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Hitlerin sulh 
teki.fi 

- -ı 

.Alman a daha mlifeaddid 
defalar Uııira.caaUarda bulu
~k ve snlh istiyecektir . 
• ffl<lifleri gittikçe milt.e\ azi 

biJ. ~idi ~dır. li'akat in
Kilten-~ Na.-.yonat Sosyalizm 
~ni~ le maJıvolnuulau e
'Vet. OO\;.bım ~Jrtir. 

~: HÜ56yin 08bid Y ALçj; 

r 

un akisleri Büy··k n ________ ..,. ____ mr.;11 ________________ _ 

Sof ya ve 
nu 

Bükreş Milli Şefin 
asıl tefsir "ediyor? 

Nutuk Balkanlarda fer ahlık hasıl etmiştir 
Sofya, 4 (lı.a.) - Bulgar a

jansı bilcliıiyor: 
Bütün Bulgar gEıZetcleri, 

Türkiye Reisicümhunı İsmet 
1nönün nutkunu, bazı parça
larının altını çizerek hassa.tan 
tebarüz ettirmek suretiyle 
neşretmiştir. 

Zara gazetesi başmakale
sinde şunJarı yazmaktadır : 

Türkiye Reisicümhunı lı>
met lnönünün büyük nutku 
Yakın.şarktaki vaziyc.1. üzeri-

ne boJ ve ralmt verici bir ay
dınlık serpmiştir. Türkiye 
İngilitere ile olan ittifakını 
muhafaza etmektedir. Aynı 
zamanda Sovyet Rusya ile en 
mkı dostluğunu da yeniden 
tesis etmiştir. Hüliısa, Türki
ye, gerek şimaldeki büyük 
komşusunun, gerekse Bulga
ristanın arzu ettikleri sulh po
litikasına devam edecektir. 
Bunun manası fiU(lur: Türki
ye harbetmeksizin vıe fakat 

silahı c1inde olarak Balkan
lardaki hadiselerin ink~ 
bekliyecektir. 

Türkiyeye Bulgaristan ta
ıikiyle taarruz edilmesi mev
zuubahs olamaz. Binaenaleyh 
bir Bulgar taarruzuna müsa
maha edilmiyeceğinin Türk
ler ta.rafından hatırlatılması
na liizum yoktur. 

Nutuk Sofyada iyi kaışı
lanmıştır. İnönüniin nutkunun, 

(Sonu 3 üncü ayfada) 

Yunanlılar -
bir Arnavut-

1
1uk şehrini 

1 

z a bt ettiler 

Bir deniz harbinde 
bir İtalyan gemisi 

tahri b edildi 
Atiniı, 4 (a.a.) - Bir htt& sllien 

şiddetli muhur~-den sonrıı şu '-"1• 

het anmşılı;ı><>r ki, ytTk hırlynn 

kumaftda heyeti ttııty nın Yunantfl
~nH taanıoz etnıekle tızerlne atm&ı 

işt istihfaf etnri~tir. 
A~ert Yunan mahUHmnde 9'1.Y

:lcndiğine ııQrıe, vnziyet buodwı :>"'di 

B.~ 

ann evvel umıd C'dtlenrleu çok dııftft 
İ3'idir. Hattfı. gsyn resllli boberler.e 
göre 90fl kırk sekiz sattt idndc ~n
.l'Mlmı lar c~ıub mınıekawndı &&91:t:tı• I 
Zil geç.erıek bagı noKtal:ırda Anıavnt- ı 
luk aı'Otisme ile-lenuşlerdir. 

(Sonu 3 üncü aa~) j 

i 

in g ı ı·ı zıer 

iki ltalyan 

denizaltısı-

batırdılar 

Napoti ve Kiel dun·. 
ece şiddetle bom
bardıman edildi 
Londnı, 4 (a.a.) - Hıwa ne;. 

za.retinin istihlmrnt dair-eei dtı1' 
gece Napolıye İngiliz tayyare .. 
leri tarafından yapılan taan-u» 
hukkında şu malfımatı \•ermek .. 
tedir: 

İtalyan hava dafii batarya}a1 
{Sonu 3 uncu sayfada)' 

LııP- olombiya :radyoell dün
.,.,_ yanın her tarafında me
~lk ve alakıı uyandıracak bir 
h.avadis 11eşretti. Hfücr Ame
~~anın F.rnnsaclalii sefıri vası
'CllSlYle Birleşik Devletlere mli
l'tıcaat ederek bır sulh teklifin· 
~bulunmuş. Bu sulhun şart
~mı da Kolombiya radyosu 
~ldınyor; lngiltere mağlfib e
d.ilenıcmiştir, kendisine dokunul
:1Yncaktır. Fakat Avnıpanın 
ı e~en her tarnfı Alman üsttin
li~~nü kabul etmis bulunuyoı. 

