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TAHRİP 

HARBİ 
BAŞLA Dl 

Almanya içın kaU nctıceyl almak 
zam:ını daralmıştır. İngılızler. bu
yilk taarruzu .Eylulc kadar tchır 
ettırebillrlersc Alma nya için ka -
2anma lmkAnları azalmış olacaktır. 

Jl. Zekeriya SERTEL 

Perşembe güniındenberi Al
manların İngiltere üze-

indeki hava taarruzları genişle
iş, ve buyük taarruzun b.aşlan. 
cı olduğu hissini veren bır ma-
iyet almıştır. . 
Bu hava hücumlarında takıp 

dilen gayeyi anlamak g.üç d«:
ıldir. Almanlar, metodık hır 
arzda İngiliz limanlarını ~ahrip 
tmeğe ve bu suretle İngıltere. 
· n hariçle olan irtibatını kesm~-
e ve İngiliz donanmasını bu lı. 
anlardan uzaklaştırmıya çalışı. 

orlar. 
Perşembe günü 400 tayyare ile 

ouver limanı üzerine yapılan 
üyük taarruzu, evvelki gü~ 
ortland limanı üzerinde aynı 
erccede miıhim kuvvetlerle 
ekrar ettiler. Douver, İngiltere. 
in Manş üzerindeki en mühim 
· anı Portland da cenup sahil. 
erind~ en büyiık deniz üssüdiır. 

Aylardanberi Alman tayyare. 
erinin İngiltere üzerine yaptık. 
rı akınlarda hedef ittihaz et

ikleri yerler, hep büyük ~an
vc deniz üsleridir. Tebligler. 

e her gün tesadüf edilen isim. 
er sunlardır: Svanson, Plymout, 

thampton vesaire. 'Bu §ehir. 
erden birincisi Bristol kanalı. 
ın ağzındadır.' Diğerleri, İngi~
erenin en büyük Ilınan ve denız 

!eridir. 
Alman hava kuvvetlerinin bu 
etodik akınlarda takip ettiği i.. 

~inci gaye de, kafile halinde se. 
fer yapan vnpurlan bombardr. 
inan ederek bu seyrüseferi bal
lalamaktır. 

Son günlerin taarruzlarından 
!aşılan budur. 

B una mukabil İngilizler de 
Şerburg'dan Hamburg'a 

dar bütün limanları, tayyare 
argahlarıru, büyük harp sana. 

·merkezlerini ve ordu tecemmü 
ktalannı şiddetle bombardı
an etmektedirler. 
İki taraf için de bugünkü ha. 

a taarruzları bir tahrip harbi 
lini almıştır. Almanlar, lngil. 
re taarruzunu hazırlarken, in. 

[tilizlcr de bu taarruzu akim bı. 
~mak için bütün kuvvet kay. 
klannı imha ile meşguldürler. 
İngilizler, bu taarruzlarını arL 

. ırlar, Almanların taarruz ka. 
·yctlerini her gün biraz daha 
üa baltalamıya muvaffak olur. 
sa, Almanların büyük taarru. 
bir müddet daha gecikebilir. 

er geçen gün, İngiltere için ka. 
. nılmış bir zafer kadar mühim. 
ır. Ağustos ortasına gelmiş bu. 

uyoruz. Almanya için kati ne. 
'<!eyi almak zamanı daralmıştır. 
llgilizlcr bu taarruzu Eyhile ka. 
r tehir ettirebilirlerse, Alman. 

il için kazanma imkanları azal. 
Ş olacaktır. 

Hindistan Nazırı 
Yeni St~tüye Dair 

izahat Verdi 
l.ondra, 12 (A.A.) - Reuter 
lansı bildiriyor: Hindistan Na
tı Emery, Hindıstana Domın. 
tı statüsü verilmesi hakkında. 
llrojeden bahsederek demiştır 
·''Hindistan kanunuesasisi hak 
lldaki tetkik, münakaşa ve mu 
~creler harbin sonunu bekle. 
~den yapılabilir ve bütün Hint 
ttilcri şeflerinin hukumetin 
Yretıerinc iştiraki kadar hiç. 
t Şey anlaşma havasına hadim 
l'rıaz. Hindistan, nazi taarru-
lldan nefret hususunda mutte. 
bulunuyordu. Bu şartlar al

da Hint şeflerinin, Hindista. 
menfaatlerine hizmet ederek 

-İltere ve Hindistanm varmak 
~dikleri hedefe zemin hazırlı. 
kları ümidi kuvvetlidir.,, 

ı\mcrikadan Fransaya 
Gelecek Buğdaylar 

~Uenos _ Aires, 12 (A. A.) -
~11.rısa hükumeti, Arjantin'e huğ t sipariş etmişti. Bu buğday 
~nda 3 Yunan vaP.uru ile ~ev 

'!ı!ıı~ekti. İngiltere hükumeti
~ 'Yunanlı armatorlerc bu va. 
rıarın mı(sadere edileceğini 
tlirmesi p~rinc. Fransa hü

eti bu S\Ptırişi iptal etmiştir. 

Son günlerde f ngilterenin cenup sahillerinde şiddetli hava harplerine sahne ~lan başlıca şehirler 
bu haritada işaret edilmiştir. Pazar giinü yapılan taarruzlar Oouvcr ve Portland'ı istihdaf etmiş, 
Alman tayyareleri dün de Portsınouth'u hedef tutmu !ardır. Bu liman, Brighton ile SoutJıaınp. 

thon arasındadır. 

Milli Sel, Samsunda 

lnönü, Tezahüratla 
istikbal Edildiler 
Samsun, 12 (TAN Muhabiri bildiriyor) ....:: 

Cümhurrei<>iıniz , Turhal ve Amasyada kısa bi. 
rer tc\ akkuftnn sonra, bu sabah saat 9 da Sam. 
sunu şereflendirmişlerdir. Milli Şefimiz, diin 
gece \•ilayet hududunda Samsun Valisi, Beledi. 
ye Reisi, Parti Vilayet İdare Heyeti, Halkevi 
ve Ticaret Odası Reisleri tarafından karşılan. 
ını~lardır. Ciimlturreisimizin bu sabah Samsuna 
muvasalatları, coşkun tezahürata '\'esile olmuş. 
tur. Şehir, baştan başa donanmıştır. Halk bü. 
yük sevinç iccrisindedir. 

ve zelzeleden hasar gören ınmtaknlnrdaki in. 
şaat işleri iizerindc istizahlarda bulunmuşlar, 
icap eden direktıflerı vermişlerdir. 

Ciinıhurreisimiz, Amas:ra istasyonunda da 
biiyük tezalniratla istikbal edilmişler \ 'C istas. 
~·onda halk ara~anda 10 dakika kadar Vali ile 
vilayetin umumi vaziyeti hakkında görüştlik. 
ten sonra, Samsuna müteveccihen yollarına ılc. 
vam etmişlerdir. 

Behçet Uz Ankaraya gitti 
Turhal ve Amasyada 

Milli Şef, Sıvastan hareketlerini müteakıp, 
Turhal istas:-•onunda Vali Vekili ile Parti Baş. 
kam, Belediye Reisi ve diğer ''ilayet erkanı ta. 
rafından karşılanmışlardır. Büyük Şef, Vali 
Vekilini, Mebus Cemal ile Belediye ve Parti 
Ba§kanlarını kabul buyurarak, hasat vaziyeti 

Jz.mir, 12 (A.A.J - Belediye Reisi Dr. Uz, 
hu !:abahki ekı;presle Ankaraya hareket etmiş. 
tir. Dr. Uz, Ankarada lzmir şehrine ait muhte. 
lif işler hakkmdA alakadar makamatla temas e. 
decek ve bilhassa Milli Şefe İzmirin tazim ve 
bağlılıklarını arzedcrck, kendilerini Fuara da
vet eyliyı!ceklerdir. 

Istanbul Mebusları 
Halkın Dileklerini 
T esbite Ba )adılar 

Beşiktaş Hail~ !>:::-!:~: :.:.ı.ısıııua d iinkii toplantıdan bir görunuş .. 

İstanbul Mebusları, dünden i. edilecek memurlara hariçten a. 
tibaren vilayeti gezerek tetkik. Jınan miitehassıs memurlar gibi 
fer yapmıya başlamışlar, ilk ola- ihtisas mevkii maaşının verıle. 
rak Beşikt~ş kazasına .gidere~ bilmesi için, yine barem kanu. 
b~ ka~nın ıht_ıyaç :·e dılek.lerı- nunda tadilat yapılması, İstik
nı tesbıt etmışl ı dır. Beşıktaş lal Harbinden evvelki harplerde 
Cumhuriyet Halk Partisi bina. 1• 1 d" .. "t k ·tı ı d. 

d t l l\" b l h lk ma u uşmuş mu e aı er e ı-
sın a op anan ·ıe us ar, a - k • " t k ·u · d j 
mümessilleri ile görüşerek geçen gt.ekrl.alsHerıb. mu ıe· ıaı erı~. t ek ·S-ı 

t b ·t d'l d'l kl d ı a ar ı ma u ve mu e aı _ sene es ı e ı en ı e er en . 
isaf edilenler hakkında i7.ahat leri gibi yeni zamlardan istıfadc 
vermişler ve daha sonra yeni 

1 

etmelerinin temini gibi mesele. 
temennileri not almışlardır. ler vardır. 

Tcsbit edilen dilekler nrasın- Mebuslar, Beşiktaştnn sonra, 
da mektep, elektrik, su gibi me-ı Beyoğlu kazasına . gitmişlerdir. 
selelcrden baı.ka barem kanu- Orada da saat 19 a kadar yapı
nunda muallimler lehine tadilat lan içtimada, kazanın dilek ve 
icrası, ihtısas mevkılcrine tayin temennileri tesbit edilmiştir. 

Tokyoda lngiliz 
Aleyhtarları 

Miting Y aptdar 
---o---

Japonyanın Singapur 

Ve Birmanyayı Tehdit 

Edeceği Söyleniyor 
Tokyo, 12 (A.A.) - Geçenler. 

de biraz yatışır gibi olmasına 
rağmen, son günlerde Japonya. 
da yine İngiliz aleyhtarlıgı şld. 
detle kendisini hissettirmeğe ve 
gün geçtikçe, bu şiddet artmıya 
başlamıştır. Beyannameler dagı. 
tılarak halk mitinge dav~t edil. 
mekte ve .bu mitinglerde, huku. 
metin de Ingiltereye kar§ı der. 
hal mukabeleye geçmesi talep 
olunmaktadır. Bu arada dün de 
bir parkta miting yapılmış, fa_ 
kat intizar hilafına mitingçiler, 
İngiliz Sefareti önünde ni.ıınayiş 
yapmadan sükunetle dağılmış. 
lardır. Sayfiyede bulunan İngı. 
liz Sefiri, buraya avdet etmiştir. 
Halkın bu suretle nümavi~ler 

vapmasına rai?men Japon maka. 
matı İngiliz_ Jaoon münasebatı. 
nın ani bir inkıtaına mani olmak 
icin gavret sarfetmcktedir. Bu 
vaziyetin İn2iltereye karşı yapı. 
lncak vıldırım harbine kadar da 
böyle devam edeceiU sanılmakta. 
dır. 

AMERİKANIN CEVABI 
Tayyare benzinine ambargo 

koymasından dolayı Japonya ta. 
ı·afından yr..J ılan protestoya, A
merikanın verd~ği cevap buruya 
gelmiştir. Amerika cevabında, 
bu kararın münhasıran Japon. 
yayı istihdaf etmediğini, askeri 

(Sonu.Sa: 2, Sü: 5 > 

Almanlar, Mukabele 

Gördüler ve 39 

Tayyare Kaybettiler 

Hasar Çok Az 
--0-

İngilizler de Petrol 

Şiddetle Depofarım 

Bombardıman Eftiler 
Londra, 12 {A.A .) - İnııiltere 

ile Almnnva arasında hava har
bi devam ediyor. BuJ?Ün resmen 
bildirildiğine ı?Öre 39 Alman tav. 
varesi imha edilmistir. Bu sabah 
Kent Kontlui?u üzerinde başlıyan 
düsman bombardıman tavvare. 
leri hücumları bilahare Wiı?ht a. 
dnsına ve Portsmouth'a genişle
miş ve burada düşman kuvvetlı 
filolarını kullanmıştır. Tersaneve 
yapılan hücum chismana az ınu
vaffakivet temin etmiştir. Tersa. 
ne mahall ı;i kenarına birkac 
bomba atılmış ve bunlar bir dep. 
poya ates vermişler ve dalJ?akı. 
randa hafif hasara sebep olmuş. 
lardır. Liman idaresine ait iki 
motorbot hasara ui?rıyarak son. 
radan batmıstır. 

Portsmouth'un başka tarafla. 
rında demirvolu ı:?arına isabet vu 
ku bulmuş ve ııarın birahanesi 
de dahil olmak üzere bazı bina. 
larda yansım cıkmıştır. Yarala. 
npnlar vardır. Fakat atılan bom 
b"ların fazlalıi?ına nazaran zayiat 
a7.dır. 

niGER i\11NTAKALAROA 
Kent ve Sussex Kontluklarına 

v~pılan hücumlar hak1unda bi
Jf>hare alınan mahimata nazaran 
Wight adasında kilise ve bazı ev. 
ler hasara ugramış ve birkaç kisi 
vara lanmıştır. 

Diızer muhtelif noktalara da 
l'ombalar dtişmi.ış ve bazı' İngi. 
!iz hava kuvvetleri tayyare mev. 
danlarında hafif hasar olmuştur. 
Birkac ev ve hususi binalara da 
isabetler vaki olmuştur. Bu mın. 
takada varalananlardan baziları 
olmüş olmasına rağmen zayiat 
nlsbeti hafiftir. Müdafaa teşkiliı. 
hınız her noktada şiddetle karsı 
kovarak düşmana veni ve ai?ır 
z;n·iat verdirmiş ve buna muka. 
bil az zayiata maruz kalmıstır. 
EVVELKİ GÜN VUKU BULAN 

HARBE DAİR TAFSİI .. AT 
Dünkü muharebe hakkında 

verilen 'tafsilata göre Almanla. 
rın zaviatı 65 tayyareye varmıs
hr. Di/.ıkü muharebeye iştirak 
eden düşman tayyareleri 400 ka. 
dardı. 

Portland, Douvres ve do.iZu sa. 
hili acıklarında bulunan bir ka. 
file üzerinde carpışmalar oldu. 
Douvres'deki muharebe 150 da
kika devam etti. Portland harbi 
sabah dokuzdan öı!levc kadar 

(Soııu, Sa: 2, SU: 1) 

lngiltere ile 
Beraber Sona 
Kadar Harp 

50,000 Lehli, İngiltere 

İçin Dövüşüyor 
Londra, 12 (A.A.) - Polonya 

BasveJ;dl ve Baskumandanı Ge
neral Sikorski, Polonva millctirf'e 
hıtabcn nesrettiiU hususi bir me. 
saida İngiliz _ Leh askeri anlas
ınasının akdinden bahsetmiş ve 
Fransada sonuna kadar muhare. 
be etmiş olan 50 bin kişilik ordu. 
nun cok miıhim bir kısmının da. 
ha şimdiden İneilterede bulun. 
duğunu kaydederek demiştir ki: 

"Bugün Polonya kıtaatı. İngi. 
liz askerlerile birlikte İnıdltere
nin istiklali icin doviişüvorlar. 
varın İngiltere ma~lÇıo 11'\ill~t.,Içri. 
ezcümle Polonyayı hürriyetine 
kııvusturacaktır." 

İktısndi Harp Nazırı Mister 
Dalton da radvoda sövle<l hi bir 
nutukta İngilterenin Alman isti. 
Jfısını boğduktan ve havalara ha. 
kim olduktan sonra Hitlerin zu
lüm ve tecavüzüne uğrayanların 
c!a. Polonvanın da hi \ ·rivete ka. 
vusacal!ını sövlcmistir. 

KARDEŞLER 
gibi lstanbulda da bliyiik llir 

1 HARAÇÇI 
1amir YC Ankarada olduğu 

M O B 1 L Y E 
Satı~ mağazası açtılar. Salonlan gez:lnll, 
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F'.listin, !\fısır ve havalisindeki 
Jnı:-iliz kuv\'etlcri kumandanı 

General WA VEL 

AFRİKA HARBİ 

İtalyan Kıtaları 

Kenyada Dobel 
Şehrini Aldılar 

--o-

Roma, Somalide iki 
Temasa 

ARNAVUTLU 
HUDUDUNDA 
BİR HADiSE 

İtalyan Taraftar! 

