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Ahlak cıe faziletten mahrum adam· 
/a r ıerefıi:ıliklnini örtmek, he •keılc bir 
hi:ı.acla yürüyebilmek için bütün insan 
/arın ahlôk11z rJc fa:ı.iletsi:ı. olmasını 
İsterler! .. 

Telefon : 2 O 5 2 O 

Tel~. Tasviricfkir İstanbal 

HİTLER VE 
MUSSOLİNİ 
Sabık Transilvanya 

komitesi reisi 
Maniu tarafından 

PROTESTO 
EDİLDiLER 

"S üzme Sözler ,,dea 

Dün A/manyeya i/ti alun ;yeparolt ••••rf nolıtalorı ıiJJetl• bomluılıyan /ngili• 

Almanlar da Lon
draga gedi defa 

hücum ettiler 
Mı1t11•1ciı.n.. a•rannıincl•n 
m•mnuniy•f i:ı.lıor •elen 
ksım•n luıriciy• na•ıTI 

Bulgar ordusu 
Dobrucaya girmek 

üzere 

H tler 11• nu•aolin ye prot#•• 
toda buluna" •a6Jı Tran•İl• 

uanyo lıomite•i 

Maniu 
, tcıyyM•lai11d•11 6ir filo M1111ı tleni:r.i ü:r.erintl•··· 
........................... _,. ....... " .... ....._ .............. uwı111ı• ···· ... ••• ....... . - ....... 81RMU ..... MlllllfttltHtlMt l lllMM*'"" 

Londra, ı (A.A.> - Jfout.er: 
Martoil .. lto Bükr~. ı <A.A > - Mııniu Hll· 

'Yunani•tanı• 
Hali 

Ne olac~k? 

M ihver d evletleri harben ol

dui u s ib i siyaseten de y a pa
~kları ifleri sırasına koymak ka· 
idesine r iayet ediyorlar. Şu Ru
na.nya meselesinde de böyle yap· 
hlar, Buarabya' nm Ruaya tara· 
fından elçabukluğu marifet u suli
le yirmi dört saat urfmda ilhak 
edilmeıi akabinde pek tabii ola
ralt zuhur eden Dobruca ve Tran· 
ailvanya m eaelelerinde biç iıtical 
ıöatermediler. Halbuki . ( Denıir 
t.vında iken dövülür ) medlulün
c:e Dobruca iJinde Bulıaristan, 
Transilnnya iıinde de Macaris
t.n çok sabıraızlılk ıöstermiıler, 
bir hayli s lirültü etmiılerdi. Fa
"at b q ta Almanya olmak üzere 
nıihverciler bu iki küçük devletin 
•c:ele ile bir aakarlak etmelerine, 
birinin M erke z.i A vrupada, diğe
rinin Ba lka nlarda ye n i saileler çı
karmalarına mini oldular. iki ta
rafın devle t adamlarını k ah Ber
lirıe kih M ünibe davet ettiler, 
lce~ Ruman ya h ükumet ricalini 
de çaiırdılar. Bunlarla h aftalarla 
lhiizakere lerde bulundular, P•· 
2-rldılar e ttiler, bu su retle İfİ lu
._,na s etirdik ten sonr" nihayet 
'turnanyayı, mukadder olan fe· 
dakirlıklara razı ederek geçen 
b.fta Dobruca, bu h afta da Tran
•ilvanya m eselelerini hallettile r. 

B ütün bu m esele lerin hallinde 
i~ asıl Almanyanın hakim oldu
iuna, son kararları o nun v e rip 
hliittefiki bulunan ttalya da dahil 
olhlak ü zere , diier devletleri bu 
kararlara ittib.. mecbur ettiğine 
tiİphe yoktur. 

Transi1van ya ;,inin teıviyeıİn· 
de Almanyanın bir nevi komis 
Yon almak k abilinde n k endi için 
~e bir hayli m enfaatler teminini 
dırnal etmed iğini tel r.raflar habe r 
"errnekte d ir. Mesela Almanya 
hptıiı h izm e t in bedeli ola
rak gerek Rumanyaya, gerek 
'1acariıtan v e Bulg aristana evve
li Alman eka lliyetle ri için büyük 
lttİlcyaıta imtiyazlar k abul ettir
rni,, M>nra d a bu üç memlekette 
<Nazi) u sulü te,kilıit yapılmasını 
Ve gençliğin d e bu tetkili t a dahil 
olmasını istem i,, keza b u a rzusu
rıun da ye rin e get irilmesini t em in 
eylerni,t ir . Bu suretle Almanya 
A"rupanın ,ekle n tamamile m ÜS· 
takil olmuı lizımgelen üç ayn 
millet v e d evletinin dahili i,lerine 
lcarıtarak onları yen i nizam deni· 
len usulü kabule icbar eylemiştir. 
Valua hu sayede, yani Dobruca 
Ve Tranıilvanya m eseleler inin 
daidağası:ıı: tesviyesi sayesinde 
t erek Balkanlarda, gerek Orta 
Avrupada ıulhün idamesi emni
~~t alhna alınmı,sa da bu terait 
~nde ve bu tekilde temin edilen 
dır ıulhün esaslı olup olmıyacağı 
d~ ayrıca dütünülecek bir meıele-

ır. 

la R\Unanyaya ait pürüzlü itlerin 

t 
u •uretle tesviyesinden sonra ba-

ıra y . · · ı trı unanııtanın vazıyeb ge -

1• ektedir. Yunanistan• karıı, ma
t~ olduğu üz.ere, evvela Bulga
t lalanın Akdeniz.de bir mahreç is
~~k davası vardır. Bulıaristan, 
lİılı "'-nyanın fazla teveccüh ve il
d ~•aına mazhar olmakta bulun
ti ıuna naz.aran, Akdeniz mabre
d •vaıında da Almanya tarafın
c:k ~u~vetl i surette yardım söre
"-ft.,ııbı görünmektedir. Diğer ta
da ; ıon zamanlarda İtalya da 
da rn an düıer g ibi Yunanistan
lı:a~ hazı taleplerde bulunmıya 
tas ı~nıııtır, ki hunların da batlı· 
luğ1 ·ı8nya havaliıinin Arnavut
"e a 1 haludır. D avut H oca katli 
(1-f )~~· mukabil Yunanistanın 
ıi!e ~b ı) kruvazörü nün batırılma
İlıti1•;'1!1111ı~ olan Y unan - ttalyan 
tİbi ~1 ıae ıimdiki halde olduğu 