~-T-i_c_a_r_e_t_v_e_k_i_l_in_i_n_K_o_n_t_C_i_a_n_oŞehir ~eCliSi 8Çll 
~~tlc bir niıfuz sahibi olmağa "!~!!!!!!~~~~~~!!!!!!~!!!!!!!!!!!·!!!~!!!~ R i bb e nt rop _ _ 

1 
-lışmıyacaktır. 1ngilt.erc bu = . -
~:g01'!~3?.~;,.::r:~ mühim beyanatı .ile görüştü : Vali ve belediye reisi dokto~ 
i:ı~;:!1g: at~1~~ .. -uz misakı Lutfi Kırdar belediyenin 

s Görüşmelerde .. 
tiı u havadi doğru mudur, de- A d } d t } b h 1 b • eJ •k ı [ • ta tnidir? Telgrofın şekli, ifade na o u a pe ro u ranı Fon Papen de hazır ır sen l aa iyefıni 
ıı;ıı daha Y.ıyad , doğıu bır hu- b l 
lr . karşısınd bulunduğumuz esaslı şekı.lde h lledı·ıecekti·r u unmuş ·anl ti y . .J • """ 1S&ıni vcnyoı. Bu zann İak\'İ- a • a l. en l U·aım l en-
~e e<keek ba.<ika hfulisele:· de 
~ksıt. değildiı. Bıı miıddettenb 

erkezi Avrupa ile ticaret bundan 
sonra Tuna yolu ile yap·ılacak 

.' oı·t:ada bir sulh teşebbüsü 'ar 
~~ı hır hava (;{ıyordu. Bundan 
~ta, lngıltcrc bahriye nazırı 
l!ıı cttiğı bır nutukta suJhun 
d ltansızlı~rındnn balı!· ttı ,. Bir kaç giindcnbcri sohrimiz· 
b E.'trıokııu;ıl nn { , in k d ı dt bulunan 'ricaret Vekıli Nazmi 

i d • T c b daki tcdkikleti:ı:ıl 
tq O ~ P'UllU d • bitırer n. diin ak§Um Anka· 
d bı. sulh har(;kt:tı bulunma- nıya donmüştilr. Vekil 1.stan • 
~Y?ı hnrbin gittikçe şiddet 'c buldan hareketinden evvel bir· 
d at. peyda ttıği 'dakikalarda lıklcr mcrltezinde tiftik ve ya,. 
lt~l°U}) dururken sulhun im- pa.gı tacirlerini toplrunış ve 
n~nsızıı;,ını ılaıı etmek pek ma- kendilerine lüzumlu direktifler 
<ıaız olurdu. Boyle bır mütalc a vermıştir. Vekil toplruıbdan son

~1tak bir ta.raftan hır sulh t<:Jr- ra bir muhaITirimizc dahili v~ 
~ fı Yapılması vahud bir sulh nı- harici ticaretimiz hakkında şu 
b etı ızh. r C'lunmaSJ t.akdiriı: Jc beyanatta bulunmuştur: 

Londra, t (a.a..) - Roma.dan 
gelen ajans haheclerine göre, 
Kont Ciano bugün Almanya
Sla F-On Ribbentropla. göriişmüş.. 
tür. Millikatın Südet şehirle
rinden birin.de vulrubilbcağı bil
dirilmektedir. 

Ayni ha~rlere göre Alın n
ya.nııı büyük clçısi Fon Pa.pen 
de bu görüşmeye iştirak ede • 
cektir. 

Berlfudeki yabancı muhabir
ler, Lavalin de bu konferansa 
gideceğini bildiriyorlar. 

Arribo adındaki İspanyol ga
zetesinin Berlin muhabiri· çok 
mühim bir diplomatik toplantı 
mevzuu bahsolduğu11u bildir - • 
mektcdir. 