Davut Hoca, Esrarll 

Şekilde Katledildi 

Romanın ihtarı : 
:............0-

11 Yunan Aianlarının 

Eseri Olan Hadise, 

Tekerrür Etmemeli 11 

Roma, 12 (A.A.) - "StefanlJ 
Arnavut vatanperverlerinden Dt 
vut Hoca, Arnavut - Yunan h 
dudu civarında Arnavutluk to 
raklarında katledilmiştir. "G 
zette de Lausanne,, Davut Hoc 
nm katli üzerine, iki memlek 
arasında mühim bir ihtilaf çı 
cağını yazmaktadır. 

ROMA İHTAR EDİYOR 

Roma. 12 (A.A.) - "Stefani. 

Tarafın 

Geldiğini 

Son günlerde Arnavutlu~un Slıı 
malinde YuJ?oslavya hududund( 
mühim hadiseler cereyan ettı 
ne ve asayişin temin için gönd_,. 

Bildiriyor rilmiş olan İtalyan zabitlerı '
isyan eden Arnavutlar tarafın. 

Roma, 12 (A.A.) - İtalyan dan katledildiğine dair ecne14 
tebliğine gore, İngiliz Som.ılisin. propaganda teşkilatı tarafında• 
de İtalyan kıtaları ileri hareket. yayılan haberin tamamiyle havai 
lerjne devam ederek İngiliz kuv- mahsulü olduğu salahivettar Ro. 
vctlerinin kısmı kiıllisi ile tema. ma mahfillerinde söylenmekte. 
sa geçmi~lerdir. dir. Buna mukabil Arnavutlul 
İNGİLİZ TEBLİGİNE GÖRE topraklarında, Arnavut - Yu. 
Londra, 12 {A.A.) - İngiliz nan hududu civarında maruf L 

tcbligi, Libya çolunde, Sudan ve tnlyan taraftarlarından "Hoc 
F'ilistinde, nihayet Soınalide hiç. Yunan ajanları tarafından katle. 
bir hadise ve faaliyet vukubul- dilmiştir. 

madı~~n~. Ken)'.~?a. ~ü~1!1anın Aynı salahiyettar .Roma ma~ 
Dobel ı ışgal ettıgını bıldırıyor. I !illerinde bu haberın İtalyadt 

Londra gazeteleri, Somali ha. derin bir heyecan tevlit ettiği fa. 
diselcri yüzünden telaş göster. kat sükunetle karşılandığı ka 

(Sonu Sa. 2, Sil. 6) (Sonu Sa. Z, ao. 5) 

Sınai Maıriuller için 
Bazı Vilayetlerde 

Satış Pazarı Açılacak 
Spekülasyonculara Karşı Tedbir Ahnıyor 

Ankara, 12 (TAN) - Bazı mın takalarda yevmi sınai mamul. < 
lerimizin satışında tacirlerin spe kultısyon yapmak suretile ihti.. 
kara sebebiyet verdikleri hukumet tarafından yapılan tetkikler. 
den anlaşılmıştır. Bu münasebetle hükumet, bazı mani olucu 
tedbirlerin ittihazı için yeni ve mühim kararlar arifesindedir. 
Bu cumleden olarak, lüzum görülen vilayet merkezlerinde halk 
lehine satışı temin edebilmek ve bu gibi işlere kati bir son ver. 
mek i.izere birer Yerli Malı Pazarı açılacak, veya birer ajan 
bulundurulacaktır. 

lktısat Vekaleti, bu mevzu üzerindeki hazırlıklannt bitir. 
mek üzeredir. Hazırlanan kararnameler Koordinasyon Heyeti. 
nin tasdikine arzedilmek ıçin alakadar makamlara gönderilmiştir 

r 
Fransada 
Terhis işi 
Bil iriliyor 

Vkhy, ı2 (A.A.) - Temmuz bi
dayetinde başlamış olan terhis İşi 
ıııgal altında bulunmıyan yerlerde. 
ki asker için bugıinlcrde ikmal edi_ 
lccektir. lşgal altındaki yerlerde 
bulunanların yurtlarına donmesi 
Alman makamları tarafından gös
terilecek kolaylığa tabidir. 

* Londra, 12 (A.A,) - Yarı resmi 
bir membadan bildırildiğine gore, 
gerek Ana vatanda, gerek Fransız 
imparatorluğunun muhtelif yerle. 
rinde Fransız ruhunun yeniden can. 
!anmakta olduğuna detalct eden a. 
lametler belirmektedir. Bu arada 
yasağa rağmen radyoda General 
De Gaull'u dınliyenler gittikçe ço. 
ğalmaktadır. işgal altında bulun. 
mıyan Fransız arazisinde çıkan 
başlıca Katolik gazetesi "La 
Croix,, ta şunları yazmaktadır: 

"Her şeye rağmen yeniden doğa. 
cağız. Çiınkü Fransızların ekseri_ 
yeti manevi kalkmmanm hizumuna 
kan dir. Bu tahakkuk ettiği gün bu. 
nu maddi ye hatıa askeri bir kal. 
kuımanın ta'kip etmesi ve bugıin 
kaybciıilcn vazıyetın silaha sarıl. 
maga mecbur kalmadan yeniden el
de edilmesı bile mustebad değil. 

~-ir._,, __ ~--~~~---~-..J-

.Romanyada 
Radyo Yasağı 
Teşmil Edildi 

Telaş Verici Haber 

Yayanlar Yakalanıyor 
Bükreş, 12 (A.A.) - Ecneb 

radyoları dinlemek yasağı Tran 
silvanyanın birçok şehirlerine 
tesmil edılm.ştir. Bu yasağın hı. 
l{ıfında hareket ed nlcr harp dı 
vanlanna verileceklerdir. Saa 
22 den sonra her hangi bir rad
yoyu dinlemek memnudur. 

Telaş verici haberler yaydık. 
!arından dolayı 48 kişi polısç 
tevkif edilm ·ş ve tecemmu kamp 
larına gonderilmi!;tir. 

• 
Harbiye Nezaretinin bir teb. 

liğinde bildırildig ne gore, Ru 
men Yarsubayları ile erlerinı" 
aylıkları mahsus surette arttı. 
rılmıştır. Bir Yarsubay, bunda 
sonra ayda 500 ilcı GOO ley, h 
er ise gunde iki ley alacaktı 
Ş mdiye kadar bir ere yalnız 
0.45 ley verılmekte idı. 

Birkaç gun evvel Macar _ Ru. 
(Sonu, S · 2 -' 3) 



2 TAN 
t .... _ ....................... - ................. 1 

Adliyede: ;, . ..,, . . . . .. ' . . ' 

Gazino Şikiyetlerir~s;a~ 
YAZAN: ISMAIL HAKKI BAŞAK 

rse 

- 32 -

:ılz-

E E INGI 
Üze i de Bir 
Hava Harbi 

(Bn_ı 1 incide) 

sürdü ve bunu miıtcakip Douvres 
ı1e Tems nehrinın ağzı uzerinde 
v ni bir muharc>bc başladı. 

Alınanların 50 - 60 kadar taY
var i Douvres. 200 tnvvaresi 
Portl d uzerinde dövüsmiıs. ge. 
ri ı daha sonra Kent üzerinde 
harbe S?iri mi tir. 

Alınan tavyarelcrlnin yaptıi!ı 
ha ar hakkında alınan malumat, 

t bu hasarın hafıf oldu~unu 2oste. 
r or. 
JNGİLTERENİN TAARRUZU 
ln2ıliz Ha\ a Nezaretinin teb. 

li lcrinc gore. du man tayyare 
5 meydanları dün viıksek irtifa. 

dan bombardıman cdilmistir. DL 
naıd ve Cn n'de dusmanın işgal 

mekte bulunduı?u tayyare mey. 
nlarına hucum edılmis ve Brest 

avvare meydanı hareket pisti 
hP rn u ratılmıc:tır. Guernsev 

, Jı vn limanı tekrar bombardıman 
cdilırti'ltir. 

Sahıl muhafaza t<'şkiliitına ait 
ı bir tayyare Fransız sahillerinde 

bır ke ıf uçu u yaptığı esnada, 
bır du man avcı tayyaresini de
nıze du urmustur. 

Dun gece bombardıman tuy
yare' r.mizin hucum hedefini 
p trol buhımın mahaller teşkil 
tmf tir. Dortmund suni petrol 

t ı atı şiddetle infilak etmiş ve 
Ca trop Rauscel tesisatı yakıl. 
mı tır. Gelsenkirchcn ve Wann
lickel tes'satları da şiddetle bom 
barr ırn n edilm'şlcrdir. Başka 
toi!YYareler de Cherbourg petrol 

Saat İçin 
ıı·· t Ed riz 

e 

1 d b klrdil!lm bu seref. Nureddin Pa
~ merhumla arkadaslnrın~ kısmet 

o'du. . 
Neyse ... Simdi, cezasını çoktan gör_ 

müı olan bir adamın kirli hatıralarına 
bu kadar dokunup geçmeyi kafi görli
yorum. 

Evvelce, Vaşington Sefiri Muhtar 
Beyin tavassutu ile Antalya 

yolunun da açıldıiından bahsetmietim. 
I~efken ve civarmdn dıı, ipsiz Recep 
vaziyete hSkim olmuıtu. Bu ha
kimiyet, Jnebolu yolunun vazi. 
yetini de kolayla,tırmıştı. Binaen.. 
aleyh. artık Usklidar - Adapazarı 
men:ı:lllerinin kaldırılması lazımdı. 
Ku çalı telrrarhane11°nde bir arkad:lş 
bırakmak kafi idi. Bu suretle, büyük 
Asi n, Demir Ahmet Bey, (yiızbaıJı 
Hulusi) ve Sııleyman Kaptan çeteleri_ 
nı de alarak Knndireye gidebilir, ve 
Knndirenin zayı( olduğu bildirilen teş. 
kilitını düzcltmiyc çnlııınbilirdik. NL 
tekim vaziyeti öfrenen Atatürk te, bi_ 
ze boyle davranmamızın muvafık oln
cacını bildirmişti. Böyle olunca, biz 
de, Alb:ıylıkt:ın mütekait Fehmi Beyle 
iki arkadaşı Kuşç:ılı telr,rarhanesinde 
bıraktık, ıslmlerini saydığım çetelerle 
birlıktc Kandire yolunu tuttuk. 
Kandıreye vardıfımız zamıın gördük 

ki. orası hakikaten bir çorba halin. 
ded·r Ve Anadoluya geçecek arkadaş_ 
larcbn bir çokları, orada m:ıhsur kal. 
mı !ardır. Çiınkü onlann mitli kuv. 
vetlcre ilt'hak edebilmeleri için, Ada. 
pazarını işgal etmek uzere bulunan 
Anzavur kuvvetlerinin yarılması lli
znndır. Bizim Kandirede mahsur bul_ 
duğumuz arkada!llar arasında, Ali Ih_ 
sanın, şimdi mebus olan Muhittın Bir
gen ve Sadri Etemin, muharrir Niıı:a. 
mettin Nazifin, gazeteci Arir Orucun, 
Dordüncü Fırka Kumandanı Atır Be. 
y"n, Istanbul Merkez Kumandanlığın
dan müte:ıkit Iıımail Cem:ıl Beyin de 
bulundukl:ı rmı hatırlıyorum. 

Bu vaziyetle karşılaşınca, Anzavur 
kuvvetlerini mutlaka yarmanm bir ça. 
re ini dı.itünmck mecburiyetinde kaL 
dık: 

Ben Darüleytnmlar Müdiiriyetinde 
bulunduğum sıralarda, Emıişede, 
dBrt t:\nc Darüleytnm şubesi açmıştmı. 
Bu şubelerin bir de merkez mUdürlü
ğU vardı, Bu merkC"zin müdürlüğüne, 
Trabzonlu Eyüp Zade Omer Fevzi Be. 
yi getirmistik. , I 

Ermisede, büyük bir de orman var. 
dı. Omer Fevzi Bey o zamanlar, bazı 
mUl"hazalar ileri sUrmüs, ve ormana 
konulacak korucularla bekçilerin o 

1 
muhite yabancı kimseler arasından ıe
çilmeılni istemiııti. Onun ileri ılirdu. 
ğu mUlKhazalann mnk\ıl göriılmesi ü. 
zerine. Ermise ormanının korucuları 
ve bekçileri Trabzon ve havalisinden 
eetirtilm'sti Milli hareket ba$laymca, 
Omer Fevzi Bey, vaktiyle Trabzon. 
dan ve hııvalisinden getirtilmiş olan o 
vatanda lann hepsini de kıırakol tes. 
kilatına sokmu'itU. Biz de hepsine si 
lahlar, bombalar, fişekler vermiştik. -

A nzavura gelince, onun Adapa. 
zarına Izmitten yUrümekte bu. 

lunduğu söyleniyordu: Biz, elimizde 
bulunan bu kuvvet vasıtasiyle Izmit -
Adapazarı yolunun muhtclıf yerlerin_ 
de pusular kurabilirdık 

V:ı.ıı:iyett bermutat A
0

tatUrke de bil
dirdik Atatürk, Adapazarında kalan 
arkadaşların, Sapancanın Cenubundan 
geçirileblleceklerini bildirdi. Ali Fuat 
Paşa kuvvetlerile irtibat tesis edebile. 
cei}mizi söyledi. Ve bu hususta Uizım 
gelen emirleri de verdi 

Biz, Anııvur hakk~daki düşünce. 
!erimizi de bildirince: 
"- Çok enfes olur!., dedi. 

(Devamı Var) 

depolarına hücum ederek yan
gınlar çıkartılmı~tır. 

Duseldorf, '\'anne, Eickel, Hat 
tingcn ve Dortmund askeri he. 
deflcrine hücum edilmiş ve 
Hamm ve Soest'e mutat zivaret 
yapılmıştır. Müteaddit diiŞman 
tayyare meydanları da bombar. 
dıman edilmistir. 

Bu harekat esnasında üç tay. 
yaremiz zayi olmuştur. 

• • 
İngiltere Amirallik dairesi ise 

Harbiye N euıreti nakliye gemisi 
olarak çalıştırılan Mohammed 
Ali Elkebir vapurunun torpille. 
nerck batırıldığını teessufle bil. 
dirirler. Gemide bulunan 860 ki
şiden 740 ı kurtarılmış ve kara. 
ya çıkarılmıstı,r. 

AL:\IANLARA GÖRE 
Alman tebliğine göre bir Al

man tahtelbahiri 9000 tonluk bir 
İngiliz gemisini batırmıştır. Al
manlar, İn,giliz mtihim limanları 
ciniıne maiynler dôktüklerini bil
diriyorlar ve Alman tayyareleri
nin Norwich tayyare fabrikala
rında yangın ~ıkardıklarını, New 
port Svensea ve Pembroke Üzer
lerine ve Saint - İves civarında. 
ki Hııyle infilak maddeleri fab
rikasına taarruz ettiklerini ilave 
ediyor. 

• 
Bugün müteaddit İngiliz ricali 

nutuklar söyliyerek zafer hakkın 
daki inançlarım teyit etmişlerdir. 
Eski Harbiye Nazırı Hor Belisa. 
100 fırkalık bir ordu vilcude ge. 
tirmek lazım geldiğini söylemiş· 
tir. 

Mister Duff Cooper de İnf{il
terenin deniz ve hava hakimiye
tini muhafaza ettiği ve Almanya_ 
ya karşı faikiyetini hissettirdi.itL 
ni anlatmıstır. 

GÜNÜ ·~ s 
-o---

ESi i 
1 

Üç Ayda Kalkrnıyan 
Muvakkat Köprü! 

K öprüniin Eminönü mey. 
dnnındnki ayağının iki 

karış yükseltilmesi işi iiç ny. 
D 

a ıan 

i Koruma 
vaları 

dır halU bitirilemedi. Ve ora. 