urrnaktadu. Jta lyan gazete-

HER VATANDAŞ 
Huı:ün paz.ar günu Londra mınta· 

kasında verilen m. alarm tıaretl, 
C'CC& Yarısından Monıa Grecnwlch 
Matıle 2,66 de verilnılııtir. 

~~~~~~~~~~~~~~~ ler ve Muss<ılinıye birer telgraf çe. : kerck Transilvanyayı Macadstana ve· 
ren Viyana mukıırreratma Rumen hü· 

Y E d 
. t<ıınetlnın eösterdlli lnkıyada muhale-

Nasıl ev sahibi 
olabilecek? 

Alarm üç saat. 11tırm!i:tt.ur. Bu 
alarm, son ~t saatte yedinci alarm· 
dır. 1918 de Albajuliada toplanan tarihi a Ov m u r 1 rn e ~~;; Jc~~ldlrmlştlr. Manlu mesajında 

Alman tayyarelerinin Milli Meclis tarafından ittlhn edilen 

1 
a d Tranrllvanya Komitesinin eski relsi sı-

ya p h 'dara tahriflat ve zm 1 r e fatlle, Traıısllvanytıdaki Macıır ekalll· 
Londra,l (A.A.) _ Alman bombar- yetlle beraber Rumen ekseriyetini de 

dımıı.n tayyareleri dalga halinde dUn Macaristant \'eren m!hvenıı hakemliiti· 
T·led ni Rumen milleti namına bUtün ru-

05 en oııı·a ve gc~e .şimali garbi h • b t humla protesto ederim. 8 11 kııror mıl· 
s:ahil mırı takasına hılcuın çtmiıler· ta r 1 a ya pt 1 liyet prensiplerini \ 'C en ıptidai adalet 
dir. Due~an l:ıyyarelcriniıı faa liyeti mefhumlarını reddetmekte \'e d:ıiınl 
l>irkaç suat ııOımül::'t.ür. Bilyilk hasa r mtiıkulrtt kaynıığı olacak karışıklıklar 
olmuş, ruutcaddit kimseler yaralan- Edirne, (Jiususi> _ 24 saattenbe· yuva~ı yaratmaktadır. 

/stanbul Yapı ve Yapı Malzemesi Büyük 
Kredi Kooperatifi bu işi nasıl başaracak? 

rnış, bazılın ı da olmfıştür. ,. 1 • ~ • Eksel~n~ınızdaıı bu kararın iptalini 
B ı ı devamlı olarak f.ddetlı YBimurlar dıler ve bu ricamı bır muhtıra ile le· 

u ınalıal l>lrnıci <lefa 1:ündüz yıığmakladır. Birçuk harmanlar su yit edcccğınıı nrzcderim. 
bombardıman edildığindcn ilk hücum altındadır. Zararın mlkdarı bclll de- Trunsflvanya eyaleti ve Rumen mll
herkcşı hayrete düşürnııı,tür. Gece ğildir. İstanbul otobüs servJqi dur· !eti muvafakııtırrı.ız olmadan hicbir ı.a-
yüksek lnflliık kudretinde bir bom- bul · '"l d' muştur. man bu karan ka etmıyece.,, er ır. 

Her votandoşı guzel. ı;ıhhl. b3hçeli ı Her sene 200 lıra taksitle. kalan para· 
bir ev ı;ahfbi yapma~ cayesile kurul· nın y!ızde beşten faiıi verilir. Bu hesa• 
muş ve kanuni mera ımı de lkmul ecll· ba göre mescll ll inci senenin faiz.l 
terek r-csmen teşekkül etmı~ bulunan 100, ve 16 ııcı sonenin raıı:W 50 liraya 
dstaııbul Yapı ve Yapı Malzemesi Bu· 'c ilh .. iner Şu halde 4000 liralık bir 
yiık Kredi Koopernlih> bugünlerde eve sahirı olııhılmek için 20 senede 
ıdare ıııe<:ltsınl de ı.cçerck Vali ve Be· 4000 ıır. .. t:ıl.• ıı 2000 lını faiz. sigorta 
lecliye Relııl Doktor LöUi Kırdann d:ı olarak ccır 'aıı 1,1100 tır:ı odemek JAıım· 
hıız.ır bulunocıığı bir toplantı yapacak· dır. 

ba, büyük bir IJinaya düşmüştür. İt- lzınirdeki t a hribat Rumanya emrivakii nasıl 
falyenln seı'J gayretlerine ratmen 
çıkan yangırı yayılm ıt va bir mfiddet İzmir, (Telefonla) - Bugün ak· kabul etmi4? 
çok şiddctll olmuttur. Yine ilk hücum şama kadar fasılam: yağmur yağdı. Bükre$. ı (A.A.) - Rador Ajansı 
esnasında bir sığınağR tam isabet .Fuarıla kurulmakta olan üzüm ve 1n- bildiriyor: 
vnki olarak zayiata ebeblyct vermi~· · cir paviyonunun znrlll' görmesinden Cenubu şarki Avrupasında sulbün 
tır. korkulmaktndır. ldamesilc al!tkndar olan Almanya ve 

Daha onra, yeni blr tayyare dal· İtalyanın tcşebbüsile toplanan Viyana 
gası gelerek ayni nıahallı- yliksek İn· Maliye Vekili lzmirde konferansı, oyle 5erait içinde cereyan 

etmiştir ki, I<umanya Rurnnnyanın si
fılii.k kudretinde bombalıar atmı, ve İzmir (Uusus'i ı - Maliye \'eki· yasi me\•eudiyctinln kurtarılınasile 
hı r bomba, bir sanayi müeıısesesirıc lı Fuıııl Agralı Ayvalıktan şehrimi· mahvolması lhUmali nrıısından birini 

ur. 
~:Sascn ı>ıırnı:ıycsinin de bir kısmı 

konmuş olduğundan bu ıı;tımıu ınııle:ı
kıp koopeı ııtiflrı l~e başlum:unıı~ı ıcırı 
ortııda lıı<;tıır sebep kalınıyor tiemclt· 
tır. 

Bu leşekkul. bır ıam:ın sonra fa:ılı· 
yctınl AnodnluyH dıo tf>.şınil <.'Cleccl!in· 
den. biz bıııtün. bıı rnuJ. kı.tımızla •r\h 
bır eV<"eğı71m o)sn1• dıleglııi coıılUndC'n 
ve dllınden dOş!lrmıyerı her yurtlıtŞil. 

bclded•!• ınüıdeyt \'ermiş oluyoruı 
Sırndı dstarıbul Yapı \'C Yapı MJılz,.. 

rnc.:.ı Bu)uk Kıedl Kooperotı!I> mOes· 
sislerinden Profesör Sıılıh Muradın. 
dunku sö7.lcrıne ııtıvelen ıınlatlığı ~ın 
asıl can damarını oğrcrıcllm· 

-- Ev li!lhibl olmak isllyen vııl:ındas. 
cv~elli kooıwrııtıfe ·60 hısse al<ırak· 
lııs.cıertar olmak mecburlyellıırtedır. 60 
hisse. tıeş .. r !ıradan 300 llra eder. 

Bu nnrıı ayd:ı ıkl buçuk lıı u vcrılc· 
rck· 10 ıoencde ôdcnır. 

Hu hıs.~e<larlur :ırıısında arsası olan· 
l:ır. bir parça paro ~alıihl bıılıınanhır 
ve hh; hazır par11ları bulurımıyrınlar. 
bırka1: kısma :ıyrılırlnr. 

ı<uopeı alH bıriıır.ı sene hıs.sed:ır kay. 
rl<.'dccek, erı mUsaıt şıırtlıırln mıılıcmPi 
ııışaıyl' loplıyııcıık. ışçı yetiştirecek 
mıııan;oıh:ıııeler. klremıl ve tuı:l.a 
ımalMhanl'lerı kurııcak, hulasa haı:ır· 
lnnıı!'aktır. 

- Bu hazırlık drvrcsi bıtlnce. yani 
ceh.-cek sene? 

- F.v yapnııya b3şlıyı:ıbllirlz. 
- Şartlar?. MescUi arsası vP hazır 

parası bulunmıyon bir hissed:ır dört. 
b<ıi bın liralık bır ev yaptınnak istese" 

- t:~ velfı. bıı tııRSedarda yoptırac:ığı 

bu evin tuksıllerıııı ndeme kobıliyetl· 
vnr mıdır. yok mudur. hu ııranır Var. 
sn. yani, aylığı. ı;l•lıri. koz.ancı buna 
müsaitse mesele yoktur, C\ yapılır. 

-j'lasıl? 
- 'Furzedellnı kı bu hıssecl;ır, dort 

bırı lınılık bır l'V yaptırmak 15tıyol', Be
ı:eneccğl yı•rtlekı bır ıırsııya, bel:<.>ne· 
cclıl bir pl6n \'t' projeye göre, begen· 
dıği gıbı hır ev y:ıptmobilir. 

- Bu parayı ııusıl oder? 
- Du dorl bin lirayı 20 senede oder 

Bırinei scnı• 200 lıru taksit, 200 liro d:ı 
faiz Vl' ı;lgortıı olm:ık i.ızere 400 lira ve· 
rir İkiııcı ııene tııksil yırıc 200. f:ıkııt 
[nıı: ve sigorta 190 lırndır Çünkü 4000 
lırıırıın 200 lırosı birincı sene ödenmiş· 
tır Blnııenaleyh 3800. liranın faizi ve. 
rilcceklir Bu. bllylcce devam eder. -

- Yılda ka~ ~v y.ıp.ıbılccek ınız? 

(Devamı Hyfa 1, ıiltun 2 dt) (Deı·umı ~ıılıııc !! ııutıın 6 dcı) zc gclmış, Fuarı gezıniotir. ı;eçnıesi icabeylemıştir. D~mnnlarımız 
.............. ............... ............... ..... ... ........ .................... .. ..... . ... ......... ............... .... ............................ t:ınıfından yapılan harp lehdidi ve Al· 

ISTANBULUN EKMEK DERDi 
.: ....... -~ ........ .__...... 
! : 

~ Belediyeye i 
ı E 

1-Ellm ek lerin %60nın ı4- ltçiler18-20-24 aaat 
vezni nokaandır çabştarı?v ve bitli

dirler 1 bu hususta 1 
1 .l .. ! 
1 verı en mu- ! 

2- Çeınllerin 

bozuktur 
%80 ni 

3- imal vasıtaları 

S - - Bir nevi gayrimeıru 
inhiaar vardır 

1 him bir rapor! mü•tekreh bir hal· 6 - Ekmek aatıfı tröste 

_ ... "'--·--·-·"""""""""""IJ dedir 

Her 6ün' hallırın iıtihkaJıı ile oynıyan fırınlardan birı 

doğru tidiyor 

Maarif Vekilinin 
Manisada tetkikleri 
:Manisa, 1 (Telefonla) - Maarif 

Vekili Husan Ali Yüc<:I, bugün (dun) 
İznıiı-ılen şclıriıııiı.c gel dl. Kend isıııc 
Müfet1işi umumi Sabaharldln ile ilk 
tedrisat müfettişleri ı efakat etmek· 
t<'ıfü·. Partiyi ziyaret eden \'ekil, 
mütoakıben Kız En:stitilsünün çalış· 
maları etrafında iz.::ıhııt aldı. H:ıs:ın 
Ali Yücel, iıfanİ<;,,"lnın killtor işll•ıi 
ii:r.el'ınrleki tetkikl.:-ıiııılcn sonra Jlıılk· 
evinde ıııunllimlcrin çnyımlu !>ulun· 
du. Yerli ılokuıııaları ll'tkik elti ve 
.mat R de tckıar İzmırc• ılondü. 

Dahiliye Vekili 
Borsaya gitti 

Evvelce uzun muddet fırın ıılerile metgul olan bir vatandaıımız Bele· 
dıye lktısat Müdürlüğilne tehrin mııztarip olduğu ekmek meselesi hakkında 
bir rapor vererek, bu dertle yı;,kında n alakadar ol mut ve hemıehrilik va· 
zifesini yapmıttır. Bu raporun bir ıureh de elimize geı;mıı bulunuyor. Fı· 
rıncıların btnbir kombınezonla halkın hukuku ve sıhhatile oynadıklarını ııos· 
te ren bu raporun, heplmizı alikadaı eden kı11mlarını parça parça noredıyo· Birknı; ~ııııdenberi şehrimi7.dc bu. 
ruz. Bu okuyucumuzun huviyetı ıudur: l ıtanbul Zıraat Mudurlliğunde Zıraat lunnn I>nlııllye \'ekili Faık Öztrak, 
Mücadele Baı muakkibi Mehmet A lı Konarlı. dfııı :ıkş:ım !:Ullt W d:ı l\ludan)·n~·ıı 

- 1 EUGUNKU ISTANDUL EKMEKçj. hnrekC't etnıı-;tır. \'ekil fiursııy:ı git
min eylemif, italyanın h iasesine 

1
1.~ôt CEŞİTI.i SUIISTİMAC.LJmi 1R- mıştıı. 

birıey düt memittir o halde fİ.m · T!K~P lffMEK ICIN MÜKBMMEL ::=:::=:::=====-======== . . • sı-:KILDE ORGANiZE EDiLMiŞ VE : 
dı sıra ltalyaya ve onun menfaat · GHUPl.r\NDIRJl.l\llŞ MÜTEADDiT 
lerini temine seldi demektir. Ba· TF.ŞEKKUI.LERDEN İBı\Rf;"f'1'1H. Değil mi? 
husus, ki Yunanistana kartı yapı - YUZBİNLF.RCE VATr\NDı\ŞIN lll-:ıt ............. . .... . .. . .. . .. . 

l~cak herhansi bir har~ke! ve taz- ~~NKT~şJ.~~tÖ~~~~~~E i\~J1~l~~~:1 Bu ne acaip harptir 1 
yıkte, ttalyanın maddı bır takım NlZAJ\1 1''AALİYETLimiI.F. l\lÜCA· 

man ~c llııly:ıı\ Jlıırlclyc Nıızırlurının 
\"ly:ıııa Konfcrn11S1nda iki &:ünden tazın" 
knlmalarının ımkı'lnsızlığı Jlizumu en 
kısıı bir mühlet içinde karar :ılm:ısını 
ıcnp ctttrmısıır. 

Rumeıı - Macar ihtilafının llilllcdıt
meslrıı 'tlln.:ımıle mihvere bırakun ha· 
l;emliim kabulü kar$ılıj!ı olar k. At
m:ınyu ve hulya Rumanyunın hudutla· 
rını bugun komşuloı ına kurşı kol'I su
' ette garantı edıyorlardı 

Saltıınat Meclisi. bOtlln ıhtimallcrı 
tetkik cımlli ve Rum:ınya bu daklkuda 
düsmanlorı arasında tımı:ımile tecrit e. 
dılmiıı bir vaz.ıyette bulunduğu için, 
tek en milsail rıeticey~ . yanı mihverin 
lıakenıllğlnı kabul neticesine vıırmıs· 
tır 

Ocmokrası h:ırıc1 ıııyasclının uzerlne 
biıııı edllmlş olduğu 1JülQ11 sistem, bu· 
tün Avrupada yıkılmıştır. Bu ııcrııllle, 
ye&:Cıne mııkul haltı hııreketı yeııi va. 
zlyetten c;ıkan bütün netıcl'lerı kııbul 
ederek mlh\'cr sly11setıne iltihak etmek 
teşkil eylemi~ ve btı neticelerden daho 
müsait neticeler mevcut bulunmamış. 
tır 
Kayıplarımız. dcrın ve ı;ok ıstırap 

vericıdır ı-'ukot burın mııkabıl verılco 
garantiler. blrtok devlcUerın ortadan 
kalktığı bu anda Rumen Oevletinın 
mcvcudıyetı için hayati biı manayı ha· 
ız buluıımııktadır. Hudutlorımııı le· 
mln eden bu g:ırantı sayesinde Ru· 
manya derhal ıcrlııslcrc başlıyarak da. 
hılde yeıudcn normal hayııta geçebl· 
Jeçcktıı. 

Diğer ıura!t:ın Hıırıclyc Na7ın 
l\tanolle c''· dun okşnm radyoda lııı 
nutuk soylemi:; 'e demıştır ki 
Eğer Rum:ıny;ıya bir tecnvüz vuku· 

bulursıı Almıııı ordusu nıOdatıale ede· 
ccktlı . 

Mac:a r istan naibi, nazırlarını 
t e b rik etti 

Dud:ıpcşıe, ı ıA A ı - Mnc::ır Aı:ınsı 
blldırıyor. 
Translh•ıınyııııın ye-niden Macıırısta· 

rıa doıımesı mumısebctilc. Kral n:ılbi 
Amırııl Uorthy, Kont Telckiye bir 
mektup göndererek başvekılc sulh yn. 
lıle tadil için 22 sene sarfettiği kıymet· 
li raalıyetten dolayı teşekkür etmiştir. 
Krnl Nııibi, Haridyc Nazırı Kont 
Cs:ıky'ye de bir mektup göndererek 
kendi~iııe milletin en hıırarctli minnet· 
tarlığını bıldırnıiş \'C Uarıciye Nazırınıı 
Macor tıyak:ıl nişanının JJtlyük haçını 
vcrmiştır. 

Di{:cı· tıırarıan Macar Genel Kurma. 
( Devamı Hyfa 3, ıiltun 4 de) 

iki bankamız 
pamuk mübaya 
atma başladı 

Adana, 31 (Hususi) - Ziraat 
Bankası ve Silmcrbank bu senekı 
pamuk mahsulünün müba)'8asına 

ba!!lnmışlardrr. Süınerbank pamuklu 
mücsse-_eleri ikinci müdürü l\lüeyyocl 
ile mıntaka mübayaat bürosu Gııün 
NurctUn, Adanaya ı;elmişlerdir. Ge
çen sene kaba balya halinde Klevland 
ve yerli Jlamuk alınırken bu sene çift,. 
çi ve köylüye daha faydalı olabil~ 
için peşin para Jle Kütlü, koı.a •• 
pamuk alınmnktadır. Bu sene alına. 
cak miktar geçen ser.eye na:ıaran 
çok fazla olacaktır. Alış rnıntalta11 

içclden başlıyamk Hataya kadq 
uzaynıı bölgf'miı.iıı muhtelif yeılerln.· 
de yapılacaktır. Bu seneki fiyııtlar 
J\levland için 60, ırntıü için 20.22 
kuruştur. 

Gcr<'k kOt.lfı, ~errk pamuk 11ntmak 
uzcrı Silnıeı lıaıık ıııüb:ıyu:ı bürosuaa 
,.c M:ılaty:ı şirketi mem~ucat !abn
kıı!;ına müruc:ı:ıt t'deı. çiftçilerlmiı.L' 
büyuk suhuletlcr 1'.!ÖStt.rilmektc, rnü 
hıı~fuı aı.ami surnt!f> yapılarol, be 
cJnllcrı dcrhııl tf'dhı de lnırktedır 

Viya nada 
ikinci bir konf e
rans toplanıyor 

t!crliıı, 1 (A.A.) 
rlyor: 

D. N. 11. bll..ti-

Alman hiikümetinin daveti üzerine, 
Tuna cnternasyorıul meselcleı i bat
kırıdo \'lyanodn ı>ck yakında alaka· 
dar hükümctlerirı c!kspcrleri :ırasıa
d:ı müuıkcrder c·cı~ynn cdecelıktir. 

\'eısııyııı kurmuş o!doğu Bclı:-rad • 
Tuna ent<:ı n:ı yonnl komisyonu, ma
ha ematın başlamasından sonrtı da
hi, Frıınsız ,.c İngiliz işbirliği altııı
da :faaliyete dcvııın etmlştiı·. Bilhas
sa dfışmnn de\·let.lerin Tunn yollle 
Alıııaııynmn iaşcsine knı'ŞI rnıılUıu 
subotuj teşelılıuslerı nazarı dikkate 
1tlııı11 t;n, bu \":tziyct, m tık daha faz. 
la 1111 rcınculi. \'iy:ınıı ckspcıfaı ke>tı 
frıuıısı, yeni muvııkkut nizamat fıM" 
ı ındr. kornr ııl:ıcıık•1r. 

Portekiz Baltık 
devletlerinin Sov
yetlere ilhakını 

tanımıyor 
Lizboıı, l (A.A.) - · Harici)e oe

uırctiııln bir tebliğinde, Portckızıa, 
Eslonyn, Ldonya ve Llt,·an;) anın 
Sovyctlcrc illıakmı tıımmadıgı Ye 
ilhak dc .. am C'ttlği 1ı1üddctçe l'orte
klziıı bu ilç devletle akdettiği mua
