı \'e iti\ar ile? 
Romall)'a kendisinden her tarafta 
alaka ile bahsettiren bir ıuem -
leket olmuşlar. Buğday, un, petrol 
satarak :ıeaı:-in ela!l Romuyanuı 
denebilir ki o otuz iki senelik dev· 
resinde tarihi de yoktur. Yaai 
vak1ası, macerası olmadığı için 
daha eski z.amaalarile mnkayese 
edilince bu sakin dene Romanya 
Krallığının en parlak liCllelcri ol
mak lazım gelir. Fakat soııra Ro
manyanın Balkan harbinin ikinci 
safhasında müsait bir zamanda 
harbe girdiği ve Bulgaristanın e
lindeki Dobrice kısmını aldığı :;:ö
rüldü. Sonra umumi harp çıkınca 
da bir gün geldi ki bitaraflığını 
muhafaza edemiyerek Alrııany• 
aleylıiııe harbe girm~ oldu. Ne
tice mağlfıbiyel ve istila oldu. Fa
kat s"nunda Almanya ile Avus
tur\ a .. ~Iacari~tan mağlU.p olun
ca Ronıanyanın hissesine büyük 
memleketler isabet etti. Transil -
•anya gibi. 

Pek eski zamanlarda bir Daçya 
krallığı vardı ki bura>ı hem Tran
s.ilvanyayı, hem de çok sonraları 
A\:usturya - ~lacaristan impara
torluğunun içine girmiş elan daha 
ınuhim. bir kı ım arazi)-i ihti\·a e
tli ·ordu. Fakat tarihe bakarak es
ki zamanları gözönüne getirince 
nice büJük memleketlerin türlü 

- -

beledıyenin haberi yok.. Her hafta 
bir semtte ef(lell<'.eler tertip edili
yor. 

.İsabet!. Çünlrii, birkaç sene ev
velki festivalleri beledi:ye tertip 
ederdi. Fakat, belediyeden başka 
da eğlenen y-0ktu. Fena mı, şimdi, 
btraz ua hal.K ef(lensin!. Aman 
kimseye hber vermesinler, b:iri!. 

.SOFÖP.LERİN 

KIYAFETİ 

Karar verilm"i, 1!()rôrler, I5 ey
liı.lden itibaren yeknasak kıyafet 
ta~ıyacaklarm.ı;;!. Iyi bir karar. De

mek, şoförlerimiz, temiz piık, mun
tazam bir kıy afette olacaklar. 

Yalnız. Allah vere de, ucuza çı
k.ıçak bir kıvafet ~ekli .kabul e
dilmiş olsa. Çünkü, aksi halde, 
şoförlerin elbL;e parasını da, oto
mobıl yolcuları vermek mecburi
yetinde kalır. Zaten, taksilere ya
pılan yüz<le onlardan sonra, hesa
bın altından kalkan yolcu par • 
malda gö>terilivor 

NE.'ZAKET 

KUl\IKU:\IASI 

Bır gazeteci arıtadaş, Tophane
deki meşhur yıo!cu salonu l<>kan
tasına yemek yemeğe ııit.ınış. Bu 
tarihi ve nadirattan olan ruldiseyi, 
uzun bir roportaj halinde yazıyor. 
Bir yerinde diyor ki: cMütehasslS 
Romanyalı garson, yanuna geldi
iti vakit, çatalın tabağın sağına ve 
bıçağın da tabağın sağ tarafına 
konmuş olduğunu görünce ben
den af dıledi .. 

Ayol, bu Rvmanyalılar nezaket 
kumkuması mı?. D:inyada hiç kim
seyi lt:ınnıyorlar, kimsenin, bir de
diğini iki etmiyorlar!. 

AHllIET RAUF 

deği,iklikkr geçirerek küçüldük
leri .. laşılır. Bu cihetle maziye 
lıakarnk hatırat tazelenir. Fakat 
halde bu hatıratın filiyat sahasın
da birer hakikati kalmamıştır de
necek. Laki? Rumenler için böyle 
o~madı. Eski Daçya krallığı.wn ge
nıs hudutlarını gözönüne alarak 
bir gün tekrar o tarihi krallı~!l di
riltmek istiyen Rumen milli';ret -
perverleri çıkmıştır, Bu lıareketle 
ö~le geni~lediği zamanlar olmuş 
kı Avusturya - Macaristan impara
torh~nıı rok nıeşgul etmiştir. 
Transılvanyadaki Rumenlerle Ro
manvııdakilerin birleşmesi nihayet 
geçen umumi harpten sonra müm
k~n olabild~ .Büyük Romanya. yı 
vucade gelırmek isliyenler geçeD. 
harpten sttnra ümitlerinin tahak
kuk edeceğini görerek sevinmiş -
!erdi. Fa.kat Koınanya o kadar bü
yümü:, olmakla beraber komşu -
tarının düşmanlığını cclbetmck -
ten de geri kalınıyordu, Vaktile 
eıJ.i Roma imparatorluJ.:.ınun bir 
eyaleti elan Dacyanın ~imdi.ki Ro
rnaııyad.ııı büyük olduğu da dü
şİİllülebilir. Fa.kat ne çare ki bü
tün bir maıiyi inde etınek müm
kün olamıyor. Fakat mazideki bü
yük ı.;,.. krallı~ı tekrar ya<atınak 
maddeten miim~:ün olamazsa bile 
tarıJı,inin iftihar edeceği hususi _ 
yetlerini hatırlamaktan hiç bir 
millet alıkonamaz. Onun içiA Ru
menler de menşelerini dillerini 
düsünmii,lerdir. J'...;,...nvadaki 
milliyetpernrlik yeni d~!{;•dir. 
Bu cereyan bir bu~uk as r e\"Vel 
kendini .ı:östermi~ · bulunıı} ordu. 
Bu duy~unua i~·id~n iyi~·c, nesil
den ne&Jle ~-erle. ıni$ oJduğunu bi
lcı~l.e~ ~ıuan)ada herhangi çesıt 
del'"ıkl.ik olursa olsun bir "·" ·11· . ,.un 
nıı ı ızzeti nefsin ıtumcnleri ha-
rekele gei!reccğini tahmin etmek
ten geri kalmanıı~lardır. 
Roma11JaWıki hadisatı bundan 

~onra bir de bu bakı.ından görmek 
ıktıza ed<'cek. Ronıanyanın eski ve 
yeni tarihi ile me~gul olanların it
tıfak cıli~i n1>kta Rumen mille -
tinin ihtiyaç durduğu anda mü
cadele için ruhuada daima kabili
yet bulduğ'udur. Roruanul non 
pere• ıl.iy .. rlar. 

Son Tc ırrarın edebi romanı : 52 

(iÖı~yiş 
. - -

ARI 
iZZET BENiCE 

• 
·_:'J ETEM 

Ve .. ovukat katili böyle tarif eder
ken Nara'nı da ifade etmej!e ça
lışıyordu: 

Bu düşkün ruhlu adam her 
cümlesinde, her satırında müveık
kileıııi mezarında bile rahatsız e
decek ağır tavsifler kullanıvo.r. 
Ona casu:sluk L·;nat ediyor, orus
puluk isnat ediyor, onu dalgın 
kılıktan çıkarıyor da nelere, ne 
sıfatlara bürüyor! Bütün bunlar 
yalan, hezeyan, sonradan uydu
ru·mu.; şeylerdir. Belki de istin
tak. istıçvap esn:ıs:nda bir roman
cıya anla !ılın~. y azdır:lmış, acele 
i!e hazırlatılım;; şı.-n.di getiril.ip 
burada okutulan eyler. Bu hatı
ralarda katili mazur gösterecek, 
ona rna,,<J:llllaştıracak, kıymetlen
direcek, ~a~sız e<kc k hıçbir 1 

şey yok!. 
Aksuıe her satırın <>kunuı;unda 

onu bir kat daha ~fu; buluyo
ruz!. 

Ve . avukat ısrar ediyordu: 
- Bu hattralar mahiyet itibari.la 

ne olursa olııun herhalde bugün 
k<ı;rarıruza arz.edilen cina;yet ile 
alakadar değildir. Cinayette ma
zeret değil, bilakis kast, tasmim ~ 
taammüt vardır. Katil her vakit 
söylediiiimiz gibi cinavetini bile
rek, diişlıncrek, istiyerek yapmış
tır. Bunu huzumnuzda da, istiç
vapta da, istintakta da her yerde 
ve her vesile ile ı;öylemiştir. 

Bu itiraf onu cezalandırmak i
çin kafi lmelldir. Katıl bizi ve 
sizi oyallvm-. Ve .. bize c.in.ayf't.in; 
ortecek, hafifletecek, m~ · 

iKamY01118 n:& R./},. Terziler 
tarama ~ &l!N. şikayetçi 

Halkı telaşa 
veren ihtiyar! 
Fatilıde Sofular caddesinck! Ye

şiltekke sokai!ında 11 numarada 
oturan 60 yaşlarında İhsan AcM 
İ9m.lnde birisi e\"Velki gece vansı 
ayni ev sakinlerincten Hikmet a
dında bir çaınaşrrcı kadınla kavga 
etm4 ve az sonra kavı:ıa büyüye. 
re.k civar halkmı meraktan rob.Jı:: 
!ara dökecek ' gürültülii ·bir hal 
almıştır. Bu ara İhsan Acar; Hiok
ımetin çamaşır .ııetirmek bahane
sile Ali isminde bir _gen<ıi odasına 
aldığını bağıra bağıra iddia et -
miş ve: 

Şehrin muhtelif semt· 
lerindedilenciler kam
yonlarla taranıyor 22 

kişi daha tutuldu 
Şehrimizde dilencilere karşı a

çıJ.an mücadeleye bir kal daha !uz 
ve~ir. Şehr.i:mizın lı.iQbır sem
tind. edilcnci bırakılmaması icin 
Vali tarafıııtlan verilen kati emir 
üzerine bunların lkıınwonlarla 
toolanmsaına da ı:ıecihniştir. 

Memurlar eıınm'\'i!t miid:ıırlüıN
nün mahpus nakline mahsus kam
yonu ile tarama suret.ile Y<>llarda 
dilencileri araştırmakta ve bul -
dukiarını hemen kamyooa koyuu 
adliyeye teslını etmektedirler. 

Son iki .ı;ıün :içinde Bevoi!lu E
yüp ve İstanbulun bazı semt!~ -
rinde bu miicadele •ayesinde 2i2 
dilenci daha ~·akalanrııı.;.tır. 

Dii!er taraftan cocUk. kiralayan 
dilenciler hakkı.nd.ı da ayrı.<:a hal
kı iıtial ve dı:ılandı.rıcılı.k madde
sinden takibat yapılması bildiril
m4tir. 

muhacirlerin askerliği 
Ycddı: subav olmak şeraitini ha.. 

iz mekteplerden mezun olmuş ve 
fakat Türitlyeye muhacir <>larak 
-ııeldiklerinden veya kanuni diğer 
sebeplerden dol.avı erler meya -
nında ihtiyata vazılıını.s olan dok
tor, ba:vtar, diş tabibi, eczacı ve 
lcmyaııerlerin mevcudu tesbit o
lunacakttr. 

--<>--

Münhal müezzia ve 
kayyumluklar 

Dikilıt~. Ekme'-cilıası. Küçük 
Mecidiye, Vı • ~ade, Pismanive. 
Hacıhusrev, Hocahavrı. Arapca -
mılerinin müezzin ve ka~-vumluk
ları münhal bulunduilu ~in Be
v<»l'lu e\i<af müdürlüğii bir im- / 
tihan açml$tır. İmtihan 16 eylülde 
icra olul'acaktır. Tal n'er o ııüne ı 
kadar mczkür müdürlüifüi!e mü.. 
raca.at edebikceklcrdir. 

--<>-

Koaservatuarda 
kayıt işleri 

Şehrimi-z konservatuarına tale
be kayıt ve kabulü ile kayıt ye. 
nileıunesine eylülün 12 inci per
şembe ı;ıünü baş!a!lılacaktır. Ka
yıtlar pazartesi ,.e perşembe gün
leri saat H - 18 arasında yapılıp 
30 eylıile ikadar d~vam edecektir. 

Yapılacak yollar 
Topkapt - Maltepe - Halkalı yo

lunun esasll tamiratı ~6 bin 921 
liraya ve vilavetimiz hudutları da
hilındeki şooeler üzerine birinci 
defa olarak yanılacak katran kap
lama işi de 37 bin 812 liraya be
lediyece dün münııkasava cıka -
rılmıstır. 

Tamirata 20 evlülde ba.>lanı -
lacaktır. ----· 

=JYf~[fll 
Apartıman kır lan 
Gecen giin, eh1rdc apartıman 

arıynn bir arkadaş, haftalarca 
gczdikteıı sonra, nasıl eliboş dön
düğü "e neler çekli&'ini anlattı. İs
tanbulda son send~rde in,;a edilen 
apartınıanların ınühiın bir kısıw 
zengin harcıdır Halbuki, bu şe
hirde mütevazı ikametgahlara da
ha çok ilıti) ac •·ar. 50 ile 100 lira 
arasında kira istenen apartım:ın
lar ek.striye!te. Fakat, burıı.sını 
tutacak babayiğ'it bu şehirde oka
dar çok mu?. 