--illl&--
1~)~fma ıiadc f:debılırdi. "-Bugünün en mühim mc-

lı tlıger tal'aftan sulh şartları aclcsi merkezlerlmiZdcki depo- Başvekil Hariciye 
-y.1 erın zılımy tine ve Alman - larda bol bol petrol ve :mü.şte-
ğ•U.ın şımdıye kadar takib etti- kat.ı bültuıduğu halde teneke ve Veklle tlnde 
\ı 1 Politikarun r\ihuna o kadar vnfil yokluğu yüzünden Ana,.. Ankara 4 (Hususi) - RaŞ\·ekH 
b~~ndur ki Führer hakika~n dolu da petrol ve müştekab sı- !X>ktor Rr.Iik Sayrlnm bu sabah Hn-
r::gun bir sulh teklif etmcğe ka- kıntısı !iekilmesidir. İngiltere - rkıye Vekıilf!tinc ı:;iderek Hariciye l 
Ilı t \'erseydi bu şartlann altına (Sonu 2 ınelde) '1c.9nıt Vekili Naınni~ Vekili ile bir müddet gôrüşmüşt.fir. 
ş··t>.usını atabilirdi. işte bu du- =====::ccı=====-=========-===========ı::::=:ıı=========:::::ııı= 
.;:nc:eıer dolay1siy1cdir ki A-
h erıkadan gelen sulh tcklıfi 
l.ı vaaisiııı alelade bir şayia gı
b hır tarafa atmıyarak üzerinde 
\>ltuz durmayı münasib gürü -
J0?1Jz. 
lt'UliiUerin bu sulh ~!bbii.oqü o
l)( tnbcri İngiltcreyc yaptığı 
• 1:tıarhk tcklifinın bir tekrarın -
l' arı başka bir f;WY dec,'.;ildir. Düıı
t nva hakım olmayı ~jhninc sok
~11l!-i ve bu sabit fikre kendini 
v~ lltırnus olan Führcı gayesine 
n;ı.<sıl olmak i~m yapılacalc işleri 
tı ııt~adılııi mcrhruclere ayırm.ış
l' t liitıer denizleri İngiltere
tıı· lı1 rakm.lğ •. , ve hamlan Al
tıı:anya~, tah i~ c tnı{!ğ°C razı ol
\; / tn cburıydıni takdir etmi§ 

llnu~ordu. 
q(.5~lJ~kü İngiltcrcnin yardımı 
tıJ l.,'11&(: de nza ve muvaf akatı 
bı11·ü~an A v:rupada ist..~diği gibi 
tı r hcı.Jum~yet tesis cdcmiyeccği
~~I <tıılanuşt.ı. Binaenaleyh, ln
\'C' t renin gonliinü hoş etmek 
<ırı fıubhelerini yatJ.şt.ırmak için 
4u llıı d nizlerdeki hakimiyetim 
~r 

1
11 tnak .zu:-uretmi teslim edi

ıı" llıı. l":ıkat sonra lngillere 
ı ~ dı.: hesab görmek sırası ge-
1.;ıl <'k ve deıuz hakimiyeti bı-

~ı·r~ııiıı ... linden alınacaktı. 

Üniversite dün 1,.. Harb 

sabah açıldı v~~~~=t• 
Rektör bir nutuk söyliyerek bir sene I 
zarfında ahnan neticeleri bildirdi 

ültimatomları 

YAZAN: 
Hikmet Dgu 

Bu hsrbde yapılan askeri horc
kittn :yıldınm mefhumu bol bol 
kullanılıyordu. Fakat dlplomnsi 
:lleımnde yıldırım usulünü icad ~e 
refi nndıakklıık: ki itnlyaya aittır. 

Yunan BaıJVekilint; sabaha karşı 
üç saatlik bir 1.taQıan noıası tevdi 
ohmdu. Yaşı kemale gelmiş, hü
kiunetm en J'Ükliek nınloımmı iş
gal etmiş, çohık çocugcı kal'ışnus 

bir zatın gece ;,atalt odamna yapı
lan müracaatin 11osyolojik mahiye
tiııli tetkik etmek bize düş -
mez. FiBa3ell bedbaht Arnavutluk 
kraliçesinin wz'ı hım~ cttlgi ge
ce vuku buliın t:ec::wüz mıuıa~be
tilc bu mesele kafi derCl't'de 1et
kik ol'.lnmuştur. 'ı"ainız :ıskcrlik 

noktasından bu harc•kC'lin manasını 
İ.7.ah edKek bir çok deliller mov
cuddur. 