hedeler ııı hepsinin muallfıkta tultıla
enğı bildirilmektedir. Portekizlc üc 
Baltık devleti aın .. ıı dııki siyasi .,. 
konsolo. luk ıuilnasebeUcı· kesilmit
tir. 

leri ihtilafın ilk devrelerinde b ir 
bayii 4iddetli nefriyatta bulun
mutlar, sonra birdenbire susmuş
lardı. Fakat iki devlet arasında 
mevcut ihtilafları halletmek için 
herhangi bir müzakere, hatta !e
masa batlandığı hakkında da hıç· 
bir haber alınmamıthr. Şu halde 
ihtilafı, merhun vaktinde tekrar 
kurcalanmak üzere timdilik kendi 
halinde bırakılmıt addetmekte 
hiç hata yoktur. Bunun da, yuka
rıda da dediğimiz gibi, mihver 
devletlerinin iılerini sıraya koy
mak usulüne riayetlerinden ileri 
seldifine tlipbe edilemeı. 

menfaatleri olmakla beraber, bu OF.LE E:TMEK HJ:R ~EHIJ:LININ Avrupa harbi dün bir yaıın• 
itde Almanyanın da ayrıca siyasi VAZİFESİDİR. girdi. 
menfaatler elde edeceği ıüphesiz- Bu gtlnki vaziyet Nevzada uzun ömür temenni e -
dir. Binaenaleyh balyan - Yunan S:ıUihi) elli 'C' ı:al6hıyctsız hulun i<l- denler var. Çünkü bazı m emle· 
davasında Almanyanın müttefiki- dı:ılara karşı İst:ınbııl cknıekcılığıııın ketlerin kanaatlerine na -
ne olanca kuvvetile müzaheret et- bugunku halını ~oylece tarıf etmek h ı . d "I • 'n h d 

Rüya gibi! 
Acaba mihver devletleri, Ru

manya itini istedikleri sibi halle
derek, Balkan devletleri arasın
daki anlqmayı tamamile ife ya
ramaz bir hale cetirdikten ıonra, 
şimdi de Yunanistana karfı bir 
harekete geçecekler midir? 

itlerin cereyan fekline bakılır
sa bu suale derh a l müsb e t cevap 
vermek icap ed iyor. T ran silvan
y a i~i, aıağı yukarı yalnız. Alman
"yanın istediği şekilde ve onun ka · 
rarile halledilm ittir v e Almanya 
bundan, bir hayli istifa deler te-

mümkündür: zaran em .. en ı erını • em e 
mesini beklemeliyiz. Herhalde, 1 _ Bugun lsıantml~ S<ırr ve ıstıhl!.ılc bqeriyelin saadet ve selameti için 
durup .dururken zorla çıkarılmıt ~dılc!ı <'l:mcklcrın yUzde :ıltmışıııın harbin uz.aması l ium. Böylelilt-
olan bır Davut Hoca rneıelesİn· veznı noksandır. Buton bu ,·czııı nok· J ı "h .1 k I . , _ 
d 

••t ll"t "bt"l" f sarı t•kmeklcr rırıncı!:ırın temin cltlkh.•· e mı vercı e r aç a ıp sı ahı 
en mu eve ı ı ı a ın son za- . 

k 
, . rı ııvatıtoj \'C leı11p cttiklerı usuller 1!3• elde n bırakat'ak}ar 

manlarda endı halıne bırakılmı• )'esınd~ kolaylıkla sorfl.'dilrncktcctır. • 
buJunmaaı biç te hayırla bir ala- 1 itımaı \'e musıırnah.ı ve ıı~uıe vukuf. Bu h esapça d ü n b ir yaşına ıi· 
met deg- ildir. Egw er bu mesel n' suzluk yuzıımlcıı kontı 01 tcşkıllitı bu ren kanlı b ebek, ı"nsanlıgwın •"'a-
"bd d • ı· b" e ın nızııma ınuh:ılı! rac•lıYetın öııunc geçe- -
ı asın a gız ı ır maksat olma. nıcmekt~dır. d e t ve sela m e t i namına, önümüz.-
saydı, ihtilaf çoktan halledilmiş 2 - Vezni noksan ııkıncklcrden yuz- d ek i sene e lüstünde tutulacak , 

de ~ekscnının nynl .z..ım,ııı<lıı dcrC're h 
bulunurdu. Böyle bir ihtimalin dNCCl' çeşııiden nşağı oldtt"unu lrnbJ I oplatıp zıplatılacak v e ş ımar-
varit olup olmadığım ise şu ÖnÜ· l'lınek zıınıreti vardır. hlac:ak. 

•• • 3 - l\Iodern bir \'Dsıt:ı nl ı ak bıliııen . . . 
m uzdelu haftalar esnasında zuhur hamur yogurmıı ınakirıı>lcrıni ı:orılnc:e Bu n e acaıp harptır kı uzaması 
edecek hadisatın göstereceği kuv- ins?nın midesi bu.l;ınır Hele pıısa bez·! ve çağlavırnlar :;rıbi kanlar dökül-

ti tab 
• I b 'J" lerı ınustekrclı bır hnklcdirler. Talı- mesi t. ~ ğ.I, sabnha ak~ama niha· 

v e e mın o una ı ır. matnamc nhklımı yerme ı in dıyc . . • . . • 
Ebüzziya Zade yaptırılan b:ınyo taklidı yeri r lı rcok yet bul"?ası ı~snnıyet ıçın bır felıı-

• fırınlardıı bırer mczbclclıktır Bır k•- ket leşkıl edıyor! 
VELiD (Dem 1 • sa/oilr • ,, , ı s clı) 

............ EDEBi ROMAN .......... .. .... ················ ................... . . ...... ..... . .......... . 

Aşk mı, ölüm mü kuvvetli? . 
.. .. 

Hiçbir romanda eşine tesadüf edile
miyen fevkalade güzel bir mevzu 

Pek yakında· MÜtu!ılarımızda ze~k~e 
• takıp edeceksınız 
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İçki düşmanlarının 
dünkü bayramı 

,.-Temenniler----············-·· ....................... . 
Suadiye Be-• 

gazın osunu 
lediyeye ihbar ediyoruz 

Avcılar ve Atıcılar 
bayramı güzel oldu Artık inanmıyoru:ı 1 

Gazeteler yine ondan bahse
diyor. Yine onwı tctkilatını, ha· 
zırlıklannı, kadrosunu ve procra· 
muu anlabyor. Hatta biitün ba:ıır· 
lıklara nezaret eden memurların 
hareketine dair to.lsili.t veriyo~ ;e 
bu ay içinde faaliyete geçnıd • 
timaJini ileri sürüyor. Bir gazeteY~ 

Yeşilay gençleri dün Halkalı Ziraat 
mektebi bağlarında toplanarak 
içkisiz de pekala eğlenilebi

leceğini isbat ettiler 
Yazan : KANDEMiR 

Bu müessese bin bir bahane ile Bele
diye tarifelerin;n dışına kaçıyor 

Belediye pı.inolardald fiyaiları kı da alb kurul olunca, 4uhullye 
tcsbit etti. Belki de büyük bir ile beraber bir dondurma tam 
gayret ve hiisnü r.iyeUe ırazjnocu- 111 tu~ oluyor. Duyduğuma gö-
lnnn bu tarifelere riayet etmeleri l'e aym sebeplerden dolayı Suadi-
için de uğraı;ıyur. Fakat guino- ye gazinosu iki kere kapanmış, 

Dünkü puarı, Yeşilay Gençlik{ Burada ses, nağme, ahenk, ciiın- cular, ne )'llpıp ynpıp bin bir yol- fakat ga.Pno l>u knpnn.mıılan ve 
~ tının dav~tlisi olarak Halk~ı büş, neş'e, bAreket, lre\;:Dç, sevgi.. dan giderek belediye mukar:rua- ce%alara ldfrı fazla olduğu için 
Ziraat mciktcbhıin bai'larında gt\:ır- herte1 vardı. Sade o, işte o, anladı- tını ayaklar altına n1ıyorln:r ve tahammül ediyurm~.> 
clını. 1 nız ya o, içki yoktu. yine lstcdiklcrl tııri!eyi tatbik Sadettin 

Artılı: yirmi yılltk ömrü olan (Ye- Bi:r gcııç soruyordu; ediyorlar. İşte bir misal ve bir şl- Tasviri E:tk.ir - Adresi blz-
il y} ı ve on yaşına ~ yavrusu - Otobüs gidiyor, çarşıdan birşey kiyet: de mahfuz bulunan bu karii-

(Gençlik teşkiliitı) nı uzun boylu tak- aldırmak istlycn var mı? <Cumartesi nkşnmı Suadiye gn- misin şikiyetini ;vuiaınya der-
dime, tarife, tavsife yani malumu Dalların ark.asından bir ses ccldi: zinosuna gittik. Gazino müdfiri- ccttik. Fı1vaki belediye, ken-
ilama bncct var mı!- bte bir keli- - Bendenize bir knk dol..-uz.luk... yeti kendi kendisine bir bale lh- dlsinl bir türlü t.ıı.nımnk istemlyen 
m" ile: İçki düemıuılıırı. Ve bir kahkahadır koptu. , das etliği ve bu b:ılelerl de her bu müesseseye müt.caddid cezalar 

Bu içki düşmanlarının, kafayı du- Biri, 'kahkahasını yanda bmı.kn- bafta tekrar ettiği için evvela vermi;lr. Faht gö:r'filüyor ki bu 
manlayıp, şuunı kiraya vermeden rak, kulağıma cğUdi: gazinoya giren her fahıstan 60 müessese bu cezalardan müteneb-
de ~kAli eğlcnebilcccğin1, hatti asıl 1 - Dlliyor musunuz kimi hntırla-ı kunış duhuliye alıyor. İçenle bih olmamaktadır. Kariimizin ei-
oylc ~enilchllcceğlni - arnsıra ispa-

1 
dım flmdi; Doktor .Pahrcddin Keri- konsomasyon mecburi ... Ve gayet kiiyetini bfz bir ihbar haltne lml-ı 

tn !Uzum gördükçe - müsamc:rcler, mi. fçk!nin adına, yfidma blle sinir- dürüst olarak taıifc mucibince bc<lerck belediyemizin n.aznrı dlk-
{aylar, gezintiler tertip ettiklerini lenir de... pnra nlınıyor. Bir do11durma elli katini celbcdiyorw. ve bu stıretle 
l iliyordum. Fakl\t pek merak etti-f - Sahi neden burada değn pro- kuru~. yanında kapalı şl~e ile bir de kendisine bir hizmet ve fahri 

Aocılar boyramında atıılor 

ğim bu toplantıları • gitmemiş - gör- fesör? bardak su beş kuruş, garson l\ak- bir knntrolörfük yapmış olnyoı·uz. Avcılar ve Atıeılnr Cemiyeti yıl-
m~mirtlm. - Vnzi!esi bn2'Ün gelmesine miini - hk bayramını dün Saraybumunda 

Oylc ya, bizde de içldsiz cğlenile- oldu. Fakat bakma; onu unutabili- Du··nku ... spor hareketleri kutlamıı:ıtır. 
bılsin? .• Hem de büt.ün bir tatil gü- yor mıyız? Bize içki ile mücadele .-- .l\Ierasime İstikliı.l marşile başlnn· 

kanı ve Emniyet ıniidiir muavinin de 
bulunduğu • davetliler! tarafından 
pek beğcnllcn öğle ziyafetinden son· 
rn atışlar yapmış1ardır. 

•• !!.-.~-•-!11- -··-· ı-·· dt-1ıore m~uıen ~ca"''""" 
ğerine söre mİİflerek bir progrant 
tatbik ede~. 
• DoğnısuDu isterseniz artık bur1• 
lamı birine de inanmıyor ve :zih· 
nimi bu bahisle ~gul eder~ 
intizarın üzüntülerini çekmcıneY• 
tercih ediyorum. d 

Neye iıaret ettiğimi berbal de 
anlam.ıı olacaksınız: lstanbul ~ ~ 
Yoau 1 Aylardanberi pzetelerlJ11. 

nı· 
ondan bahsediyor ve onun ye 
den doğacağım müjdeliyorla~: 
Fakat bu müjde bir t\irlü talın 
kuk cbniyor. 

ha· 
Halbuki ht~bul ~adyosu:. de 

tırladığımıza gore. bır tek gun d 
knpanmı, ve niçin kapandığını ,. 
bir kİmse anlamamı§tı. 

11ü, sabahtan akşama kadar, yüzler· aşkını bir ideal halinde veren odur. G 1 1 h 1 b mış, ondan sonra da cemiyet. reisi 
le iı; n bfr arada ye .. in ... F~kııt iç- - IJu ideale ulaşmak için hangi a atasaray 1 Bu·· r an stan ul Dr. Atıfın avcılık lıukkındıı.ld nut- ,Atışlıırda muvaffakıyet gösteren-
me ın .. amma yine gfi}sün, eglensin, yolu tercih ediyorsunuz? ku dinlenilmiştir. lere kupa, fiŞl"k, barut, termos gibi 
11ıısıl olurdu bu?! _ fçki mcncdilsin diyemeyiz. An- Ik • ld Avcılar - aralarında vali muavini, avcılann işine yarıyım hediyeler ve-

O zaman rivayet edildiğine~: 
re Ankara istasyonunda ç8bı de 
mak ü:zeı~ hanende ve sazeıı • 
nramalda mükeHef olan meruu"' 
hır, ötedenberi !.stanbulda yeri~ 
miş ve yaşayı§ını ona göre tan-ıiJl' 
etrni~ olmı bu elemanları An~ara~ 
ya götürmek hususunda bırç1o 

0.du J,. , 'hem de pekilla Oldu. en~ iç~inin ne mfithlş bir fcJaket o!- ye en şamptyOfill 0 Ü Beden terbiyesi İstanbul bölgesi baş- rilmiştir. 
.E\ve:li, iri çam!ann ycşlJ ve serin dugu ıylce hc.rkcsc, bilhassa gençlı- :"-'-'"•--•• _ _,,,._,....,.,_.,. __ ....... , 

g lge inde, göbeğinden billur gibi SU• ğe anlatıls~n, mesele kalmaz. k oı-A~- rat·'ı ı - o mablilp ayrılmışlardır. İkinci Istanbulun ek- er vatandaş lar fıtkıran iblr koca havuzun etra- Bence ıse, bayır, m~c kalır. HaTanın ço f~a ·~·- ~ 
:fında palmiyeler anuıında kadınlı Çiinkü dün Halkalı bağlnrında • tç. men yelken pmpıyonası dun Moda d~vreye Galatasaray takımı değişik gÜçlüklerle ~ışlar, ve.~ 

tanbul Radyosunmı faaliye~. 
devam edeceji hakkındaki tela 
kinin de bu g~ü~eı:i arttırdıiıd~ 
zahip olduklan ıçuı istanbul R•. 
yosuna kapatmayı tavsiye etınlf" 
1er ve tavsiyeleri de kabul ohııt· 

erkekli öbek öbek otuı·duk ' kisiz - bir zevk VQ Afil ile.mi yara- koyunda yapılmıştır. Yarışlarda b~r halde çıkmış. ve bu devre birlrr mek meselesı· nasıl ev sahı.bı· 
D~rt b1 ta f b ·~ Yü ü- tan gençleri gördükten, arnlarmda Cumhurreisimizin ikl oğlu da bu- cıden daha konbıne oynamıştır. Dev-

o r ra ım1z ag... z 1 l • . ~-' 1 tal nn do<"'?ru 'Bnd . - 1 muz gülen iri taneli etli canlı te- santlerle kalıp, o mesud havayı do- unmuş ardır. Netıcaıe: ren n or an ... o " urı gu.z~ 
nindc ,,. renginde bin' bir lezzet :U1ı:. ya doya teneffüs ettıkten sonra bir 1 - Mahmut 1.57 enat,_2. Dürhan, bir p!iıse il~ ikinci golü attn~ ve az • • b• olabı•ıecek ?. 
Jı çavuş salkımları.. daha anladım ve iman ettim ki; içki- 3 - Feyyaz gt!lnüşlerdir. Üç giln ~r- müddet sonra bu~u Rc.-cebin sol açık- IÇJfl ır rapor 

Bir genç kız <la onlara gülümsü- nin en büyük düşmanı eğlencedir. fın<la Büı·hnn 29 s..wı almış ve Is- tan attığı gol takıp etmiştir. Illribiri 
Sakın yumurta 1111 tavuktan, ta- tanbal yelken pnıplyonu olmuştur. arkasına yapılan 1ki gol BeykoıJu- (Eıri1ıci snlıifedeıı devaırı) 

yo:_ İnsan nasıl kıyar da bımlan vtık mu yumurtadan çumr tekerleme- Mahmnt .~s uyı ile iltinci, Nedüim z.ı !arı bir müddet şaşırtmışsa da son Slm tırııılarda elek yerine oyuncak ka
....r. -

1
- k k t ka at sini hatırlnmnyın17.. snyı ile a~üncü olmııt-lardır. ç tek- dakikalarda nntrenmansıuığın tes!- bllindcn bazı eeyler ikame cdilml5tir. 

S:,nı ur, !ıc u hu_r, e"Z~ ~e ı . yn ır.. Zira • dün olduğu gibi • alkol kul- :ne de Galatasany klübündendir. rile yorgun düven Galatnaarny ınü- Kontrol ı.amanlarını ekseriyetle haber 
tıl~: :;eşiirdc~~ .. ve e ~ın yura- larunadıın eğlenmenin mümkü~ ~a- Galatasaray _ Beykoz dııfaası Bcykozlulann ciddi hü.cuın- alan lırmeı alelacele ve gcllşigOzel bir 

. İ . bileceği her zaman iı:pat edılebillr b b kald l Jnrile karşılaşmıştır. Bu akınlnrda temizlik yaptırır ve umumi tertibat a-

tın- Dd urunuböz!yldedı~'.,-' çkl) yı ,tat,. amma, ispirto yutmadan eğlenllenti- era ere ı ar Şahap birinci Beykoz golünü, İsken- l~r, ka!1trol işi bitince herşey eski ha-
ız Ha mı _ de_ ~oydıuyo:sun1 _ uz. yeceği hiçbir z:ımnn iddia edilemez. Dün Beykoz çayırında Galat.asa- der ikinciyi ve Küzımın attığı şütla lind~. 

- ayır, go~ um e soy u>:orum. _ 0 halde içkinin maznrnıUarını rayla Beykoz birind futbol takımları 6çfincü gol olmuştur. Az bir müddet ~stır:ı=~~~aı!!-;'! =~: 
Çünkti (içki) c~ıkeUI ı,işclerdeki _renk izah etmek ... Yani bol bol telkin.. karşılaşmışlar, neticede 3 • 3 bera- uırfında arka arkaya ynpılnn bu gol. uykusuz kalanlar' vardır. Hafta iznini 
renk aular değildir. İçki; o delı, 1iU Bunun, bizim bugünkü nrlyetimh bere kalmışlardır teri biz Galntasarny oyuncularının şimdiye kndar kullıınmış tek işc:i yok. 
cani ve katil, ev yakan, oc_ak yıkan için kafi bir tedbir ve çııre sayıla- ].\laçın ta!siliitma geçmeden evvel kfifi derecede antr.~ne_ olmadıklarına tur. Bu §artlar dahilinde çalı:tJrı.lan Iş-