Hayret ediyoruz. 
Bt)RHAN CEVAT 

beplerini ortaya koı aeak hiçbir 
şev sövleır.iy-0r!. 

Bu hatıraların olrunrr.asına lü -
zum ~-oktur. 

Ve .. inat ıle sesini yükselle yük
selle: 

- Kafidir. Yeni bir~ev ögren
rniyoruz. C lnayeı ıçm bir şey söy
lemek istiyorsa s<iylesin. Bu hat.ı
rala"'n okutınUlomı ır.eı:ıediniz re
is bey!. 

Dirordu. 
Ruhi asabi idi: 
- Elbette okunacakL 
Müdafaam'. 
Yalnız sen mi sôyliyeceksin?. 
Diyordu. Kendi avukatı da söz 

i:;tedi ve söyledi: 

Neden sınıfta 
kalıyorlar ? 

1 
Lalı:mdan tanıdıiım bir ahba

bın çocvjunu, geçen gün. girdii'i 
ikmal imtibaıunda sınıfı geçeme
di, Bir orta mektebin son sınıfın
da olan bu çocuğıuı hususi haya
tını yakından takip ettiğim içia, 
neden ipka kaldığını iyice bili -
Y?ru.m. Aile>i htı bayliizı, üç ay yu 
kıtap açtırıp derse çalıştırmak im
kanını bulamadı. İmtihana üç gün 
vardı. Nazenin, binbir eda \'e is
tiğna ile, kitabıaı eline aldı. Can 
isteır.iye islcıniye, iç sıkıntısını i
fade eden uzun •of. lar, •pof• lar 
çeke çeke, sahifeleri şöyle bir ka
rış~dı. Herkese karşı, okuyor, öğ
r~nı~er, çallşıyor göründü, Tal>ii, 
hıçbır şey ii&"rencmeınişli. Öğre
nemediği için de imtihanını vere
medi ve sııııfta kaldı. 

Bu çocuğun babası orta halli bir 
a<lamcağızdır. Evini zor geçindir
mektedir. Sabahın en erken saa
tinden akşamın karanlığına ka -
d~ bir mües•esede bedenen iÖ
rı:ılen çok ağır bir iş yapar. İıleal 
hır babadır. Bütün ııayesi bu ço
cu."ıın okuması, adam ohnıı.sıdır. 
Fakat, çocuk, biç oralı değil .. 
Bu~dan bir ay k&dar evveldi. 

Çocugwı elinde knlınca bir defter 
görmöştüııı. Ders notları zanne
de~k çalı.şıyor, diye sevinmiştim. 
Elıme aldıj:un defterin sahifeleri
ni çevirdi~iın vakit, hayretten do
na kalmıştım. Bu, fevkalilde mun
tazam tutulmuş, renkli mürekkep
leı·I~ yaı;ılmış, itinalı çizgilerle 
!aksını ve tasnif edilmiş bir sine
ma filim kataloğu idi. İ~inde, bu 
çocuT:un o \·akte kadar gördüğü 
fi;'inılerin isimleri, bas artistle~i
nın. ad!.":"L ı:örüldüğü sinema. ~ey
redıldi,i:i tarıh, iyi veya fena ol
duğuna dair neti<e ve hükümler 
l azılı idi. 

Kafi rakaın laahrıında değil fa
kat. g.aliba, o ckataloğ• daıd fi
~dı~lerın sayısı ya 350, yahut 450 
ı '· 

Böyle bir çocuk, tabii sınıfta ka
lacaktı ve kaldı. 

REŞAT FEYZİ 

Vilayette bugünkü 
toplantı 

Bugün kaza kavmakamlaJ'ı vi
lavette Va!ı ve belediye reisi B. 
Lütfi Kırdarın reislii!'incle topla.. 
nacak!ardır. 

Bu to..,lantıda muhtelif beledi
~ ve şehir işlerile esnafın kon _ 
trolu mevzuu ı:ıörüşülmiiştür. 

--0--

Açık iş ve memuriyetler 
Bcle<liye tamir atc-lycsinde çalıştı _ 

rılmak üzere azami 150 lirııya kadar 
ü.cı-ctli bir u:staba.şı ve 4 lira yevnıiye 

ile de otomobil tamircisi şaşçı ustası 

alınacaktır. 

Talipler 20 oylüle kadar bol.Wye 

heyeti fenniye müdl.i.rltiğü makine şu

besine muracaat edebilirler. 

Karabük dcınir ve çelik fabrika _ 
ları beş adet lokomotiC ınakinisti ara

maktadır. Yevmiye 3 - 4 liradır. Ta _ 

tipler 15 eylu..le kadar mürc.caat ede
bilirler. 

Üniversite ren fakültesinde 15 lira 
asli maa-ilı ketJOrifer ınernurlugu mün
hal bulunmaktadır. 

Şişli meydanında Sişh cerrahi klinii;i 
bir ebe ve bir diplomalı hemşire ara.
maktadır. 

Erganı bakır madenleri müdürlüğü 
3 ad.et ınontaj iıı;çisi (makıne takıp sök
me işi bilen), l adet Dizel motörleri 
tamirci.si ve 1 ııdPt de tMisat işlerine 

aşina olan elektrikçi aramaktadır. Ta
lipler ~rgani bakırı Turk anonim şir
keti müdürlüğüne müracaat etmeli -
dirler. 

Ve .. l>u anda katil de söz istedi: 
- Reis bey bu avukat efendiye 

cevap vermek istiyorum ı 
Dedi. Reis miisaade etti: 
- Söylevinizi. 
Katil titriyordu. Çok lurçmdı. 

Se;i boguluyor, dilı d<>laşıyordu. 
Qok az söyliyebildi: 

Terziler cemiyeti müte
addit müracaatlar üze
rine piyasada ihtikar 

tetkikleriae geçti 
&ın günlerde şehrimizde terzi

lik malzemesi üzerinde görülen 
fiat ihtikarı çok artmı.ştrr. Bilhassa 
astar, tela, diii\lne ve hatta terzi 
tebeşir ve sabunları bile bir çok 
şikiıvetleri ~acak k:ada:r ı:ıaha
lılasmıştır. Telanın fıa\ları 160 ku.. 
ru.şa çıkmıştır. Diğer malzemenin 
fiatları ise birkaç misli yüksel -
miştir. 

Elbiselik kumaşlardaki tereffii 
de fazla okluğundan ek..<er terziler 
dikim ücretini mecburen arttır -
m.ı:şlar ve taksitle muamele yapan 
\efzilerin sayısı da cok aza~ır. 
Ihtiktır üzerine dükkanlarını ka -
pamağa mecbur kalan terziler de 
artmıştır. Terziler bu vaziyet kar
şısında cemiyetlerine müracaat e
derek ihtikJir hakkında şikiıyette 
bulun.mu.şiardır. Terziler cemiyeti 
de esaslı tetkiklere geçmiştir.· 

!KÜÇÜK HABERLERi 
* b'tanbul abidelerinden 'ıer li

rinin sicilinin yapılması maari.fce 
kararlaştırılmıştır. * Gemlik fabrikasının sun'l i
pekleri ile ince ve zarif kadın ç<>
rapları meydana ı<elirilebileceği 
kat'i olarak anlaşılmıştır. Çorap
cılar iplik ihtiyaçlarını listelerle 
bildirmişlerdir. * A;•asofyada bir cini müzesi 
acılacaktır. 

ıır Mıs ıra sipariş <>lunan aitır 
derılcrle köselelerin bir kı~mı l!el
ır. :s ve J?imırükten çıkarılmıştır. 
Muteba:kisi de hafta ıcınde gele
cektir. 

•- Bir zamanlar babası ile l!Ö
rüşüvorduıı Şimdi de oglunu tu
zağına düşürdün! .. diyerek hav -
kırmıştır. 

Nihayet gelen pclisler kavı?acı 
ihtiyarı vakalamıslar ve asliye 
birinci ceza ınahkeınesıne ver • 
mi.slerdir. 

Muhakeme esnasında; İhsan A
carın; .Hikmetin s•mdı Anad<>ludıa 
bulunan k<>easını da tahkir etti~ 
ve bu hususta açılıınıs bir dava 
bulunduğu anlaşılmış ve bu dos
yanın asliye 1 inci cezaya getiril
mesi için muhakeme başka bir ııü
ne bırakılmıştır. 

Ebe Naciyenin 
muhakemesi 

Haseki hastanesi dokl-Orlarından 
Kilisli Mehmet Ali\'i Ankarada 
tabanca ile öldür<.'1 scvı:ıilisi ebe 
Naciyenin temyızen muhakemesi.
ne evvelki gün Ankarada devam 
olunmuştur. 

Şehrimizde istinabe yoli!e alı
nan şahitlerin ifadeleri bu celsede 
okunmuş ve ebe N acive bu ifa
delere karşı; koc;,;sından booşan _ 
dıktan sonra Mehmet Aliyi tanı
mış oldui"runu söylemis; muhake
me bosaıı:ma tezkerelerinin celbo
lunması için 30 eylüle talik olun
mustur. 

---<ıo---

* Tedavülden kaldırılan İngiliz H" d" t d d • liralarını merkez bankasına teslim ın 15 an an emır de 
edenlerin savı.sının ~000 ve teslim getirilecek 
olunan par;:.nın da 670 kusur bın 
liradan ıbaret olduğu anlasılmıs. 
paralar sandıklara konup mülıür
komistir. Elde kalanların dcitis _ 
tirilmelerine şimdilik imkan ı:ıö
r ü leıneıncktedir. * Elbiselik kumaşların f·at'arı 
hafta içinde yüzde 10 arbmıştır. * Kartalın Rahmanlar mevki
iııdaki 8 numaralı köşkün yatı 
malctebi haline sokulması karar -
laştınlmıstır. * Pendikte istasyon karşısında 
bakkal Muradın dtlkkanına l!ece 
camı kırmak suretilc hırsız .ııirnıis 
paralarla bazı eşya çalıp kacmıs- ıı 
tır. r,ı;chul h:rsız aranm-aktadır. * Karadenızde P<>dıma rnevki
indc kara\ a oturan Tuna isimli 
Macar vapurunun parçalanıp cı.
karılması kararla.ştırılmıslır. * Ordumuzun genç elemanla -
rın<ian General Zeki Erokayın ce. 
nazc;si dün Güldıane hastanesinden 
askeri merasimle kaldırılmıs ve 
Edirnekapı şebıtlijiine defoolun-
mı..stur. * Bu yıl .Akhisarın tütiin re
k<>!tesinin 4,5 anılyon kiloyu i:>ul
duı'!u ve mahsulün ook nefis ol
duf(u anlasılmıstır. * İııgilterenın Ankara büyük 
ekısı Sir Knatchvil ve refikası re
fakatlerinde sefaret atesesi olduıiiu 
halde bu sabah taVYare ile İzmire 
giderek fuarı ı.iyaret etnı:islerdir. * Çarşamba bicki ve d.işik yur
dunun sergisi dün Çarsamba 15 in
ce ılk ukul mektebi binasında a
cılmıslır. * Yedikule - Sinkecı tramvay
larından birinde bilctci fora.hım 
ile Mustafa diin tramvayda kav
ı?a etmişler ve muhakem<>de İb
rahim Mustafaya sövdl4!iınden 3 
.ııün hapis 1 lira para cezasıııa 
ve Mustafa da biletçiyi ~'kmeledi. 
itinden 25 lira para cezasına malı
küm edihniş!er cezalar tecil <>lun
mustur. 
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Hindistandan çuval gibi demir 
de getirtmek üzere teşebbüslere 
geçilmi$1:ir. 

Bu maksatla mahallinde tetkik
ler yapılmaktadır. Buna mukabil 
ıınemleketi.rrıizden Hinoelistana ih
raç edilecek olan malların cinsleri 
de esaslı bir şekilde lesbit olun -
maktadtr. 

---0--

Karışık su hikayeıi 
Son .ııünlerde şehrimizin muh

telıi semtlerinde satılan suların 
kaplarında ve tenekelerle dama
canalarda mühür bulunınadiitı ııö
rülerek belediyece tahkikata f!e
çilmistir. 

Sucular cemiyeti reisi avukat 
İzzet de belediye k()lltrolunun ıta-v
ri k.'.i;fi olduitunu, Jrontrol böyle de -
vam ederse schrimizin hileli su 
i(!!IH?kten kurtulaınıvacai!ını söY
leınistir. 