1 

Dün sekizinci asliye ceza mah. 
da seyrüsefer, halfı, muvak. kemesinde üc milli korunma da
katen kurulan ınaHim tnhtn ı vasına bakıl~ıştır. Bunlardan bı
köprüden yapılıyor. • ri, demir ihtikarı yaptıkları için 

Fakat bu dersten hissemizi i evvelce ikişer sene sürgüne ve 
alır da, sehrin, hiç değil e, i beşer yüz lira para cezasına 
l~minönü, Knrnkiiy ve~·a Tak ! mahkum olan Garo Mehteryan 
sim meydanları kadnr i!;lek i ile Yusufidis Prodromos hakkın. 
yerlerinde ~ npılan inşantı, i daki dava idi. 'l'emyiz mnhke
bugiinden çok daha siirntlc i mesinin bozma kararı iızerine, 
haşlayıp, tamamlamak zaru. i yeniden bakılan bu davada ha
retini knvrarsnk, Eıninönii j kim, Garo Mehteryan hakkında. 
meydanında ~ektiğimiz M- : ki ceza kararında ısrar etmiştir. 
kıntının acısını unutturacak : Yusufidis Prodromosa gelince; 
bir kur temin etmiş oluruz. S bunun 38 kuruşa sattığı demiri 

................................................. : 36 kuruşa Garo Mchteryondan 

Ha a Devam Ediyor! 
Belediye Müfettişlerile Kaymakamlar, Dün 

de Muhtelif Yerlerde Teftiş Yaptılar 
Belediye mUfctti!ilerile kayın nkamlar, diin de gazino, lokan. 

ta ,·esnir eğlence mahallerinde yeniden hir tarama teftişi yop. 
mışlardır. Birçok gazino \'e lokn ııtn snhiı1Icri ceznlandırılını~tır. 
Bu mcynndn, 15 giin ıniiddl'tlc seddinc karar verilen Suadiyc 
gazinosu yeniden teftiş edilmiş, bir ecnebi garson ile sıhhnt ciız. 
dnnı olımynn bir ıniistahdcm göriilmii , ceza znptı tutulmnstıır. 

Sarıycrde, Cnnlıbahk l'Jknntasmda çnhşnn garsonların miiş. 
terinin istihlôk faturalarına fazln para yn7.dıklnrı nnlnsılmış. hu 
gazinoya 2S lira para cezası ver ilmiştir. Belediyeye diin de ha. 
zı gazinolardan şikayeti havi me ktuı>lnr gelmiştir. 

o 
Ale lerini 

s et 
Tes 

Fiyat murakabe komisyonu, o· 
tomobıl fıliıt ve yf'dek ak amile ....... . 
Merınos ytinlerınden almaca1' Lı 
kar nisbetleri üzerinde tetkıkler ııar 
yapmıştır. Otomobıl ve yedek fı. 
!etleri tÜCC.LrJarından mürekkep e 
bir komite teşkil edılmiştir. Ko
mite bir hafta iç'nde ıiyatıarı il,1 
tesblt edecektir. em 

* LİSANS müc;aadel,,.rinill 
Mıntnka Ticaret mudurluklerinC }'aza 
bırakılması, piyasamızda musait } tal 

•• k I" V k" +· aldığı snbit oldugu için, hareke- • una a a e a e 1 tinde ihtikür göriilememiş ve Müteferrik : Poliste: 

karşılanmıştır. Müracaatlar brıŞ· 
lamıştır. Bu mtiddetler s~ı;incCı 
lisansın hi.ıkmti kalm1yacaktır: , Mı 

• beraetine karar verilmiştir. 
.. steşarı Ge 1 ikınci dava, Hayim ve Kemal Parti 

Kanotinin satın aldıkları İrfani. 
ye hanının eski kiracılarına faz
la kira bedeli ile kontrat yaptık. 
lnrı için açılan dava idi. Yapılan 
kontratların 20 Şubat tarihini 
taşıdıkları görülmüş, kanunun 
bu maddesi 3 Nisanda merıyete 
gırmiş olduğundan, bunlar hak
kında da beract kararı verilmiŞ

üstal ·ı Grup 
* BASRA _ Bagdat yolile ıt. u~ ük b 

• halat ve nakliynt imkfınlarını 8· ıetelc 
eynı rnştırmuk üzere Bagdata gidet. l~ an Bir Çocu 

Milnakal&t Vekaleti Milsteşarı Naki 
dün sabahki trenle Ankaradan Istan
bula gelmi,tir. 

Naki dıin öğleden evvel lstanbul 
Mıntaka Liman Riyasetine giderek 
me,gul olmut ve baıı:ı izahat almıştır. 
Münakalat Musteşan oğledcn sonra 
da. Devlet L'manlan Umum Mudı.irlü_ 
ğı.ine giderek tetkikler yapm13 ve bu 
arada Limanlar Umum Mudurı.i Raufi 
Manyastan izahat almıştır. 

BİR KAÇAKÇILJI{ 
Mühim mıktarda kağıt yiıkiı ile ts

tanbula celen ve Boğaziçinde karaya 
oturan Duma isimli M:ıcar vapurunda 
bir kaçakçılık vakıısı oJm\!ctur. 

Bu husustaki tahkikattan öğrenil. 
diğinc göre, evvelki gece Bartın lima
nın kayıtlı Erol motörU kaptanı lb. 
rahim, tayfa Mehmet, Ism:ıil, Siıley. 
man ve Hakkı sandalla gemiye yanaş. 
mışlar ve 464 kilo kağıdı çalarak Ku. 
ruçeşmeye götürmüşlerdir. Hırsızlar 

kifıtlan buradan sandall:ı Galataya 
götilrUrlerken yakalanmışlardrr. 

DUMLUPINAR GİDİYOR 
!stanbulla Iskenderun arasında yük 

nakliyatı için vapur seferlerine dün 
ak amdan itibaren ba-şlanmıcıtır. 

Dumlupınar vapuru, ilk seferi yap
mak ilzere dün akşam saat 18 de bir 
çok tüccar eşyasını alarak Iskenderu. 
na hareket etmiştir. 

Buğday Fiyatların 

Otuzar Para 

Zam Yapı ıyor _ 
-0-

Ekmek Fiyatları Şimdilik 
Bu Zamdan Müteessir 

Olmıyacak 

Ticaret Vekuleti, bugün öğle. 
den itibaren yumusak ve sert 
buğday fiyatlarına 30 zar para 
ilave yapacaktır. Kcyfıyet teski. 
liltn bildirilmistir. Bu zammın 
ekmek fiyatlarına tesir yapması 
muhtemeldir. Ancak ekmek nar. 
hı, 15 gün evvelki piyasaya is
tinat etmektedir. Bu ıtibarln ek
mek fiyatları şimdilik bu zam. 
dan mtitcessir olmıy3caktır. 

15 güne kadar halk C'kmeği 
çıkacağı için, tesir ancak narha 
tabi olmıyacak olan hns ekmek
te görülecek, halk ekmegi bu. 
günkü rayici muhafaza edecek
tir. 

Romanyada 

Radyo Yasağı 

tir. 
Üçiincü dava, Vanderzi'nin 

Kuruçe<.medeki kömür deposunu 
işleten Menelaos aleyhine fazla 
fiyutla kbmür sattığı için açılan 
dava idi. Bu dava da tetkikat ya. 
pılrnası için başka giıne bırakıl
mıstır. 

* ADLİYE muhitinde temlikçi 
diye tanınan eski dava vekille. 
rinden Hulusi hakkında İstanbul 
barosu avukntlanndan Şeref ta
rafından açılan hakaret davası, 
dün sekizinci asliye. ~eza mahke. 
mesinde neticelenmiştir. 

HulUsinin hukuk mahkemesin. 
de bir temlik davası esnasında, 
avukat Şerefe hakaret ettiği sa
bit olmuş ve mahkeme, Hulusi. 
yi 20 gun hapse, 20 lira da para 
cezasına mahkum etmiştir. Hu. 
lı'.'ısi sağır oldugu için, mahke
mede kendi ... ine davacısı avukat 
Şeref suflörlük etmiştir. 

*MUHAFAZASINA tevdi e
dilen Adil isminde sabıkalı bir 
suçluyu knçıran polis Fethinin 
duruşması dün neticelenmiş, Fet
hi 30 lira ağır para cezasına 
mahkt1m edilmiş, fakat cezası te
cil olunmuştur. 

--------o·---~-

rşova Büy··k 
El • iz G • 

1 

Harbin bidayctindcnberi Fran 
sada bulunan Varşova Büyük 
Elçimiz Cemal Hi.isnii, dün sn. 
bahki ekspresle şehrimize dön. 
müştür, Birkaç güne kadar An. 
karaya gidecektir. 

Moskova Büyük Elçimiz Ali 
Haydar Aktayın, çarşamba veya 
perşembe günü Odesadan bir 
Sovyet vapurile şehrimize gel. 
mcsi beklenmektedir. 

Hariciye Vekaleti Umumi Kfı. 
tibi Numan Menemencioğlu, bir 
kaç giin kalmak üzere dün An. 
karadan şehrlmize gelmiştir. 

(Başı 1 incide) 1 Al\II;RİJ\:ADA: 
men müzakerelerinde hazır bu
lunmak ve bil:ihare vaziyet hak. 
kında Btikrcş ile temas etmek Ü
zere Budapeşteye gitmiş olan 
Romanyanın Roma Sefiri Bossy, 
bu vazifeyi ifn ettiginden Romo. 
ya avdet etmiştir. 
BULGAR GAZl~TELERİNDE 

Solya, 12 (A.A.) - "Stefani,, 
Dobrucanın Romanyaya ilha

kının 27 inci yıldönümü muna. 
seb~tile Bulgar matbuatı bu mın. 
takanın Bulgaristana iadesi için 
yapılan müzakcrelerın miisbet 
bir netice verecegi kanaatini iz. 
har eylemektedir. 

Bulgaristanın Sovyet Rusya 
Sefiri Stamenof, Moskovada bir 
ay kaldıktan sonra Kral Boris'e 
şifahi bir rnpor vermek iizere 
Sofyaya dönmüştiir. 

Cenubi Amerikanın Führeri 
Tevkif Edileli 

Nevyork, 12 (A.A.) - "Cenu. 
bi Amerika Fiıhreri,, adile ma. 
ruf Fuhrmann, Buenos.Aires po. 
lis'nin tnlebi üzerine, Utuguay 
nehri üzerinde bir hudut kasa. 
bası olnn Concordiu'da tevkif e. 
dilmiştir. 

0 Vnılngton 12, - Roosevelt, New 
En lnnd deniz tezgilhlarmda icrasına 
glrl mi$ olduğu teftiş serilerini bugUn 
ikr" 1 edecektir. S:ılı gUnU Vasingto
na vdet ederek Amerikanın Romn 

rı Phlllips'i kabul edecektir. 
e Vaşington, 12 - Amerikan Kı

z:.ıll'ıaçı İngıllz yaralılarına knn ver
mek isteyen gBnUllülerden mUrekkep 
bir teskllCıt vucude gctirmeğc basla
ını~tır. İngıllz Kızılhac Cemiyeti. 300 
litre kan pltızmnsı gönderılmeslni Js
tcmistir. 
INGiLTEREDE: 

e Roma, 12 - Londradan bildiril
d'lt!ne g6rc 1215 tarihli "bilyük berat" 
lle İngiliz müzesinde bulunan dl~cr 
kıymetli evrak ve esya Knnadaya nak
ledilmiştir. 

e Londra, 12 (A.A.) - Chamber
laln, am<'lıyat olduğu klini.ı:I bugiln 
terkederek kısn bır neltahnt devresi 
gcı;ireceı:i snyfiyeye gıt~tir. 
ALl\IANYADA: 

e Berlln, 12 - Luxembourg'da, al
manca, resmi lisan olarnk kabul edil
miştir. Gazete ve mecmunlnrın hC!psi 
almanca cıkacaktır. flfın ve soknk l
ı.lmll'.'ri de almanca yazılmıs olncak
tır. Alman polis t !tiUltı 4 Ağustosta 
Luxsrmbourg'a gelmiştir. 
JSPANYADA: 

Fuhrmann'ın üzerinde Urugu. e Londra. 12 _ Ecnebi limanlıırdn 
ay'ı bir Alman müstemlekesi ha- bulunan İspanyol gemllcrıne harckct
line getirmeyi istihdaf eden plan lcrınl tehlr etmeleri hakkındn emir 
lar bulunmuştur. verıldil!ıne dair dolasan saylnlar tek-

Uruguay'daki Alman Elçisi, ~P edıliyor. 
bir beyanat tıeşrederek Fuhr. l lTALYA!_>A: 
mann'ın zayıf akıllı bir Arjan. 
tinli olduğunu ve yaptıklarının 
ciddiye alınmaması liızım gddi
uini bildirmiştir. 

8 Roma, 12 - Plrırutad vuku bu
n irfilAk esnasındıı 40 ki f ölmiıs ve 

419 kısı yaralanmı tır. 
A.l 

Reisi Şehrimizde 
Cümhuriyet Halk Partisi Mustakil 

Grup Reisi Ali Riina Tarhan dün sa_ 
bahki trenle Ankaradan I~tanbula gel
militir. 

BİR RUMEN l'\1Ül\IESSİL 
Rumen petrol liİrkctlerini temsilen 

diln sabah pamuk eksperi M. Minti a. 
dında bir murahhas gelml!itir, 

iraat Yeki inin 

ursadaki Tetkikleri 
Bursa, 12 (A.A.) - Ziraat Ve

kili. Merinos fabrikası ile böcek. 
çilik enstitüsünü ziyaret etmiş 
ve her iki müessesenin çalışına. 
lnrını tetkik eylemiştir. 

Vekil, Gi.ırsuyu nahiyesine 
gitmiş ve burada toplanmış olan 
elli kciyün muhtar ve ihtiyar he-

• •• Antalya şirketi mi.ımessili nvdc' Jdu~,11 Pathyarak Öldu etmiştir. Mümessil raporunda, bC :alya~n 
yolun nakliyata çok musait ol· üdaCa 

Haliç Fenerinde Rilstem Paaa cad.
1 
duğunu ve Iraka piyasamızdar kJ d 

desinde Dalıkçıyana ait demir depo_ taze meyva ve bılhassa eırııa .ar. ı 
sunda müstahdem k5.~p H~mparsum 1 bnderilebilecegini bildirmiştir. n~ .rı.k 
kazaen deponun merdıvenlerınden yu- gR V k" l .. d .1 . tir hılırız 
varlanmış, beyni patlıyarak ölmüştlir. apor, e a ete gon erı mıs • erind 
Cesedin gömülmesine ruhsat verilmiş. 'tine J 
tir. 

nfR ATESÇİ ÖJ..DÜ 
Ankaradan Istanbula ıı:elen 5 numa. 

rah katar, dün Sakarya nehri üzerin
deki köprillcrden birisinden geçerken 
lokomotifin üzerinde bulunan ateşçi 
Ali kbprünün clemirlerinc çarpmış, 

muhtelif yerlerinden yaralanmış, öl_ 
müştür. 

* BUYUKADADA Kumsal cadde
sinde oturan Mustafa kazaen kendisini 
elektrik cereyanına kaptırmış, blmilıı
tür. 

*KARTALIN Eıı:inli köylinden A
rif, bir kopek meselesi yüzünden aynı 
köyden Salihi öldilrınil5tür. 

TÜRK - EN 

AÇIK TEŞEKKÜR r, ıı_nr 
Yedi senedir blrcok doktorların teS- l

1 
ctı t 

his koyamadığı hastalııtımdan bctı1 yn t 
kuvvetli telihls. muvaffakiyetli aroc: ys ka 
liy t \ e ihtimnml rılcı kurtaran HaY taraf 
d:ırpa:ıa Numune h'lstanesi ni ai.fC Yt ka 
mutehassısı Bny Zeki Tcktaş, muaviııl' lıu yü 
Bayan Nesibe. asistan Bayan Zekiye. hakl~u · 
Bay Plrifti, ebe Bayan Sekine ve hsS" kada 
tabnkıcılara acık tc ekkUr ve mlnne~ 1 tarlığımı btldlrlr, ayrıca Ba hcld k~ ak 
B"Y KAzım ve başhemşirenin hastııııı~ a 
rır.D gustcrdlklcri ııitıkodnn dolayı tC" !\fısın 
se.ıtkuril bır borç bilirim. lok l 

Ö6retmen takvi 
Bedia DenlzalP ile zar 

vvctl 

ye;ıerile gori.~~ere~, nahi~~ni.~ zi_ Ticari Görüşmeleri 
raı durumu uzerınde koyluden ı 

T E Ş E K K Ü R Lhirlik 
!P olu 

Feci bir tramvay kazasına kurbS'.J 
olan Adana Milli Mensucat Fabrıkll)".lSırın 

izahnt almıstır. Muhlis Erkmen, Ankara, 12 (TAN) - Çarşam. 
bu heyetlerle yaptığı uzun bir ha giinii şehrimize bir Rumen 
hasbihalde bilhassa bu yerin ticaret heyetinin gelmesi bek. 

k f • ' ı ft l" ·1 bze lenmektedir. Heyet, Romanya 

sahlrılerlnden Bay Seyit Tekinin 
n zesl bugünl,U trenle Adanaya gli f"' 
lurtilmil tur. \.J er 

Bu ölum milnnsebetllc bizzat ,,ef" ' 
pe ne ıs o an şe a ısı e se . 