ıl ıs:aca ibeartamfızl~ak dola:~~.l:dlı bak~rnk- bileceğini zannctmiyonım. lyi taıu.im edilmit ,.e ideta bir stad atfederiz. Maamafıh uç golden son· çilerin sıbhaUeri bozuk ve bütün. 'VÜ-

1 mus , e a et ve ~ a ır ı... İc;ki !stilismın önüne geçebilmek şekline girmiş olan Beykoz rayınn- ra Beykoz takımı ennlı bir oyun oy- cutları, elbiseleri, yatakhaneleri pis ve 
- Anladım .. yalnız hır nokta vnr: 1 • b"l'---- U- ~ • ..J-lenc dan bnhf'ehnek isteriz: Dün bu kil- namı"'"'r. Biz Beykozlulardan ilcrlde- blUi b_lr h.:ıldedir. Bu ağır !şte dayanıl· 

• "'f - . k" rlfi ı.- b. • çın ı Wl>il!B genç gc l nı q; il"' dil ,.,. " mnd 1 i 
n r gun ıç. nye ~..:un ır gence go- mevzulan, hoşçn vakit g~irebilmek ç;it ve şirin stadda binlerce kiıi ki maçlarda da n .. u J(l.ldar ı;üzcl ıgı çın_ şçiler mütemadiyen değiş-
nül verscnız, onun.la.. imkiiolan bulmak liız.ımdır. mun zamnnd.anbcrl hasret luıldıklan ve temiz oyunlnrrnı bt'kler ve aldık- tlıilmektcdırler. Zaten çok az bir gUn-

- Evlenmek mı? Hattn bu . .....,ç ihtiyar kadın er- güzel ve temiz bir futbol $Cyretmiş- lan neticeden dolayı kendilerini leb- dclee~ltit; _el alışan ~çileriıı bu mütemadi 
...,. k J ı •·-hkah ' .,-·· • ' . ....., rı me YÜZlinden vasati bir he-
.on· gevre ve a ny ı ~ a attı: kek herke5e teşmil edilmelidir. leı'dir. Çalışkan idaı·ccilerin ve bllhas- rık ededz. . sap in yevmiyeleri 25 kuruşa gelmekle· 
- Hayır.. dedi, alkole bulanını" _ Meyhnneye gitme, içme .. Dedi- sa İbrahim Kellenin tilkcnmck bil· TAKIMLAR: BEYKOZ: Hayrı • dir. 

bfr yuvada scvglnL-ı de. sevdanın da
1 
ğimiz ndnma, arka~"tndnn hemen: mez gayretile ya.ptığı bu güzel fut- Halit. _ Bahadır - Kadir - Kemal • fi-Pis ve gayri mhht bir ımnı.'ltha· 

nefes nlablleceğine 1nananlaı-dan de- _ Fakat şuraya git!- bol sahası, bugün için Fcnerbahçe Kimran • İskender • Şeref • Şahap • ııede EıhhaUeri boztik bütün vücutları 
tllim- Diye lılr temfz eğlence kapısı, mey- st:ıdından biç te fnrl:lı değildir. Ilcy- Gazanfer • Kazım. • ve elbiselc:ri kirli lşçil~le yapılıın iına-
Caı baıjlamıştı. dlını, bağı bahçesi- lıuHi.sıı., hoşça. ko:ı.lalann bn güzel sahada muntazam GALATA.SARAY: Osman - Fnrnk· lfıtın tevzi ve ııatışı da berbat bir hal-
Daruı ediyorlardı.. vakit getirebilecek bir köşe göatere- idmnn yaparak çalu~malannı arzu Salim • Musa - Bedii • Barbaros • dC:lr. Grup}. 
Hep aynı düş>Jnce içindeydim; de- bilmeliyiz. ed~ Cemil - Sala~addln (Süleyman) Gün- ketler baliııi ~n~~~~J!j 

m k ki bizde de içkisiz eğlenebilmek Yoka; knhvehane ile meyhane Dünkfi maç umumiyet itibarile dfiz • Budurı - B!fü nd (nc~ep?1· şehrin muhtelit mahallcrlnde birçciJ; 
mümkünmıl:ı!- sr:asındnlıi bu boşlukta kupkuru tel- giizel ve heyecanlı olnıuştur. 1Ik dev- SEL1M NA1' Z fırm knp::ı.~dır. Knp::ı.tılan bu fı. 
Şen çiftlcr yavaş yavaş, birer ha- kin... Hnyır dmJtlımm bayır, ylllk- re nisbeten Beykoııı hakimiyeti al- Fener bahçe İstanbul sporu rınlarm sah:p ve mu.tccirlcrine dol-

~al gibi golgeden sıyrılıyor ve dans- tır, kendi kendimizi beyhude oyala- tında geçtiği halde hnftnynıın son- 4 - O yendi gun aylıklar verilmekte ve faal fırın-
larına güneŞ!e yıkannn asmal:ınn mıyahm, nldntmıyalım... !arına doğru çimen Baba)'B alışan. Dün Fcnerbahçc Etadıuda lıt:ın- 1ların a:z::ıml sarfiyat, a,yni zamanda da-
arnsındn devam ediyorlardı. KANDEMlR Galatasaraylılar, güzel paslarla Bey- bulspor tle Feneı·babçe hususi bir ha kola,. suiistimal yapabilmeleri tahtı 

k 1-• · ~ b 1 ı rd 1 • . __ _. F temine alınmaktadır. Hattfı ekmek cı-==========================;:..,c· :::~==11: koz a ı:ı>.oınc rnm_.. nş amı§ a ır. maç yapmış ardır. Nctk""e ener- karmak üzere lüzumlu tadilfıt 
Muntazam bir şekilde yapıl.tın akın- bahçe 4 - O galip gcJmiştir. bazı sfutltçi ve börekçi !ırınları1d~a~ 

Sanlar köyünün 
ihtiyaçlan 

Çorlu (lEususi) ·- Sanlar 935 ta
rihinde tesis ve inş.ı edilmiş 250 evi, 
1000 ne yakın güfusiyle Çorlunun 
)CDI ve bfiyilk göçıncn köylerinden 
biridir. Köyun ihtiyaçları, halkın 1s
tclderi çoktur. Köyde 2u0 kndnr tab
ı.il çağındııkl çocuk okuyamnmakta 
\ e çocuk velileri ciddi endişeler duy
ı aktadır. Köylil yarım knlan mek
teplerinin tam mlanmnsını hükumet
ten ve münasip bir evin mektep bi
~lığına tahais edilerek kö;·lerine 
mualllm verilmesini Maarif Vekilli
ğinden istemektedidcr. Zirruıt, öküz 
\ e beygirle yapılmakta, köyün 
&ert topraklı arazisini i~lemek 
itin motör kuvvetine ihtiyaç hisse
dilmektedir. Ekmeginl tavtan çıkara
cak kadar çalışkan halk su ihtiyaç
larını da muntazam kuyulaı'dan te
min etmektedir. 

····f R"ak;~'ia~-i<~~-~-~~y~~r··· 
ı T ı ................................................ 

Nakil vasıtaları 
HükUmet, nntil vasıtalarını tip.. 

lcştfren bir kanun lilyibası hazırla
mıştır. Bu tedbire haldkaten lüzum 
'ardı. Birinci köy ve ziraat kalkın
ması kongresi için hazırlanan bir rn
pordnn hatınmızdn kaldığına göre, 
Turkiycdc, 29 muhtelif tip niıkı1 va
sıtası vardır. Bunlnrdn, hayvanlar ve 
otomobil markaları dnhil değlldir. 

Halk, en çok hangi nakil va!ıtasın
dan istifade ediyor, biliyor musunuz? 
Sayısı, iki şchrintluı, İstanbul ve 
izmlre fnhiııar etmt>kle beraber tranı
vnylardan... Şu rukama baı.,nız: 

Ziraat Vekilinin 
tetkikleri 

!atın birmde Günduz sol bir şüUe 1''enerbabçe dün sahaya Esndd!';n gun aidata bağlanmak suretile bu tiı. 
takımının llk golünü yııpmıştır. Bu mııhrum olarak çıkmış ve güzel ~ır savvurlnrından va:ıgcçlrilmlslcrdir. 
golden aonrn canlnnan, fakat ııisbe- oyandan sonra Basri - Yaşar • ) a- fM~clA Çıırşıkapıdı:ıld ve Şehz:ıdeba-

K~chfr, 1 (A.A.) - Ziraat Vekili ten şuursuz bir oyun!\ kııpılan Bey- şar ve bilyük Fikret tgrafıııdan ılört şmdalti börekçi fınnlan gı'bi). 
ltluh~ıs Erkmen dün şehrimize gel- kozlular ilti rnuhııkknk gol olacak gol atarak sahadan farklı bh galibi- 7 -K~~tıl:ın fınnlann bir müddet 
mlştır. fırsatı kaçırdıktan sonra sahadan yctle ayrılmıştır. sonra ~~~zam t;ırap bir hale getirl-

l\fuhlis ErknıG.11 ıchrlmi:ıin görüle- ••••••••••••••••••••••••••• .. ••• •••••••••u••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. •••••• Jeceğ.I ıı olcluuundan faal ftrınlnrı 
k 1 . . dlk • ellerinde tutanların ilk fırs:ıtt:ı mcle-

ce yer c.rını gez ·ten sonra dün Florwada Tavware 1 Poli•te: diycyi milşkii.'l vaziyette bırakabilecek) 
gece şereflerine Halkcvinde verilen • J J' halin 
teınsild<ı bulunm··-1ardır. geceai parlak geçti J * HIRSIZLIK - Haliç :fenerin· bir tröst . e gelmeleri mümkilnd.ir. 

~ d M"rscl 67 ılı HattJi bugün için dahi kısmen bu va-
Zirnat Vekili ıehrimize gelirken e u paşa caddesinde say kidir çünkü fınncılar sarr· t hal 

Kaman nahiye merkezinde köylüler- Tayyure bayramı mQnasebetilc dükkanı ev ıeklinde kullanım İbnı- rlni 'aralarında taksim ıy:u;n indle-
le temnsta bulunmuş ve bu mıntaka- Bakırköy T-ürk Hava 'Kurumu evvel- hiJn, Şükrü ve AH isimlerinde üç ar- her bnkkal ·veya bayi here ~lirı:en 
nın durumu ve zlrai lg!cd ilzcrinde ki ~e Floryada yeni yapılan plaj kadaş dışnrda olduklıın ~ir sırnda verı1sin yalnız Ubl addedd:ı~J bir lı: 
kendllerlle görüşmüştür. gazıııosunda bir balo vermiştir. sabıkalı Cevdet dükkana gırerek ba· rıncıd~n ekmek alabilir. diğer bir fı. 

Cumhurnis tıAmına ba,yaver B. zı eşya çalmak istemiştir. Fnknt so- rına gıderze alamaz ki, bu da blr nevi 
Baloda Cumhllrrci i nıımma beş- knktan dönen İbrahim, kapıyı açıp ekmclt tröstüdür. 

Çorlu haberleri yuer B. Cclil btılllnmuştur. Dahili· içeri girince hınmı; ayakkabılarını <Fırıncılığın gayri meşru çalışmaları 
Corlu, (Hususi mub:lblrimizden) ye Vekili, İstanbul vAli!i ve Emniyet dilkkinda btnıkarak birşcy alıımadan ~:)kında.ki lzah:ıta yarın devam cdccc-
1. Trakya panayırlıırının en büyü- müdürü de güdde davctlller arasın• kaçmışsa da biraz sonra y kalan- --------------

ğil ulnn Çorlu panayırı bu sene de da bulunuyorlardı. mıştır. y • . 
25 eylülde açılacağından panayırda Toplantıdan istifade eden halk . + ~Aı.YDA_L KAZASI - :Me~met, enı evmia pencere 
ııimdidcn dükkün, ışık ve sair tesisa. Hnvıı Kurumuna yardrm etnıck fır- Ibr:nhım: Halı!, Faik, 1\lustafa ıslnt- demirini söküp teberrü 
tın hazırlıklarına b:ışlnıulmıştır. Pa- satını kaçırma~ış, bu arada A:ntaı: lenndekı çocul_tlar dfin Davutpn~n _ı-s- d h 
nayır açıl~ından evvel ayrıca rad- ya anıbnrı sahıplc_rl~dcn B. Sıpahı kelcsin<len bıl' saıırinl k~.rnlı; n~a.k e en ayırsever köyi.li 
yo, gazete ve sair vasıtalarla bütün oğlu ve eşi nişa.n yüroklerinl: f~bn1ca d~niz~ açılmışlar, bll'az sonı .ı da bm- ~dana (Hususi) _._ Karataş nnhi
yurda duyuı-ulacaktıı·. mümessili B. "l usuf kıymetlı hır ka- bırlenle şakalaşmıya baı:ıl:ımışlardır. ycsıntı bnğlı Yem'~Uköyü d. ta d • 

'b ·uık, k te tü N"h t 1 · b" d ı· b" · ~ 11 c m ev 2 _ İhbar ve şikii t .. • M U lemtraş ve kı n er ccnrı ı aye şı azıttıkhırı ır sıra n re ı ır ılkmektcp yapılmaktaydı l'l-
da bir bakk 1 dy~~zendrıneb ııra 1 Gcnekciyan elli lira hediye etmiş- sandal devrilmiştir. Çocuklar l'trar- yasada demir bulun•nn ,;_ .. 

ın u ...... anı a ulunan 1 d" tıın y t" 1 ,. d k ta 1 d b ..... nıası yu.uun-
40 kilo kadar ırucuk, ne etinden er ır. e ışen er tanıı.ın an ur rı • en u mektebin inşaatı geri kalmış-
yapıldı ·:rı billnmcdli:'111deı ve Çorlu ?ılüsanı7re sababa kadar samimt mı~lard!r. , , _ t.ır. Bu vaziyeti gören aynı köyden 
bel<.-dlye dol"torluğunca yenilmez de- bil' hava ıçinde cere:r':\ll etmiş, Kuru- "*-ÇiFTE iLE J AHALAl\ıDI . Mehmet Urlu isminde bir köylü mek
nildiğindcn belediye zabıtasınca im- mun hazırladığı sürpı1zlcr, piyango .Buyı1kdcrede oturan 16 ynt1ındakı tep inşaabnın gerl kalmaması için 
hn edllmiştir. Bundan başka Çorlu- ve eğlenceler büyüii: rağbet. görmüş- Kemıı~ evlerinin bahçesinde babam- yeni yaptırdığı cvimn demir parmak. 
da bir kasabın dükki'ı d h t ttir. nın çıftesll.e sağa sola at.eş ederek hklarlle pencere demirlerini sökfip 
sueuk imal ettiği ~.::II'cıfıtrn ru d sa ~: oynarken bıleğinden ynralanmış, has- mektebe tcberrü ctmi~tir. 
k'l go n en - ak d tahaneyc kııldırılnııştır. Bu maarif kö lU - b 
ı o sucuk musnd"rc edilmiştir. kılm ta ır. * KADIN KA l"GASI Cibali- keti takdll'! perver y nwı are-
8 - orlu-l'tlurntıı arasındaki Sarılar 4 - Singer kumpanynsının Çorlu şu- de Zeyrek yokuşunda oturan Fethi- O e karşılanmıştır. 

istasyonunda katnrlnr yalnız güııdiiz- besi burada açtığı dikiş, nakış sala- ,.e, Fat.nıa ve 7.e!dye; durup dnrur- _;ııyede hayırseveo1er 
lcrl durmakta ve l"Olcu almaktadır. nuna ev ev gezerek kaydettiği 70 ta- ken bir kavgava tutu1r11rak biri birleri- Unye ı (AA ) K 
Yavaş Y ti · h 1 J ğı J b · · ili l U 1 • ...- ' • · - aznmızııı avaş carı ayatın ean ı ı c eye ıyı mua 111 er nt"~re ne e nin saçlarını b:ışiannı yolarlarken, bütün esn&fı 30 Af,'11 to - " •t 
bu istasyonda trenlerin geceleri dahi l bedava dlldş, nakış dersleri vcrmeğe her üçü de polisler tarnfından yaka· kazanı;lanrıı Hava Kur:n~:u~ıı:; .• 
durması ve yolcu almasını zaruri başlamı:ıtır. lanmı~lardır. ru eylemişlerdir. 

(1 inci .. hifc~en devam) 
- Hesap şuclur: Kooperatifin 40 bin 

hissesi vnrdır. Bu, birinci sene 1 mil
yon 200 bin lira getirecektir. Du para
nın 400 bin lirası malzeme! insa!yeye 
hasrcdileccktir. İkinci ııe'he de peydtt
pcy evler yapılacaktır. Bu iki senede 
malzemei inşaiye parası ı;ıktıktan son
ra kooperoUfin 2 milyon llrnsı mevcut 
olacaktır. İşte buna göre hesap ede
bilirsiniz. 

- Y.nni ikinci sene, 500 ev yapabi
leceksiniz. 

- Evet. Her sene bu miktar arta
caktır. On beşinci senede, günde 5 ev 
vapa\ılleceğiz. .. Bunun ne demek oldu
tunu dılşünebilirsiniz". Ve bir gün ge
cccl< ki -ihtimal yirmi beş, otuz sene 

,onra- kooperatif bütün azalarına Lıl
rer ev yapmış olacaktır. İşte o :uıın:ın 
ldc kalacak olnn muazzam sermaye 
le bUyfik iş!er r,ürülebilecek ve bunla
rın gctin.'Ceği kfırdan da yine ev ıa
hiplcrl, ynnı hissedarlar istifade ede
~clderdlr 

Profesör Salih Muradın iıahatı bu
rndıı bittl. 

Maamafih, bu hususbı daha fazla 
şeyler ö~rcnmek arzusunda ol:ınların 
rnllrncıııı.tlerini ceva_psı% bırakmnm:ık 
nlyetindt' olduğumuzu da illlve etmek 
isterim. 

F. K. 

muş... " 
RN.ayet bu.. aslı var ma, Y0 • 

mu bilmeyiz. Fakat aslı olan bıt 
hi.diae, memleket için müfit ~~ 
bir kültür ve r.an'at müeuesesinJll 
kapanınq olduğu ve bu ~~ 
memleket radyo neşriya~.~~~ 
yük bir urara uğradı.ğlcbr. Çuı-
bu ymden memleket radyosu is· 
tanbulun ilim, fikir Ye san'at ııa· 
mma yapacağı yardımdan ııııJı· 
nun kalmq n radyo nep;yat.ııı11 
ihtiyaca göre azami tenevvü~~ 
zenginliği vermek imkinlan 
dit ediJmi,tir . 

İstanbul Radyosunun tekrat •· 
,.ılacağından bahsolunduğu ,,. 
.. ~ıı· man, memleket radyosunun r 
gin1eıtin1mesine doğru kuV"'~ ~ 
bir adımın atılmak mere old~ 
nu tahmin ederek memnun old ' 
Ve bunu redyomuı: heıahuuı 5J:' 
derece i betli bir hareket pycf • 
Fakat bu bahse dair verilen h;"' 
berler hep yerinde saydı ve biÇ• 

bir ciddi hareket kaydetmeden 
Bursada yaka- tekerrür etti. Bu yüzden bu:: 

berlerin, Ankara Radyosunu 
lanan hırsız liyemiyr.n yahut dinlemekU .'~; 
kadınlar !1at~ız .?'.~mi~. t~elli vermek 'f •. 

ı 
ılerı suruldugunu sanmıya bz,ş 

Buran (Hususi) - Çekirs:-edeld dık Vö fstanbul Radyosu fiiletı •• 