rn.' 011 zamaı:,ara kadnr Al-
11/Ulva bu politikaya sadık kal
ır 

1
' ~ İ~giltere ıle dost geçinmek 

1~. ehnuen gelc•ni yaptı. I<"akat 
l{li''.!~ere bu tul'.a~a düşmedi. 
~ 5~k mıllctlc-riıı 1ıayut hakkına 1 
c~k~~rhk polılikasrnı lutt u. l Uııin~iaıiıı dtinllü aç~OOa. 
l.ı<l . U 1ngılteıenin menfaati, 1 ı~ Yut \'<• istik!fılı kfü·ük dcvlct
~~t t1;in hür Ye mfü>L~il bir ha
h~ halı: kının tRnmmasıııa 'a
ltı.:n te bul1Jm1yordu. Hitler 
~1lb?; göriişlcrmi 1ngiltercye 1 
~iu ettirebilmekten ümidini ı 
~ru ncc: İngiltere ılc bozuşmak 
ttınh retınde kaldı, bir giin ovvel 

Neşet 0mer iUr el. i .:ı n ·rirken 

içinde, aynca yer ayıruml§ bulu 
nuyordu. 

Bittabi • •• , nota ya kabul edılc
cek veya n'(ldohmacakıır. Yun:ı -
nistmıın ınukaddcı·atilc alakad:ır 

olan reel veya kabul keyfiyeti Bns
vekilin arzuımıın, ~ahsi k;ıııaaüııt• 

ınunhasır bir iş de,liıldir. Evvdfı 

i~ saatlik mühletin ynrım saatini 
salonda bekliyen İtaly:ın sefiriııı 

knbul etmek için Baş\ t•kilin gi
yimnesine tahsis etmemiz kab e
der. Notanın bir veya bir kaç defa 
okunarak kelimelerin albnn ıne -
huetlıe gizlcncıı hakiki maksadı 
k~°uı8e ~abilnak ta bil' saattir. vetıncğc ~olıştıgı• Rusya 

ll~~in üaJıid l'ALÇTh" l 
(,onu :ı urcu sayfııci::ı) 

.. 

İstanbul Üniversitesi, tliin öğ
leden sonra Üniversite merkez 
hiuası holiin<le yapılan bir mera
simle yeni sene tedrisatına baş
lamıştır. Sabah saat S,30 dn 
başlıyan merasimi takib etmek 
üzere 5 bine yakın bir üniversi
teli kütlesi merkez binasını 
doldurmuş bulunuyordu. Z<•rni.ıı 
katnıda menu>imi takib edecek 
dekan, J>ı·ofesör 'e doçentler 

Saat tam 8,30 dn 5 bin üni
versitelinin hep bir ~ızdan 
söylediği lstiklftl ınarşı ile me
rasime başla.nnnş ve marşı mü
teakib üniversite rektörü Cemil 
Bilsel hazırlanan kürsüye gele
rek 3Çll nutkunu vermiştir. 

Rektör nutlcuuda, T-üı·k genç 
(ionu 2 inci &t'yfada) 

( 8onu 1 ncı •hlfe de) 

cümen azaları seçildi 

\"ali, tlün Şehir MecU:ünde a~·ış uutkuııu sösler'ken 

İstanbul Şehir Mı;clisi dün 
saat 14,.'~0 de toplanarak tkin-
citcşr:in d~vre.ı;i içtimcılarına, 
ba~lamıştır. Toplantıya 

0

biitün 
meclisi azalan iştırak etmişler 
ve toplantıa Vali ve & •lt'diye I 
Reisi Doktor Lfıtfı Kırch ... nn 1 
saatten uzun devam ed n bir j 

Hitlerin3üncü 
teklifi mi? 

nutkuyla açıl.ımştır. Vali bu 
nutkunda belediye ve 'rilayet:in 
bir . ('nelik fanlivetinin h.-.sabmı 
vermiş ve meclis iıza.,ı tarafın
dan hararetle alkı§laomıştJr. 

Vali cvYda lıesnb işlt•rine te
mas etmiş ve tahsilatuı fevkalfl
de varidat hariç olmak üzer· 

;;; 

SABAHTAN 

SABAHt\ 

9M e nisbetle 1,202.729 lira faz. 
hı olduğunu i8al'et etmiştir. 

Runu müteakib mnnrif işleri· 
n g en Liıtıi fürd:ır lO ilk 
m~k lin yE!'niden aı,;Jldığım 55 
ilk 5 ktebin esaslı tamir olun
duğu ;ı, 2 binnrun mektep ya
pıl:;,t iizere saun alındığını, 
15 m• ctcbin inşasına başlandığı
nı v ıiazalarda 22 nıekt~bin de 
inş. • .mm tamamlanı:lığını kay
det.diştir . 