. .. . bızden pamuk nlmak ve muka. tclgra!la beyanı taziyet eden bilcUıtl ~unuy 
le akraba, hemşehri ve dostlarına ,-e tehn 
pnznr gunkU cenaze namazında ha ... ır or 
buluan ihvana gerek aile ve c\ _ i vns 
ı:ıUıırı, ve gerek Mılli Mensucat Fab c y 
rlhsı ailesi tesekktirlcrinl bildi~ r. 

bahçelerı uzerınde durmuş ve bT d b. k t t ı 
bu hususa dair verilen izohntı ı ın e ıze .. eres e v: .Pe r~ 
b .. "k b' l"k ·ı d" 1 · t" vermek esası uzerlne hukumetı.. uyu ır a a a ı e ın emış ır. · zı · k ı · · kt' 

B · · d k" 1.. mı e muza ere ere gırışece ır. u goruşme esnasın n oy u. 
!erimiz bu sene Ziraat Vekaleti 
tarafından tohumluk olarak gön. 
derilen Akala pamuğu ile bura. 
da ilk defa yetiştirilmiş Soya 
fasulyesinden çok iyi neticeler 
aldıklarını bildirmişlerdir. 

Vekil, Mudanyaya giderek, bu 
mmtnkada da tetkikler yapmış. 
}ardır. 

1\fanisada Umumi 
Bir Mağaza 

Ankara, 12 (TAN) --- Manisa. 
da bir umumi mağaza açılması
na karar verilmiştir. 

Ankara Hukukuna İlave 
Edilen Ders 

Ankara, 12 (TAN) - Ankara 
Hukuk Fakültesinın progrnmına 
İetimaiynt dersi ilave edilmiştir. 
Lisan dersi konmamaktadır. 

Tokyoda lngiliz 

Aleyhtarları 

Mı~ing Yaptllar 
(Başı 1 incide) 

noktadan elzem görüldüğünü 
biıdirmcktedir. 

MÜZAKERELER BAŞLADI 
Hindiçinideki Fransız maka

matile Japonya delegeleri ara. 
sındaki müzakerelere bugün 
Hanoi'da başlanılmıştır. .Bütiın 
Uzak Şnrk memleketleri ve bu
ralarla nliıkadar olanlar, bu mü
zakereleri biiyük bir nliika ile 
takip etmektedirler. Çin mah. 
filleri, Japonyanın ilk hedefi 
Yuannan eyaleti olduğunu, fa_ 
kat bununla iktıfa etmiyerek, bl. 
lahare Birmanya ve Singapuru 
da tehdit edeceğini iddia etmek. 
tedirlcr. 

Arnavutluk 

Hududunda 
(Bnşı 1 incide) 

dcdilmektedir. Bu münasebetle 
bu hudisenin Arnavut -- Yunan 
hududunda vukun gelen ilk htı
dise olmadığı tebariiz ettirilmek. 
tedir. İlk hôdise, 1923 senesinde 
vuku bulmuş ve İtalya o zaman 
Korfo'yu işgal etmekle mukabe_ 
lede bulunmuştu. Bu gibi hadi
seler ilerde tekerrür edemiyc. 
cektir ve etmemesi de Jiızımdır 
Cunkü Arnavutlukta dost İtalya· 
nın yanında yeni bir nizam tc>
essüs etmiştir. Arnavutluğa do
kunmıya ciir'et edenler 1talyava 
dokunmUS annrnilf'f'Pkfİr 

Şubeye Davet 

lcr. .'üz 
ı haz 
i gö 

ÖL Ü M 
~arşııtnpı İskcnderbogazda ka''"(ı 

ye tilcearlarındnn Ardas KalenderY lr hii 
vefat etmiştir. Cenaze i 13 AW! t ndc 

ÜskUdar Askerlik Şubesinden: Salı günU saat iki buc;ukta Bakırl<~ ete 
Oskildar askerlik &Ubcslncle kayıtlı Ermeni killseslnden k ldırılacaktn'• ..ık·ı. 

ve derece üzerinden hnrp mnlCHO su- l ~ ı at 
bay ve erat lle şl'hlt yetimlerine 940 ede 
yılı tütfuı bcyJyc ikrnmlyeslnln tevzl- Ö L Ü M ı de 
atına 12-8-940 Paznrte3i. gi.mundcn iti- . . 

1 
ı:t lalyn 

baren nsa~ıd:ı. yazılı tarıh ve gunlerdc Emekli Suvnrl Yarb.:ıy b~ahim C uu t 
Askerlik Şubesinde başlanacaktır iz hem Türkölmez vefat ctmısUr. tı 
dih:ı.m \'e karısıklıgı mucıp olmn~ak n zesi bugün ımnt 16 da Haııekidt: er, 1 
üzere ashabın glinıındc rntırncant et- hane ınden kaldırılarak TopkaPI cd 
mclerl ,.e dort adet vesika fotografı :ııle kabristanına defnedilecektir. lcril 
ve ikramiye tc\'Zl cüzdanları ve resmi 

1 
li hü 

sc.nct ve rnporlan~ı ~e nufus Mviyet MÜESSİF BİR İRTiHAV lln~ 
cüzdanlarını dn bırlıkte ıtctlrmC?lerl ~ csı, 
llfın olunur. Şabık Ankara Merkez Kumandıol1 a al 

12-8-940 Pazartesi. 14-8-940 Car- f:mckli Albay AhmC?t Nadir An1<11t 
ı,.1 • !l"mba günleri subaylara, 19.8-940 ııüptela oldu.l(u hastalıktan kuı~link 

P zartesl, 21-8-940 Çnrııamba gUnlerl mıynrak Pansı ltıda Pa tör l"1' ailld 
erlere. 26-8~940 Pazartesi, 28-8-940 H:ıstnn inde vefat ctmlıUr. Cen~ \Te 
C~rsamba günleri de sehit yctırnıe. si bugün sant 12 45 de mezkur Hıı'1' 

1 
e 

·ıı rine. rıeden kaldır.ı ruk Tc "ikiye eııınili;.4 an 
de nnmazı kılındıktan sonra Ferıl< de m 

ltalyan K taları 
Kenyada Dobel 
Şehrini Aldılar 

(Ba,.r l incide' 
memektcdir. Dnily Telegraph, 
vaziyti izah ederek diyor ki: 

"Roma, İn.ııiliz Somalisindcki 
İtalyan ileri hnreketinin Adeııe 
hôkim olunacak deniz ve hava 
üslerini elde etmek ve Kızılde. 
nizde !n.ıziliz deniz hakimiyetini 
ortadan kaldırmak icin bir vası. 
tn oldu~unu iddia etmektedir 
Faşist reiimine şark msıf küresi 
ni kapatan ablokavı yarmnk İtaL 
vnnlar icin acil bir ihtiyac oldu
~u muhakkaktır. Fakat İtalya ö. 
tedenberi Kızıldenizi Hint deni. 
zine bağlıyan necidin bir sahili. 
ni elinde bulundurdui!tından İtal 
yanlar, Duc:cnin neden elinde bu. 
lunan lirna'nlardan şimdiye kadar 
ıstifndc etmediğini sorabilirler. 
Btmun cevabı faşistlerin böyle 
bir hedefe varmak için bu li. 
mnnlarda ve Afrikada deniz kuv. 
vetleri bulunmad1,gı ve RÖndere
miveceğidir. 

"Somaliyi terkedersek manevi 
nüfuz bahsinde zarnr gor0 ccgi. 
ınizi açıkça itiraf edelim. Sa:yet, 
Mısırın mLidafaası planlarımız i. 
çin bu istilaya müsaade edersek, 
her ilerledikleri kilometre ıçin 
İtalyanlar petrol ve cephane is. 
raf edecekler ve hava kuvvetle. 
rimiz İtalyanların giıvenrtikleri 
ve yerine ekseriya yenisini ika. 
ıne edemiycceklcri Habeşistan ve 
Eritredeki stoklarını her ı!iin bL 
raz daha imha edeceklerdir.,, 

ylındekl mnkberi mahsusuna defncdl lısırı 
lecektir. M vı 1 rahmet eyleye. _.-) 

MEVL'ÜD 
Sclfınlk c~ra!ından Berat mahl<~ 

rcisi merhum Bay Naci oıtlu r.ıc~;~ ug 
avukatlarından Lutfi Naci ;.rı'fJ i 
'~ratının kı~kıncı gününe muıııı~ ti m 
A u tosun on be lnci perıcınbe ~ hve 
o!,le nama.ıından sonra ruhuna ıtlı4 l't 
ed,Jmek üzere Beyazıt camllseriftll ı n 
Meclt ve Hafız Ş::ıklr tarnflarırıd ada 
m!!vlıldiı nebı okunaca ınd:ın mcrb 
ınun akraba ve do tl:ırının ve arzll ıc 
den zevatın tesrif buyurmaları t 
olunur. 

Knrdetl: Eski Dnhlliye Nıııı~; 
Mustafa Arif eıl Cenan p.r 

R~ .. ,~o · .. -... D ·.;., 
Bugünkü Program : 

7 30 
7.35 
8.00 
R.IO 
8,21) 

12 30 
12 3., 
12 50 
13.05 
l3.2u 

18 00 
18 O..ı 
lB :o 
ıo.oo 
lD. 111 
10.45 
20 00 
20 15 
20i!O 
21.30 
2145 
22 3C 
22 45 
23.00 
23.25 

Program 
Haf!f proı:ram (Pl.) 
Ajans h berlt!ri 
Yc!l"'c' lı le 1 
H fıf mu ık!. 

Pro;rıam 

S rkıl r (Pl.) 
AJ, ns h betleri 
Ş rkıl r 
Mu:ı:lk (Pi.) 

• Program 
C'::ı:ı:b nd (Pl.) 
Cowk atı 
Muzik 
F ı ıl hı:-yet.i 

Aıans haberleri 
Cı!tçlnln saati 
Konuşrr:a 

KUmeo heoyctı 
Radyo g 7.C tC':d 
Salon orkestr sı 
AJan habarlcrt 
Solon orkC'strnsı 
C' zb nd (Pi.) 
Yurınki croı:ıram. 
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arbe Karışmaları 

eklenen 

emleketler 
Yazan: Ömer Rıza 'Doğrul 

1 talyanın Mısıra karşı umu. 
mi bir taarruz hazırladı. 

a dair verilen haberler Uzeri. 
Mısır matbuatının lisanında 

~ilk bir değişiklik görüldü. ~u 
zetelere göre, Mısıra karşı hır 
lyan umumi taarruzu vuku. 
duğu takdirde, Mısırlılar da 
)yaya karsı memleketlerini 
"dafaa mecburiyetinde kala. 
ardır. Mısır hükumetinin de 

i fikirde olduğunu tahmin e. 
biliriz. Mısır • Libya hududu 
rinde vukubulan hava harp. 
·ne lakayt kalabilen 1\'lısır~
, harbin Mısır topraklarına sı. 
eti takdirinde topraklarının 
lya tarafındaaı' işgaline, Sü. 
s kanalının yabancı bir dev. 
tarafından zaııtedilmesine la. 
t kalamazlar. 

bu yüzden İtalyan taarruzu 
akkuk ettiği takdirde, şimdi. 
kadar harp harici kalan Mısı. 
da harbe ~arışmasına mu. 
kak nazarile bakılır. 
ısınn harbe karışması, şiip. 

yok ki, İngilterenin v~ziyeti. 
takviye eder ve son dort, beş 
e zarfında hazırlanan l\lısır 
vetlerinin İngiliz kuvvetleri. 

birlikte hareket etmelerine se. 
olur. 

erçi, Mısırın müdafaa kuv. 
veti tekemmül etmemiş 

unuyor. Fakat inıiliz aske~i 
tehassısları dört, beı senedır 
ır ordusunu hazırlamakta ve 
i vasıtalarla teçhiz e~ekte 
r. Yeni büyük harbin kop. 
ı üzerine Mısır hükumeti as. 
hazırlıkİarınl bir kat daha 
götiirdü ve her ihtimale 

azanii derecede uyanık 
ranmak lüzumunu hissetti. 

... ..,,_,_ hükömeti, nlzanıl ordu ha. 
de bütün gençliği, askeri 
ete alıştırmak i~in, milli 
·ıat vücude getirmış ve bu 

ede büyük bir ihtiyat kuv. 
de hazırlamıştır. • 
lya tarafmdaf! hır taarruz 

nu takdirinde bütün bu kuv. 
r İngiliz kuvvetlel'ine yar. 
~decek ve İtalyaya karşı 

erilecek mukavemet, birkaç 
li büyüyecektir. 
llndan baııka Mumn harbe 
esi Afrikadaki vaziyeti 1. 

il aİeyhine çevirmeğe yardım 

• nkti, Mısınn Habeşistan tL 
de hususi bir nüfuzu var. 

\Te bu nüfuz, Habeş hıristi.. 
ı.. ... ıJJl". .... n ve müslümanları üzerin. 

müessirdir. 
rın vaziyeti bu merkezde. 

{ 

yanın Vaziyeti : 

ugünlerde harbe karışması 
ihtimalinden bahsolunan 

i memleket te İspanyadır. 
hver kaynaklan, İspanyanın 
litank'ı istirdat etmek ve 

da genişlemek için harbe 
..... --·-•- sevdasında olduğunu 

0 yorlar. Hatta bir aralık, 
Yanın İngiliz limanlannda. 
nülerine derhal geri dön. 
emrini verdigi de şayi oL 
•e bu da İspanyanın harbe 

aııı için kati bir emare sa. 
tı. Fakat bu hal>erlerin de 
olmadığı anlaşılıyor. Bat.. 
nya kaynaklan bu haber. 

"hayal mahsulü olduğunu,, 
ediyorlar. 
unla beraber, ispanyanın 

eti şüphelidir. Çünkü, har. 
etirebileceği ganimetler çok 
'r. Fakat harp, yalnız ga. 
getirmez, hiçbir ganime. 

latı edemiyeceği sefalet ve 
lar da getirir. 
oyanın henüz bütün ihti. 
· ölçüde tartmakla ıneşgul 

tahmin edilebilir. Çünkü 
a harbinin mukadderatı, 

0

l' taraf lehinde kati bir is. 
et almamıştır ve almadığı 
harbin neticesi hakkında 
yüz kanaatle hüküm ve. 
tn.ünhasıran kazanmak e. 
harbe iştirake imkan yok. 
tl yüzden İspanya diişünü. 
e düşünmekte haklıdır. 

iP : Şilenin Ahmetli köyü ilk 
aldı"ım 32 numaralı ve 

~ayıs t rıhli s hadetnamemi 
lın. Yeni ini alacalımd n eskt

iı o tın• - R.,fllr K.a11ıhr•. 

Neye Bağlldır? 
---o---

Biz Açık Dostlar, iki 

Tarafa Muvaffakıyet 

Dilemeyi Komşuluk 

Vazifesi Biliriz 
Yazan: Aka Gündüz 

B u sırada Dobruca ic;in konuşu. 

yorlar. Manzarada bir uzlaşma 
arzusu ve iyi niyet havası var. Jki ta. 
rafla da kapalı fikirlerden uzak, açık 
dost olmak ııfatiyle bundan pek mem
nun olduğumuzu soylemiye lüzum var 
mı? 

Şurasını derhal bildirmeliyiz ki bu 
iÜzel başlangıç Zalrıburg - Roma gö_ 
rü•melerinin bir neticesi ııayılmamalr. 
dır. Olsa olııa o memleketlerin bu me
seleye fiili bir mildahale göstermemek, 
sadece "en güzel hal yolu aranızda.. 
dır., demek gibi dürüst hareket etme. 
!erinin de az çok tesiri olmuştur de
nilebilir. 