Keçl•li hamamında içt>rsinde mücev· l kadar bu haberlere ;nan· 
hcrat bulunan çantayı çalan kadın çı ıncıya h • b h beri • 01ı;ıl• 
!l!tanbulda yakalandı. mamayı, atta u a e'! 

Üzerlerinde 125 lira kıymetinde mamayı tercihe karar Yerdik. 
'-""Crdnnlık, 45 Ura kıymetinde platin Fakat tstnnbul R.&dyosunun a· 
yüzuk, 15 lira kıymetinde kol saati, çıl b k .. ltür ve san'e.t 
6,5 lira ve 150 lira kı~metindc 18 dl- -~··. u u ko
ı.i inciyi el çant.Wannda bıraktıktan m esscsesını kapamanın çok 
sonra bavullarının iç~rsine koymu;r lay, açmanın ise bir hayli ııüç ol· 
lardır. d v b' k daha t baıüa el• 
Bayanların hcpl!.İ yıkanmak üzere • u.guno ır ere e 

•• hnmnma girmişler V"C yıkanıp çlktık- lirıyor ! 
lan zaman bu milcevherlerinin çanta 
Ue birllkte bavuldan ıışınlmış oldu- -------------
ğunn görmüşlc>rdir. Banan üzerine wag" fiyatlannı bagÜ!I 
dc!'lınl Çekirge polis knrnkoluna ha. .J 

ber verilmiştir. Buııu haber alım za. murakabe komisyonll 
bıtıımız vakit geçlı·meden derhal sıla tasbit edecek 
tertibat almıı:ıtır. 13u sıkı tertibat n~ ,.·Jıi• 
ticcsinde bu müeevherntl çalan katlı- Yağ ve kömflr fjyallannm tct,;ı \! 
mn 1stanbulılnn bınıyolara gl!lmiş ne bugün flyııt murakabe komisyon 
olnn ınuscvi millw..indım Bohorn adın· t:ırnfından b:ı~anaenktır. 
dakl k11dın olduğunu ve çaldığı mü- Yağcılar vejetrılin yağlarının i1J 
ccvhcrlel'ie s:ıbnhlcyin ilk fısntta tidai maddelerinin yfikscldiğini i~1~r Bursnyı tcrkcdip İstnnbula gittiği sürerek yilzde 11 z:ım istemlşlerw'J 
tesbit edilmiştir. Bu vaziyet doğru çıkal'sa nebati ) 11 

Faal znbıt:ımız, vııpur fstanbulıı fiyatlnn bir mil.."tar nrtacaktır. 
varmadan evvel teiefonla lst:ınbul ~ 
5 inci şube müdüriüt.rünü haberdar ''''''''"'"''"-"'"'"'"...-"'-~ 
etmiş ve İstanbulda ona göre terti- V • ( · Ş h" ıı: 
bat nlmınasıı~ı bildinniştir. r:s ecıze erm er 1 ~ 

İstanbul 5 ıncl şube de, vapur köp- ;.u ... -,.,-111111,.._,.,,_ .. ,..., 

rüye yanaştıI,rı sırn<la nldıLrı önt>mli • 1 •
1 

lr 
tertib:ıt sayesinde r:ohorayı vnpıır- Ah/alt ve razı etten ma 
dnn inerken milcevherlerle beraber rum adamlar ıerelnzlikle· 
yn~nlamıştır. rını örtmek, hf.rke~le btf 

Üzerinde yapılan nramada ynknrı- hizcda yiirü.yel>ilmek i#ıfl 
.fn isml geçen mücev~rlerin hepsi • .k:ıS 
çıkmntır. Bohoranın sorgusu oraca bütün . ıns.anların ahi'! • 
\'apılmış ve t('Vkif ('dilerek dün Ilur- ve fazı/et.ız o/ma•ını ıatP 
;ayn gönderilmiştir. ler!.. "Süzme Sözler,,deıı 

İstanbul ve İzmlr tr:nmvnylarının 
937 senesi itinde tAoıdıklan yolcu 
ınlktarı, 77.643.699 zıı bulm~tar. Bu 
rakam, 938 de 81.190.642 ye yüksel
mişti!'. 939 zu henflz bilmiyoruz. 

Büyük casua romanı -

~· SUSUN .. C~. 
·--- I 11',. YERİN KULAGf'VARf,)-' :/ 

~üdllrlüğu tarafından duyulmadı., için, yeni bir ko:quşma vesilesi arıı-
1: akat buna. rağmen dün öyle bir ih- mak ihtlyncımı, ayaklaı altına ıUıyo
tar cldım kı, ben de hayret ettim. O rum. Güzel ellerinizde,rı öperim scv-
lhtar da eu: L"İli matmazel.> 

Ahliı.ksızlığrn, ahlak ve i'ıızilete 
kıırııı kurt.tuğu pusu, Çok yaman· 
dır. Ahliıksızlık, ahlak ve f11%Ilc; 
Un dilşmnnı olduğuna göre anca 
bu ~ckilde hareket edebilir. Alı
liiJ..."SIZlıkla ahlik ve fn.zllct ~-
11ındıı sonu gelmez bir mücao"'c 
vardır ve bu mücadelenin bir lfı.b• 
za durmasıruı lmkiu yoktur. çnn: 
kil mücadele durursa, ahli'tksısl~ 
derhal pusularını sc:rbest serbC5 

kurar ve herkesi buraya dllştlt' 
meğe bakar. Ahlaksız adam, he\ 
kesi kendine bcmcterck kendill

1 

tatmin etmek ve tuttuğu yol~ll 
se.rbcst serbest hareket etnıc'k. i5; 
ter. Palwt ııhlfık ve fazilet daiıl'I 
üstündür ve uhluksızlık dnlıtııı 
nıaf:rliiptur. • 

Yalnız İstanbul traınvoy şirketi, 
934 de 2.992.700; 936 de 2.947.303; 
!l36 dn 2.978.:584; 937 de 2.971.462 ve 
038 de 3.010.925 lira hasılat temin 
<:tml ilr. 

Dcınlryolla~mıza gelince, bugün 
uzunluğıı yedı bin ktlometreyi aşan 
dcmiryoRnnmız 938 ~nesinde 23. 775 
bin ; 939 seuesindc ise yirmi yedi kü
sur milyon yolcu taşımı~t.ır. Bu mik
tar, 920 senesinde 5.023.000 dl. 

Fnknt hilü, denizi görmlycn mil
)'onlarcıı Turk vnrdtr. Dörtte iiçü su 
il çı>vrı!I olan Türkiyc>miz için bu bir 
acı hakikattir. Çünl.""U, öyle b;r ccn

va n la "· ıl'rıruz ki, görülmc-
1 · 1 rm ';:, onu biraz daha 

vm k demektir. 
İSTATlSTİKCt 

Nakleden : CiM MiM 
- Şef, çok kıymetli haberlerim 

var. Westcı·plattc kumandanile ta -
nıştmı. Öbfir gün ona, mevkii müs
tahkeme davetliyim! Westerplatte 
hakkında da çok iyi ~yler öğrendim. 
Raporumu hazırladım. Buyurun. 
Ayııgımdan i knrpınimi çıkardım. 

Masanın llzcrinde 1 kitap açacnk in
ce bıçaı;,rı aldı ı. t hrpinlmin toka
sının diki i ıı c lı , tokayı ıefc u
znttım. 

Şef toka;ı i l buktü, kırd', için-

l?ım yeni bir tokayı iııkarpinime lliı,ı
tir1yordum. Unpor bitince ayağa 
kalktı. Ben de kalktım. 

Şef ha7.ırol vaziyctınde durdu: 
- Tebrik ederim Lizn . Vatanını

za çok kıymetli nıal\•mat ''ermiş bu
lunuyorsıınuz. 

İJ,imizin birden saii: kollnrımız ha
" ~n kaıktı 

i n ıaporunıun .,.nzı ı oldut,'ll sigara 
''!Unum ç.kardı. O, 1:.ur.Jıırı oku - ı 
nbnm '> 

O ccce sizinle fazla aH'ıkadar ol- Bu benim için mühim bir ihtardı, 
muşum ve sizin bir casus olmanız meslct-imin daha Uk staj devresinde 
ihtimali başımı derde sakın, k tehllkell ola-

de onun fizerine Almıınyaya geri 
döndüm .. , ••• 

Artık bana mühim i,ler 
tevdi ediliyor 

Varşovadnn sortrn uzun müddet 
şimal memleketlerinde ve bilha!lsa 
Hollandada dolaştıktan sonra 1939 
tcmmuxundn kitabımın başındıı söy
'cd;"inı r:lhl doktorların istirahat Medeniyetin kurduğu bütün t~. 

kilit, mutlal:a ahlaksızlıkla 11!, 
~c· cadde ('der ve. ahli'ıksızlartn a· 

sndlıırını ort.ndan kaldırmnğ:ı çb· 
lıı~ır. Bu yiizdnn rıMaksızların il 

la~ızlıı.:ı ; apm:ık uğurundııld 1:;: 
ı:ıt>bbü leri, daım:ı hüsrana ın:ı 

k mrluirİ. İİİİİİİİİİİİİİİİİİİi 

.. 

.. 



G ..,..,..,.., .............. .. V..6Y VIY ............... . 
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Berlin ve civarı 
tekrar hücuma 1 

/Avrupa harbil ~KE.A. ~~ / 
-- GÖZıLE _"" ___ 

367 mel gGn 1 
1 

ITASViRi EFKAR -. · 
> Ansiklo edisi 1 

l!.Pon- Amerl

~ll zıdcb1etl 
uğradı 

(Birinci sahifedt111. deı1am) İngiliz Tebliği 
Jllponya ile Amerika anwnda bir diğeri de petrol tevzi merkezine Londra. ı <AA.> - lngilız Hava ve 
~n Ummni Harpten sonra bat- isabet etmiştir. Bir gaz kannlizas- Anavatan Emnıyet Nezaretleri tebliğı· 
L yonu patlamış ve civarda bulunan- Dun gece münferit veya küçük filo· 
OIJ'aıt ve birkaç defa harbi intaç lar mucize ne,·lndcn kurtulmuşlardır. lar halınde hareket eden duı;man tay. 
edecek kadar vahamet kesbeden Bir düşman tayyaresi Londra mın- yarelerı bıicumlannı blihas..;a 1ngılte
ı.ddiyet timdi yeni Avrupa bar- takasına, altı bomba atmııtır. Bu renın şımali şarki sanayı mıntakala
~ UzA)qarkta ve Büyük Ok- bombalar partlnrken parlak sarı zı- rına tevcıh etmışlerdır. 
hııusun carp ve cenubunda yap- yalar çıkarmıılar ve arkalarında Şımalı garblde bır şehre atılan yan-

WINCHESTEll 
o 

~OUTHAMPTOIV 

PORTSHOVTH 

t..ı:.. t-=...:ıerle son dereceyı' bulu- boğuk infilaklar takip etmiştir. gın bombalarıle bırçok yangınlar çık· 
"""' ..... ırı mışsa da bepsı ııondurulmüştur. Bele-
J'or, Bir mahzene sıl,'1ıımış olanlardan dıyenıo damına ve sair bazı binalara 

dokuz kişi ölmüştiir. Bunlar arasın- yuksek kudrette bombalar dusmuştur. 
Mançuryanın Japonlar tarafin-· da üç kardeş bulunmaktadır. Bau kımselerın olmuş ve yaralanmış 

d.n İfgali üzerinet Amerika Çin- Büyük kalibrede bir bomba mah- olmasına rağmen hQcumun genışliği:ıc 
de Japonlaruı aİyasit askeri ve ik- zenin üstündekı dükl.:ılna diışmfiş ve naıaraıı zayıat azdır. Sımalı gıırbı ve 
.... di cihetten nüfuz ve huliılle- duvarlar ve mahzi!n tavanının bilvük sımalı şarkıde duşcn diğer bombalar da 
~ h bl k k l u D"kk" k. yangınlar çıkarmış ve cvlerı yılanışur. ·OQe mümanaat için er VU1taya r ısmı yı .1 mış r. u ·an <'n ·az- Hnsar nısbeten mahdut. zııyıat azdır 
'-. VUrmuftU. la dolu oldurundan son cesetler an- Londra dahil olmak üzere memleketin 

4 cak bu sabah çıknrılabllmiştir. baş.ita noktalarına da bClcwn edilmiş-
--lb_erika ln}(iliz v~ Bertin üzerine yapılan bir tır. Bazı hasar ve zayiat olmuştur. 
JI' Alınan son raporlar dün 85 duşman 
~-z menfeatle- hücum daha tayy:ıresının duşilruldilğtinil göster· 

B 11 ı (A A • D N mektedır. Bunlardan yetınışı avcı tay-.zili d hd d" er n, · ·ı - · · n.: k la •ı eru e e ıyor renin şımalı şarkisi s:ın:ıyl mınta a . -_-- --· ...... 31 nğustosu 1 e~·lule hafrlıvan <>e-
-- " ~ " .. runız tarafından duşuriilmtişlcrdir. 
1 __ .. • ce, gece yansındnn dört dakika son-
uacutere ile Fransa Ja~onyan:n ra Berlinde tekrar \'l'rllen alarm ışa- Bu hare~t esnasında 37 ıayyaremw 
~ ~ıs?n~a Chan-Kaı-Chek .. e reti bi~·i kırk gl'~·eye kııdar suı·nıuş- ~~çl~~~tık. PiloUardaıı 25 ı ~ağ ve sa
-:-0 Ye ıı;iıhnnmat ve Petrol go- tür. Munferıt hareket eden düşman 
~ kara n deniz yollar'uu ka- I tayyarelcrı Berline yaklaşmışlarsa 
kdıktan sonra Amerika da Ja- dıı tnn•are dafı bat:ll'ynlnrımız Ber-

Alman tebliği 
~ aleyhtarlığı siyasetini başka !in üzerıne bomba ntıımasına ınnni Berlın, 1 lAA.> - Alman Orduları 
bir ••h • ç· d • • olmuştur. Yalnız bazı bombalar .,,c- Baskumandanlı"" tebli""· l.ı! __ aya yanı ın eruzı ve h" . d - h · ... 6 " 
"'ilat Ok ' 8 .. yiik Ok ır cıvanna uşmu~ ve e cmmıyet- Bır denizaltı lngıllzlerın 15 bln ton-
"- yanuau ve u ya- siz hasara sebebiyet vermiştir. hık Dwıvegan Castle ısmlndekı gemı-

. araaandaki adalara tevcih et- Al t l . • t sını batırmıştır. Bu muvaffakıyet sayc-
1'ıittir. man ayyare erıne ı1are sınde Alman denııaltıları uırafından Uç 

Son • ti •· • ·· veren caıuslar gün zarfında batırılan gcmılerın hac-
t....._ ,·· vazıye er uzerme mu.. . mi 100 bın tonu bulmuştur. 
~keleri (Cava) ve (Somat- Londra, l (AA.) - Isvlçre teben- 31 ağustosu ı eylule bağlıyao gece 
~) adalannı ihtiva eden büyük j sından 62 yaşında Emil Wlrth ve muharebe ve avcı tayyarelerımız İngt· 
~ternleke İmparatorluğu ve karısı 61 yaşında Alma Wırth, u~uş tiz aadlarıoa karşı hucumlarına devam 
tl'ıln ... - k t •• • 1 hnlinıle bulunan ılü~ınan layyarc>l11ri etmışlerdir. Kent. Esscx Kontlukların-

_,,ın su u u uzenne evve ce - el d ı Ta ıs .... 
"'• a • • v tarafından gorülmc\ uzeı·e 18 ağus- a tayyare mey an arı, yın m~n--
t~r. nan bırk~ç ~m~a..rat~~lugunu tosla elektrik meşalcsile işaret ver- bınd:ı :e Lı;-rerpoolda lıman tesısatı, 
~ıl eden Hındı Çını mustemle- mek suçundan, Loııclrn mıntak:ısı po- merkezı ingıltercde tayyare malzeme 
•eti sah· . kalm t - . . k fabrıkaları bombardımaıı cdll~tır. 

• ıpıız lf ır. !ısı mahkemesı huzuruna çı ani- Çıkan bırçok yangınlar bu hareklıtın 
~"rıltere de bütün gayret ve mışlardır. _ ne kadar muessir olduğunw1 phıdidır-

Yetini Büyük Britanya adası- . Polisin talebı iizerirnı mah~eı?e se- ler. 
~ müdafaasına hasrettiği için lnz gıin sonraya tnlık edllmıştır. Bu harekat esnasında cereyan eden 
JliiYiik Ok · d C b" Af ·k l" t ~ıddetlı hava muharebelerınde 116 dı.iş-yanus'takı eniz, ha- enu ı rı a par amen oau man tayyaresi dü•urülmuştür lngılız "- •e __ ._ . ._ -••-....!-. •-=- v 
lı.. -..;en auvveuennı çelUll~' harbe devam lehinde lımanlarma mayn dökfilmesıne devam 

•• ~ 'Ve mühim yerleri hep edtlmıştır. 
~dafaasız kalmıştll'. ~ Cap, 1 (A.A.) - Cenubi Afri- Dun gece lngilız tayyareleri Ruhr 

A. ka ıttıhadı mebusa~ m~lısi GS reye havzası ve Berlin fizerlnde uı;arak 
ti hlerika Müttehit HükUınetle- karşı 83 reyle hilkuıııetın baıp sıya- muhtelıf mahallere bombalar atmışlar· 
İaıı l>eYleti yeni dünyadaki ingiliz seti aleyhine, Almanya ve 1 talya sa da az hasar yapmışlardır. Bu mahal
t Paratorluğu dominyon ve miia- ıle sulhün yeniden derhal tcsısi hak- terin hıçblrınde aşkerl' hede!lere ısa· 
)~elrelerinin müdafaa ve hİına- kında Hertzogın verdığı takrirı bet vakı olmam~tır. Tayyare dafı ba· 
etırı· d h ik • rcddetnuştir. Meclis G5 ıeye karşı 83 taryalarımız Berhne hilcum eden duş

~· d ı enı te ett ten sonra $im- reyle 27 kanunusanide kabul edilen man tayyarelerının şehir içine bomba 
)

1 

e ayni rolü Garbi Büyiik Ok- Sunsun tadil teklifini teyit ede- atmasına manı olmuşlardı~. Bırı;ok 
İst~Uata ve Uzakprkta oynamak rek 4 eylOldc İngıltcre inıparator- bombalar çıplak tarlaloıra duşmüştur. 

'Yor. luğ"lle i~birliği yapmıya devam. bita- Dün :rtindl!z düşmanın tayyare zayı. J. raflıg· ı red ve ltalr:ıya k8.flt harp atı 133 tur. Bunlardan 116 sı hava mu· ........::_Ponya leh- harcbelerinde, ilçü gece tayyare dafi el.-----.:: ilanını tasdik edt•n k,ııarım t.eyıt et- bataryalarımız tarafından. 14 u de yer-
~ e d İ y O r miştir. de ımha edilmi,şlcrdir. Bunlardan baş-

Cebellüttarık etrafında ıon ka 74 balon da tahrip edilmiştir. 
ta....\rnerilca ıiındi ba Okyanusun Alman tayyarelcrinden 32 ii yokla-
.~llU model toplar mada bulunmamışur. 

' P nıafındaki İngiliz adalarm-
ı..a~S.lomon, Gilbert ve Bismark Madrid, 1 (A.A.) - Haber alın-
:-q d d · h ·· dığına göre ingllizler Cebelüttankın L : a a enn: ve ava us-
;:!_~~ içip inıilterenfo mu- etrafına son model yeni tayyare da-
~~i iatemektedir. fi bataryalan koymuşlnrdır. Bu ba-
J taryalnrla, son zamanlarda kifayet 