Birimizin Derdi 
Hepimizin Derdi 

Kanonika abideıi 
111imar bir oknyw:ııınm söy

lüyor: 
cİtalyadan ucuza getirilea 

taşlarla yapılmış olan Taksim 
abidesini, yakından tetkik e
dcrsenlı, bu taşların birer par
mak ayrıldığını görürsünüz. 
Bu taşlar su yedikçe erir ve 
delik deşik olur. İtalyada bn 
taşlardan yapılan abidelerde 
husule gelen yarıklar, su gir
mesin diye sık sık kapatılır. 
B!.z d~ ~öyle .Yapmazsak, gü
nun bırınde abide kaidesinin 
taba!<_ gibi açılıverdiğini gö- ~ 
recegı:ı. • l r 

- I3en hüküm giymekten hatta 
idam edilmekten korkmur~rum!. Cem'in vefatı Padişaha bı.ldı·rı·ıı·y 

Avukat El. bundan endı..şe edi- l Of 
Y?rlar~a müsterih olsunlar. Tela.şa, Fransız d•ktorlarını.ıı. i<ldiaa 
gurultuye, hakarete lüzum yok! şöyle idi: 
Ber; kim olduğumu, ne yaptığımı, .... Bir kimseye zebir verile-
alılaklı mı idim, değil mi id~ bilir .. ve bu zehir tedricen tesirini 
şimdi neyi.ı:n, ne yapıyorum bütün gösterelillir. Şch:ıı:ade ltn suretle 
bunları b:Jiyorum.!. Naram da çok zehirlenm~tir.• 
iyi tanıyorum. Avukat efendi o- Venedik hükılnıetiain vak'a ae.. 
nu öldükten sonra tanıdı. Ve .. bu visi o vakitler şu satırları yazm.q

Hııstalıi:ı arttı. Sedye ile AverA
ya, sonra Napoliye ıetirilcli, 

Burada ta\ihler kendisini teda'ti. 
ettiler. Kan aldılar, da.ha başka i
laçlar ıla vererek biru sıhlıatiai 
yoluna ko:r<l•r. Som-a ateşi. art
tı, artık ilaç almadı. - Reis bey en meşru bir hak

kın kullanılmasına müsaade ver • 
mis bulunuyorsunuz. Müek:kilim 
lehinde de aleyhınde de olsa ci
nayetini hangi sebepler altında 
yaptığını en ince noktalarına ka
dar bilmeli, öğrenmeliyiz!. Müda
faa hakkından daha meşru bir 
hak nasıl tasavvur olunabilir ki 
oncın keoihnesi, ~·arıda bırakıl -
ması i.>tensin-. Bövle bir talebi 
reddedecegını.zden eminim!. 

da;vadaki vaziyeti onu tammak, tır: 
, t'.'11lıl etmek, onun karakteri, te- cBugün, 25 şubat. Bütün hıris-
lfıkki ve d~ünceleri üzerinde dur- tiyanlık irin gayet acı bir hadise 

Şubatnı. yirmi beşinde vefat et
ti. Papa şehzadeyi zehirleyip te 
krala teeli:m etti, diye itham edil
di. 

rı;ak. değil benim aleyhimde bir vukua geldi. Kral Şarlın Romadaıı 
hukum almaktır. Söyledim. Tek- birlikte gelirdiğ-i Sultan Cem (Ka-
rar t-diyorum. Hüküm ne kadar a- pı) ya varmazdan evvel hastalaıı
"'r olursa olsun ona katlanmakta dı. Rivayete göre, nvelii. gözleriıo
asla tereddüt etmiycceğiın. Ka4r den biri nezle olmuş, sonra midesi' 
!eri rahat ol.;un. Belki hühnüıı muztarip olmuş veya nezleye tu -

tulmu!I.. l\Iaamafih, şehzade Kapı.. 
Ja geldi, kral daima yanında idi. 1 Arkası vaıı) 

.. Fa~at, bu ithamın aslı yoktur, 
çünkü olsa, nveli bundaıı Papa 
kendi zarar eder.• 

Venedik hükiımeti Sultan Ceınia 
veCatıru ilk evvel kendi Sultan 
Beyazıda haber vermek istedi. is
tanbula haber yolladı. L.taaı.ul 

Aldı Çörçil : 
Yazan: AHMET SÜKRÜ ES~JP 
İngiliz ve Alman devlet ada~t: 

lan arasındaki münakaşada ~ •. 
!erden sonra sıra Çörçile gclıllı~ 
Ingiliz Başvekili de Avanı kaıt'•· 
rası.nm huzurunda söylediği . 11~ 
tnkta askeri vaziyeti etrafile ıı• 
etmiştir. Çörçil nutkunu, JJitl•r. 
den farklı olarak büyük vak•1 

söylemiştir. Gerek her zanıan 10' 
giliz Başvekilinin nutuklarııı• 1" 
barüz etti.ten açık sözlülük iti~ 
rile ve gerek argümanlarını tes1f 
için zikrettiği rakamlar dolayısı 1 

mukni ve tatminkardır 
Çörçil, nutkunun bü;ük 1o5flll' 

nı iki aydanberi devam eden bJ' 
va harbine tahsis etmiştir. y;Uı•' 
kika gittik~e artan bir vuzulıl• a#· 
!aşılmaktadır ki bütün barbıJ 
mukadderatı bn hava müeııdel&' 
nin neticesine haklıdır. A!ınaJIY" 
nm hava kuvveti İngiltereniıı h." 
va kuvvetine şimdilik faiktıt· 
Çörçil bunu itiraf ediyor. ~ 
Almanya, garbi Avrupayı istilil' 
altına geçirdikten sonra bava b,r 
bi için coğrafJa bakımından dah• 
el~erişl: .b~ vaziyettedir. B.u~'. 
ragmen, ıkı aylık bilanço tnı:ıl!~ 
ler i.ç~n üın~t vericidir. Çörçil, ~,1 
ay ırıade Ingüizlerin ancak !>"' 

tavvare kaybettiklerini, ~ 
zayiatının ise, bu rakamın üç ıııiY 
li. olduğunu bildinniştir. Pilot :•' 
yıatı arasındaki nisbet ise bı~ 
karşı altıdır. Ağustos ayı içi o•' 
Alman tayyarelerinin İngi.lte;.e.J~ 
yaptıkları tahribat, sekiz yüz e~~ 
yıkmak ve 1075 insanı öldiirfl'e 
ten ibaı-ettir. Bu da inı:iltere iD,'' 
paratorluğu için telafisi müm.kiiJ 
olmıyan bir zarar sayılama•· 

Bunul)-la beraber, Çörçil, d;i.I ' 
nıanın Ingiltercye bir ilıraÇ bt" 
reketi te~eb biisünde bulunıtıJ.'.,. 
cağını farzetmenin tehlikesini Jıt' 
lirtın~ ve İngiliz milldini bu no~· 
tada daima uyanı.k bulunmıy• ~,. 
vet etıııistir. Düşman kafi nctı~ 
almak mecburiyetindedir ve cJI~ 
ayı zarfında İngilizler, çok <eti' 
bir mücadele için hazırlıklı lı~ ' 
Junıuahdırlar. 

Garpteki hava harbinden ş•1~
ta deniz harbine intikal eden Çiit" 
ril; İngilterenin Akdenizdeki .kil~ 
velini tebarüz ettirmiştir. I1a~' 
katen İtalyan resmi tebliğlerin'~ 
de s~n günlerde itiraf ettikleri 11' 
bi, Ingilizler Akdeuizin garlıiıl ' 
den şarkına doğru kafile hal~ 
gittikçe daha çoi< ticaret geıııilet' 
g~çirmektedirler. Dün neve<lil.,
bır tebliğlerinde de İtalya~ 
şarki Akdenizde büyük 'bir jngil~ 
ticaret gemisi kafilesine yap~ ' 
ları muvaHakiyetsiz hava bücıııo' 
!arından bahsetmişlerdir. ÇörçÜ:, 
son c!lnler zarfında şarki AJtd"'1i$ 
deki Ingiliz donanmasının en ktıt" 
vetli ve modern bir~ harP ır 
misi ile takviye edildiğini bildir~ 
nıiştir. Gerek İngiliz ika.ret ~ 
!erinin seyrüseferi ve ıerek h.r1 
gemilerinin harekitı, İtalyan I' 
niz kuvvetlerinin Akcleıaizde .,_ 
SÜ bir rol oyıuuııalı:ta 0~ 
g&termekte4.ir. 

Çörçil nutkunun pek u: bir ~ 
nuru politikaya tahsis etmiştir• ,,. 
ba.lıiste yala.ız Amerika iJa Jıl' 
dilen itilafa ve hafif terti• de '( 
~anya meselesine temas e~ 
IngiUz - Alaeriba iliWımn Jıel 
iltl tarafın da işine :ıiyadesil• ,J
verişli olduğunu söyledikten ..--_ 
ra elli harp gem.isinin İngiltertf' 
devri hakkında: 

- Bu münakale Bitlerin Jıef~' 
na nitnıiyecektir, 

demiştir. 

Romanya meselesi bak.kında ~ 
giliz Başvekil.inin kullandığı i 
c~e d!kkate liyıktır. Çörçil dt' 
nuştır ki: . 

- Benim şahsi dü..<iliıcenı, dııl' 
ma cenubi Dobri<:enin Bulgari•" 
iade edilmesi !hun geleceği ıııtt' 
kezinde idi. Macaristanın da s°' 

(l>namı 3 iı.ncü ıaııiltd'1 

tü<carlarından Girpiti padİPJı' 
haber ver.,.,ekti. 

Girpiti Vcneclik · senato•ıınr. 
tebligatını da takdim eyliyece~ • 
Bu tebligat şöyle idi: ~ 

cMalumu şahaneleri oı.ııu J 
Fransa kralı hazretleri Ronıad• 
bareket ederken biraderi ekr<0" 
le?i Sultan Cemi de beraber gıı' 
türı_nüş, NapoUyi a!<lıktan ve ~ 
kerde .. şebre girdikten sonra. ~~
kaç gundenberi hastalanaıı S"" 
zadei müşarünileybi de oraY• 'f 
~tm.iJlti, Sultası Cem boğazıDıJI 'ı~ 
tıhabından şikayet ediyordu. ı-ı.cı 
olmuş. bilahare göğsüne inıııış~ 
Müteaddit defalar kan aundı J 
halde hastalık birdeııbire şidde 
kesbetmiş ve şehzade şubatııı ~ 
mi ,~in~e •. sabaha karşı, ıı.i' 
mev udile ırtihal eylemiştir. Jla 
kat bundan ibarettir.• ,t> 

Buradan anlaşılıyordu k~ b ı" 
talık evv~la. bronşitle b.a~ıau~ 
~.nra zatürrıeyc çevirmış, se.Jtt' 
guude meş'um seyrini takip <> 
nıiştL ~i 
Şehzadeye yapılan usulü t•°Ce

de bunu gösteriyordu. Sultall d•' 
me bakan tabip Pavyalı 1'•~ 
isminde biri idi. · } 

lDevcımı var 



ON24SAAT 
içindeki 

Hadiseler 

İngilterenin 
lllukavemeti 
kırılmıyacak 

Aııı . ._--

Altdenizde 
İtalyanlar 

bulunamıyor! 

Romanyada tah 
sisatı mesture na· 
sıl harcanmış ? 

·1. 

1 

(Bu yazının metinleri Ane.. 
dohı Ajansı tıanerııerinıden r 
al.ınmı.ştır.) 

Tellais eden: MUAHMEK AIATUB 

Cumartesi giiııü ve ııecesi İngil
tere üzeriae YllPılan büyük hava 
taarrusunun son tafsilatı ile öğ
reniliyor ki, hu hücumlar, şimdi
ye kadar yapılan Alman taıırnız
larının en ınii~di.r ve Alman 
kaynaldarpıdan gelen haberlere 
göre, bu hücımılar, Berlin civarı
na yapılan baskınlara mn.kal>ele
bilmisildir. Bu son taarruzlarda 
İnııilteretle hayli miiltim ha9U ol
ıluiunu İngiliz tebliğleri ihde et
mektedir. Resmen bildirildiiine 
röre, 400 ölü, 1400 ağır yaralı el
dııiu tahmin edilmektedir. 

erı&an gazetesi son 
taa \· rruzu anlatıyor 

· · 'VYork 9 .. la., ııuı (A.A. )- Röy ter a-
'•r: 'l'i an: Nevyork Times yazı
baı ne mı°' boyunca yapılan tabri
~·•rısı .~ U~sa olsun ve Londnnlll 
fen Uz IU:erınde dumandan bir ~e
&'Jltere'~ış olmasına rağmen In
•e lıa nıo mukavemet etmemesi 
'•h•p Yatta kalmaması icia hiçbir 

it Yoktur. · 
' Ofald l' 'b . . . "'llıaııı rı une dıyor kı: Galıba 
lap~kar, şimdi gece taarruzları 
duıij11 a çalışıyorlar. Çiinkü giin
b,, ıııu~apılau hiicuınlar, kuvvetli 
dı, il nfaaya maruz kalmakta -.. u b 
J'.dir, p' el~i korkunç bir strate-
tı bir •~at Ingiliz milleti gibi şe
fa~İYc~ıı~Je~e karsı hiçbir muvaf-
1•ıeıclir c ıktıran etmemesi nıuhte-

~O~aııya İtalyaya 
~teşekkir vaziyette 
Q•tainıa 9 (A.A.)- Ste!ani: Ge
~ı ıeı .\ntonescu, Duçeye aşağıda-
tı.s~~fı göndermi~tir: 
it lllıs, 

Ve s~n ınille!i _yen.iden guru~la 
l<Itirk estçe Lalın sımasını yuk
l'iik !) eu ltalyan milletine ve bii
'• iiın~jcs~ne karşı beslediği iman 
ı·•tuın ' 1 erın ifadesini size yollu-

Ouç~ d 
Sa111· ~ şu cevabı vermiştir: 