Çünkü son günlerde değil. fakat u.. 
zun zamanlardanberi Sofya da Bükreş 
te bu yolun en çıkar yol olduguna ka. 
naat getirmişlerdi. itiraf etmelidir ki 
boyle komşuca ve i)'i niyetli bir uzlaş
ma için Sofya olanca samimiligini ve 
sulhseverliğini göııtermiııtir. Bükreş te 
bu diırtiıtluğe her zaman aynı hislerle 
karşrlık vermekten geri kalmamıştır. O 
halde şimdiye kadar neye uzadı ve bu 
yüzden ara sıra Balkanlarm havası bo 
zulur gibi oldu? Bunun sebepleri he
nüz mazi olmamıştır: Bu meıele o za. 
maqlar kolayca halledilemezdi. Ortada 
fevkalbeşer ihtirasların bir ıalat mah. 
lıik olarak ortaya c;ıkardıklarr 1918 
muahedeleri vardL Bir taknn hakların 
ve mantıkların dudak kıpırdatmalarına 
meydan verilmiyordu. 

Sonra o galat mahldkun da ortaya 
çıkardıiı daha galat ve daha artifiıyel 
bir mahluk vardı ki adına "Küçük An
tant., deniliyordu. 

Ne vakit ki 1918 in çürUk iplikten 
baflart birer ikişer kopmıya baıladı; 
ve ne vakit ki "Küçük Antant .. büyük 
bir sarsmtı ile dağıldı, bir takım me. 
seleler kendiliğinden hal sahasına gir. 
di. Bu arada Dobruca en başta geli
yordu. lki tarafın hakiki dostları ve 
bizzat iki taraf bu i•in buııilııkü sis.. 
temle hallini düııündüler. 

R omanyanın o devirdeki bazı lç 
buhranları bu milıterek düşün. 

ceJ'f tatbik masaama bir tilrlU koynu
n imkin vermiyordu. Buhranlar Sa 
Majeste Karolün ıiddet ve dirayeti sa. 
yesinde yat"ınca uzlaşma -fikri yeni. 
den ve biraz daha inkişaf etmit bir 
mahiyette meydana çıktı.Hatta o kadar 
ki mesele Balkan Antanttnm Belgrat. 
taki son konsey toplanmasmda açıktan 
açığa konuşulacaktı. Ne yazık ki yine 

ortaya bir takım ikinci derece müeı. 
sirler çıktı. Bu ııayrlmesul mlle11ir. 
ler bir çok memleketlerde bulunabili
yorlar ve mensup oldukları devletin 
yüksek siyasi menfaatlerini bir takım 
parlak sözlerle bozabiliyorlar. Buna 
rafmen Belııratta bu itin hal meyda. 
nma girebilmesi için bir açık kapı bıra 
kddı ki bu bakımdım antantlılan tak
dir ve tebrik etmek lizımdır. 

Sofya işin bu geri ka~ını da büyük 
bir itidal ve aabırla kar,ıladı. 

Biraz ıonra ııırf bir ıiyaai gazeteci 
sıfatiyle Romanyanın çok deierli Ha. 
riciye Nazırı B. Gafenko ile Bllkreşte 
yaptığımız uzunca bir haablhalden is. 
tidlil ettik lı:i meselenin bir dUğüm 
noktası vardır, o da Macariıtandrr. 
Bilhasııa ne,riyatmm hararetini git
tikçe arttıran Macar matbuatıdır. 

Bilkre,teki bu kanaatin dofru ol. 
madığmı bir kaç giln ıonra Budapeş. 
tede anladık. Macarların bir c;ok ıiya. 
ııt ricaliyle ve hele pek zeki Hariciye 
Nazırı B. Kont Cuky ile olan şahsi 

ve huıuııi yirenliklerimizden öfrendi. 
iimize ııöre Dobruca meselesinin ne 
şekilde olursa olaun hallini bozmak 
Macariıtanın aklından geçmemektedir. 
Bilikiı B. Kont Csatı:y•nin bize dediii 
gibi: . 

- Macarlar, Bulıarlarm hakikf 
dostlarıdır. Dobruca meıeleıinin halli 
bizi Bulıarlar kadar memnun edecek
tir. Çünkü çok ba1it ve halli en kolay 
bir i•tir, halbuki Macar - Romen me
seleleri öyle mi? Buıün aramızda bir 
konutma yolunu kabul etsek yalnız 
ruznameaini tanzim için aylar ister. 

B u hakil<atler anlaşıldıktan sonra 
Dobruca işi inkişafında bir de· 

rece terakki daha ,göstermeie basla· 
dı. Öyle ki hemen o l{ünlerde balledl. 
liverecek sanılırken birde»bire ve her 

Ucııiz Le\ aı.ım Satın<ılın;J Komisyonu İlıinları 

Maranara U11ü Bahri. K. Satın Alına Komisyonundan: 
Clnıl Klloıu Tahmini fiyatı :Tutarı 

Lira Kuru• 

Bulgur 71000 13 9230 
Cay 340 soo 1700 
Kuru flllUlye 24000 23 5520 
Nohut 22000 17 3740 
Makama 15000 21 3150 
Mercimek 11000 15 1650 
Beyaz peynir 2500 38 950 
Zeytin yağı 3000 55 1650 
Zeytin 6000 22 1320 
Sabun 6000 37 2220 

1 - Yukarda cins ve miktarı yazılı on kalem yiyecek maddeleri pa_ 
zarhkla ve def'aten 1atın almacaktır. 

2 - Pazarlığı 16 Aiuıtoı 940 Cuma gilnll ıaat 14 de Izmitte tersane 
kapmındaki komiıyon binasında yapılacaktır. 

3 - işbu maddeler bir veya ayn ayrı mUteahhitlere ihale edllebilece. 
iinden teminatları ihaleyi miltealnp % 15 nisbetlnde derhal alrtıacaktır. 

4 - Iııteklilerin bu işlerle alikadar olduklarını göııterir ticaret ve. 
ıikaları ile birlikte mezkOr cün ve saatte komlayon baıkanhfma miira. 
caatlan ilin olunur. "7221,. • • 51 Adet Maaa Alınacak r mahalli Emniyet Müdürlüklerinden 
14 Agustos 940 Carsamba 1eünil saat alacaktan hüanühal kUıtları ve yu-

16 da pazarlıkla muhtelif cinı ve eb· karda yazılı ilk teminaUarile birlikte 
atta 35 adet masa alınacaktır. istekli- tanzim edecekleri teklif mektuplarını 
!erin belli gün ve saatte Kasımpasa- muayyen giln ve saatten tam bir sa
da bulunan komisyona müracaatları. at evveline kadar komisyon başkanlı-

(7188) ğına vermeleri. (7176) 

• Marmara Ouübahri K. Satınalma 
Komisyonundan: 

1 - Cene Dagından Derince iskele
sine indirilecek olan su tesisatı işinin 
8-8-940 l{ilnllnde yapılacak eksıltme
sinde talibi zuhur etmedi/tinden ye
niden kapalı zarf usullle eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Eksiltmesi 28 A~stos 940 Car
şamba günü saat 16 da İzmitte Ter
sane kapısındaki komisyon binasında 
yapılacaktır. 

3 - Tahmin edilen bedell 64775 li
ra 35 kuruş olup muvakkat teminatı 
441!8 lira 77 kurustur. Bu işe alt fenni 
şartname. plAn. resim ve evrakı takım 
halinde 324 kuruş mukabilinde ko
misyonumuzdan alınabilir. 

4 - İsteklilerin şimdiye kadar bu 
mıktar ve buna benzer taahbüdatı 
yaptıklarına dair icat ,.n vesikt, 

• 1000 Kilo Foafor DISk•lıyum Alınacak 
1000 kilo Fosfor Dökalsyum 17 A· 

.ihıstos 940 Cumartesi günü saat 12 de 
pazarlıkla alınacaktır. İsteklllerln 
Kasımpaşada bulunan komisyona bel
li gün ve saatte müracaatları. (7189) 

• 1 - Tahmin edilen bedeli (8487) 
lira (50) kuruş olan 25 ton kalın 
Benıinin 20 Ağustos 940 Salı ıünü 
saat 16 da pazarlıkla ekalltmesi yaı:ıı· 
lacaktır. 

2 - Kati teminatı (1273) Ura (13) 
kuru• oluu sartnamE!fl her gün Kasım
paşada bulunan komisyonda parasız 
olarak alınabilir. 

Z - İsteklilerin 2490 sayılı kanun
da yazılı vesaik ve ikinci maddede 
gösterilen teminatlarile birlikte ko· 
misyona belli liin ve saatte müraca· 
atları. (7191) 

i~. Levazım Amirliğinden : 
Bir Otopomp ile bir motopomp mübayaa ediJeceflnden eJlerinde oto. 

pomp ve motopomp bulunanlar fiyat ve markalarmı ııösterir kataloğlarile 
birlikte teklif mektupları ile Tophanede Amirlik satm alma komisyonuna 
müracaatları. (597) (7147) 

Devlet Limanlan İşletme Umum Müdürliltnnden: 
hletme ibtıyacı için satm ahnac:alı: muhtelif tipte "12000,. adet kömür 

çevalyesi kapalı zarf usulile ekıiltmeye konulmuttur. Muhammen bedeli 
"6275., lira ve muvakkat teminatı "470,. lira (63) kuruıtur. 

lhale•i 26/8/940 tarihine rastlıyan Pazartesi ıünll saat on beşte Ga. 
lata rıhtnnmdaki umum müdürlük binasında toplanacak olan satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. lateklllerin teklif mektuplarmı bildirilen va. 
kitten en ıeç bir saat evveline kadar komisyon relıtifine tevdi etmeleri 
llznnchr. Sartnamesl her rin aözü seçen kotnisyonda cörülebilir. •1126,. 

nedense "bu harbin sonuna" bırakıl· 
dı. Fakat harp Norveç ve cenup im
tidııdınca yeni bir ıafhaya .ıirince 
vaziyet yepyeni bir ııekil aldı. Cenu· 
bu Şarki Avrupada yeni yeni endlse· 
ler belirmeıte başladı. Bu sırada idi ki 
Sa Majeste Karo! "yilksek hakemlik 
rıcasile" milşterek bir muraceat kar-
ısında kaldı ve bunu yüksek bir dl· 

rayetle iyi kabul etti. Vaziyet _ sebebi 
ve hikmeti henüz mechulümüz olan 
bir düşünce ile - Berline ve Romaya 
bildirildi. Ve SalsburJC - Roma davet
leri bundan doğdu. Temkinli 
bir konuşmadan ve tem'kinli. dil· 
di.ırst bir " arada uzlaııma " 
3i(Udünden sonra buJ{Unkü eeklini Al· 
dı. Yukarıda onun için dedik ki bu 
başlangıç o davetlerin bir neticeai de
~ildir. 

Şimdi gelelim So{ya - Bükl"eı ko. 
mısmalarına: Ajansların ve gazetele
rin verdikleri haberlere bakılınca ba
sit Dobruca işi ortaya bir takım me• 
seleler. müşküller çıkarıyormu•. Sof. 
ya Dobrucanın ilk istilllsında ve on
dan sonN uğradıgı zararların taz:.ml. 
nini istiyor ve buna mukabil Bl\kreş 
dn yirmi bu kadar yıl ic;inde Dobru
cada kurulan resmi ve hususi mües• 
seselerin. nafia masraflarının öden· 
mesini şart koşuyormuş. 

Anlaşılıyor ki, iki taraf da bltblrl
ni takaslamak istiyor. Münakas&1ı u
zamamak şartile llÜzel bir isteyie. 

Geri üç dört pürüz daha kalıyor: 
1 - Bükreı; Siliııtreyi elinde tut

mak istiyor; 
2 - Simdiki hudut üzerinde bir ta. 

kım köyleri vermek iıtemiyor; 
3 - Bazı toprak mıntakalarının la

des\ yerine halkın mübadelesini tek
lif ediyor: 

4 - Mangalya ve sima! imtidadın
ca ihtirazi kayıtları vardır: 

5 - Balçıkta Sa Majeste Kraliçe
nin oek sevdiği 1&tonun vaziyeti ne 
ol&caktır? 

Bizim bildi~imize göre Sofyanın fi· 
kirleri ve istekleri de ıöylece hulAıa 
C'dilebilir ki, icinde yanlışları varsa 
hemen tashihe hazırız: 

A) Balçık. Pazarcık ve Mangalya
dan sonra Tunanın beri yakRSındaki 
Dobruca topraklarında bulunan Silis. 
trP. o mıntakanın ana merkezidir. 

Silistresiz bir Dobruca olamaz. Ne 
coRrafi, ne siyasi. ne askeri ve içti• 
mai mantık buna uymaz. 

B) Mübadele otokton halklar ara
tıında yapılır. Rumeli Türklerile Ana
dolu Rumlarının mübadelesi .ıibi. Hal
buki Dobrucada kadimdenberi Romen 
yoktur ve şimdikiler de bet on yıl ön
ce Makedonyadan .cetirilen Ulahlardır 
ki bunların sayısı da pek azdır. Bilk· 
reş bunları Yunanistandan J(etirirken 
yerlerine ayni sayıda Rum gönderme. 
d!. 

C) Dobruca bütün olarak bir ziraat 
mıntakasıdır. Ve bütün olarak Dob· 
ruca, Bulgaristanın bir kazanç mın· 
takası ddil. tam mAnasile bir ekmek 
ambarıdır. Dobrucasız Bulgaristan her 
hııngl bir kıtlık yılında aç veya ha
riçten dövizle bulday getJrmeie muh
taç bir memlekettir. Halbuki Dobru· 
casız Bulgaristan, hattA dar mlnaslle, 
ne bir ziraat n'ıemleketidir, ne de zen
gin. 

H) Bilton tarih boyunca Dobruca 
yüzde yüz Türk ve Bull(ar diyarıdır. 

K) Bulgarlarla meskun SimaU Dob. 
ruca hakkında hiçbir cografi talebi
miz yoktur. Biliriz ki Köstence v~ şi· 
mal imtidadı komşumuzun tek nefes 
borusudur. Biz yalnız bu mıntakadakl 
Bulgarların tavorlze ekalllyetler mu
amelesi yani dilinln, milllyetlnln VP. 

icaplarının dostane tanınmasını kAtl 
görüyoruz • 

M) Balçıkta\:! satoya gelince: hlçbi
ı·lmlz onun Sa Majeste Kraliçeden a
lınmasını aklımızdan bile ıeclnnl& 
değlllz. 

Görülüyor ki iki taraf hesabına 
müsküller ve m5eleler diye ortaya a
tılan seylerde bilyük farklar yoktur. 
Ilele uzlaşılamıyacak hiçbir nokta bul_ 
rııak mümkün delil IC!bidir. Yeter ki 
bu büyük iYl niyetli baıslan .. ca )'ine 
bir takım gayri mesut ve görünmez 
mtiessirler karışmasın ve karışmala
rına meydan ve lmkAn verilmesin. 

Bu müzakerelerde iki tarafın dira· 
yetli haşmetmeapları büyük rol ala· 
bilirler ve muvaffak olurlar. 

Meselenin mühim dülümü 1t1dur: 
Dostumuz olan iki memleket arasında 
sarsılmaz, devamlı bir komıuluıtun 
teesaüsü. Bu da Dobruca meselesinin, 
arkasında hiçbir pürüz ve ıedlk bı· 
rakmadan halline ballıclır. 

Kail ve güzel bir neticeye varaca
;tını çok umduğumuz bu meselenin l'tı 
bflyük faydalarından biri, belki en 
başta geleni de Balkanlar sulbünde 
raglam bir emniyet süuabı olutunda
dır. 

Biz açık doaUar. iki tarafa tia nıu. 
vaffakiyet dllemell komtuluk ve .ulh
ruliilc v,.,.jf,.ı;i h111ı+r. 

Yazan: Sevim SERTEL 

Sokakta Bırakılan Tabut 

Şampiyonu • Bir Dakikallk 

• iki Tenis 
Tereddüt! 

1 940 harbi, makine harbidir. İn
sanlarla beraber dövüşen tank

lar, tayyareler herkesin gözünil yıl
dırmıştır. Harbeden devletlerdeki halk 
artık her tilrlü gürültilden ku$kUlan
mııktadır. Bunun güzel bir misali, bir 
İtıılyan şehrinde geçen su hAdisedlr: 

Bu ufak İtalyan diyarında geniş ve 
ııeııııiz bir sokaktan bir cenaze alayı 

geçmektedir. En önde tabut gitmekte. 
başları öne eğik halk da arkadan gel
mektedir. Bir an için dünya işlerini 
unutan bu matemli grup kendi dert
leri içinde kaybolmuşlardır. 