~:~ matbuatı aon vuiyetler etmedikleri tııhakkıı:C eden hnva ha
~ 1923 tenesinde ingi.lteret taryaları tııkviye edilmiş olmaktadır. 
~·Japonya ve Fransa ara- Bel~ıkada aabotoj 

"atı .~ledİlmİf Dörtler Misakı- Brüksel, l (A.A. ı - Alnıan kon-
~ ltıüııEeUJı olacağını yaznnıtır. trolü altında bulunan Liege vilayc
~ Unun neıir vasıtası olan bir tinde geçen tnrşamba, atıbotuj vn
~~ e Arnerikalılann mezkUr in- knları olmuştur. Alıı:ıun ordusuna alt 
~•dalarına bilfail vanyed et- telgraf telleri kesilmiştir. İlk olmı
lb..ı-·· gün derhal Japonyanm yan bu vakıı üzerine Alman makam
L:~hil tedbirler alacağını da t !arı mukabclcbilmlsil olarak BC'lçika 
~ verıniıtir Bunu 1 ordıısnndan terhis edilen ve bu mın
• ~ adal •. ~ ~1 

tnkalarda ikamet eden kimseleri harp 
"1-ı. an a.vann ngı 12 esiri olnrak tevkif etmiştir. 'L ~na Amerikalılann yerlq-
~i ailih lnrvvetile menet- Amerika Avrupaya yiyecek 

~ barp demektir. göndermek iıtemiyor 
~ New-York, 1 (A.A.) - Anıer1ka 

• dakika refikimiz efkin umumiye enstitüsü tarafın
dan yapılan müracaat üzerine rey ve-

" Ud yapnda ren lıüLün millet.in ylızde 62 si bu kış 
<:.1t açlık olduğu takdirde Almanyanın 

'ttı Soıı Dakika refikimiz dünkil tahakkümü altında bulunan millet-
'!':~ ikinci yaşına basmıştır lere Anıerika gemllerile yiyecek gön-

'ııııı_ tilt eder, neşır hayatında uzun dcrilmeııinin şidüeUc aleyhim.le rey 
"" dilerh. \'ermişlerdir. 

içinde 2S kişi bulunan 
bir Amerikan tayyareai 

düıtü 
New-York, 1 (A.A.) - Stefanl: 
İçinde 25 kiı:i bulunan blr Ameri

kan tayyarcııi Va~ington - Baltimor • 
Plttsburg yolu üzerinde Lovettsville
de yere düşerek parçalanmı~tır. Bir 

çok yolcular ve l>u arada Amerika-
nın müdahale siy&.5etine şiddetle mu
halif olan ayandRn Dundcen ölmüş
tür. 

r 
Bir •eaelik zayiat 

bilaaço•u 

Almanların zayiatı 

~ 

Berlin, 1 (A.A.) llk harp 
senesinin bilançosı.:nu ı;ızen Al
man gazeteleri, Alman zayiatının 
ceın 'an 39,000 ölü, 140,000 yaralı 
ve 20,000 kayıptan ibaret olduğu
nu kaydetmektedirler. 

fngilterenindenizlerde zayiatı 

ZARURİ 
HÜCUM 

Yıpratma harbi •ene
lerce •Ürer ve bütün 
dünyayı mahveder. 

Bu muhariplerden 
birinden birinin ani ve 
kat'i hücuma kalk· 
maaı zaruridir 
İngıltereye karsı Alman taarruzu 

yl.rınl gundür havadan bütün 5ıddetlle 
devam etmekt~ır. Bugüne kadar elde 
edileo oet.iceler pek ehemmiyetSizdlr. 
Almanlann ıddiasına göre. yapılmakta 
olan bu taarruzliır, tecrübe mahiyetin· 
de hareketlermiş. Asıl taarruz daha 
sonra. hazırlıklar tamamen bıtlnce 00$
lıyacakmış. 

Yıpratma harbi devam edemez 
Bu taarruz başlıyacak olsun olma • 

sın. lngıltere ile düşmanları arasında 
de\·aın eden çetın mücadelenin sonuna 
kadar, bugün olduğu gıbı yalnız bır 
yıpratma harbine mılnbasır kalabıl • 
ınesı ımkftnS12dU". Yıpratma harbiıun 
senelerce süreceği ve neticesınde. mu
harıpler kadar dünyanın bütün devlet· 
!erine de ikt~adl ve sıyasl cepheler · 
den müthiş zararlara bais olacağı mu
hakkaktır. Uzıyan bir harbin sonunda 
muharıplerden haogltinin pes diye -
bileceğini şimdiden kestirmek kabil 
değıldir. 

fşte bu yüzden, yıpratma harbinin 
bütün şıddetile devam ettili bir sırada 
muharıplerden. blrınden binnln tını 
bir hücumla kat'! harekete geçmesi za
rurtd ır 
Dııgiıne kadar bu hücuma, Almanya 

nın teşebbüs edeceğim gösteren birta
kım alAmetler varsa · da, yarın pcklııti 
bu işe. 1ngılterenin kalluşıverdığıne 
de ~nhit olabiliriz. 

Vaziyetin nezaketini müdrik bir düş
mana karşı ihraç hareketinde bulun· 
manın ne derece güç olduğu 4şlkArdır. 
Fransayı harp harici bıraktıktan sonra 
Almanya. yeni bir hücuma kalltabll • 
mt'k için bır tevaklctıf devresi geçir -
mek mecbun~tlni hissetti. Bu tevak
kuf devresinin İngiliilere, haz.arlıklan
nı flzaml dereceye çıkanruya meydan 
verdiği muhakkaktu:, 

Geçen eylüldenberi maruz kalınan 
sürprizler. beklerunedik askeri vazı· 
yetlcr, İngiltereyi faydalandıran birer 
ders tcşkıl etmişlerdir. 

İngiliz müdafaa kuvveti 
lhraç hareltetinln teşebbüs edneceği 

sahalar, fevlı:alAde kuvveUI sahil b:ı -
taryaları \ie hava dafi toplarıle Adata 
örülmıış gıbidlr. Ostelfk. sahile ulaşa-

EVREVX o 

/, gi/terc ile Alman)·a ara· 
•ında bugünkü hava muha· 
re6e/n .5 in cereyan ettili 
mıntakoları 'l"(Mterir laarita 

bılmek için tngillz deniz ve bava filo
larının mu:ııuım miıdnfaa hattını da 
yarmak mecburiyeti \·ardır. 

İhraç hareketi muvaf!alqyetle neti
celenecek olsa. kıyılarda tutulması i . 
cap edecek istinat noktalarının otuzar 
kilometre içerilere nüfuz edebilnıesf 
elzemdir. 

lsunat noktaları tesisine ;yeltenecek 
kuvvet. karşısında İngilizlerin kıtadan 
adalarına çekebildikler.ı lırkalarının 
bakiyelerile <harp gormüş asker) ayrı 
ca yeni silah altına alınan 20 kadar 
fırkayı bulacaktır. Bu kuvvet sahil mıı
daCaa kuvvetile beraber 1 milyon 250 
bin Hlfıh demektir. 

Bu kuvvetin kendi öz toprağını mü· 
dafaa etmesi yilzilnden harp kablliyetı 
bır ınlşlı artmaktadır. Bundan başka, 
yetişmemiş olmakla beraber yine ya
bana atJlamıyacak olan bir milyon 300 
bin kişilik mahalli bır lan'Vel de mas
tcvllye karsı duracaktır. 

Böyle muazzam bir işe glrışırken 
butün ımk4nlann inceden inceye he
sap edilmesi elzemdır. Almanya, Brl· 
tanya adalarının karşısına diışen bCi -
tiln sahillerı tutmuş, taarruzuna f:ıy
dafı olabilecek her bir teferruatı hesap 
etmış göruıımckt.edir. Fakat bütün bu 
hazırlık, havalarda ve denizlerde tam 
bir hfıkimıyet tesis edilmedikçe müs· 
lx>t bir netice veremez. 

MUYaffakiyet deniz 

hakimiyetine bağlıdır 

1nglliz müdafaa sistemi mütalea e • 
dilince, Almanyarun muvaffak olabıl· 
mesl fçln lbkal tam teçhizatlı bir mil
yon askeri İngiliz adalarına geçirmesi 
elzemdir. Bu kuvvetin muhtaç bulun· 
duğu cephane, silAh, malzeme ve ağır
lıklarile hücum arabalarının teskıl ede· 
ceklerl yüklü iaşe, erzak ve ikmal le
vazımı da göz6nünde bulundurulacak 
olursa, böyle muazzam bir ordunun 
ihti,yat}arını tayyare ile temin etmek 
kabil olamıyaeağı meydana çıkar. ik
mal kıtaatmı ve bütün bu levazımı tn
glltereye g~ircbilecek yeglne vasıta 
vapurlardtr. Yol, deniz yoludur. De -
nlzlerde ise b~n İngiltere mutlalı: 
bir surette hakimdir. 

Hitler ve Mus-1 Belediye kışın 
solini protesto pahallla,ması 

edildiler muhtemel mallar
(Birinci aalıif eden devam) 

yının bir tebliğine göre, fevkalAde la
lım icin sil~ altına çağu:ılmış olan 

dan stok yapacak 
kıtıılar. 2 eylfilden itlb3rcn terhis edı- Delediye, balkın elde etmesinde za-
lecektir. ruret ve mecburiyet olan bırçok mal-
Bulgar - Rumen müzakereleri ların daha şimdıden !ıyatlannın çok 

intaç edilmek üzere yükselmekte olduğunu gorerek, ha· 
Sofya ı CA.A ) - Bulgar murahhas vayicl znruriyeden bazı maddelerden 

heyeti reisi Pomenof, Bulgar • Rumen bir kısım stok yapmak Juşüncesın
mtizakerelerini intaı; etmek üzere bu- dedir. Beledıyenin son kabul edılen 
gün Krajova'ya gidecektir. Sofyanın iki mılyon liralık munzam bütçesın
siyasf mahfillerinde ogrcwldığıne göre dl', Dahiliye Vekfıleti ciktisadi nıfi
ıkı taraf arasında bir itilAfa varılması cadelu faslı altınrla bu mevzular için 

Roma, 1 (A.A.) - St.cfani ajan- ıçın haUedıl~ek bir tek mesel~ vardır: 

Türkiyede para olmıyan paralar 

Zaman ve ihUyacın tazyik.ile Tür-ı vanelerince bile alınır, verilirdi. 
lciyede şu nevi paralar da tedavfil et- 111 - Yine o yıllarda on ve bet 
miıtir: paralık posta pullarının bu fi~·atlar 

1 - 1877- 78 harbinde ~ Yalnız uzerinden nakit yerlne tedanil ede-
1stanbulda • bazı kiliselerin çıkardı- ceği resmen ilin edildiğinden har
ğı teneke •e çinkodan tiılerin bey- bin aonuna kadar tedavül etmiştir. 
nelahali para yerine knllanıldıH-ı IV - 1928-29 da memurin koope. 
mesmuu111uz olmuştur. ratifln:n cıkardığı ortası delik 

il - 1914 - 18 harbinde az bir madent fişlerin - Anlı:a::"a ahallsl ata
mfiddt't tramvay biletleri ufaklık ye- sanda . devlet sikkesi gibi tedavüle 
nne kullanıldığı gibi pirinçten köprü başlaması üurlne k~a bir müddet 
fişleri de yirmi para yerine devalr sonra ortadan kaldırılmıştır. . ·················· ........................................... : .................................• 

inhisarlar u. Müdürlüğünden: 
I - Şartnamesi mucibince 6/YIIl/940 tarihinde 4 adet emaye tan• 

kın kapalı zarfla yapılan eksiltmesine talıp zuhur etmediğinden yenideıa 
pazarlığa konmuştur. 

il - Pazarlık 5/IX/940 ı>ertembe gi1ntı saat 16.30 da Kabataşta 
Levazım ve Mübayaat şubeair.dekl Alım Komiııyonunda yapılaealrtır. 

IJI - Şartname !ÖZÜ geçen :ubeden parasız alınabillr. 

l\' - lsteklilerln pazarlık için tayin olunan gün ve saatte teklif 
eılcccklcri fiyat üzerınden <Jo 7,5 güvenme paralarile birlikte mezkür 
komisyona müracaaUan. (7676) 

Yüksek Deniz Ticareti Mektebi Müdürlüğünden: 
Clnıl ilik tan lhaham111ea Çeiu Tutan llu•akkat 

teminata 
~otu aıı fiyatı Lira Kr. Lira Kr. 
kilo kilo Lira Kr. 

Snde Urfa yağı 3000 2000 1 25 S750 281 25 

1 - fılcktebimizin mayıs 941 nihayetine kadar iaşe ihtiyacından bu. 
lunan :,·ukarıda cin! ve mlktan, flyatı ve muvakkat tl'minatı yazılı ııade 

Urfn yağı yeni şartİar dairesinde açık eksiltmeye konulmuştur. 
2 - F.ksiltme 9 Eylül 940 pazartesi günü saat on dörtte Yüksek 

Deniz Ticaret mektebı müdürliit\lnde ıoplanacak satınalma komisyonun• 
ca yupılacnktır. Evsaf ve prtnanıcyi görmek üzere mektep muhasebe
sine mtırncaat olunmalıdır • 

3 - Eksiltmeye iştirak edeceklerin 2490 sayılı kanunun 2 Ye 3 üncil 
maddelerindeki şartlan hab: ve Ticaret Odasının 1940 yılı belgesini hi.
nıU olmaları ve yukarıda miktarı yazılı muvakkat teminatiannı İııtanbal 
Yüksek Mektepler Muhascbeciliğine yatırdıklarını gösterir makbuzlannı 
veya lıııııka mektuplarını kom~ona ibraz etmeleri lazımdır. (7671) 

Hayvan Sailık Me111rlar1 ve Nalhaıı 
Mektebi Müdürlöğöıdeı : 

Tutan ilk temi. 
Malın cinri llfiktan Ta.J1-1nin B6. Ura Kr. Lira Kr. gün veSa. 

Ekmek (1. ci) 16,000-18,000 10,75 narh. 1935 00 145 13 

Dağlıç eti 2800-3200 62 ) 

Kuzu eti 700- 800 53 ) 2088 00 156 GO .. 
Sadeyağı (1. et Urfa) 1600 130 ) ... • Z. Yağı (Ayvalık) 250 63 ) 2404 50 180 35 "' .... 
Tuzsuz tereyağı 40 120 ) :il .. 
Sabun (Ayvalık) 350 34 ) .,, .. 
Fa!!ulya kuru lOOO 19 ) ~ .,., 
Barbunya kuru 400 12 ) ... 
Pirinç Barsa 1650 85 ) ı:: 

cıı -o 
Bulgur 250 13 ) ı: 

"C 
Makama 700 26 ) ~ 

26 ) 
ı::ı 

Şehriye 60 .. 
Beyaz peynir 400 45 ) ... ı.: ;;; .. 
Kaşar peyniri 60 70 ) cıı• .... aı 

Zeytin 250 25 ) '""~ .... . 
Un ( ı. cJ) 648 16,50) ... :;:a 

Şeker toz 1500 86 ) i 
Patates 14.50 7 ) 

ıo 

Nohut 400 16 ) 2i46 67 206 00 ı:: 

Yeşil mercimek 200 16,50) '?. 
Kırmızı mercimek 30 13.60) l 
Kuru sovan 1600 4 ) .. .. 
Kuru ü~m ((ektr- ) "' ı::ı. 

dekmz) 160 22 ) o ... 
Çay (1. el barınan) 16 525 ) O> ....... 

Sirke 160 7 ) a -;:. 
Limon 1450 ad. 3,50) ~ 

....... 
Yumurta \45-00 ad. l.75) Q 

Salça 125 30 ) 

Soda 300 7 ) 
Tuz 250 6 ) 

I'\._ d l sından: o da Cenubi Dobruca'nın Bulgarlar iki yüz bın liralık bir taht!ısat kabul 
"il gün • zmlr Gazeteler İngilU!nmin, harbin tarafından ısgalı tarilıwln tesbıbndcn etmişti. Mektebin 940 mali yılı ihtiyacı olan yukarda yazılı dört parti yiye-
•ergt • • n) Tokyo, 1 (A.A.) - Manchester ilk 12 ayı zarfında bir m1lyon ibarettır. Ueledive iktisat mfidürluğü, yaz cek açık eksiltmeye konmuttur. Eksiltme Cağalotlunda Yüksek Mektep-

Prens Konoye faşizme 

hücum etmemit 

t SUU geze er Guardian gazetesinin iddialanna ce- SuraUi ve müşkiillıtsız bir tesellüm aylannd~n temini lazımgclcn yiye- ler Muhasebeciliğinde yapılacaktır. Şartnameler Selimlyede mektepte ~ir (lI 158,762 ton hacmınde ticaret ge- temin ve sükıl:net ve intizamı muhafaza cek ve yakacak maddelerinden eehlr-~itıtt· ususi) - Fuara hallan vap veren cJapan Times> gazetesi, misi kaybetnıiş olliuğuııu tebarüz etmek ıçin Cenubi Dobrucaya gırllmek de ne miktar mevcut bulunduğunu ~ortllebllir. Vericilerin belli ~n ve saat.ten evvel yatıracakları teminat 
>ı ~artıyor. On gün içinde aergıJ meakur gazetenin iddiaları hilafına ettirmektedirler. Ozere ic:ıb eden aüerl ve jdarl teknik ve lüzum halinde nerelerden getir- mnkbuzları ve aranılan diğer vesaikle komisyona gelmeleri. (7558) 
tıııı__ lerln miktan 291,618 1 bul- olarak Prens Konoye'niıı son irad etti- Bu netice, Büyük Britanyanın ha:r.ırlıklar yapılmıştır. tilehilcceğini tesbit edecektir. Bu tct-
"-~r - t bl · t _, i Bulgar heyetinin başlıca askeri eks- l rd r 
"•,;::---.._ ği nutukta hiçbir vcı;bile :r~zme rcsmı e ıga 1nunn stihraı: edil- perlerioden olan General Popofun kıta- klkler neticesinde, bu madde e en l 

.... miş olup hakikaten kaybolmuş fivatıannın artma!l ibtimaıi oıan-ı Mantıksızlık Müsabakası •• 15 
....• :,; "o'n''u'""c···u··n··u··n···e ... T .. a •• r .. ı .. h····:::"" hücum etmediğini yıızmaktadır. Bu olan ıuikdarın yüzde alt.mııını atın gırışine ait tedbirleri ıttihaz etmek la-;,n, şimdiden, piyasada nazım vazı-' 

Q iddialar tamamlle hayal ma'hsutn ve .... ~termekt<>-'ir. üzere yann Vnrnaya hareket etmesi l••==--.... •••••••••••••liıim••••••llllllli• lııııi'"iiiıiii~-'ıiiiiiııiiiliiôiiilıi"•;..,-.ı..----..: muhtemeldir. BUlgarların mumtaz mo- f<!l!l görmeye kafi ı.re!ecek miktarları 
....... : kasde müatenitUr. törlü fırkası ;=diden hvırdır alınarak stök yapılacaktır. 