~İnıı,:;nı selamlarınızdan dolayı 
l'ırıiıe arını. Yeniden kurma ese
~ilicti lll.uvaffa!Uyetler, Rumen 
'1i •d• ne de sulh ve refah temen-

tek · · 1• Yt So sızı se anılarım. 
ians,,,.. fya 9 (A.A.) - Stefani a-

c: ·"'an· 
entıh· · 

l'iicuıı d 1 Do~riceı:_iıı ana vatana 
ol(!~ A. olavısıle dun ~.:ıbah Sof -

de leksandre .N'ewski kılı.>e -
\· Dılınnıuazzam bir ruhani ayin 

1t C: 1'itır. 
~tansacnevre 9 (A.A.)- D. N. B. 
tılitıı. bankası umum müdürü 
~tı ider, Fransız demiryolları şir
~ılôr,;.at~e mt>Clisi reisligıne tayin 

Yt .., ır. 

hıı<lirTenevre 9 (A.A.)- D. N. B. 
rıldi~~or: ,Vhiiden smen bildi -
~c Gaır,e ~ore, Re~·naud, Daladier 
q•r <'teklınden ba ka şimdiye ka
llıııı es . enesde emniyette bulu -
levltif iti dahili ve nazırı Muadel de 

edılın; t' ş ır. 

t-.faa.rif dilsizler mnk-
tebi açacuk 

h;,i ( 1 inci sahifeden devam ) 
ı,,a::.~nıleket dibizlerinin okur, 
~liıı iç' ır hale getirilmeleridir. Bu
t~t-.ı::.t 111 lllaarif nıüdürlü:'lüne ınü
blııı i,t •:.cı·ek bir mekteıı acılma-
1 ~I etı~ ık. Maarif bu rkamızı ka
l ••ağ · Ayrıca ge~e kursları da 
"••ıd 12

• Buı:üıı muhtelif iş salıa
"'-aı,: <alışan dilsiz san·aıkiırlar 
;~•ıııe cf ekseriyetle iyi muamele 
ı 'I iz llıektedirler. Bunun için 
.~'d,,rı '•ıı'atkarları çalıştığı ~·er
~ 1tlı·clealarak bir araya topfayıp 
'titr h"r açnıak isli•·oruz. Bu atcl-
n U) "k ' k •tak ·u bir çatı altıııda topla-
! ~ndu/• terzili1', maraıJ;ozluk, 
ı"da11 ~cılık gibi muhtelif kısıın
{"~~nk~ha~et olacaktır. Dilsizlerin 
.tnj is u ışarctleri gayrikafidir. 

;•. •ras"'eller bulup Türk dilsi2le-
1ls;, ktıda umumilestirınek ve 

'•le ~1 1~• erkeklerimizi birbirle
~~lat1111endirnıek de en birinci da
~· •z ıneyanında bulunmak -

Bu yüzden ltalyanlarla 
harbetmek fırsatı yok! 

Bunlann tetkiki için 
komisyonlar kuruldu 

Londra 9 (AA)- Taymis ıa- Bükreş 9 (A.A.)- Stefani ajan-
zetcsi başmakalesinde diyor ki: sından: General Antonescu, bir • 

Başvelı:ilin Akdenizdeki bahri çok mühim tedbirler ittihaz et -
harekat hakkında yaptıiı telmih miştir. Bunlardan hir tanesi bil-
ve bilahare Bahriye Nezareti tara- hır.;sa son on sene zarhnda başv ... 
fından neşredilen tebliğ, Akde».iı:- kıilet, nazırlık, müsteşarlık ve ne-
de kimin hareket serbestisine sa- zaret umumi katipliği makamla-
hip olduğunu açıkça göstermekte- rıııda bulunmuş olan zevatın ta-
dir. Bir hafta müddetle İngiliz fi- sarrufunda bulunan emval ve em
loları şarki, garbi ve merkezi Ak- !ikin ve servet.in kontrolüne mü-' 
dnizde cevelan etmiş ve tek İtal- teallik bulunmaktadır. 
yan gemısıne raslamamışlardtr. Diğef bir tedbir de Romanya 
Düsman harp gernilerile ınuhare- milli baokasırun son bes sene zar. 
be etmeı.. fırsatından mahrum ka- fındaki ecnebi dövizi istimalinin, 
lan ve Akdenizde hareket halinde son 10 sene içinde teslihata tahsiııı 
bulunan İngiliz filolan İtalyan tay- edilmiş mebaliğin ne suretle kul-
''arelerine ağır zayiat verdirmiş- lanılınış olduğunun, nihayet her 
)erdir. Jıezaretin tahsisatı mesturesinin 

Bombardıman tayyarelerimiz, son beş sene zarfındaki sarfı su -
Sardenya ve &odos gibi birbirin- rctinin kontrolüne miiieallik bu-
den uzak mesafede buJunan İta)- lunmaktadır. 
yan tayyare meydan ve iislerine General Antonescu, son sekiz se-
hiicmn etmişlerdir. Avcı tayyare- ne zarfında riiiyet edilmiş olan 
!erimizin de bundan az muvaffa- siyasi mavalann tetkiki için bir ko-
kiyeli olmuş değildir. Onlar da İ- ıııis~~n teşkil etmiş~ir. • 
talyanlara yardıma gelen junkers Dıı:er tarafta~ do~d"n d~~u-
87 tininde pike uçuş yapan beş tay-ı Y.a veya do~ayısıle e~k~. Kral .'kin-
yare düşümıüşlerdir. Diğer dör- cı Karola aıt olan ~u~~n aksıyon-
dünü de Sicilyaya kadar kovala _ larla nama :-:ey~. h~mılı~c muhar-

d 
. . . . . . rer olup muşarunıleyhın malı o-

mıslar ır. Ingılız geınilerıne hıç la b"t" h bl' nJ 
b. ·h lmad ... . . . . n u un es am ''C o ıgasyo ar 
ır asar_ O ıgı gıbı hıçbır ne- kiınin elinde olursa olsun bloke 

fere ?e bırşey olınarıııştır. olacaklar ve öyle kalacaklardır. 
Bır balıkcı gemisi Biitiin bu eshamın bugiinden iti-

• haren beş giin znfında B'ikreş 
mayıne çarptı mahkemesine tevdi edilmesi icap 

Londra 9 (A.A.)- Salaconde ede~.. . . 
Grinsby balıkçı gemisi cnmartesi Dıger ~ır kararnan_ıe, aksıyo_nla-
sabahı şimal denizinde bir ına)·ne nndan. hır kısın~ eskı K~al~ aıt o-
çarparak ·batmıştır. Tayfalardan ~an mu~S!eselerıu ~angılerı oldu-
sekizi kayıptır. Sağ kalan dört kişi gımu gostermektedır. 
arasında geminin patr?_nıı d~ bu- Karol İsviçreye vardı 
lu~ınaktadır. Bunlar dıger hır ge- Londra 9 (AA.)- Sabık Kral 
mı tar~f~ııd~n ku~tarıl.a~":1< lima - I<arol diia Luganoya muvasalat 
na ı:ctırılnıışlerdır. Bırısı ,·aralı- etnıı' g"J k d b' ! ı 
d " ş ve o enarın a ır o e e 
ır_ ve hastaneye kaldırılnuştır. inınistir. Ayni trenden bir kadın 

Saı:- kal~nlardan b~ri de diğer bir da ;.;mistir. Bunun Madam Lü _ 
ark•da ıle 28 dakika suda kal - pesko olduğu zannedilmektedir 
dı.kt.au_ sonra kurtarıldıitna söy - * Bucnos _ Aıres 9 (AA.) :_ 
lcmıştır. G f S k · .. k" h ra pee ruvazoru er anı ar ... 
*Buda-peşte 9 {A.A.)- Yugos- biyesine mensup 15 zabit, me'llruf 

lavya rnilh .bayramı munasebetile bulundukları Martin Garcia ada. 
Maca.r naıb~, Yu~lav naıbı Prens sıııdan kamnı.şlardır. Bunların Al
Paulu k.Jrık etmiş .. Prens de iz- manyaya dönmek üzere bir Japan 
har edüen tern~nnilere hararelle vapuruna binmiş oldukları zanne-
te:,ekkür c~tır. d~ktedir. * Barseltn 9 (A.A.) - Milliyet- * Vişi 9 (A.A.)- Havas: Bahri-
pervcrler .safında harbe i:;tirak et- ye nazm Amiral Darlan General 
miş olan lsP3J1Va.da mukim İlal - Huntzi.n.ııerin ııavbubetinde harbi-
yanlardan murekkep bir l!I'UP Ital-ı ye nezaretini vekaleten idare ede-
yava hareket etmiştir. . cektir. 

• • : -'-_. .j - - "':. .. .. .... -

Bu sabah bir otomo
bil kazası oldu 

Bu sabah saat 9 buçukta Türbe
de tranı\•ay caddesinde !cci bir o
toıuuhil ka;ıası ohuu~tur. G~ yaş
larında Ahmet isminde bir .1d,un 
karc,ı kaldırıma ı:e~mek isterk•n 
Beyazıt istikametinden fıclınekte 
olan 228; nuınaralı taksi aruhası 
birdenbire kar ... ı!'lına ç1kn11~ ye 
ilıti,.arı altına alıırn,tır. Bu kaza 
neticesinde zavall adam muhtelif 
yerlerinden yaralanıp tedaviye 
kaldıı ılnw;tır. 

Tarabyada oturan ve Standard 
ı:az kumpanyasında çalı•aıı ~1ilıa
lakiniıı kızı 17 yaşıııda Fn~ulya 
TarabJada gezerken 1187 numa
ralı otomobil çarparak zarnllı kız
cağızı iki ayağından varalaını.ştır. 
Yaralı kız Be)·oğlu hastanesine 
kaldırılmıştır. 

İstanbulda miintesir Lkdam 
ııazetesi mes'ul müdıirlüi!üne 
Dairemizden haricen t:ınzim Pdi-

lip 5 Eylul 1910 tarih ve 3872 No. 
ile musaddak s:ıtıo senedi muci -
bince Kadıköyünde Kmltoprakta 
Bağdat caddesinde 65/1 No. lu 
bakkative mağllZ'ISının bilumum 
deııı;rbaş esvasile içinde mc\ tut 
cmk.ıi tticcariyesini sahibi bulu
r.an Sıdıka Örs isbu senet ile ayni 
senette mukim İbrahtın Ozana 
zıkri ge1;cn şckılde satm:s oldu -
g·ur.dan eski ınutasa.rrıfından mat. 
lubatı bu!unanların (il) on bir 
ııün zarfında .v~'Cldi eminde mev
cut satış bcdelin<len matluplarıru 
almak üzere 1müracaa~l:;,rı tic:ıret 
kanununun olbaptaki ahkamı mu
dbince gazetenizle de ilanı rıca 
olunur. 

Kadıköyünde 
Üsküdar birinci Noteri 

birini doğrıyacak. tı. 

ABÔÖLHAM1TnN'ASii"üE'VRiiOi? 
•tı Bu haberler de Reşit Paşanın 

n1c\'ki ve \·azi~·etini müşkülcstiri
lOrdu. 

Hareket ordusunun ınaişe! nok
tasından mukadderatı böyle daire
c!en daireye dolasa dursun Vilayet, 
Ziraat Bankası E 'irne şubesinde 

ınevcut olduğu haber aluıan dört 
bin lirayı alınağa karar vermişti. 
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0,t ~iraat Bankasında para vardı 
ih .' 1 rıe I ~ lııııaı· g~ cc_ek akceııin \'Ürudu 

1 U •rı ~ .. •nıdıki ihtiyaca ta bugün
~ lıj, b· Ubreın \'C kat'i nıüstacel:.ı

tı 'ltf'd 
1.tl şu d k 81 l'si olan1az. Bunun i-
~' llluh \ikai nıühinıınede faide. 
1 "· ıp ~ er~ye \·akit mii,ait ol
ı 'Q• ile e~.aıı ıniişkiilat biraııdn
ı,1'°"'r "'d.uessiri filiye istih•aline 

111d ıı ' ıldhrinden \"ill,·ct nıa • 
ıl \·es · · •n aı · aır devair sandıkların-
1~h~n·'"111•k sııretilc mebaliğı mat 
"1~ 'n it .. -lt· '' ıın •sına nııısaade hu ·urııL 

'teı·e t'"k1nda mazrufen 'i13yeti 
• d' • ı · lkı . ınıı azım gelir• 
Utı ordu I~evaznn daire i 

Re i İbrahıın 
( ı r \C d'ltZ~) 

:vluhabere uzndık~a Re~it Paşa 
fena halde asabileşiyor ve vaziyet 
gittikçe güçleşiyordu. H'c bir da
ireden para tedarikine inıkiın ba
sıl olamıyordu , 

Hükıinıet k nalından İ•tanbul 
vasılasile de para tedariki im kan- 1 

sızdı. 
Su halde Japılacnk bir is \·ardı: 

Ban:.alardal..i paralara \ a•ıy~t et• 
mck. 