Birdenbire bu müthlı sessizlik lc:in
d4' gayet büyük ve slddetli bir 1eök Ril
rilltüııü gibi bir J(Urilltil olur. Bu müt
hiş sesi duyan bütün halk, alayı bo
zup öteye beriye kacıımda başlar. 
Tabut taşıyıcılar da sırtlarındaki yü
kii yere bırakıp soluılu siperlerde a
lırlar .. Saka ddil bu .. Düşman tayya
releri Reliyor. 

Halbuki işin içyüzü ısudur: Cenaze 
alııyının bilyük bir silkıit içinde .ıec
tl~I o sırada. o meydanda bulunan bir 
dUkkAncı. dilkkAnının kepenı:?lni bü· 
yOk bir hızla çekmiş ve ı:?ök ,gilrülUl
sünü andırır milthis bir sıürültü ol· 
muştur. 

* İki Tenis Şampiyonu 

B u harbin gayet feci sahneleri ol
duJtu Ribl, hazan da .ızayet a:arip 

cllveleri oluyor. 
Jean Barotra Fransanın en meehur 

terıis sampiyonlarından biridir. Birçok 
defalar ecnebi rakiplerini yenerek bey 
nelmilel şampiyonluklar kaz:.anmıstır. 
Yendiği hasımları arasında bazı Al· 
mC'n tenisçileri de vardır. 

Birçok Hint prensesleri. Amerika
lı milyoner kızları kendisine izdivaç 
teklif etmişlerdir. Aldığı mektuı>la· 
rıTJ, resim ve imza taleplerinin haddi 
hesabı yoktur. 

ı-~akat harple beraber Jean Barotra 
da tenise veda etmejte mecbur olmuı
tur. Halbuki bu mevsim için çok mes
hur bir Alman tenisçi ile maç yapa
caktı. Bu adamı tam lkt defa yenmiş
U. Bu üçüncü maçları son ve kail za· 
fer maçı olacaktı. Fakat ne çare .•• 

Jean, Parisin 232 nci alayile harbe 
lstirak etml:ıtir. Parisin İfllali esna
sında bütün alay esir düşmüş ve Pa
rlsten çok uzaktaki bir Alman kam
pına gönderilmiştir. 

Tam Qç gün yürüdükten sonra J)e· 

rişan bir halde bu Alman kampına 
vıırmıslardır. HeJ'.)Slne esir JtHmlt!klttl 
giydirilmiş, göğüslerine birer numa
ra takılmış. Artık Jean'ın hiçbir ümi
di kalmamıştır. O maçı kazanmalı dü
&ünürken millet harbi kaybetmiştir. 
~·tık tenis oynamak ona hiçbir za
man nasio olmıyacaktır. 

Tam bu sırada onJan teftiş etmek 
üzere kampın kumandanı gelmiş. Jean 
bir de bakmış ki bu, pnun maç yap· 
mak istedlfi Alman tenil!I şampiyonu
dur. O da Jean'ı tanımıı. Teftisl bl· 
tirdlkten sonra kulal!ına sunu ııöyle• 
mlstır: 
"- Arkııdafl, eski l{Ünlerl unuttum 

sanma. İlk fırsatta yine macımızı ya
paca.lız." 

Bir Dakikalık Tereddüt! 

E yi bir asker olmakla, iyi bir in
san olmak her zaman l \raber 

yürümez. Yani tllblri dlierle, her in
ıanın muhakkak iyı asker de olması 
lcnp etmez. İyi bir asker, Ani hAdise
ler karsısında anı ve tereddütsüz hü
kilmler verir. Bunun aksi çok vahim 
neticeler verir. 

İste size bir ]lAdise ... 
Fransanın işgali esnasında ucurul

ması ihmal olunan bir iki köprünün 
düşmanın ilerlemesinde büyük bir rol 
ovnadıgını isitmeyen kalmamış iibi
dir. 

Bunlardan bir tanesinin neden uçu
rulmadığını bana anlattılar. Durun 
ben de size anlatayım: 

Köprünün bir ucunda bir Fransız 
nöbetçiıi vardır. Aldıiı emir. düşma
nın yaklaı;tıihnı haber alır almaz. he
men oradaki bir düimeye basmaktan 
tbıırettir. Bu. otomatik olar.ak köprü
yü uçuracaktır. 

İşte bu nefer tam düğmeye basmak 
lizareyken bir de ne görstin? Köprü
nün üz~I düşman önünden kaçan ka
dın, çocuk ve ihtiyarlarla doludur. 
Düğmeye bassa, bunların hepsi öle· 
cek. Aksi takdirde kurtulacaklar. 

İşte onun bu zaaf anında arkadan 
düsman yetiı;lyor.- oradaki halkı mah
\•ettigi l{ibi köprüden de geçiyor ve 
bugün bütün Patis halkına kan aila
tıyor. 

Bu mütereddit neferi, buJ{Un diva· 
nıharp kararile idam ettiler; fakat kac 
para eder ... 

1 KARİ MEKTUPLARI 1 

Bir Mailli, Kırtasi 
Muamelattan Şikayetçi! 
Yusuf Kemal Kuday adlı malul bir 

kariimlzd~ aldığımız bir mektupta 
şöyle ısikbet edilmektedir: 
"- Bu J{Uzel yurda 60 sene sada

kalle hizmet ede1ı KorReneral Hasan 
Basrinin oglu ve her iki reemden has
ta bulunuyorum. Uzun müddettenbe
ri tedavi için utraııtıı'tım halde artık 
iz".lesine kati bir imkllnı fenni olma
dıj'tını bildiren heyeti sıhhiye rapor· 
larile birinci derecede malül olarak 
şıırada burada sürünmelte mahkllm bir 
vaziyetteyim. BU hususta kanunun 
verdlii haklardan istifade ederek be· 
şinci defa bir heyeti sıhhiye raporu 
aldım. Bu raporda ma11lllyetimln mUd 
deti batlangıcı 1332 senesi olarak çok 
açık bir t!birle tesbft edlldilti halde, 
Milli Mtidafaa VekAleti sıhhiye rlya
Feti: "Müteverra General Hasan Bas
ri 1334 de vefat etmistlr. O tarihte de 
ayni malUliyeti isbat eder heyeti ıııh
hiye raporu olmadıkça maaş tahsis 
edtlemez" diyor. İşte böyle bir takını 
kı~tasl sebepler yüzünden feci halde
yim. Alakalı mercilerin nazarı dikka
tini celbetmenizl rica ederim. Cünkü 
artık tahammül edecek halim kalma
dı .. " 

Beykoz Tümen Satınalma Komisyonu Başkanlığından: 
1 - Aşağıda cins, miktar, muhammen fiyat, ilk teminatları yazılı iı•e 

maddeleri hizalarında ıöaterilen ıiln ve saatlerde pazarlıkla satın alma.. 
caktır. 

2 - lıteklilerin mezlıdlr gün •e saatte Beykoz Halk Parti binasında 
tümen satnı alma komisyonuna gelmeleri. "7230., 

Miktarı Mu. Fi. ilk Te. Tarih, aUn ve saati 

Kuru fasulye 
At"J>a 
Yulaf 

4Ş.OOO 
200,000 
100,000 • 

17-8-940 Cumartesi 10 da 
" " " 11 de 
" " " " 11,30 da 

Beykoz Tümen Satınalma Komisyonu Başkanlığından: 
10 Bin Kilo aoian 200 Kilo Dingin yafı 10 adet Hamur teknesi 4 adet 

kürek alınacaktır. Paıarlıkla ekıiltıneıi 15/8/940 Pertcmbe günü ıaat 10 
da Beykos Halk Parti binaımda tümen aatın alma komiıyonunda yapıla.. 
caktır. isteklilerin mezlı:O.r ıün ve ıaatte komisyona ııelmeleri. "7231,. 

P. T. T. Umum Müdürlilğünden : 
1 - idare ihtiyacı lcln 21 kalem akkü malzemesi kapalı zarfla eksitL 

meye çdıcanlmqtır. 
2 - Muhammen bedel "25,000,, mavakkat teminat "1875., lira olup ek.. 

ılttmeai 30 EyUU 940 Pazartesi ıünü saat ~'16., da Ankarada Evkaf apar. 
trmamnın 3 llncü kapı 1 inci btmda P. T. T. Satm alına komisyonunda 
yapılacaktır. , 

3 - tııteldller Muvakkat teminat makbuz veya banka teminat mek. 
tablle kanuni ve.aiki muhtevi kapalı aarflannı o gün saat "15,. e kadar 
mezkGr komiı:vona vereceklerdir. 

4 - Sartnameler Ankarada P. T. T. Levazım Iııtanbulda Valde Hanı.. 
nm 2 inci katmda P, T. T, Levaznn ayniyat şubesi müdürlüklerinden be. 
delsiz olarak verllecektlr. "4528,, "7226,, 

Devlet Oemiryolları ve Limanları işletme idaresi ılanları 

Muhammen bedeli 30.000 lira otan 50 ton kaynamq lngiliz bezir! 
21/8/940 Çartamba ıünU aut 15 de kapalı zarf usulile Ankarada idare 
binaemtia ıatm atmac:aktır. 

Bu ı,e ıirıne!ı lstiyenlerin !250 liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettifl vesikalan •e tekliflerini aynı glin saat 14 de kadar komisyon 
reiıliiine vermeleri lhıındır. 

Sartnameler 150 kuruıa Ankara ve Haydarpaıa veznelerinde satıl_ 
maktadır. "8899,, 

İstanbul İkinci İflas Memurluğundan : 
Beyoğlunda Ayas Papda oturan ve 

su mühendialiiile iştigal eden Lüsyen 
JÜberin ifiisı 15-4-940 tarihinde açı
lıp tasfiyenin Adi surette Y'&1)llmaaı
nıı karar verllmiı olduğunckiı: 

1 - Mülliste alacağı olanlarla istih
kak iddiaaında bulunanların alacak· 
tarını ve istihkaklarını ilAndan bir ay 
içinde İstanbul İkinci İflAs Dairesine 
Jıl'lerek kaydettirmeleri ve delillerini 
CSened defter hülAsaları ve saire) aııl 
veya ınusaddak sureUerinl tevdi et
meieri. 

2 - Hilafına hareket cezayi mesu
liyttl müstelzim olmak üzere Munı
sln Borclulatuun ayni müddet !cinde 
1r.,.ıillerinl ve Bö'l't!lJ1r1nı bildirmeleri. 

3 - Müfiisin Mallarını her ne su
retle olursa olsun ellerinde bulundu
ranların o Mallar üzerindeki hakları 
mııhfut kalmak ü;o;ere ayni müddet i
çinde daire emrine tevdi etmeleri ve 
etmezlerse makul mazeretleri olma
dıkça cezayl mesuliyete uğrayacakla
rı ve T'Üçhatı haklarından mahrum 
kalacakları. 

4 - 19- 8- 940 Pazartesi Günü Saat 
On birde alacaklıların ilk toplanma
ya gelmeleri ve Mi.ıfiis ile milıterek 
Borçlu olanlar ve kefillerinin ve borcu 
ıtıkeffül eden. sair klmıelerin toplan
tıda bulunmağa haklan oldu;!u illin 
o!unur. '28876) 

Lokantada 

Lisan Bahsi 

E lbette asabileşiriz ya! G 
sonlar türkçe bilme 

biz derdimizi nasıl anlatac w 

Her nıiişteri cebinde bir mükl 
nıe kitabı mı taşıyacak? He 
şu aşağıdaki müşteriler &ibl o 
bilir mi? 

Ali Kirkor, Yanko ve Y 
ayni :nüesscsede çalışan dört 
kadaştırlar. Pazar günü ye 
ni Taksimdeki yeni gazinoda 
mek istiyor ve oraya gidi7 
Bunların hepsi İstanbul ÇOC 
dur. Lakin böyle şatafatlı ye 
re pek alı~ık değildir. Ali 
ki: 

- Çocuklar aman dikkat 
lim! Falso ~ apmıyalım. Moau 
lık oluruz. 

Kirkor cevap veriyor: 
- Sen merak etme! 

kat ederim. 
Kirkor biraz Avrupabhk 

vesinde, framıızca bildiği y, 
mindedir. Bir masaya oturuy 
lar. Garson geliyor. Abi 
Rumen. Türkçe bilmiyor. Kir 
atılıyor: 

- Siz bana bırakın! Ben 
sızca bilirim. Söyleyin b'a&A!i .. 
ne yiyeceksiniz? 

Yasef: 
- Yemek yiyeceğiz!. 
- Anladık kuzum! Hiyar 

la( etme! Ne yemeği yiyeceaı. 
deorum! 

Hepsi, yemek listesinin ba 
üşerler. Fiyatları görünee, 
lcri fal taşı gibi açılır. Ç 
bunlar biraz tuzlu. Lakin ae 
re, girmiş bulunurlar. 

Ali der ki: 
- Ben bir kıbç babiı iste 

Şiş olacak. 
Kirkor garsona: 
- Mösyö lö karson1 
Parmağile göstererek. 
- Bir tane poason dl 

(kılıç balığının harfi harfine \8r. 
ciimesi = Poisson de sabreJ. 

Garson anlamaz: 
- Zo! Hani bunlar fnn~ 

bilirlerdi. Şiş olacak dostum. 
roti. 

Yasef: 
- Bana bir imambayıldı 

ler misin? 
- Başiistüne! Kulak Ta' • 

tum. Nasıl derler. Donae ~ 
lorey. Ainadm! Bizim arlE&tlq~ 
da bir imam evanul getir. 

Garson bön bön bakar. 
- Kardeş, hani banlar f 

sızca bilirlerdi ya! Sen ne ~ 
ceksln Yanko? 

Edebiyat Lugati 
Ankara, 12 (TAN) - F.debL 

yat IUgatinin hazırlanmasma e. 
sas olmak iızere, divanlardaJd 
manzum parçaların taranma11 L 
çin Maarif Vekaletinde bır ko.. 
misyon kurulmuştur. 

~~--oı~-~-



T. C. ZiRAAT BANKASI 

1'osyı Ye Senet No. sa Borçlunun ismi ve ikametglh adresi 

47/124 

1!17/371 

Merkez efendi mahallesi Balıklı caddesi 6 No. lu ha_ 
nede muk m Aziz çocuklan Asım Şakir, Sait, Hasıma 
ve Hafiş 
Kuzguncuk Bamiyeci ııokak No. 2 de mukım Süley. 
man oglu Hasan Nıyazi Evrım "' 

TAN 

IST AN BUL ŞUBESiNDEN: 
iPOTEKLi GA YRIMENKULÜN: 

Bulundufu yer ve mevkii 

Merkez Efendi Mevlevihane kapısı Balıklı 
mevkii Çırpıcı tariki. 

Bakırkoy Yahudi Bergoı Vidoı hııdudunda 

Bakırköy Vidoı karyesi hududunlU Soi&nlı tariki 

Bakırköy Yahudi Berıoı 

Kapı No. su 

Eski 6 yeni 6.6/ l ,6/2 

Eski 11 

E&ki 10 

Eııki 108 

Cinai Miktan 

Maa encinarlrk Bostan ve 
Hane ve Ahır 55870 M2 

Tarla 24345 M2 

81702 M2 

" 
11024 M2 

Hududu 

Sağ tarafı Refik Beyin maa köşk baiı, ve Mitat Paşa Zade Haydar B~yln 
Çiftliği ve Cemil Beyin tarlası arkası Angcliki Çorbacının Harman yeri &ol 
taralı Cemil Beyin tarlası ve Fener yolu, cephesi Çırpıcı tariki. 
$arkan Kaşıkçı Çiftliği tarlası, ve Vidos cami tarlası Cenuben Ka5ıkçı Çift.. 
!iğ. ve Yahudi Bergos tarlaları, Garbcn Soğanlı yolu Şimalen Yahudi Bcr. 
gos çiftliği harman civarı. 
Şarkan Vidoslu Hacı Ahmet Ağa vereselcri, tarlası, ve Sultan Osman Haz
retlerinin vakıfmdan Vidos karyesinde caminin tarlası, Cenuben incirli 
çiftliti tarlası Vidos karyesi tariki ve Vidoslu Hacı Ahmet Ağa vere&cleri 
tarlası, Garbcn Soğanlı tariki Şimalen Yahudi Bergos ve Ka~ıkçı çiftlik.. 
Jeri tariki. 
Şark.;.n. Garben, Şimalen, Cenuben Yahudi Bergos ÇifUiii tarlalarL 

ı Borclarmı vadesinin geçmesine ve yapılan tebligata rafmen ödemiyen ethasın hudud ve vasıfları yukarıda yaııh Bankamıza birinci derece ve sırada ipotekli gayrimenkulleri 3202 sayılı kanuna tevfikan bir buçuk ay müddetle açık arttırmaya çıkarılmış ve şartnameleri 
2 8 940 tarihinde bankamız kapısına asdmrştır. !haleleri 27.9,940 tarihine tesaduf eden Cuma cüniı saat 14 te Bankamızda yapılacaktır. Pey parası sün.ilen peyin yüzde yedi buçuiudur. Arttırma bedeli bankamız alacağını karııılamadıiı veya haddi layık görul.. 