~~~~~~;~~~···~·~~:·~~~··~·~:·!~ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~=!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!·!·!!!!!!!!!!!!! 
~t!adı1'iıy, üaküdar ve bavallsi (r Hikaye M 1 R A S y E D 1 Ertuğrul Şevket ""-\ l j 
\ l> /

1

•rı işlemiye başladı <
934 >. Faika, bir an içinde Çarşamba ka- Bir gün aliit ve edevat heybesini lanılnıakt.an artık cızırdıyan bir plii-

~"1iıı:n~ o~an kanunu merlyet zasının en meşhur kızı oldu. Artık, sırtlamııı, on ikJ ya~ındak1 anaeaiz tı, her gece, bclki, on defa çalardı: 
fit l> l.J ••rdı (936). bir gramofon. iki balı ve iki yüz elli kızını yanaklarından öpmüş, onu, ih- cÇarşamba1f1 stl tılda 
'1 ~~~ışla • Kayııeri demlryolu liralık bir servete sahip bwunuyor tlyar balasına emanet ederek yola cBi:r Jltır sevdim d aldu 

tı l)Gıılt,. dl (933). demekti. Yalnız, şu isbatı veı·asct çıkmıştı. Han han, iChir şehir dolaş-, . . 
"lı~ .. ~ aa'"""ızda "ikan bı"r tav- davasının neticelenmesi lazımdı. Bu tı. Nihayet İzmirde karar kıldı. Son kade~. d<>l:r~ ~.~rı sul~u~, 
'I ..., "'"' ~ - · d k .. .. . ölen karı~ı gozlerının onune gelırdı. ~hl ııı 1 ~~n avukabn adı Nami gun ° ış e tamanılanıyordu . .Mah e- Burası buyuk bır şehirdi. İnsan Onu el değil, ecel alınıştı. En büyük 
~ ~ 'ce~d .. ı. Kinıi Nazım olduğu me koridorunda, kendisinden başka, ~amallık bile etse, ka:nın.ı d~:ı.-uı;ır, tesellisi kızıydı. İçinden: 
\ I~~ ela ısı tarafından aleyhine ha- konu komşu da bulunuyordu. Bu ustel.ık para da. blrlktırebıllrdı. Kal- - Kiıııbllir, derdi. Şimdi ne ka . 
ttı ~lQcj •ası &fılan kimse de milve.lc- yağlı kuyruk kızı, kendine gelin et- dı kı, burada ~~pı iıı!el'i ço~tu. Ak- dar büyümüştür. 
'~ı_tı~ıı birt değil, D. D. Y. me- mh ek. isbtiyend edvliit ııahibi anaların ima e!:en, ken~ısıne bır ev, bıı· apar- .,Sonra memleketinden çılctığı tarihi 11 ı.•ıi an Vefik Bartu'dur. Yeni- epsı_ ura ay ı. tıman yaptırı~ordu. . .. hesaplardı. Aradan tam altı sene 

b l ZUm görüyoruz. Faıka, Mehmet Ustanın kızıydı. Mehmet Usta, bu. kada~ zı:ıgını geçmişti. Altı sene, bu dile kolaydı. 
Mehmet Usta, diilı:erdl. Harp sonu, bl: arıya toplıy~ bır 14;?hır gor~e- _ Ah, derdi. Biıiktirdiğim para· 
umumi kazanç ııevlyelerine, bilhaıısa mıştl. Az zama.n ıçinde, ış !'-mamıle yı, blr bin llraya çıkarabilsem, o za-V8IT UYİrİ9fk I<a:alarda aliama~ı~ı yumruk salla. r~luna girmiştı. ·Mehmet Usta, her man, her şey düzelecek. 

~ •• , ••••·--- dıgından Karadenızın koyu mavi se- gun yeni yapılan evlerin tavanında, Mehmet Ustanın mektup yazmak 
• •ll:ae k ması altındaki Çarşamba kazasında penceresinde akşama kııdar çekiç ucleti değildi. Yalnız. kızından sık 

ile aa er dülgerlikle gcçinnıek artık zorlaş- sallıyor, akşamları nevale çıkını e- sık mektup gelmesini isterdi. Ona 
aeyJdyab mıştı. Artık kapısı bozulan rençper, linde, oturduğu han odasının yolunu para göndermek suretlle kendisinin 

camı, çerçeveııi inen 'berber, dülger tutuyordu. sıhhatte olduğunu bildirirdi. Hem, 
b· Eylul 1901 getirterek onları tamir ettirmiyordu. Akfıım saatleri, Mehmet Usta için Mehmet Ustanın mektup yazmama -
~ ~fttıtn Eline keserini alıyor, biraz eksik, hüzün saatleriytli. Oturduğu han oda- ııının bir sebebi daha vardı: Sanki 
~l't ~ ~rdudan Yemene mürct- biraz biçimsiz de olsa, evini kendisi sının penceresinden Ege denizinin her sabah biriktirdiği pnrnnın bir 
~-h... ı.b~ dan iki bin mevcutlu tamir ediyordu. oynak dalgııcıklanna baktıkçıı, yürc- giln içinde bin llraya çıkacngını zan
"~~ \<e ~ Bczml·ileın vapurilc · Bu vaziyeti, işsiz kalmak pahasına ğlne bir büzün çöker, nıemleketi neder, ertesi günü d<' memlekete git
"11ı ttr..dın k arnsun_?an nakloluna • anlıyan Mehmet Usta, düşünmüş, Çarşambayı, arada sırııda yalnız pa- meyi tasarlardı. l•'aknt altı senedir, 
~ ı... -...;,ti.ti a~al ucrct . ve dev~.1- taşının!ş, göç etmeyi, biraz para bi- ra gönderdiği kızını ve lhtı~ar kız bu para bir türlü lıln liraya çıkmaz. 

::-, lira "Alo lk ~ hın beş yuz rlktirdıkten sonra, tekrar memlck~- kardeşini hatırlardı. Böyle nnların. Mehmet Usta da, a~nmlan dertle -
a ıye hazh:Msinden ü- tine denerek baıka bir iş tutmayı da hemen rakı sofrasının başına ge- nir, rakı sofrasının ba ına 

tasadaauftı. ,er, gralD9f•allftu rdı. 

Halbuki, memleketinde kötü kötü 
dedikodular oluyordu: Kimi Mehmet 
Usla yeniden evlenmi5, kimi, Meh· 
met Usta kötü kadınlarla haşir neşir 
oluyormuş, bu yüzden kızıDa mektup 
yazmıyor, derlerdi. 

Halbuki, o, karısının hatırasına 
sadıktı. Bütün emeli parasını bın ~11-
raya çıkarmak ve Çarşambaya dun-
mekti. 

Bir gün Mehmet Usta, yeni ~·npı
lan bir apartımanın yedinci kaL pen
ceresinin pervazlarmı takarken 110. 
bğa uçuverdi ve yere düşmesile be
raber, hayata veda etmesi de bir ol
du. 

Bu kara beher karşı~ında, yüzünü 
nltı senedir görmedi;..; kızile ihtiyar 
kız kardeşi pek müteessir de olınadı
lıll'. Zaten, onn, her ~-ün bedduu edi
yorlardı: Bol pnr.ı göndermiyor, 
kendilerine iki satırcık mektup yaz
mıyor, kötü kadınlarla düşüp kulkı
yor, diye. Bu realmde 8 manhbı:dık yardır. Bulaaas. 

Hatta, bugün bile, .Mehm<'t Usta- f A 
nm mirasını rumu.k .iı:in nıal~cme T AFS L T ı f neşrinden sonra kuponl&rıa birlikte 
huzuruna çıkacakları şu and,ı bılc ••••••••••••• .. ••••••••• kesip gönderiniz. Resimlere aynca 
kıınnatlerl eu idi: İçinde mantıksızlıklar bul\lD&ll H· ıafsılit vermete Hlnm yoktur. 

- Bizi duşunmedl'ıı avuç dolusu ıinıler nctredlleeektir. Her realmcle Guetelerbal kesaek ~ t.-
pa al n 7ed1 de, cıerlre ik1 :ruz elli muıbkua 
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Milli Piyangonun Zafer Keşidesinin Zaferini Kazanan 

Zafer piyangoaunan 
zaferini kazanaD 
uğurlu elli 

NiMET ABLA 

Ni 
60 

MET ABLA 
LİRALIK E'n biıyük ikramiyeyi NİMET ABLA'nın uğurlu elinden 
a\<lığı 2984~4 numaralı bilete Pangaltı Bayır sokak 52 numarada 
beton demir işçisi Bay Kevorka kazandırdı. Ve paralannı derhal 

verdi. 
Birinci 1.000 Ura NİMET ABLA'nm uğurlu elinden almlŞ ol-

duau 243764 numaralı bibte 93 piyade alayı muhabere takımı .. 
'namına Muhabere Çavu~u Bay Musa Turguda 1.0l>O lira kazandırdı. 

İkinci 1.000 lira yine NİMET ABLA'ntn uğurlu elinden almış olduğu 256739 numaralı bilete KırklareU Tırnalı caddesi 
1 numarada yemişçi Bay Yakuba 1.000 lira kazandırdı. 
Her ay olduğu gibi bu ay da binle1'ce yurttaşını birçok ikramiye vererek yüzlerini güldürdü. 

(sayın müJierilerim ikinci keşiden in devamlı biletl';,i geld~ ·!•d!ham.a mahal t1ermek !çin giş~m sa::\ 
I gecee 10 a kadar açıktır. Yeniden bilet almak istigenlere ıkıncı keşıdeden devamlı bılet verıgorum. I 

Zafer piyangoauoun 60,000 liraaıoı ka
zanan 6 aenellk müşterisi Bay Kevork 
NiMET ABLA'nın elinden paralarını 

alırken 

rırDikkat: Hiçbir yerde subesi olmıyan Nimet gisesiniıı adresi: istanbul Emininü Tramvay caddesi No. 29-31Jel:22082 Nimet gisesi sahibi NiMEf ABLA 

Yatıb - Yabıız • Klz • Erkek 

HAYRİYE LİSESİ 
Saraçh:.ıncbaşında Horhor caddesinde. Telefon: 20530 

ANA iLK • ORTA LiSE 
Eski talebenin cylıilün lx-şlne kadar- vclilcrlle beraber müracaat ederek kayıUarını ycnifemeleri la-

zımdır. Eıski ve yeni talebenin kayıtları her gQn saat 10-17 ye kadaı· yapılır. --' 
Yabnncı dıllero Uk sınıflardan itibaren başlanır. Son sınıfta fen şubesi de vardır. · 

••• Talebe 01ektebin hııııusl otobüs ve otomobllile evlerine. nakledilir. 

Polis Mektebi 

Cinsi 

Birinci nevi ekmek 
Beyaz karamıın eti 
Sade yağ 
Pirinç (Bursa pirıncil 

lrmik makarna 

iJtıktan 

/Wo GraM 

40,000,000 
10,000,000 
3,900,000 
4,000,000 

2.000.000 

Müdürlüğünden: 
Mulıaııımtın 

Fı11atı 

Lfra. Kr. S. 

o 10 75 
o 45 00 
1 26 00 

o 83 00 
o 29 00 

ilk ttmiııah 
Lira Kr. S. 

322 50 00 
337 60 00 
365 63 00 

286 88 00 

Ekailtm• 
gilnii 11e 

10 Eylul 940 
10 > 940 
10 .. .940 

aııati 

ıo,oo 

10,15 
10,80 

Kesme şeker 2,600,000 8 40 00 10 > 940 11,00 

Toz şeker 2,500,000 O 87 00 
1 - Mektcblmizin 1940 mali senesinin nıayısı nlhayclıne kadar ihtiyacı l'lım yukandıı cins vt miktarı 

yazılı )'e<ll kalem yiyeeei'in eksiltme suretile satın alınmaları için :ıçık eksıltmeye konulmuştur. 
2 - Eksiltme 10 E~·lfıl 1940 tarihine müsadlf salı günü yukarıdaki saatlel'de Eeyuğlunda İstiklfıl cR•l· 

desinde Liseler Muhasebeciliği binasında satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Taliplerin yukarıda giiaterilen teminatı evvelıyelerlni sözti geçen l\luhasebeciliğe yatırmıılaı ı. 
4 - Bunlara ait ~artııımıelerl okuyup •e görmek için Yıldızda Polis mektebine nıüracaat!arı ilan olunul'. 

(76!l4) 

Yatılı Yatısız 
KIZ ve ERKEK TALEBE AYRI BÖLÜKLERDE 

Ana, ilk, orta ve li9e sınıfları için eski talebenin kayıtlaranı tecdide ve yeniden talebe 
kaydına başlanmıştır. Kayıt için tatil günlerinden maada hergün saat 10 dan 18 e ka
dar mektebe müracaat edilebilir fstiyenlere tarifname gönderilir. Telefon : 36-210 

Arnavutköy - Çiftesaraylar 
============================ı.c:= 

ffi~@ 1 İstanbul Belediyesi ilanları 1 
2 Eylul PAZARTESi Tahmin ilk 

'7,30 Program, ve memleket saat bwtli tl)mınatı 
Ilusı:ki, Ceı rahpaŞa, Ueyoğlu ve Zühı eviye hastalık-nyarı, 7,35 Müı.ik: Hafif program 170~5,70 ıı77,68 

(Pl.), 8,00 Ajans haberleri, 8,10 Ev 
kadını yemek listesi, S,20/8,~0 Müzik 
Pluklıırla hafif musiki programının 
devamı. ıs401,oo ıaso,os 

lnrı, hastalıanelerılc :leynepkiimil Doğume\•inin yıllık 

ihtiyacı içın alınacak kuru erzak. 