Hareket Qrdusunun ma rafını 
tem·n elnır:k i in bundan b a ne 
·ııpılabilirdi ! 
Eı! rneve 1 tanbuldan gelen ha

lıe 1er ı:orc cYa.kınd kun ııövdc. I 
ı., rccck \e lslanbııl halkı bir-

Banka müdürü tabii mes'uliyet. 
ten korkarak, Müduriyeti umumi
)esindeıı cnıir alınnrlıkça bu para
yı vcrıuİ;) ordu. Bıınun üzerine Re· 
şit Paşn. İstanbulda Ziraat Banka
sı ~Jüdüriyeti umumiyesine şu 
telgrafı çekmeğe mecbur oluyor: 

lstanbulda Ziraat Bankası 
l:li.ı.dıir~yeL• Umuıniyesine 

'.\lühim ve r.ıüslaceldir. 
[Vesika: 82] 

Evrak nuınaarsı 
83 

c:\luinatı askeriyenin temini i
çin akçeye şiddet ihtiyaç oldui(un. 
dan l\lalsandığilc Ziraat Bank şu
br;;i ınt•\·cudıınun hem{'n ordu vez
ne'.'lınc tc!!ıliıui İkinci ordu kuman-

' A>-kası var J 

l:lu taarruzlarda Alınanlar 99 
tayyare kaybetmişlerdir. 2% İnıi
liz tayyaresi de kayıptır, Fakat 8 
İngiliz pilotu sağdır. Bn hüeamlar 
70 saat devam etmiş ve cok şid
detli hava harpleri olmuş. 

Muharebenin son saflıalarında, 
Alman tayyareleri gelişi giizel 
bombardıman yapmışlardır. Al -
man tayvarelerinin büyiik bir kıs
mı Londranın şarkında Taymis 
nehrinin iki sahilinde bilhassa ne
hir kenarınd3 mütekiısif bir şekil
de faaliyet göstermiş, ve bu mın
takada üçü büyii.k olmak üzere mü
teaddit )'angın çıkmıştır. Hasar 
çoktur. Dirçok IUmseler muvakka
ten sığınaksız kalmışlarsa da, bun
lar, bilahare bu mınta.kadan uzak
la ·tırılmış, kendilerine sığınak ve 
yiyecek temin edilmiştir. Bu mn-

takada, funnıe hizmetlerine mah
sus tesisat üzerine de bombalar 
düşmiiş ve bazı servislerin işle -
mesi ciddi surette kesilmiştir. 

Londra limanına ait doklara da 
birçok bombalar alılmı~ ve Tay
misin cenubundaki doklarda bii
yük bir yangın çıkmıştır. Diğer 

mahallerde birkaç antrepo hasara 
uğramış ve müteaddit mavnalar 
yanmıştır. Londranın diğer kısım

larına da birçok bombalar diiş -
ınüştür. Cenubi Londrada ili mek
tep binası hasara uğramışhr. Mer
kezi Londrada yangınlar çıkmış, 
bazı mahallelerde evler harap ol
muştur. Bu mıntakalarda sivil a
hali tahliye olunmuş, ana cadde
lerde se.vrüseferin işlemesi tekrar 
temin edilmiştir. 

HER TİP TAYYARE 

Londra mıntakasının haricinde 
a~ağı Taymis petrol tesisatında çı
kan büyük bir yanıoıı çok hasar 
verdirmişlerdir. Pazar sabahı, 
bütün yangınlar taına:men 
ınevziileştirilmiş bulunnyordu. Fa
kat. biitün bu hasara rağmen as
keri ehemnıiyette hiçbir binaya 
hasar yapılamamıştır. Alınan kay
naklarına göre, bu hiicuınlarda, 
Almanlar, her tipten bütün ağır 
bombardıman tayyarelerini ve 
avcılarını kullanmışlardır. Her 
bombardıman tayyaresi İngiliz a
dası üzerine iki bin kilo infilak 
maddesi götiirmü~tiir. Hücunı cs
ııasında1 Londra Üz':"rine bir mil
yon kilodan fazla demir yağmış
tır. İngiliz hava barajı cenuptan 
delinmiştir. J<'akat, Londra etra
fındaki miidafaa çemberini yar
mak çok ııiic olmuştnr, 

İngilizler, Londrayı anudaııe 
miidafaa etmektedir. 

Bu taarruzlardaki harekatı A1-
n1an hava mareşali Fransının şi
malinde bizzat i:lare etmiştir. 

Pazar günü bava Caaüyeti az ol
muştur. 8 Alınan ve 3 İngiliz tay
yaresi diişmiiştür. 
İNGİLİZLERIN MUKABELESİ 
İnı:iliz bombardıman tayyarele

ri de, fena ha\'a şartlarına rağmen 
işı:al altında bulunan Manş liman
larındaki seyriisefere karşı bil • 
cnınlar yapmıştır. Calaisde bomba
lar, lı8\'uzln limanın methali ara
sında patlamıştır. Boulognede yan
gınlar çıkarılmış ve Loubep ha -
~-uzuna tnm isabet olmuştur. Os
tende mavnalara da bombalar isa
bet etmistir. Diinkerkte toplu hal
de bulunan mavnalara da biicum 
edilmiştir. 

Sahili aşan diğer bombardıman 
!iloları da Esseııde Krup fabrika
larına, Emdcndc Zveiruckende 
harp levazımı fabrikalarına ve 
Gelsenkircben petrol tesisatına 

hücum etmişlerdir. Mannheim, Eh
rang ve Hamda derniryolu depo
ları bombalanmış ve yangınlar çı
kartılmıştır. Karaormanda bulu • 
nan harp levazım depolarına ye
niden hücum edilmis, büyiik yan
gınlar çıkarılmıştır. Calais civa -
ruıda tonçu ve projektör mevzile
rine bol)lbalar atılmış, Colnıar tay
yare ıneJdanına hiicum t'diJn1is. 
hangarlarda yan~ın ('ıkınıstır. Da· 
ha bazı tan nre nıeJdanlaı·ına da • 

DIŞ PQ~iTiKA 

Aldı Çörçil: 
(2 inci sahifeden devam• 

mulıarebeıleu sonra utra<biı mu
ameleden memnun değildim. 

Bu sözler, İıı&iJterenin, garanti
yi reddettikten sonra Romanya -
ııın mukaddera tile aialı:adar ol • 
madığnu anlatmaktadır, &aııen 
yukarıki sözlerin akebinde Bitler 
imparatorluğunun genişliğinden 
lıahsetmesi, Romanyanın artık bu 
imparatorluk hudntları içinde sa
yılabileceğine delil olarak alına
bilir. Alacak Ç-Orçil, bu imparator
luğun, yapıldıi:ı kadar çabuk yı
kılaca(ını iliıve etmiştir. 

Gerek Hitlerin ve gerek Çörçi
lin söyl...ıilderi nutuklardan anla
şılı)'-Or ki bn İngiliz - Alman mü
cadelesi gittikçe bir sinir harbi 
mahiyetini almaktadır, Ve Çör çil 
tarafmclan söylen.eıı nut:ku.ıı en 
kuvvetli tarafı da bu sinir harbi 
hakkındaki sözlerdir. İngiltere 
Başvekili demiştir ki: 

- Eker kütle halinde İngiliz ve 
Alman milletleri arasında bir sinir 
knvveti ve iktiham kabiliyeti mii
cadclesi başlıyacak ise, bu müca
delenin şiddeti ne ollp'Sa olsun, 
öniinden .kaçnııyacağız. Biz şu fi
kirdeyiz ki müesseselerin doğur
duğu ahlak ve seciye, cebirle tah
mil edilen ınihaniki disiplinden ne 
elde edWrse edilsin, bunlardan da
ha azimkir ve mütehammil ola
caktır. 

Mibaniki disiplin karşısında ah
lılk ve seeiye ... 4te inı;Itere Baş
vekili, bu sözlerile İngiliz mille
tinin h'lkild lruvvet kaynağını ifşa 
etmiş oldu. 

SARAY Sineması 
12 Eylıil Perşembe akşamı 

Yeni sinema mevsimini açıyor. 
İlk pro.,-amı: 

CESAR ROlUEO 
ve MARJORİE WEA VEN 
tarafından oynanmış olan 

MAAO[Nl[ff Ş[YTANI 
Fevkalade heyecanh ve 

hissi bir filın 

Aşk .. Macera .. 
2 saa!lik heyecan. 

muvafalkiyetli hüc;ımlar yapıl -
mışhr. 

KAROLE TECA YÜZ EDİLDİ 
Alman D. N. B. ajansının bil

dirdiğine göre, eski Romanya kra
lı Karo! hususi trenle Yug06lav 
hududuna yakla::.ırken, saat 17 de 
tren hattının ili tarafında yer alan 
birkaç yüz lejiyoner tiifek ve ta
bancalarla eski kralın trenine ateş 
açmışlardır. Tren derhal sür'atini 
arttırarak kaçmıştır. l'rendelı:i mu
hafızlar da bu ateşe mukabele et
mişlerdir. 

Vaı:onların birçok camları kı -
nlmıştır. Karolün treni kaçtıktan 
sonra, bir kısı.nı lejiyonerler, mün
ferit bir lokomotife binerek hususi 
trenin peşinden kovalamışlardır. 
Fakat, hususi tren, Yugoslav hu
dut istasyonuna varmış bulunu • 
yordu. 

Tren, Yugoslavyadan sonra, İ
talyan arazisine girmis. sonra İs
viçreyc vasıl olmustur. 

Karole, İsviçre hiikilmeti, ancak 
bir aylık bir ikamet müsa3desi 
\•ermiştir. Sabık Kral şimdilik Lu
gano gölü üzerinde bir otelde ka
lacaktır. Kendisine l\fadam Lupcs
co ile eslU Kral hanedanı nazırı 
mareşal Urda.re.an, diğer bazı za
bitler, sahsi maiyeti ve hizmetçi
leri refakat etmektedir. Bunların 
ıtıccnıuu 30 ki~idir. 
BULGAR - RU.\lEN A....ı.AŞMASI 

Dobricenin BııJ,,arlara terlU hak· 
kındaki anlaşmanın esaslarına gö
re, anlaşma tasdik edilir edilmez, 
Bulgar askeri komisyonları Ru -
men komisyonları ile iş bir!;ği ya
parak mahallinde yeni hududu ta
yin edecektir. Sivil Bulgar ına -
kamları 15 eylıilde Dobriceye gi
rerek devlete ait ve umumi bina
ları işgal edeceklerdir. 20 eylıil sa
bahı saat 9 da Bulgar kıt'aları hu
dudu geçerek 10 giin zarfında ce
nubi Dobriccyi işgal edecektir. An
lasmanın tasdikini müteakip üç 
ay içinde cenubi Dobricedeki Ru
men ve şimali Dobricedeki Bul -
ı:ar ahalinin mecburi mübadelesi 
yapılacaktır. iki memleketiıı di
ğer mıntaknlarındaki ahalinin mü
badelesi bir sene içinde ihtiyari 
olacaktır. 

Bulgar devleti 450 milyar leva 
muadili bir meblağı ley olarak Ru
men hükumetine verecektir. 
MACARLARIN BİR TEKZİBl 
Macar ajansı, J\lacaristandan 

Alman kıtaatı geçtiği hakkındaki 
sa'-·inları tekzip ctn1ekte, sadece 
Besarabyadan tahliye edilecek 90 
bin Almanın, Alnıaııyaya nakille
ri ilo alakadar olarak :'lfacar lıü -
klın1rtinin nıüsaP.dtsilc Afn1an iş 
biirosu mcmnrllrı.ıın :\fac:."a~!.tan
da .... cynhat et:nC'ktc oldulı.lar1uı 
lıildirıuiştir. 

1 

lstanbul ve Kocaeli 
güreş birincisi oldu 

Şehrimizde yapılan futbol müsaba
kalarının neticelerini yazıy,oruz 
İ2ımir 9 (Hususi) - Türkiye ser

be$\ ııiires birincilikleri müsaba -
kasına dün sahalı ve öaleden sonra 
fuarın tiyatrosunda devam edildi. 
(Müsabakalardan sonra vali derece 
alan güreşçilere madal.valar wrdi. 
Güreşlerin neticelerini bildiri -

vurum: 
56 kiloda birinci Kocaelili Niya

zi, ikinci Balıkesirli Ahmet ve ü
ciin<:ü İstanbullu Ahmet. 

61 kiloda birinci Kocaeliden Nu
ri, ikinci İstarıbuldan Halil ve ü
çüncü Çorumlu RaJ!ıp. 

66 kiloda birinci İcelli Y ahva. 
ikinci Ankaralı Yaşar ve üçüncü 
İstanbullu İzzet. 

72 kiloda birinci Ankaralı Celal, 
İkinci Kocaelili İsmail ve ücüncü 
Balıkesirli İbrahim. 

79 kiloda birinci İstanbullu İs
ıınail, ikinci İz.mirli Muhlis ve ü
çüncü Kocaelilı Enver. 

87 kiloda birinci Çorumlu Mc.h.
met Ali, ikinci kelli Ahmet ve ii
çüncü Kocaelili Ahımct. 
Ağır siklelte bırinci İstanbul'..ı 

Ahmet, ık.inci İzmirli Mehmet ve 
üçüncü Çorumlu Hüseyin. 
· Umumi puvan taksiminde (stan-ı 
bul ve Kocaeli birınci, İccl ve An
kara ikinci, Cc•rum ücüncü. İzmir 
dôrdüncü ve Balıkesir besinci ol
ımuslardır. 