:edıfi takdirde en son arttıranın taahhudu baki kalmak şartiyle arttırma on beş gün uzatılacak ve 14.10.940 tarihine tesadüf eden Pazartesi gunlı aynı saatte ıhale olunacaktır. Kat'i ihaleyi yaptırıp yaptırmamakta Bankamız muhtar oldugu gibi kati ihaleye kadar 
b rc;l~Iar borçlarını tamamen odcrlerse muamele fcsb ve iptal olunacak miışteri iı;e pey akçesini ecri almaktan baıkı hiç bir surette hık iddiasmda bulunmıyacaktır. Bankadan başka ipotek sahibi alacaklılarla diger alakadarların bu gayrimenkul üzerindeki haklarını 

11111 ıle faiz ve masrafa dair iddialarını evrakı müsbitclerile birlikte 20 ıı:un icinde Bankamıza bildirmeleri aksi takdirde haklan ta.ou sicillerile sabit olmadıkı;a satış bedelinin paylaşmasından hariç kalacakları ve daha fazla malumat almak istivenlcrin bankamızın 
airal ıkrazat servisine muracaaUarı ılan olunur. 

• NOT: Satış peşin para ile olduğu ribi müşteri vade ile almak istediği takdirde mllzayede bedelinin dörtte birini peıinen ödemek suretile bakiyesi gayrimenkulün ipoteti mukabilinde beıı senelik vadeli ikrazata kalbedilecektir. (7187) 

t:m Bu Akşam: Yeni ses tertibatı ilave olunan---.. 

AZAK SiNEMA BAHÇESiNDE 

M Ü N i R N U R E D D 1 N ' in 

İstanbul Levazım Amirliği 
Satınalma Komisyonu İlanları 

2 nci büyük konseri: Yeni Program __ _ 
1278 ton kuru ot alınacaktır. Kapalı ışembe günu saat 15 de Tophanede 

znrfla eksıltmesi 15 - 8 - 940 Persem- Lv. Amirliği satın alma koml.syonun
bc gunü ııaat 15 de Tophanede ist. Lv. da yapılacaktır. istekl1lerln kati te
Amirliğl satın alma komisyonunda minaUarıle belli saatte komisyona gel· 

ANBAR INŞAATI 
Toprak Mahsulleri Ofisinden : 

bl 1 -;- Diy~rb~kır Yıldızeli istaı;~onlarmda yapılacak ambarlarla idare 
' ~ile. saı.r ıtler pazarlık suretıle açılı: eksiltmeye konulmu,tur. Ke. 

2 
len ~ıyarbakır için 10S268,05 lira Yıldızeli için 358S8.15 liradır. 

bade - Eksıltmc evrakı Diyarbakır için 5 Yıldızeli için 3 lira mukabi. 

3 
ofla umum mudiırlugunden alınabilir. 

_..._;-: Pazarlık 20/8/940 tarıhi.nde saat ıs de Ankara ofis binasında ya. 
--.sar. 

ı...a.. 4 - Muvakkat teminat miktarı Diyarbakır için 6Sl3,40 lira Yıldızeli 
- 1'92,90 liradır. 
w~- - isteklilerin pazarlıfa iııtirak edebilmeleri için ofisten ehliyet 
-ı almaları prttır. 

bilir 6 - Birincı maddede yazılı inşaat ayn ayn kimselere ihale edile. 
• • 6167,. 

Emniyet Umum Müdürlüğünden: 
~ - Zabıta memu.rlan için satın alınacak olan azı 6200, çoiu 6400 c;ift 
...... ö 2217/94-0 tarıhınde yapılan munakasasında suriılen pey haddi IS 
, .. 1 riil d' · d -llldelı ıne ıgın en ve şartnamesınde bazı tidılit yapılmak suretile ye_ 

ekııltmeye konulmuştur. 
__ ,2 - Eksıltme 14/8/940 Çarşamba günü saat 15 te kapalı zarf usulile 
"'-'leaktır. 

3 - Fotinlerin beher çiftine 850 kurus fiyat tahmin edilmi$tir. 
inil~ - Ekaıltmeye girmek istiyenler 4596 liralık muvakkat teminat 
kaaanuıı veya banka mektubunu muhtevi teklıf mektuplarmı 2490 sayılı 
14 L- 4 uncu maddesınde yazılı belgelerle birlikte münakasa giinli saat 

-
1 

... dar Kom syona vermeleri. "4162., (6642) 

K111lhisar Belediye Reisfiğinden : 
palı kızılhisar kasabasmm hali hazır haritalarının yeniden alımı İ!li ka.. 

İa;E usulıle eksiltmeye çıkarılml$hr. 
lala ıın vıis'~ti meskQn ve gayrimcskQn 125 hektardır. Bedeli keıfi mak.. 

n.!000. lıra~r. Muva~lı:at t~m nat 225 liradır. • 
~e Kızılhisar Beledıye daıresınde arttırma ve eksıltme ve ihale lı:o. 

ı tarafından 2 Eylül 19~0 giın~ saat ıs t~ yapılacaktır. 
~t~lıler Ankarada Beledıyeler ımar heyetı fen şeflığinden ekııılt. mae,. ttı~ak vesikası alarak bu vesikayı teklif zarfına koymaları lazımdır. 

Beledi elı:lıf ~c~tuplann?" ta!ın edılc~ saatten ~ir • saat evvel Kızılhısar 
.,,. 1 Ye Reıslıgıne verılmesı. Posta ılc gondenldıcı takdirde bu saatten 
_ e gondcrilmiş olması lazımdır. (7029) 

Tosya Belediyesinden: 
..__;osn kasabası içme ıu tesisatına ait etiıd ve projelerin tanzimi işi 
-1'&11 zarf usulıle eksiltmeye konulmuştur. 

1 - Işın muhammen bedeli 3000 liradır. 
VeldJ.2 - istekliler bu işe ait şartname vesair evrakı bill bedel Dahiliye 

• d 
eti Bel~dıycler Imar Heyetı Fen Şefliginden veya mahalli Belediye_ 

ın en alabılırler 
bird 3 - Eksiltme 28/8/1940 tanlıınc rasthyan Çarşamba gunu saat on 

e mahalli Beledıyedc toplanan heyetçe yapılacaktır. 
•e 4 -. Eksıltmeye gırebilmek ic;in isteklilerin aşağıda yazılı teminat 
ı»'-~l aıkı. aynı cun ve saat ona kadar Komısyon Reislığine teslim etmi• 
._an lazımdır. " 

_ka - 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 inci maddelerine uygun 225 lira 
-"'• kat temınat. 

b - Kanunun tayin ettiği vesikalar. 
-•-' C - Kanunun 4 uncu maddesi mucibince eksiltmeye girmeye bir 
~ bıılunrnadığma dair imzalı bir mektup. 
ı...:_ d - Belediy~ler Imar Heyetı Fen Şefliğinden munakasaya girmek 
._ alacakları vesıka. 

, 1_ .. S - Teklif ~ektup~arr ihale günü saat ona kadar makbuz mukabi
uuıae Tosya Bclcdıyc Reıslıgıne verilecektir. 

9 ~osta ıle conderilccek teklif mektuplarınm iadelı taahhiıtlli olması 
e ili ayet bu saate. kadar Komisyona gelmış bulunması lazımdır 

He,eı~u ış hak~ı~da fazla malumat almak ıstıyenlerin Bclcdıyel~r imar 
Fen Şeflığıne veya Tosya Belediyesine müracaat etmeleri. (6740) 

1940 yılının Temmuz ayında Tramvav Tünel ve 
Otobüs arabalarında bulunan eşyanın ınllf~cdatlı listesi. 

JC d Adet a ın ve erkek için c;ıft ve tek eldivenler 34 
Kadın ve erkek için c;ift ve tek eldivenler 13 
Kadın ve erkek ıçın çift ve tek Çoraplar 29 
Kadm ve erkek ıçın Sapka bere ve kastekler 14 
kıdm ve erkek için Şemsıyeler 
Muhtelıf cıns c;antalar 

17 

Mııhtelıf cins c;amaşırlar 62 

Kuma, parçaları 76 

Erkek caket ve pantalonu 
4 

.Erlrelı: içın pardesu 8 

~rplar 1 
Buton 7 
E kelı: lı:ol saati 5 
G~~ 1 
Rop Kemeri 6 
Fotoiraf makıne i 2 

Kıtap, evrak ve kigıtlar 2 
Hırdavatlar J7 
Şefertaslar .16 

• 19 
Yiye..~!cr 
Bayan mantosu 20 
Dolma kalem ~ 
• Bu C$Ya sahiplerinin Galatada, Tünel arkasında Tramvay Hareket o 
ırea ne muracaatları. a_ 

MUDURIYET 

yapılacaktır. Tahmin bedeli 76,680 li- rnrleri. (245 - 7241) 
ra ilk teminatı 5084 liradır. Sartna- e 
mesi komisyonda gôrüliır. İsteklilerin 16.000 metre kursunl astarlık bez. 
k anuni vesikalarjle belli saatten bir alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 
saııt evvel tekli1 mektuplarını komis- 15-8-940 Perşembe gunü saat 16 da 
yona vermeleri. (189 - 6625) Tophanede Lv. Amirliği satın alma 

e komisyonunda yapılacaktır. Tahmin 
150 kilo lfıstik mantar 1ılınacaktır. bedeli 4400 lira. katı teminatı 660 li

P:ızarlıkla eksilmesi 14-8·940 Car- radır. Numunesi komisyonda gorü
samba gunü saat 14.30 da Tophanede lur. isteklilerin belli saatte komisyo-
Lv. Amirliği satın alma Ko.da yapı- na ıeimeleri. (249 - 7244) 
lacııktır. Tahmin bedeli 825 lira, kati e 
teminatı 123 ~ira 75 kunı~ur . . Numu-ı 12,500 adet un çuvalı alınacaktır. 
nesi Ko.da gorülur. !steklılerın belli Pazarlıkla eksiltmesi 15-8-940 Per-
saattc Ko.na gclmelerı. (225 - 6925) şembe gunü saat 14 de Tophanede Lv. 

• . . . •mirliği satın alma komisyonunda 
On adet kadar Sekıp Habıo modeli yapılacaktır. Tahmin bedeli 7812 lira 

Pnomotraks cihazı alınacaktır. Pazar- 50 kuruş. kati teminatı 1171 lıra 87 
ltkla eksiltmesi 14-8-940 Carsam.ba kuruştur. Nümunesi komisyonda gö
gu?u saat 15 de Tophanede Lv. Amı:- rülür. isteklilerin belli saatte komis-
Uızı Sa. Al. Ko.da yapılacaktır. Tahmın yona Jrelmeleri. (250 _ 7295) 
bedeli 400 lira, kati teminatı 60 lira- e 
dır. isteklilerin belli saatte Ko.na gel
meleri. (226 - 6926) • fO adet alUı ve üstlü demir karyola 
alınacaktır. Pazarlikla eksiltraesi 
14-8-940 Car$arnba günü saat 15.30 da 
Tophanede Lv. Amirliği satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. Tahmin 
bedeli 1800 lira, ilk teminatı 135 li
radır. Numunesi komisyonda l[Ôrülür. 
lstek111erin belli saatte komisyona gel
me:erl. (229 - 6968) 

Dıı lbtlk 
adet 

34 
20 
2 
2 
2 

60 

• iç lbtlk 
adet 

18 
10 
2 
2 
2 

34 

Eb'adı 

32X6 
600X20 
550Xl8 
850Xl7 

40X8 

Yukarıda yaı.ıh oto dış ve iç lAsük
leri alınacaktır. Pazarlıkla eksıltmesl 
14.8-940 Carşamba l[ilnu saat 16 da 
Toohancde Lv. Amirll.li satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. Sartna
mcsl komlsyondR görulür. isteklilerin 
teminaUarile bellı saatte komisyona 
gelmeleri. (234 - 7056) 

• 200 kilo Chi. 
25 " Mühür kurşunu. 
15 " Tel 

400 " Balye ipi. 
100 " Kınnap. 

100 " Adi anbalAJhk kAtıt. 
3000 İnce kuru ot. 
3000 adet sandık "tahtası 4X20X2 
500 " " t"Jtası. 2,5X5X2,5 

\500 " .LAta. 4XlOX3 
Yukarıda yazılı 10 kalem anbalAj 

malzemesi 15-8-940 Persembe .ııünü 
.saııt 14 de Tophanede Lv. Amirliiti 
satın alma komisyonunda yapılacak
tır. Nümunelerl komisyonda 2örülllr. 
İsteklilerin temınatlarile belli saatte 
kornısyona gclmeJ,.ri. (235 - 7057) • 
Acı et 

(1500 İp yuıar oaslığı 
9500 İp yular sapı. 
9500 Zıncir yular sapı. 
Yukarıda yazılı üt kalem muytabi

ye alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 
20-8-940 Salt gumi saat 14 de Topha
nf'de Lv. Amirliği satın alına komis
yonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 
10.917 lira 50 kuruş. ilk teminatı 818 
lirıı 81 kuruştur. Şartname ve nümu
nt-~l komisyonda gorulur. isteklilerin 
kanuni vesikalarile belli saatte komis
yona gelmeleri. (230 - 7011) 

* 4993 ton lavemarln kömürü alına
caktır. Kapalı zarfla eksiltmesi 29·8· 
940 Perşembe gunu saat 15 de Topha
nede İst. Lv. Amirligi satın alma ko
mııoyonunda yapılacaktır. Tahmin be
deli Altmıs yedi bin dört yüz beş lira 
ellı kuruş, ilk teminatı 4620 lira 27 
kuruştur. Şartnamesi komisyonda aro
ru!Ur. Kömur nakliyatı cıhcti askerı
yece yapılacaktır. 1steklllerin teklif 
mektuplarını eksiltme saatinden bır 
saat evvel komisyona vermeleri. 

(237 - 3183) 

Dokuz bin adet bakır karavana alı
nacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 19-8-
949 Pazartesi g!lnü saat 14 de 'I'opha
ne<le İst. Lv. Amirliği satın alma ko· 
misyonunda yapılacaktır. Tahmin be
delı 32,400 lira, ilk teminatı 2430 lira
dır. Nümunı; ve şartnamesi komisyon
da göruhir. Isteklilerin belli ı:aatte ko
misyona gelmeleri. (239 - 7235) • 
Miktarı Clnıl 

adet 

4.863,000 Mat kaput duimesı. 
4,139.000 Mat ceket dukmesi. 
ı,ıa8,000 Kuçük ınat dOlme 
l,972,000 Kücuk madeni duitme. 

13,1115,000 Bily!lk maden! dügme 
506,000 Sakandırak düğmesi. 

1.919,000 Kücük kopca. 
l,732,000 Buyük kopça. 
Yukarıda yazılı sekiz kalem düğme 

ve kopçanın kapalı zarfla eksiltmesin
de bir kısmına talip cıkmadıgı ve bir 
kısmı da pahalı görulduğünden pazar
lıkla eksıltmcsi 19-8-940 Pazartesı gu
nu saat 14.30 da Tophanede İst. Lv. 
Amirliği satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 
100,998 lira 10 kuruş, ilk teminatı 
6299 lira 90 kuruştur. Numune ve 
şartnamesi komisyonda ı:orulur. A
ğustos ayı taksitleri, dıf:er ay taksit
lerıne bırakılmıştır. Her kalem ayrı 
ayrı taliplere de ihale edilebılir. İstek
liletln belli saatte komısyona ı:ıelmele
rı. ( 244 - 7240) 

• 250 gramlık beher kutusuna 60 ku
ruş tahmin edilen be~ yuz bin kutu et 
konservesi alınacaktır. Pazarlıkla ek
sıltmesi 19·8·940 Pazartesi günü saat 
15.30 da Tophanede İst. Lv. Amirligl 
satın alma komisyonunda yapılacak
tır. İlk teminatı on alU bin iki yüz elli 
liradır. Şartnamesi komısyonda ~oru
liır. İstcklılerin kanuni vesikalarılc 
belli saatte komisyona gelmelerı. 