Haseki, Cenahpaşu, r.ryo{:hı ve Zulııc·vi hMlalıklııı· 

hastnhanclerile Zeynrııkiınıil Dogunıcvıııin yıllık iht 1 
yacı ıçin alınacak 1:;.!:!00 ı.ılo sade ve uno kilo te
reyağı. 

12,30 Program ve memleket saat 
ayarı, 12,35 Müzik: 1 - Sııl. Pınar -
K!lrdlll il. şarkı: (Aşkınla yanan 
gönlüme), 2 - Rahmi bey - Kürdili 
H. ~arkı: (Mahrumu şevkim), 3 - 15:?00,0U 1140,00 Daruliiccze mu<?sscscsinin yıllık lhtlY1H'ı lçiıı ıılına

Cllk 17,600 kilo pirinç ve 8,000 kllo ıııtdc yağı. Refik Fcrsan - Nihavent ıarkı: (Kız 
sen geldin Çerkeştım), 4 - Sal. Pı
naı· - Nihavent onrkı: (Hata yaşı

yor). 12,oO Ajnns haberleri, 13,05 
Müzik: 1 - Jlic.:ızk&r türkü: (Bir 
yar sevdim Kuşadalı), 2 - Hicaı;kii.r 
saz semaisi, 3 - Sadettin Kaynak -
Hüseyni türkü: (Bağrıma taş bıuıay
dım), 4 - l\[, Celilettin ş. - Hüseyni 
vaı kı: (Sevdiğim cemalin çünkü gö
remem). 13,20/14.00 Müzik: (Karı
şık program (Pl.). 

Tahmin hedellcrlle ilk teminat miktarları yukıırı<lu yRzılı ıncvaılılı 
ı:ıdııiyc satın ulııımak uzcre ayı ı ayrı kapnlı uırf u~ulile eksiltmeye lm
nulmuştur. Şartnameler Zabıt .,·e !ıluameliit MıiJürlüğii kıılcmiııde ı.:uru
lccektir. İhale 17/!>/!!40 salı günü saat lCi <le Daimi r-:ııri.imrnde 'yapıla
caktır. Taliplerin ilk temlnat makbuz veya mektupları ve 940 yılına nit 
Ticaret Odası vesikalnrile 2490 numaralı kanunun tarıfatı çenesintlr 
lıazıı·lıyacakları teklif mektuplıırıoı ıhale günfı saat 14 de kadnr Daimi 
Encümene vermcleı·i liizımdır. (W25) 

18,00 Program, ve memleket s:ıat Yeni bir snnnyi formülü ı 
ayarı, 18,05 Müzik: Oda mü:dği (Pi.) 15 t•ı• 
18,40 Müzik: füıdyo cnz orkestrası Sene garan 1 1 

r "' 
Eylul Pazartesi 

(İbrahim Özgür idaı-esinde). 19,10 
t - Şevki bey - UMak şarkı: (Bu dehi 
Tin gennil serdinden) 2 - Uıışak türkfi 
(Menekşe kokulu yirim). S • Oyun 
havası, 4 - Yusuf - Suzina~ şarkı: 
(Ncş'eyab etmekte), 5 - Arıf bey -
Segah ~arkı: (Olmaz 11uç slnei sad. 
pfıreme), 6 - Refik Fersan - Hica:r. 
şarkı: (Geçti rilya gibi\, '1 - S. Kay-

D 

nak - Hicaz türkü: (Ela gözlerine 
kurban olduğuml. 1!1,46 Memleket 
saat ayarı ve ajans h:ıbcrlerl. 20,00 
l\Iütlk: Fasıl heyeli, 20,.~0 Konuşma. 
20,45 ffizik: Dinleyici istekleri, 21.10 
l\Iü:r.ik: Saksofon ve akardcon lo
ları, ŞOkrü Snnp:nar, 21,.10 Radyo 
gazetesi, 21,115 Müzik: Radyo salon 
orkestrası, 22,!:0 :Memlekrt saat aya
rı, Ajans haberleri; Ziraat, Eshnm • 
Tahvilat, Kambiyo - Nukut borsası 
(fiyat). 22,45 ?ılü:r.ik: Dans müziği 
(Pi.) 23,25/23,30 Ynnnki program 

ve kapanış. Bir SINGER saati ··············· ................................ . 
iTiZAR - Mür.derecabmı

zın çokluğu yüzünden (Türk
lerin elinde bir Moskof Çarı) 
romanımızı koyamadık. Ka
rilerimizden özür dileriz. ·········· ....... ················ .............. . 

Ç.ok uırif ve sa~lnın muhteliC renk-
lerde yeni modellcı·: , 

No. 403 beyaz mlnelısi 5 lira 
No. 404 beyaz foı.t'oılu 5,6 liı·a 
Saatin bedeline :!G kuruş posta 

ücreti ilih o ve p~in gönderildiği 
takdirde taşraya saat gönderilfr. 
SİNGER SAATLEHİ 

f tanbul Emitıonu No. 

13S9 H. 

2 
13)6 

Recep R11mi 

:ıs 
A2'11atoı :• 

2D 
Gün: 246 Hıı:ır: 12 • 

-
Valcitler 

Eunl V.autl 
s. o. i. D. ---

Gtla«'t ('{arıokO 10 48 6 29 

Öile os 

~l~ 
13 

lklaıH 

\' 
54 

Aqaa 1'l 00 19 41 
Yatsı Jl 3' ll 19 
lmHk (YanakU 0'1 03 J4 43 

RAŞIT RIZA TlY A TROS '.J 
Bu akşam Be~iktıış Haşim bey 

Aile Bahçesinde cAl~ACAN, vodvil 
.4 perde. 

Taaviri Efkar 

Nüshası (5) Kuruştur. 

1 
.. ı Türkiye Hart9 

Abone Şeraıtı için ~ 

Senelik ............ 1400 Kr. 2700 Kı· 
Altı aylık ......... 760 > 1460 > 
Üç aylık ....... ..... 400 > 800 > 

liO > )·oktur 

110D0RL0G0NDENı 
ı - İlk, oı·ta Ye li!e kısımlarına yatılı veya yatısız kız ve er

kek talebe kaydına baılanmııtıl'. 
2 - Eski talebe eylulün oıı beşinci &ününe kadar gerek nıek

tupla, gerek mektebe baevurarak kaydını yenilemelidir. Eski tale
benin eylülün on betlnden aonra yapacakları müracaat kabul edilmi

yecektir. 
::: _ İııtiyeıılere mektebin kayıt ıartlarını bildiren tıırifnanıe 

gönderilir. 
Adre.ı: Şelıudebaıı · Polis Kara kolu arkası. Telefon: 22:>34 

Emlak ve Eytam Bankasından: 
Escı• 

No. Yui Kıyınııti Nev'i 

728 Kadıköy Osmanıığa 2:>00.- Altında dükkanı 
mah. Söğiltlü ÇCimc el- ınüttemll ev 
,·evm Dut n Çilek &o-

kak Es. 122 mük. 122 

mük. 

l397 Eminönü, Kuınkapı Ni
şancı mah. Daltaban 
çeşmesi namı dlğeı· 

Havuzlu boııtan sokak 
Es. ı, 1nük. Ye. 26 

-
390.- l\faabahçe ah~p 

hanenin 2/3 his. 

1718 Üsküdar, Seli.mi Ali 191.- Evin 
ef. mah. Es. I<arebet kalfa 

3/ 16 his. 

Ye. Karakollıııne so-
kak Es. 47, Ye. 67 

Depo:i
Mıısalıaın tosıı 

92 )12 500.-

85 ~ıı 78.-

221 M2 ~8.20 

1923 Eminönü, Alemdar 4732.- Dükkan ve bah- 264.60 M2 946.40 

mah. Yerebnt~n Cnd. çcU ev 

Es. 2, Ye. 10·12 
2061 Topkapı, Takl.."tCİ malı. 172.- Ev 

Meydan sokası Es. 11, 
Ye. 11 

2161 Eminönü, ııocnpaşa 
T Ilobyar nıah. Jlaınıı ı-

ye cad. Y. 83, paf. 2;)• 

ada 418, par. 6 

2349 Eminönü, Kapalı çarşı 
Ilodrum hanı ıkinci kat 
Es. Ye. 36, pııf. ıGG, 
ada 2792, par. 35 

2381 Eminönü, Knpalıçnrşı 
Mııhfazncılar sokağı, 
Es. Ye. 42, paf. li, nda 

176.- 1\Jırgir dükkan 
10/480 

220.- Kargir oda 

800.- Kfırglr dükkanın 

1/2 his. 

2734, par. 32 

2420 
Beyoğlu, F.ski~ebir 126.- E\"in 20/48 his. 

Prren Tatavla nıııh. 
Pcı \•az sokak, l~s. '7, 

Ye. 5 

68 E lkt Atnnvııtkiiy, 1694. - Dükkanlı ev 
:!4 .(!Ş • il!,!. 

Es Uııklmi Mumhane, 
Ye~ Turı;arcci Suphi 

Sokağı Es. !l. !l ınük. Ye. 2,5 

34.40 

24.50 M2 85.20 

22M2 41.-

20 M2 lfıO.-

96.07 M2 25.20 

71.23 M2 318.SO 

28 .'.\12 8 40 

Ankara Okulları Satınalma Komisyooundaı: 
Er.:al."'1ıı adı 

Hıyar 

Dolmalık blbec 
Sivrı bibeı: 
Ispanak 
Seıııiıutu 
Donıateıı 

Patlıcan 
A. K. fasulya 
Çalı fasul)·a 
Dolmalık kahıı.k 
Taze haıııya 
Lahana 
Pırasa 
Taıe bllkla 
Yeşil sıılata 
J\Iarul 
Taze yıııırak 

Limon 
Havuç 
Taze sovıuı 
Muydanoz 
Dereotu 
Nane 
Kereviz 
BalkalıaK"ı 
Pancar 
Kıırnıhılhar 
Y erel111ası 
Taze bM;e\ya 
Enginar 
Ta7.e sannı!-\ıtk 
Kn·ıııııı turıı 

1'alımfııi 

Tahmini tııtorı 

Jltiklan f'i. L. Kr. 

15650 ta. ( 
6640 kg. 13 
1200 > 10 

19350 > 12 
5760 > 12 

30000 > 12 
27400 > 14 
21450 > 1' 

1660 > 10 
9850 > 12 
3490 > 20 

14500 > 8 
21400 > 8 
8700 > 12 

7500 ta 4 
l:!Ci80 > 5 

1000 kg. 16 
7GOOO ta. 6 

52i>O kt. 7 
~660 > t 

29800 dem ... 
12.ıı;o > 2 

60G6 > 2 
3440 kg. 13 
5100 > '1 

760 > 5 
5600 > 16 
1660 > ' 

800 > ıo 
5550 ta. 8 
510 dem. 1 

2050 > 1 

626 
863 20 
12U 

2.'}22 
690 

8GOO 
as::6 
300(; 
165 
118~ 
6!J8 

llGO 
1712 
104( 
aoo 
629 
150 

3800 
367 50 
292 80 
596 
24!) 20 
101 82 
447 20 
:157 

38 
896 

62 
80 

44,ı 

6 40 
20 50 

Pil'inç (Beypazarı) 33750 kg. 30 

19857 11 

10125 00 

Teıt•yaj;ı 20~0 > 160 3232 00 

ilk 
leıııinatı 

L. K. 

2239 2U@ 

759 37.60 

242 40 

/hal• glı• 
111 ıaaı• 

-

3/IJC/9~0 
.. at ıO 

aıı:</940 
s:ıat 11 ,, 

sııxııı-111~ 
saat 11.ııo 

1 - Yukar11Jıı. ftdları ya:r.ılı )'iyecek ihtiyaç nıiktan eksiltme ~ar~~ 
nnmc'3ine göre komisyonumuza bağlı okullar adına parti parti !uıP11 

zarf ve açık ckııiltnıe suretilc münakaıınyn konulmuş ve herblrlnln ttı• 
miııat miktarile ihale tıııih ve Halleri karşılarına yazılmı~tır. , 

2 - l\luhammen bedeli bet bin liradan aşağı olııniar açık el.:ııiltıtl 
suretlle ihalf' edilecektir. • 

3 - İstekliler pıtrtiyl te~kil eden crznkın heı birine ayrı ayrı fiY~. 
teklif edt!ceklerdir. Heyeti unmmiyesi üzerinden yapılacak tenzllith te 
lifler kn bul edilnılyecekti r. ıı 

4 - Her madde için teklif edilecek !irat behemehal muhaınme 
lıedelcleıı fa:r.la olınıyacaktır. . 
• 6 - Eksillnıe Allkarada Biılgc Sanat okulunda topl&nacak ıconıı" 
yon hll7.uruııda belli giin ve ııaatlerdu yıı.pılacaktır. 

r. - Ek .. iltmeyt girebileceklerin 1!140 yılı Ticaı·et Odası ve 24!!0 ~·· 
yılı kanunun 2 ve 3 üncü maıi<lelerine ~öre ellerinde bulunan belgelere. 
ticarethane adına işe girecekleı in i~hu kanunda yazılı şartlar içinde nO' 
terllktrn alınıııı \"•ldlletnaınc ile koml yona bıtşvurmahırı. • 

'i - Kapalı zal'f cks11tmelerinde iııtcklilcl'ln yukarıda adı yazılı k•. 
ııuna uygun olmak üzere kapalı zarf mektuplarına istenilen belgeltr ;. 
teminat makbuzumı veya banka mektuplannı koymak &uretile m~h. ', 
nn1mu ilı• kıı.panıak şaı1ile ve uırflann üt.erine tekliflerinin" lıan,ı ıŞ 
ait olduğunu ve kanuni ikametgahlal'ını ya1.nrak belli gün ve saatler" 
den evvel ıırnkbuz mukabilinde komisyon bıışkanhi:rtna vermeleri Uiıı11'11 dır. Belli gün ve s:ıaUen sonraki tekli!lel' kııbul edlleme-1!. Teminatları~ 
eksiltme saatleriıdeıı daha evvel Ankııra Okullar ?.luhasebeciliğine yr. 
tırılmuı lizımdır. 

8 - Eksiltme şnı1ııamelerini gornı<?k i tiyenler Aııkarada Okull•' 
Muhasebeciliğinde komisyon katibine başvurabilirler. ( 4706) (7453) 

2·i89 Beyoğlu, Bülbül malı. 42.- Arsa 
Kavuncu Hnsan llukıtk 
Es. 19. Ye. 13, Paf. 4~ 
•13, ada 558. pıır. n 

2512 Eminönü, Da~eJınıun 243.- Diikkiinm 2.ıri/2058 34 )12 
mah. Yıldızlı han, Tığ- lıis. 
cılıır sokağı, F.s. l, Ye. 

.... 1 
KİNİN FİYATLARI 

1 
UMUMi MERKEZiNDEN: 

49, paf. 160, ııda G30, 
ııar. 140 

2534 Eıninönll, 1.ilcll, Es. 21R.-An;anın 1/2 his. 5,t.50 M2 
Çoban ı:ııvu!I, Ye. Mi-
mar Kemalettin mııh. 

Es. Anahtar, Ye. :Me-
slhpaşa ve Şair Fitıınt 
s6kak, Es. G, pnf. 18!1, 
acla 71/l, par. 24 

43.60 

258·1 lleybeliada, Es. J\fa- :!Hl!l.- Arsanın 28/96 251:1 M2 4:1!'1.80 

mıstır, Ye. ismet iııö-

nü V<? Abbaspaşn ve 
Fettah S-Okak, Es. 28, 
p:ıf. 22, nda fl2, par. 2 

his. 

~610 Eıninöııii, •rnlıtııknlc 1500.- Odalı kaıgit· 

Es. Kuhve ıler, Ye. 
.Kahvcrllcr çeşmesi, E~. 
34, :ır., Ye. 28, 30. pnf. 
125, nda 3"4, par. 1, 

ılükkiln 

r>o M2 :ıoo. 

2619 Jlı•roğlu, Fcrikôy, ı-;s. 3670. Reş ev, ~r ahır ve -
P.ahı;e, Ye. A rpnsu~·u Lir dükkanın 1 /3 bi!<. 

ı-;s. ıı;, ıs. 9 

Sanibı: z . T. EDÜZZIVA Neıriyııt Müdürü ı C. BABAN 

Basıldığı yer: MATBAAI EBÜZZIYA 