DÜNKÜ MAÇLAR 
Ankaranın Maskcspor taıkunı 

dün Seref stadında İstanbul şam
pivoııu Besiktaş ile bir maç vaıı
mıstır. Oyunu, e\'·ve1i idare etmesi 
kararlaştırı1mıs olan Hüsnünün 
taklffiiarın sahaya ~eç .ııelmelcrıni 
ilfri ürerek hakemlikten çekii- 1 
mesi uzcrine, veni hakem nam - 1 
zetic>rinden Bülent idare etın:stir. 
De•iktaşın hücumile baslıvan o

vun ılk anlarda sür'atle devam e
derken İstanbul takımının fırsat 
kaçırmasına mukabil, Maskesıxır 
:ıol ki vasılasile 4 üncü dakıkada 
b'1' gol atmıştır. 

Bu gol üzerine ciddi suret~ ha. 
rt>ketc ııecen Bcsiktas devrenin 
<le büyük bir kısm'ııı lt>k J<ale sek
linde ovnamı.şsa da, birçok fırsat-: 
lar kaçırarak gol cıkaramamıstır. 

İkincı dc>vreve 1 - O mağlup va
ziyette baslıyan Besı.ktas. ·bu devre 
onma ııireıı santrfor İbrahim va
sıtilSile ilk dekikalarda beraber
Lih tesis etınistir. Bu ııoldcn on 
dakika sonra Serefin güzel bir sü
tü ıle İstanbul ııalip yazivete uec
ıınis fakat beş dakıka gecmeden 
Ankar...,;olici. sağaçığın ortasına 

Suriyenin süku
·,unu 

kadar 
b o z m ak 
tehlikeli 

bir şey olmaz 
(B•şmakaleden devam) 

Tarzındaki nıiitaleası da Roma
nın 1nar..J(q> Fransa ve n1üsten1Je
keleri hakkında ne diişündü~üniin 
bariz bir \'esikasıdır. Bu itibarla 
en elemirde Suriyedeki Fransız 
fevkalade komiserine ve askeri 
komutanına düşen teyakkuz ve 
tedbir nzifesi olmak gerektir. 
Fransanın ıniitareke ile nasLI bir 
istikbale götüriilmek istendiği te
barüz ettiğine göre bu teJakkuz 
ve tedbir vazifesinin neler olabi
leceği aşikardır. Saniyen ,.e hatla 
en başla Suriyelilere düşen hiz -
metler vardır. İstiklal uğrunda 
bilhassa otuz ıki senedir açıkça ve 
filen, elli bir senedir de gizliden 
ı:izliye cabalıyan ,.e bilhassa bu 
)·iizden Fransız istilasıııa uğrıyan 
Surivcliler için de bu hizmetlerin 
ne\' 1i \'C sırası gözönündedir. 

italynnın SuriJeyi silahtan tec
rit etınek, her türlii mukav~met 
inık5nını refcylemek suretilc iş
r.ale tesebbüs etmesi yukarıda da 
tebarüz ettirdiğimiz ihtilatlara ve
sile Hrmese bile herşeyin basın
da İngilizlerin daha atılgan dav
ranıp Suri.veyi işgal eylemeleıine 
sebep olacaktır. Buna bilhassa Mı
sır ve Irak111 müdafaası inıil o
latak ve Filisföıdeki İnıriliz kuv
vetleri icin Suriyeyi işgal e:ylen1ek, 
hatla, Suriycdeki Fransız kuvvet
ı~ri it& tcsriki mesai ed("rek Suri
,·c\'İ hür Fransanın bir bölgesi ha
linde bulunıiurınak ifası cetin ve 
mü~kiil bir tesebhih olmıvacaktır. 
Av~i zamanda. \'C muhakkak ki 
biitün Araıılık alemi cfilen ve 
kay}rlı .. İf:ılva ,.fi Alınan Yanın a
]e,hin<' di;nre<'k ,.e bunun mnddi 
\"t~ ın.anry\ tn<'s'tıl1,·rti de hic ~Üp
hrs ·z a·ıı, r:ıc alt olaraktır. IJu iti- ı 

l(iızel bir kafa vurarak takJnını 
berabere vaziyete soJmı1.1.5tur. 

Maamaiih Beı;il<taş fürahimin 
hemen yaptııi;ı üçüncü golle tek
rar .ııalip vaziyete l!e\.'lnlStır. 32 
in<:İ dakikada yani Ankara hocum
larının sık.taşlığı bir sırada ıt.izel 
-bir frikik çeken Ankara santrforu 
Beşiktaşlıların moralinı bozan ü
çüncü ııolü atmıştır, 

Galibi yeti .ı.k.i defa lw;ıcan Be
şiktaş son bir ııayretle Ankara ka. 
lesini tazyik ederek ııol cıkar -
mıya uğraşırken bırç-ok sayı fır • 
satları kaçırmasına raBınen, tam 
44 üncü dakika Hakkının hafif bir 
\'Uru•ile macı 4 - 3 kazanmı.ştır. 

Beşik!a.o;. famail (Çafetino), Ya
vuz, Enver, Memduh, Halil, Hü
seyin Sabahattin (Şakir). Hakkı. 
Orhan (İbrahim) Şer<'!, Tarık. 

l\Iaskespar: Hıfzı, İbr.ıhım, Ne<>
det, Musa. Reşat, Mehmet, Kenan. 
Ahnıet, Ce 1.11, Adem, Orner 

HUSUSİ l\!AÇLAR 
Ankara \'e İ:HantlUI taktmları -

nın ma<·ından bash.a dün bazı hu
susi Iutbol macları yapılır :ttr. 
Galatasaray, Feriköı·u 11-:J, fr ı·oı?
l:ısı:>or Kurtulusu 2.1, GalatasPor 
$ışlP., ı 3 - l venmi.')!c:ırdır. 

Bcı k ı· sahas:nda c .. ı Ve a ile 
Beykoz ;,arsılasrrışt:r. İli< a ·nevi 
hak.im bir oyundan so:'rıı Vef:ı Hl 
ga11p bıtırmı.ştır. İk.nc. l:afta; ~1-
da Beykoz ı ·i gol oaLa \\! ~.ue 
mukabil üc )!ol çı.!;.ırara« ;,.a hl
biyetteıı kurtutıınwş \•e •naç ~ _ 3 
beraberlikle bitmişt r. 

F'EXE.1.i3AHÇE. KOXGRE.S~ 

l.1\: erbahçe atlübu oün evka.ıade 
olara;.: top;.:rnarak. bcdi!n terbiyesi 
r.:_ıa.'!1name;-;.ı.nc ıntı.bak e".elesini 
obır kere daha ııörU:smw;llir. Maa
mafih bu s!'for de nıza.mı.Jme 
ımetn'nin klüO,, tc-oli~ edihnemis 
oftno.sı uzrr1ne ~ ..... husl!!)t.:ı mJza
~:erede bu;uı>m.ik iml:&.ı:a elde 
edikme.ımş ve irtib:ık ha.1<kındak.i 
kararın ancak niz.'.ımnamenin tet
kokind<-n sonra vcrıl...Oık'<'ei:.ı neti
ces:ne \":ltı!mıstır. 

ŞE.HİRLER ARASI TE."i!S 
MÜSABAKASI 

İzmir 9 (Hususi) - Şehirler a
rası tenis macı finalinde, İstanbul
lu Mualla ve Jale Ankaralı ~'ilips 
ve Adalete, İzmirli Alvoti ve İvan 
İstanbullu Suat ve Vedala. İstan
bullu Mualla. Ankaralı Filips'e, 
İzmirli Erik İstanbullu Teh·an'a, 
İslanbullu \'edat. Mualla Anka.. 
ralı Fılips ve Fohm;ye ı?alip .l!ei
dilt't. 

Bazı fırıncılar un 
ticareti yapıyor 

( 1 ine. sa1 ıfedcn det·anı) 
haz.ıı~ '.!() o:ı~a foda.karhk yap -
maktadır. Sehrın hakiı<i lhtıya -
cınd~ıı fazla verilecek her kilo 
bufrdanla hazine zararına. mah
dut bir zli.mrenin ııavri me~ru 
menfaati vardır. Halk mcnfaat;nı 
yapılan fedakarlı~ı istismare ca
Iışa ları tai<.ıp edip meydana çı

karmayı bir vazife bilirim.• de -
mistir. 

Ticaret Vekili, şimdi verilen yev. 
nuye 100 ton buğda\'ln; 200 bin 
k4inin ıaşcsine tekabül eltiırini; 
halbuki İstanbulun nüfusunun bil' 
denbire bu kadar artıınasına •m
kiın buJ .. nmadığına işaret etmiş

tir. 
Fırınlara hergün verilmekte o

lan ucuz unun bir kısmının borsa 
harıcinde ı;?izlice satıldıgı \'e bu 
suretle bazı fırıncıların uani meş
ru bir un ticaretine giriştikleri an
Jaşılınıı;tır. 

Filhakika yapılan kontollarda 
bazı fırınların depolarında gizli 
unlar bulunmı.ıştur 4 ı?Ünlü.k ek
mek bı;.hranına bilhassa un sak. 
lamanı'I sebep olduitu ba surclle 
tezahür etmektedir. 

Ofis; her günkü 400 ton buitda
yın değırmenlerde ıın haline ge
lişinden fırınlara tevziine kadar 
sıkı bir kontrola tabi tutulmasını 
kararlaştırarak rki ızündenberi b . 
kararını tatbika ııeçmiştir. 

barla Anupn harbi de\'am eder 
'"e henÜ7 neticeler ta}·yün e-tınemiş 
bulunurken Alman:.-a ve İtal) aJa 
dücıen insani hizınet harbi :va'.\'tna
n1ak. sağa sola hula~t1rınan1ak, 
ba~lann11s ol:ın yerltrde bitirn1ek
tir. Bu bakımdan Surİyc\'c de el
atmak ,·erine Surhenin istiklalini 
1,1rtarn11Ya ve Ara1l C!'.'zirc inin 
tamanunrll "ttlh ve istikrarı nıu
hafaza c-1 mi\'l' r;ll·o;,,mak err(':ktir .. 

E E'.\1 İZZET :ım:-.'1CE 



4- S O N T E L G R A F - 9 ETLUt, n.ı~ 

, ,-S.iı-.m·e·r-B•a•n•k
111 

•• N
1

-az•i•H•i -F·a·b-.. i·k·a-sı-•M•a•m•u••!•a•tı_Y_a.zl-ıl·c-B•a•sm_a_la•r•ı~·I İstanbul Levazım Amirliğin den Verilen 
Askeri Kıtaatı ilanları 

Harici 1 Muhtelif şehirler için tesbit olunan azami 
Keyfiyeti muhterem halkının:ın 

~crakend c satış {~atları aşağıda gCsterijmiştir. 
nazarı dil~katin{! arzcrleriz: 

Nazi:li Fabrikası MamulituiıJ.ı ~e• ake::da O!aırak Azami 

1- Nazilli ve havalisi • • • • • • • • 
2- Ege mıntakası . . • • . . . • 
3- İstanbul, TTakya ve l\lannara ha;·zası 
'- Eskişehire kadar Alyon ve Ankara hava!isi 

n Adana, Mersin, Konya ve lıa\ alisi ve Hatay 
Karadeniz sevahili, 1\-laJatya, Gaziantep, Ma
raş, Kayseri, S1vas, Kastamonu \ 'C hnvalisi 

5--Diyarbakır, Elazığ, Urfa, Erzurunı ve Şark 
Vilfıyetleri • . • • • • • • . • • · 

~eyaz zemiali Gömleklik ve p·j~11alık 

'Paıo., metresi Ha"!'rnl ""'"treoııi 

41 kuruş 43 kuruş 
41,5 • 4:>,5 • 
42 • 4.4 • 

f 42,5 • 44,5 • 

1 43 >' 45 • 

~oyaz zc11 ali 
R1111'T"a mtıtre<::İ 

32,5 
:;3 
33.5 

34 

34,5 

kuruş 

• 
• 

• 

• 

Hart zeminli 

n.5 kuruş 
31 
31,5 

35 

35,5 

• 
• 

• 

• 

SOMER BANK YERtl ~ALLAR PAZARL RI ~~ÜESSESESI 

Aşağıda yazı i ı mcvad PiıztırJıkLa. yaptu·ılocaktır. Ayrı ayrı pazarlıktan 12/ 
9/940 perşı::rıbr> cunü saat 10 da Adnnada askerl satın alma komh;yonunda ya
p ı lc~ ~-t r. (; , : r1. na ınes i kon1isyonda göıiili.ır. jstekliJerin kanuni vesikalarilc belli 
saatte komıı,;yona &ehnelcri. 999 - 8406 

Cinai Mık ıarı Talııain bedeli il~ teminatı 

Tevhit semeri 
Çift ath araba koşumu 

1 

Tek ·~:1:raba koşumu 
3,ouo.ooo kuru ot 
3,000.000 Arpa 
1,200,000 Yulaf 

a det L r ı Lira 
1125 600 

350 
350 ,,,. .. 