(252 - 7247) 

• 612,000 kilo fırın odunu iki taksit
te alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 
20-8-940 Salı günü saat 14.30 da Top
hanede Lv. Amirliği satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. Tahmin be
deh 10.710 lira, ılk temınatı 803 lıra 
25 kurus~r. Sartnamesı komisyonda 
gorillür. Isteklılerin bellı ı;aatte ko
misyona Relmelen. (247 - 7243) 

• Metre 

5500 Astarlık selen. 
2000 Kol astarlığı. 
Yukarıda yazılı astarlıklar 20-8- 940 

Salı gunü saat 15 de Tophanede Lv. 
Amirliği satın alma komisyonunda 
yı:ıpılacaktır. Tahmın bcdett 6635 lira, 
ilk teminatı 497 lira 62 kurustur. NU
mtıncleri komisyonda gorulür. İstek
lilerın belli saaue komisyona ,:clme
lerı. (246 - 7242) 

• 

ı~~--------------~ Satılık Mücevherat 
13 Ağustos saat 14 tc San
dal Bedesteninde teşhir edil. 
mektc o1an muhtelif pırlan
ta küpe, pantantif, yüzük 
vesaire satılacaktır. ...................... 
Askeri Fabrikalar .Satınalma 

Komi!foyonu llônları 

1.;suvu t<.:g. l>arı vaketa 
600 Kg. Siyah vaketa 

alınacak. 

'ı'ahmin edilen bedeli (47420) lira 
olen 13000 Kg. sarı ve 600 Kg. siyah 
vaketa Askeri fabrikalar umum mü
diirlüğü merkez satın alma komisyo_ 
nunca 21-8-940 Carsamba gGnil saat 
15 de kapalı zarfla ihale edilecektir. 
Şartname (2) lira (38) kurus muka
bilinde komisyondan verilir. Taliple
rin muvakkat teminat olan (3556) li
ra (50) kurusu hAvi teklif mektupla
rııı: mezkur günde saat 14 de kadar 
komisyona vermeleri ve kendilerinin 
de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 
mdddelerindekl vesaiklc komisyoncu 
olmadıklanna ve bu isle alikadar 
tüccardan olduklarına dair Ticaret 
Odaşı veslkasile mez.ktır J:ün ve sa. 
atte komis;vona milracaatlan. (6948) 

• 4!5 TON Ar•P Sabunu Alınacak 
·rahmin edilen bedeli <15.750) lira 

olan 45 ton arap sabunu askeri fab
rikalar umum mtidi.ırlüği.ı merkez sa
tın alma komisyonunca 29-8-940 Per
şembe ~ünü saat 15 de kapalr zarfla 
llınle edilecektir. Şartname parasız 
obırak komisyondan verilir. Taliple
rin muvakkat teminat olnn (1181) li
ra (25) kuruşu hAvi teklif mektunlıı
nnı mezkur günde saat 14 de kadar 
komisyona vermeleri ve kendllerinln 
de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. 
maddelerindeki vesaikle komisyoncu 
olmadıklarına ve bu işle alfı,kadar tüc
cardan olduklarına dair ticaret odası 

v~~ikasile mezkür Jtiln ve saatte ko· ı' 
misyona müracaatlan. (7207) 

İstanbul ikinci iflb Memurluğun· ! 
dan: 
Beyo~lunda Nııtta Milli Türk Sey

y.-hat Şirketinin İflası 19-7-940 tari
hındc acılmıs olup tasfiyenin adı su
rette yapılmasına karar verilmiş ol
du/tundan: 

ı - l\Tilflis Sirkctte alacalh olanlar
la istihkak iddiasında bulunanların 
Alcıcaklarını ve İstıhkaklarını İl!ın
dan bir ay icindc Istanbul 2 nci t: ; 
Dniresine ~elerek kaydettirmeleri ve 
delıllerini (Sened ve defter htiliisala
rı \'esalre) asıl veya musaddak suret
ierınl tevdi etmeleri. 

İstanbul L«:vazım Amirliğinden verilen 
Harici Askeri Kıtaat İia~ları 

M. M. Vekaletinden : 
1485 sayılı kanuna göre ısavaş Hkatıarile ıehit yetimlerine isabet eden 

ikramiye miktarları a,ağıda gôstcrilmi5tir. 
Paraların tevzi komisyonlarında dağıtılq müddeti 4 ay olduğuna göre 

sakat ve yetimlerin "Rapor, resmi senet ve ikramiye cüzdanlarile birlik. 
te., derhal ikramiye tevzi komisyonlarına miıracaatları. "7059,, 

Lira Kuruş lira Kuruı 

1 derece subay 239 
2 •• .. 2ı5 

3 .. 167 
4 143 
5 .. .. 119 

6 " " 95 
Beher şehit ailesine 

10 
30 
40 
50 
60 

de "25 lira 

l . c.i derece ere 
2 " o 

3 " .. 
4 ,, " .. 
5 !U " 

6 " " 
.. 

52 kuru§tur.,, 

İstanbul Maarif Müdürlüğünden : 

119 
95 
71 
47 
23 
23 

20 
60 
70 
80 
90 
90 

Maarif Vekilliği Köy Enstitiıleri için a~ağıda cıns ve mıktan yaııll 
eşya pa.ı:arltkla satın almacaktır. 

Muhammen bedeli "4020., lira, Teminatı 603 liradır istekliler bll 
tabaklara ait &artnameyi Maarif Mudurlıiğu Yardırcktörtiığunde görebi.. 
lirler. Pazarlığın 14 Ağustos 1940 Çarşamba güniı saat 16 da lstanbul M .. 
arif Miıdıirlıiğu binasında yapılacağı ilin olunur. (7141) 

E11anın einıl Miktarı Beherlnın fiyatı 

Bakır düz tabak 
Baınr ::ukur tabak 
Bakır maşrı l >a 

3000 
3000 
3000 

Kurut 

45 
45 
44 

--1350 
1350 
1320 --4020 

------------------------------------------------------------·-~~ Tophanede Saraç Evi !Ud. den : 
Tophanede Saraç evindeki kıındura kısmı için imtihanla ve en yilkse~ 

olarak dört lira ı:iındclikle bir kundura usta başısı alınacaktır. lıntih•11 

19/8/940 tarihinde yapılacaktır. isteklilerin bu tarihe kadar istida ile ToP• 
hanede Saraç evi Md. ne miıracaatları lazımdır. Şartlar aşağıda yudıdır. 

1 - Türk olmak. 
2 - Yaşı elliden yukarı olmamak. 
3 - Fabrika ve istampa işlerinden anlamak. (598) (7145) 

14 Ağustos Çarşamba günü akşamı Harbiyed<.: 

BELVÜ BAHÇESİNDE 
Bestekar Salôhaddin Pınar '1" 

26 ıncı San'at yılı kutlulanacaktır. Bu ceccye San'atkirı seven biıtlill 
musıki ustadlan ilitirak edeceği gibi bilhassa 

Bayan MUALLA Kemani SADi 
Üstad limen Şen Bestekar Mustafa Nafiz 

2 - Hllfıfına hareket cezayi mPsu- • 
!iyeli mustelzim olmak uzere Mi.ıfUsin lstanbul .l\Iaarif l\f üdürlüğünden : 
Eordularının aynı müddet kinde Maarif Vekilliği Koy Enstitüleri için aı;ağıda cıns ve miktan ya:ı:ıtı 
kendilerini ve Borclarını bildirmeleri. yün Battaniye s~tın alınacak~ır. Muhammen bedeli ( S2.000) liradır. 'ftf ~d · 

:! - Müflısln mallarını her ne su- mınatı (7800) lıradır. Isteklılcr bu battanıyelerc ait §&rtnameyi .Maarı 
r<'!.le olursa olsun ellerinde bulundu- Mudlirlliiü Yardirektörliıiünde gerebilirler. 
ranların O Mallar üzerindeki hRkları Pazarlığın 14 Ağustos 1940 Çarşamba gunü saat ıs de Istanbul "td.., 
mahfuz kalmak şartile ayni müddet arif Müdurlıiğu binasında yapılacağı ilan olunur. (7140) 
ic:inde Daire emrine tevdi etmeleri ve E'yanın cinai 
etmezlcrı:e makul mazeretleri olma Miktarı Beherinin fıatı 

Lıra dıl<ça cezayı mesuliyete uı::rayacaklıı- _ ---------
n ve rüchan haklarından mahrum ka
laeaklan. 

Beh<'rınln asgari sıkleti 
2400 ~ram olan Ylın bat. 
ta'1ı ve . 

Emniyet 

4000 13 

Sand ğı tlanları 

4 - 17-8-940 Cuma Gunü saat 11 
de alacaklıların ilk toplanmaya gel
meleri ve MUClls ile müstrrek Ror<'lu 

1 
olanlar ve kcfilk..;inln ve Borcunu te
ke!fi.ıl eden sair kımseJerin toplantıda 
bu\unmağa hakları oldulu ll:in olu -

nur. (28875) ---------------------------
Tekirdağı Nüfus Memurlufiund•n: 
Tekırda.ı:ının Durgut mahallesinde 

mukim Gerson Bensoscn isminin teb
cliline dair müracaat ettiği Tekirdagı 
asliye hukuk mahkemesinden kanunu 
medeninin 26 ncı maddesi hi.ıkmüne 
tevfikan 17• 5·940 tarihinde 76/940 
kRrar ve 167 /940 esas numaraları ile 
ismınin Robert olarak de/:lstlrllmcsi
nt! ve nilfus kutuıWndeki kaydı ile e· 
lindeki 27 mart 338 tarihli nufus hü
viyet cüzdanının bu suretle tashihi
ne karar verilmiş oldugu ilan olunur. 

ma komisyonunda yapılacaktır. Ta
liplerin getirecekleri numunelerden 
be~cnilerck alınncaı::ından mevcut 
malları olanların nümune ve katı te
m'naUarılc bcrabc, belli saatle ko· 
misyona gelmeleri. (241 - 7237) 

• On bes bin kilo kunduralık kösele 

0 /o 8,5 Faizli ve Sekiz Sene 
Taksitli Em'ak Satışı 

~a 

Muh•"'"''~ lı\ 
kıyrt'l•tl Seınti 

Ktıdıkoyıinde İbrahimağa mııh i
lesinde Kuftuncuoı::lu ycnı E a trıa
şn sokagında eskı 15 mu. ycnı 6/1 
No.lı 

Anadohıhi arındn Goksu mııhrıl-

Cinai 

f kı k tta ıı ltı odalı ıki 
sofa lı ve kuyuyu hlı v ı 

m. a bahçe ve tarı bır 
nh ao cvın t mıımı 
(mc>sahni sathiycsı 
2225 met c mur<.1bp -
ıdır. ). 

l ki buçuk kntt n brs 
lcsınde Nışantaşı cadde~ınct,. c ..... od ılı maa b hc;c ,ıhs p 

~ 
ooo 

S50 

7 mü. yeni No. taj 53. 53 No.lı . b ir C\ ın ta m mı 
1 - Arttırma 28/8/ 940 tarıhine dıışen Pazartesi 

16 ya kadar yapılacak ve gayrimenkul en çok bedel 
ıt~ 

gunu saat !4 &e 
verenlerın ustııll 

kalacaktır. 

2 - Arttırmaya girmek için muhammen kıymetin <(, ıs şi nisbet111d' 

r .. SATILIK ACEM HALILARI - ' 1252 ton sômiko~ komürll alınacak-
Sandal Bedcstenınde teı;hır cdılmekte olan giızel çeşit ve desenler. tır. Kapalı zarfia eksiltmesi 29-8-940 

de Acem hahları 15 Agustos Perşembe gunü saat 14 de satılacaktır. 
Perşembe aunu saat 15.30 da Topha-

On bin adet Yatak çarşafı alına
caktır. Pazarlıkla eksıltmesi 21-8-040 
Carsamba gunü saat 14.30 da Topha
nede İsLLv. Amirllii satınalma komis
yonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 
17.500 lira, kail teminatı 2625 liradır. 
Numunesi komisyonda görülur. istek
lilerin belli saatte komisyona ~etme
leri. (251 - 7246) 

* On bın ktlo Jı:unduralık sarı vakete 
alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 16-
8-940 Cuma ııi.ınü saat 15.30 da Top
hanede İst. Lv. Amirliği satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. Taliple
rın geUrecekleri nümunelerden bel!e
nilerek alınıcafından mevcut malı o
lanların nümune ve kati teıninatlari
le beraber belli saatte komisyona gel
meleri. (240 - 7238) 

alıııacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi l 6-
8-940 Cuma günü saat 15.30 da Top
hanede ist. Lv. Amırliği satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. Taliple
rin getirecekleri nGmunelerden beğe
nilerek alınacagından mvecut malı o
lanların nümune ve kati teminatla
rile beraber belli saatte komisyona 
gelmeleri. (242 - 7238) 

pey akçesi yatırmak lii.zımdır 
. 3 -::- A~ttırm~ bedelin!n. dörtte biri peşin geri kalanı 

sekız musavı taksıtte odenır. Taks"tler tn 8 s faıze t" l "d 
T k . 1 . • . ' .. n ır. ~ 

4. - ~ s.ıt er odenıncıre kadar gayrımcnkul Sandıga bırlncı de' 
cede ıpoteklı kalır"' 

Deniz ~edikli Erbaş Ortaokulu Müdürlüğünden : 
1 - Dogrudan doğruya Donanmaya sevk ve ıedikli erbaıı olmak uzere 

~ okul mezunlarından tensip edilen miktarda talebe alınacaktır. 
2 - Ya, haddı 15 den büyiık ve 19 dan küçuk olmak lazımdır. 
3 - Muracaatlar nıhayct Aeustos sonuna kadar Kasıınpa:ıada Deniz Ge

d ld Okulu Mudurlugune yapılmalıdır. 
A - ilerde Tıırk donanmasında Gedikli erbaıı olarak denizlerde c;alış. 

mak uret ylc lıcm mcmlckctınc hizmet etmek ve hem de hayatını mukem 
el n temin ~ek ıstıyen orta okul mezunu gurbuz ve kuvvetli Tıirk genç: 

n bı r an evvel kad omuı dolmadan okula muracaat ederek kayıt olun 
nıa arı ve d ger ııartları ogrcnmeleri ehemmiyetle ilan olunur. "6493., • 

1 

nede İst. Lv. Amlrllii satın alma ko
mısyonunda yapılacaktır. Tahmin be
deli :rırml sekiz bin yuz yetmls lira, 
ilk teminatı 2112 llra 75 kurustur. 
Şartname.si komisyonda göriılür. Kö-
mürler ciheti askeriye vesalUle nakil 
edllecdinden isteklilerin teklif mek
tuplarını eksiltme saatinden bir saat 
evvel komısyona vermeleri. 

(238 - 7l84) 

• 
1001) kilo kaşar peypiri alınacaktır. 

Pazarlıkla eksiltmesi 15-8-940 I'er-

• Beş bin kılo tevhit semerlllti siyah 
vakete alınacaktır. Pauırhkla cksilt
mcsı 18-8-940 Cuma ,:ünü saat 15 de 
Tophnnede İst. Lv. Amlrlıii sa.tın al-

• On beş bin kilo tevhit semerllğl için 
siyah yağlı kôsele alınacaktır. Pazar
lıkla eksiltme.si 16- 8- 940 Cuma günü 
sa3t 15 de Tophanede Lv. Amlrlıfl sa
tın alma komisyonunda yapılacaktır. 
'T'a lıplcrin getirecekleri niimuncler· 
den beğenilerek alınaca~ından mev
cut malı olanların nümunc ve kaU te
minatlarile beraber belli santte ko
misyona ı:elmcleri. (243 - 7239) 

S - s:naların fotoğrafları Sandık dah !indeki satış ı d teslı' 
1 k d F 1 • sa onun a 67) 

o unma ta ır. aza tafsılit almak için salona miıracaat edilir. !}7 

,_ SUADIYE PLAJI 
q 
~ 

~·tıı 
Gazino ve Oteli Açıktır. 1 

Hergün Caz Vardır. il· -----~ 
~--~------------------------_.:·~~~--
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