15,000 
2ı,ooo 

10,500 
1575 

788 

1esi 14/9/ 940 cumarlesi günü saat 11,JO 
da Ankarada M. M. V. satın aınıa ko
misyonunda yapıJacakt.ır. Taliplerın 

teklif edece.klerı m.iktarlar Uzerinden 
kanuni kat'i teminatlarHe birlikte ihale 
gün ve saatinde komisyona gelmeleri 
evsaf ve şartnamc~i 940 kuruşa ko -

tuplarını jhale saatinden 
komisyona vcrmelerL 

bır saat evvt1 

(905) (3153) .... 
380,000 kiJo un kapalı zarfla eksilt# 

meye konmuştur. Tahınin bedeli 33,200 
lirn ilk teminatı 3990 liradır. İhalesi 
7/J0/940 paz:ırtesi günü saat 16 da 
İspartada askeri satın alma komjsY~ 
nunda yapılucaktır. İ!:teklilerin ka .. 
nunı vesikalarile teklif mektuplaruı1 
ihale saatinden bir saat evveline !il""' 
dar komisyona vermeleri. 

727 - 7549 
.... 

Galata Şubeleri: İstanbul. AnMara, İLnıir, Adana, l\lerc;;;in, Beyo~ln. I~a'11kf.iy, 
roı=~mnı-.--ımun..-.-J~~aD~llEDilliClülaılEımımll 

Üç kalem yem pazarlıkla 14/9/940 
&ünü saat 10 dan 16 ya kadar Vizede 
a8kcri satın alma koıni8yonunda eksilt
n.cleri yapılacaktır. 'raliplenn llk ıe- 1 

minat ve kanuni vesikalarıle belli sa
atte komisyona gelmeleri. 1000 - 8407 

misyondan alınır. 991 - 8356 .. 
Kars garnizonu için 66 ve Ard~han 

garnjzonu için 24 ve Görele garnı:wrıı.ı 
iı;in 30 ton sade yağlarına t<>lip c:ıJc ~ 

madığından yeniden kapalı :aı.rfla mu
nakasaya konmuştur. Her Uçünü.n be-" 
ber kilosuna 100 kuruş fiat tahmin 
edilmiştjr, 66 tonun ilk temin3tı 4550 
ve 30 tonun 2350 ve 24 tonun 1800 Ii .. 
radır. İhaleleri 12/9/940 per~C'nıbe 
günü saat 15 de Kaısta askeri s:ıt.ın 
aJma konıisyonunda yapılacaktır. 66 
tonun şartnamesi 330 ve 30 tonun ş;:ırı· 
namesi 153 kuruşa komisyondan alı .. 
nır. İsteklHcrüı ilk teminatlarile Jc.~ .. 
nun1 vesikalaril~ teklif mektuplarlfll 
ihale saatınden bjr saat evvel konııs

yona veı·meleri. (769) (7745) 

İstanbul Nafia Müdürlüğünden: 
16/9/ 940 pauı:rtesi gıinü sa..t 14 de istıınbuld:ı nafıa rnliciürH.ığü E'k!'iltme 

kQmisyonu odasında (4054.16) lira keşif bedeli Tliksim orta c.ıkulu tamiratı açık 
e.k.SJltmcye konulmuştur. 

hfukavele, eksiltme, bayındırlık işleri genel, hu~u J ve !<·nrıi ıı;:.ırtr .. 1meh.:ri, 
proje keş.il hutisasile buna müteterri d :ger evrak d;.ıiresi ncie gorulecekı..ir. 

Muvakkat teminat (305) Jiradır. 

İstfıklilerin en az bir teahhütte (3000 ) liralık bu iş "' t>< nzer iş yaptığı "l:a 
daır idarelerinden almış olduğu vesikalara istinaden İ s t a !'lbul vilfıyet ine mi.ıra
uatla eksilt.ne tnrihjnden (8) gün evvel a luuru~ ehJiyet ve !?40 yılına a .t Tjcn-
ret odası vecikaları ile gelmeleri. (7976) 

Beykoz Malmüdürlüğündn: 
Sıra Mükellefi• adı 

No. v~ ıoy adı 

ı Hasan Yılmaz 

2 Mustafa Yanık 

mabal.e sokakNo. Matr .. !1 vergi 
mıkları 

L. K: L. K. 

nevı i~i scıtesi 

Bey koz Çeşme 2 108 00 8 78 Kaznnç kahveci 940 
1 76 Bulı .;n 

Yalıkôy Yalı 

ltoy c. 68 
36 00 

1 58 yı.1 1.de l 5 

3 60 Ka~o:ınç kııncl ı-

?2 Buhran 
90 

ra T. 940 

a M . .tffuıeyn-. Autsal Paşabah~ 

Saip Molla 15 

ı:o oo 20 26 bC.irekçi 940 

iınnı 940 

4 Faik Bazaran A. Fener Kale 

c. 1/1 
30 00 

4 05 
5 06 

Bııhr-.n 

Fevkaltıde 

8 23 Kazanç kahveci 939 

ı 65 Buhr;1n 
1 48 y1lzde J 5 

iukarıda ad1, soyadı yazılı mükellefler yenj adreslerini biJC. irnıemiş ve ya
.,ılan araştırmatla da bulunanıamış oldu klanndan hizalarında gös terilen yıllara 

ait kazanç vergileri 
3692 sayılı kanunun 
tiyet ilfın olllnur. 

ihbarnamelerin.in kendilerine tt:bliği mümkün ohımnm1ştır. 

11 nci maddesi mu cıbınce tebliğ yerine geçmek uzcre key-
4;8305_. 

1359 Hicri 1356 Rumi 
ŞABAN AGUSTOS 

• 

Saf ve Norınal 

~ 
~ 

• 

Pirinç Unl1 · l'.f ercim ek - Beıelya - Yulaf 

..,.. 
244,800 k.ilo kuru fasulyeye verılen fiat 1 
p~halı gorüldtiğünde.n ilk paı.arhğı / 
lG / 9 .ı 940 p<?z:-:rtesı günu saat 10 da Er
zurum a~keri satın alma konı.isyonuı.da 
yapılacaktır. Tahmin bedeli 48,960 lira 
1.lk terninatı 3672 liradır. Evsaf ve zart
namesi konıi~:yonda gc.ırülür. lsteklile- J 

rin belli !.'.latte komü;yona gelmejeri. 
1001 - 8408 .... 

2000 adet tevhit semerine talip çık
madığından pazcırlıg1 12.:"9/ 940 per -
şembe günü saat 10 da İzmir Lv. anıir- 1 
Hği satın alma komisyonunda yapıl;:ı- ı 

caktır. Tahmin bedeli 60,000 lira ille 
teminatı 4.250 liradır. Nümunc ve şart
name; i konıisyonda görülür. Taliplerin / 
kanuni vcsikaJarile bcJli gü11 ve snattel 
komisyona gelmeleri. 1009 - 8410 .. 

150,000 kilo kun.ı lasulya pazarlıkla 
satın alınacaktır. Beher kilosunun tah
min tiatı 23,50 kuruştur. İhalesi 10/9/ 
94:0 sah günü saat 17 de Kırklarelinde 
a~keri satın alma komisyonunda yapı
laccıktır. Taliplerin kanuni vesikalarHe 
belli saoıtte komiı:;yona gelmeleri. 

1005 - 8412 .... 
36 ton sade yağı pazarlıkla 17/9/ 940 

sah günü saat 15 de Erzurumda askeri., 
satın alma komisyonunda satın alına- ı 
ıca.ktır. Tahmin bedeli 43,200 Hra ille 

teminatı 3240 liradır. Evsaf _ve şartna- ı 
mesi komisyonda görülür. Isteklilerin 
kanuni vesikalarHe belli saatte komis-
yona gelmeleri. 1006 - 8413 .... 

Kimye\·i evsaf dahilinde 3 ten ~de 
yağı alınacaktır. Pazarlıkln eksHtme31 
13/9. '940 cuma günü saat 15 de Lüle
burgazda askeri satın alma kom.isyo-
nunda yapılacaktır. 1008 - 8415 ... 

Beherinc tahmin edilen fiatı 125 ku
ruş olan 50,000 adet eınaye malra pa
zarlıkla munaka~aya konmuştur. İha
lesi 18/ 9/ 940 çarşaıııba günü saat 10,30 
dadır. Kat'ı teminatı 8750 Hradır. Ev
S«( ve ş<ırtnamesi 313 kuruş mukabi
linde M. M. V. satın alına Ko. dan a
lınabilır. İstekHlerin kanunun emret .. 
ti~i bt:lgelerle ihale saatinde Ko. na 
gelıneleri. 974 - 8339 .. 

Behcrine tahmin edilen fiah 26 lira 
olan l<JOO tane sıhhiye arka çantası 

26/9/940 perşembe gunü saat 14 de 
Ankarada 1\1. rııt. V. salln aln1a ko -
miı;yonunda pazarlıkla satın alına -
caktır. İ.,teklilt:rin 3900 Hra kat'i temi
natlarile belli gün \'e saatte komis -
yona gelnıcleri. Şartnaınesi 130 kuru
şa koınisyondan alınır. 994 - 8359 

'"" Beher giyim nal için trklif echlen 
75 kuruş fıat pahalı görüldlıgünôen 

pazarlıkla 10/ 9/940 salı günü 16 da 
yapılacaktır. Sıfırdan beş numaraya 
kadar 1,440,000 adet mıhın pazarlığı 

yapılacakt.ır. Pazarhid;J. gireceklerin 
tenlinatıarı evvelki gibidir. Taliplerin 
belh gün ve saatte Çorluda askeri sa- 1 
tın alma komisyonuna gelıneleri. 

993 - 8358 .. 
Hepsine tahmin edilen fiatı 74.500 

lira olan 2000 adet varil kapalı z.ar:Cla 
eksiltıneye konmuştur. İhalesi 23/9/ 
940 pazartesi günü saat 11 de Ankarada 
M. :M. V. satın alma kom..isyonunda ya-l 
pı1acaktır. j)k teminatı 4970 liradır. 

Şartoaınesi 375 kuruşa komisyondan 
alınır. Taliplerin ihale saatinden bir 
saat evvel z.ar!~arı."lı komisyona ver -
mele>·i. 932 - 8210 

.. 
Aşağıda yaııl1 yedj kalenı muytabif 

pazarlıkla 13/9/940 günü saat ıs d• 
Ankara Lv. BmirHgi satın alma kO"' 
misyonunda yapılacaktrr. Tahmin ~ 
deli 93,750 Ura kat'i teminatı ıı,875 
liradr. Şartnamesi koınisyonda görü .. 
lür. 920 - 8198 

Adet 
10,000 Ç\>ı • 

ıo.ooo 

10,000 
10,0-00 
10,000 
10,000 
10,000 

Belleme. 
Kıl kolan. 
İp yular başhğı. 
l\fekkılri urgan1. 
Yeın torbası. 

Gebre. ... 
800 ton Portıand c,;imento pazarJıklll 

satın alınacaktır. Tahmin bedeli 33.664 

lira kat'i teminatı 5050 liradır. Faz.at"' 
lığı 9/9/940 pazartesi günti saat ıo.30 
da AnJr.arada M. M. V. hava satın aJpı• 
konllsyonunda yapılacktır. Şartnamts.l 
169 kuruşa komisyondan alınır. iste~:"' 
lilerln belli saatte komi::oyona geJrne " 
leri. 946 - e258 ... 

Her gün, öğlenleri 19.74 metre/ 
15195 kilosikl TAQ ve akşamları 
31.7 metre/ 9465 kilosikl TAP la
sa dalga postalarile yapılmakta 
olan: 

6 I 27 
1940, Ay 9. Gün 253. Hıdır 127 

ve sair HLBUHAT UNLARI Kuvvet kaynağıdır. 6240 liralık beygir nalı alınacaktır. 

Ü 
Pazar!Jğı 13/ 9/940 cuma günü saat 

Hepsine tahmin edilen bedeli 105,0001 
lira olan 4000 adet ma lzerrıe sandığı 

kap.ılı zarHa ek~ ~ıtn1eye konaıuşlur. 

İhales i :?3. 9/ f/40 paz.<ırtcsi günü saat 
14 de .4.nk~ırada I\1". lı.I. V. satın alma 
kuınısyonunda yapılac::.ı.ktır. İlk. temina
tı 7875 liradır. Şartnamesi 525 k:.ıruşa 
komisyondan alınır. Taliplerin ihale 
saatinden bir saat evvel zarflarını ko
mH:yona vermeleri. 938 - 8216 

Beherine tahmin edilen hiatJ 57!i Jiıi 
olan 150 adet seyyar cttiv 26/EYll1'/ 
94.0 perşembe günü $aat 1 'i de Anl<~l"" 
rada M. M. V. satın alma Ko. da k8

# 

palı zarfta ihale edilecekinden istek " 

lerin 556:! lira 50 kuruşluk ilk trınl " 
natlnrile birJikte tekli.f mcktupldrırıı 
ihale saatinden behemeh;\~ bir ~··1' 
evveline kadar mezkür Ko. reıs1iaı: 10e 
vermeleri. Şartnamesi 432 kuruş bE'" 

delle meı.kür Ko. d<ın alınır. 

9 Eylfıl PAZARTESİ 

V Akitler v ... ,~ .. , ~:unı 
Ç.t.PAMARKA r.~ STAHZARATI 16 da Edirnede eski müciriyet daire -

sinde isteklilerin getirecekleri nüınu--- s ... DL ~. Ih. M. Nuri ÇAPA Kuruluş tarihi 1915 nelerden begenilen uzerinden yapılacak-

~===~~::::::::::~~::::~=~~~~~~~: tır. Teminatı (936) liradır. Şartnamesi ECNEBİ DİJ,LERDE HABER
LER NEŞRİYAT PROGRAl\U: 

Güne~ 

Öğle 

b 3.5 
13 12 
16 47 

11 04 
5 41 
9 18 Devlet Benizyolbrı İşletme Umu;n Mü~ürl)jü İlanları 

r her gün k.omisyonda görülebilir. İstek-ı 
lilerin sOzti geçen gün ve 5.aattc l, 2, ... 

977 - 8342 .. 
Beher metresine tahmin edilen fiatı 

85 lı..unış olan 25,000 tı~etre harp ı.a· 
keti sarmak için bez 26 / 9 / 940 peı..:cı~ 
be günü saat 11 de Ank.:.rada M. ft1. 

satın alma komiryonunda pazarh~111 

satın hnacaktır. isteklilerin 3187 lir' 
50 kuruşluk kat'i tenıinatlarıle iJı•1' 
saatinde komisyona gelmeleri 

Birinci servis İkinci servis 1 
Sııat 17.30 İranca S~at 12.00 

Arapça • 12.15 • 17.45 
Ellence • 13.45 • 18.45 
İnırilizu a H.15 • 21.15 
Fransızca • 14.00 • z1.oo 
18.00 Program, ve memleket sa

at ayan 
18.05 
18.40 

19.10 
19.4.'i 

20.30 
20.45 
21.10 
21.30 

Müzik: 
Müzik: Radyo caz or ... es
trası. 
Müzik: Fasıl heyeti. 
Memleket saat ayarı ve a
jans haberleri. 
Konuşma. 

Müzik: Dinleyici isteltlerL 
Müzik. 
Radyo gazetesi. 

İkındi 
Alqam 19 30 12 00 

1 Yatsı 21 05 l 34 
İm.sak 3 51 9 21 1 

ZA Yl - Havrivc Jisesınden al
dıitun 1766 numaralı tasdiknamemi 
zayi ettim. Yenisini alacağımdan 
eskisinin hükimü olmadığı ilan o
lunur. 

2145 
22.30 

22.45 
23.JQ 

10 F. den Aık.if Acun.ever 

Müzi!:. Radyo orkestrası. 
Memleket saat ayarı, a -
jans haberleri; ziraat, es -
ham - tahvilat, kambiyo -
Nukut borsası (Fiat). 
Müzik: Dans müziği. (Pl). 
Y arınk.i program, ve ka -
panı.ş. 

POKER Tra§ Bıçaklan 
Dünyanın en ıyı rrllf 

bıcaklıı.rıdır 

Traş bıçakları geldi. Her yerde 
bulunur, marka!ına dikkat ediniz 

9 Eylulden 16 Eylule kadır 
Muhtelif hatlara kalkacak vapurbrın isimleri, blkl§ 

gün ve uatleri Te kalkacakları rıhbmlar 

Bartııı. laattma 

hmit hattına 

Mudanya llattına 

Bandırma hattına -

l(arabica hattına 

İmroz hattına 
Ayvalılı. llattııı.a 

İzmir sür'at hattı..-

ismır Dive poslaM-

NOTı 

Salı 12 de (Tan), perıemlıe 12 de (Cumhuriyet) 
ve pazar 16 da (Aksu). Galata nhtımından. 
Salı 18 de (Analarla), cumartesi 18 de (Antal
ya). Sirkeci nhtımırıdan. 
~ Analarla vapuru İneboıuya kadar &ide
eektir.) 

Salı, perşembe ve pazar 9,30 da (Uğur). Topha
ne r1hhmından. 

Pazarlesi 13, Sah 9.50, çarşamba, perşembe ve 
cuma 16 da ve p~ıziır 8,15 de (Sus). Ayrıca cu
martesi 14 de ve pazar 19 da (Marakaz). Galata 
rıhtımından. 

Pazartesi, Salı1 Çarsamba ve cuma 8,15 de (Ma

n.kaz) Galata nlıumından. Ayrıca çarşamba 20 
de ve cumartesi 20 de (Konya). Tophane nhlı
mından. 

Salı 19 da (Seyyar) ve cuma 19 da 
Tophane rıht.nnından. 

(Ülgen). 

Pazar 9 da (Bartın). Tophane rıhtımından. 

Çarşamba 15 de (Bursa), Cumartesi 15 de (Mer
sın). Sir-eci nht.unından. 
(Not: Cwnarlesi postası İunire kadar gidecektir.) -Salı ı 1 de (Kade;ı) ve pazar 11 de (İzmir) Galata 
rıhbmından. 

Perşembe 13 de (Tırhan). Galata nhtıınından. 

VaPV ııelerlerl lıatltmda lıer tlirlü ıaalllmat ...... tla lelefoıı numaralan 
J'a&ılı AC<D1eleriııı.bdtn ofttnilebllir. 

Galala BaıJ Aeenlellil - Salata nht.ıını, Limaıılar Umum Müdilrlülft 
binası altında. 42362 

• - Galata nhtıın, mmtaka Liman Reislıği binası 

altında. 40133 

• - Sirkeci, Yolcu salonu. 22'140 
(8418) 

---DOKTOR 1 
Feyzi Ahmet Onaran I ' Dr. Hafız Cemal 

LOKMAN HEKİM 
Cildiye ve zübreviye mütehassısı DAHİLİYE MÜTEHASSISI 

Adnos: BabıAl.i Cağalollu J'O- Divanyolu 104 
kusu köşesinde No. 43. Tel. 23898 Muayene sa•Uerl: 2,5 - 6. Tel: ıııt8 

Oeposu: Jak Dekalo ve Şür. .

1
_ Çocuk Hekimi _

1
1 

lstanbul Tahtakale No: 51 Dr. Ahmed Akkoyunlu -------------------------1 Tablm - TalimhaH Palu No. 4 
.Sahip ve neşiryatı IUn eden Bapıuhuriı:i , '\,. pazardan maada her gün saat 

ETEM İZZET BENiCE · 
U..ıldl.it 7cr. SOM TJ!;LGB.AF JılatbaMa ' ... J.5 elen IODlL Tel: 4012'l ..... 

Göz Hekimi 

Dr. Murat Rami Aydın 
Beyoğlu - Pannakkapı, İmam 
sokak No. 2 Tel. 41553 
Muayene ve her türlü ı:iiz 

ameli atı fıkaraya ızdır. 

3 ve 4. numara!ı nümunelerile birlikte 
komh;yona gelmeleri. 1009 - 8416 ..,.. 

Beher metresine tahmin edilen !iatı 
1 

125 kuruş olan 100,000 metre mahn.ıtl 1 

çadır bez! pazarlıkla münakasaya kon-, 
muştur. ]halesi ll/S/940 çarşamba 

ıunü s~at 11 de Ankarada l1. M. V. 
sai.ın alma komisyonunda yapılacak- ı 
tır. Kat'i teminatı 15,000 Ura evsat ve 
~art.namesi 625 kuruşa komisyondan 
alınır. İsteklilerin kanuni vesi.kalarile 
belli saatte koınjsyona gelmeleri. 

909 - 8157 .. 
Beher metresine tahmin edilen fi -

atı 170 kuruş olan 100,000 metre ek
mek torbaJığı bez pazaı·lıkla eksilt -
meye konmuştur. 50,000 nıetreden a
~ağı olmamak şartile ayrı ayrı t.aJip
lere de ihale edHebilir. İhalesi 11/9/ 
940 çar;jaınba günü saat 14 de Anka
rada M. M. V. Satın alma komisyo -
nWlda yapılacaktır. ·ral:plerin tekli! 
edecekleri miktarlar üzerinden kanuni 
kat'i teminatıarile jhale gün ve saa
tinde komisyona gelme1eri. Evsa1 ve 
şartnamesi 850 kurusa komisyondan 
alınır. 916 - 8194 .. 

Beherine tahmin edilen fiatı 79 lru
nıs olup müteahhit nam ve hesabına 
atık eksiltme ile satın alınacagı uan 
edilen 100,000 adet kar gözlüğüne iha
le (ilnü talip çıltmadığından tekrar açık 
eksiltme ile münakasaya konmuştur. 

İhalesi 13/9/940 cuma günü saat 11 de 
An.karada M. M. V. satın alma komis
yonunda yapılacaktır. İlk tem.inalı 
5200 liradır. Evsaf ve prtnamesi 390 
kuruşa komisyondan alınır. İsteklilerin 
kanuni vesikalarile belli saatte komis-
yona gelmelerL 933 - 8211 .. 

Beherine ta'hmin edilen fiatı 48 ku
ruş olan 100,000 adet yün kar başlığı 
pazar1ıkla münakasaya konmuştur. 

25,000 den aşağı olmamak şartile ayn 
ayrı taliplere de ihale edilebilir. İba-

80,000 metre çamaşırlık Amerikan 
bezi ı;<:ızarhkla satın alınacflktır. İha
lesi 12/ 9/940 Çar~amba günü saat 15 
de Çorluda agkert satın alma komis
yonuda yapılacaktır. Numunesi ko
misyonda görülür. İsteklilerin kanu
ni vesikalarile belli saatte komisyona 
gelmeleri. 831 - 7949 

995 - 8~ 
Beher takımına tahmin edilen flııtı l;:==============:::-1 

175 kunış olan 10.000 takım pijama 12/ Do•lz Lewazn• aatı11•ı-~ 
9/940 perşembe gtinü saat ıo da An- aa Ko-laJO•ll llAnl•f'l 
karada M. M. V. satın alma komis - -· 
yonunôa pazarlıkla ekslitmesi yapıla
caktır. İsteklilerin 2625 Hralık kat't te
mi.natlarile belli saatte komisyona gel-
meleri. ( 755) (770-0) .. 

18,000 kilo sade yagı alınacaktır. Kn
J>Qlı ı.aııfla eksillme··i 23,·!),:940 paı.ar-

18.000 kilo Sabun sAJ 
l0/Eyliıl/9i0 salı gunu saat ]5· r 

da pnzarhkla 10,000 kilo sabun alır> 

caktır . 
İsteklilerin belli gün ve saatte 1': 

sımpaşada bulunan komisyonda h9 

tesi günü saat ı O da Elfızığda askeri bulunmaları. c.8299> 

.abn alma komisyonunda yapılac.aktır. D İHSAN SAMİ 
T<'hmin bedeli 20,700 lıra ilk temınatı ~ r. 
1553 liradır. Evkal ve şartnamesi ko; , GONOKOK AŞISI 
mü:yonda görülür. Isteklilerin kanuni Belsokuk.luğu ve ıhtilatıanna. 
vesikalarile tekli! mektuplarını ihale . karsı pek tesirli ve taze aşi.dıJ· 
saatinden bir saat evvel komisyona 1 Divanyolu Sultanmahınut 
vermeleri. (907) (8155) 1

1 
Türbesi No. 113 ~ 

.. o - ::;."' 

Bir milyon kilo saman. kapalı zarfla BASİT &İZA TİYAT&OS11 j 
eksiltmeye konmuştur. !halesi 19/9/ HALİDE PİŞKİN berabel 
940 perşembe günü saat 11 d~ En.in - 9 EylOl pazareı,;i günü akşaIJ'll_ dl 
canda a~ert satın alma kotnısyonunda Beşik.taş Iiaşim bey aile bahçf'~1 Jl 
yapılacaktır. Muhammen bedeli 20,000 cAf&can• Vodvil 4 perde..../ 
lira ilk teminatı 150-0 liradır. Evsaf ve 
prtnamesi komisyonda &:örülür. İstek-! 
lilerin lcanunt vesikalarile teklif mek
tuplarını ihale 6aatioden bir saat ev
vel komisyona vermtlcri. 

906) (8154) ... 
154,000 ltilo 9Jlır eti kapalı zarlla 

ekB.iltmıeye konmuştur. İhalesi "MJ/9/ 
IKO cuma günü saat 18 da İzmir LY. 
tmirliii sabn a.lma komisyonunda ya
pılacaktır. Tahmin bedeli 40,810 Ura 
ilk M>minatı 3060 lira 75 kuruştur. 

Şartnamesi komisyonda görülür. İstek- ı 
illerin kAnunl vesikalarile teklif mel<-

ESKİFEYZİATİ 

f A BRİKACllARA"' 
Yeni muamele vergisi ve ~ 

kanununa göre bütün defter '// t 
ınatbualannızı Muallim .fıl' 
Gtictiyenerden alm."ık, her bôJ. 

kımdan, mentaotiniz icabıdır. 

Yeri: İstanbul, Yeni pastB~ 
karşısında, Meydancık hanJ1l eti 
No. 10, 11, 12 (T~ra siparW 
derhal göndf'rilir.) 

Yatılı BOGAZİÇİ LİSELERİ Yatısız 
Kız ve Erkek Talebe Ayrı Bölüklerde 

AD&, Bit, orta ve llle lllDJfluıı iııln <*! talebenlıı lıayıtlaruıı tee.ılde Ye ~... lalebe kaydına 
l[ayıt 1Q1n taW &ttnleriJld• - heıTiln saat 10 4&n 18 • U.n - mii<aca&I edUebUir. 

~ ~önderillr. T..ıefcm: S6-Zl0 

Arnavutköy - Çiftesaraylar 
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