M...---..._..-..._._.. __ _.., ____________ 041' 

Vali ve belediy<> ı·ı>isi bunu 
miitcakib iktısad, sıhhat işlt•ri· 
nı>., \'eteriner işlerine', mez~r -
lıklara. hukuk işlerine, teftiş 
heyt.•tıne, temizlik işlcrjnc. .za
bıtamıza. neşriyat \'e ist.:.ıtistik 
işl rine, sular idaresine, elt>k-

iL..JI ıtler, üçuııt•t. defa oj:ıı :ık ın

u--11 gıltcn~deıı sulh ıstıyoı-! H. yır. 
bu artık biı t• 1<lif olan ,ı.;. 

Çunkü: Alm:ınya g~n s"n.t: ilhi.c•

rinin altı.ncı gimu, yani PQlony.rnın 
jşıni bıtırdıkten sonrn dMı l•kr. ıic,rL 

donmüş: 

- Göruyorrumız y:ı. ici1..-diı,ıı1111 zo• -
l. yaptım. Bu 001ri \ :ı1m kablıl edi
niz. Sı.ılh olalım .. , 

1 (Sonu 2 inci ,;ıyfada) 

1 -··~'-

1 Ankara ünıversi -

A uupaııın ;;öht•Aintle iki 
tara.Ot bir fınldak! 

Dı•mıştj. Bu tcklifm bir ıkı :ıy sorıı:ı 
nereye varacagını bilen Frnns.-ı. v~ 

ıngıltıcıe o zurnan rcd 1:cvobı ver -
dıler. Httk!r geçen kış hnzıı lmıdı. Ya
.ı:ın 1''r:ınsaııın işmı hıtırdi. •ram uç 
buçuk ay C\ "el, yanı lernuıuzun 20 
ım·j gunü bu defa ynlnı.ı: ingıltcı eye 
dıiııcn Hitler: 

- Eı;er bcnımlc uıh ynpmns<ın 

1.ı:•pl'agmda t:ış ustııı>dı t . bırn~·mı

:yaengını. H.ıhı Lonoı a\ '.ıı ın.ıdıgın 

dan <lr l ... ~ ı l'elc c h'll i ıgılızlcı ~ 
'l'clas <'tl'H-;> ınız. ,. ,. ulh. ra.ı:ı <•l
mazstını7, gel('('el!,ı . 1 <t beııım ı;on 

kıklıfımrlır. 

{Sonu 2 ıncı IOnyfad~) J 

tesiniri yeni binası . 
a ç ıldı 

Dil, Tarih, Coğrafya 

FakUltesi bincsmm 
açıhşmda Başvekil bir 

nutuk söyledi 
---·---

Aııkaı a. 4 (a.a ) - Ankara 
dil. tarih, coğrafya fakiiltesinin 
)'t!ni binasınııı a<;ılmn tören· bu
giin parlak bir surette yapılmış
tır. 'rtireııde Büyiik Mıl1et Mec· 
Jisi rcisi A bdiilhalik Repda, 
Ba5vckıl Dr. Hefık Saydam, \"C

killer, bir ı:ok mebuslar, tı.:myiz 
mahkemt.-si, Devl"t Sfırası. Di
vanı muha~ebat l eıs \·ç azalan, 
muhtelif \'ekiı.lctJcr c-rkam ve 
gerek dil, tarih. coğrafya faltiil
tesi, gert'k An1mı ı.ıd:ı ınevcucl 
yiiksek okullar, idare ve talim 
lw:yctleıı ılc lstnnbul iinh'esi· 
tcsini temsil etmek üzc:rc gelmiş 

(Sonu 3 üncü GyfaJ;ı) 
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Yunan is ta- rı HiKMAzAN. ~ i kf1sad Vekilinin 
f·edkikleri 

rOKUYUCU 

DİYORl<I: 
Şehir meclisi 

açıldı 
n 1 n askeri \.__..,G=zr.=ın=.=ne=m=U=. ess=i=r=o=l=a<'=:ı=k=m=a=h=ıy=c=t=tc=d=c=-=I =Y=u=ıı=a=nl=ılan==ı=ı =d=:ı=h=z=i=y=:-ndc aleyhine-

ğildir. dır. 

--o-
Bir kaç gündenbcı-i şehrimiz

de bulunmakta olan İktısnd Ve
kili Hüsnü Çakır, Sümcrbank ı 
fabrikalan mamuliitımn satı
f?ı için kurulacak yeni teşkilat 
etraf mda t.edkikler yapmakta -
dır. Bursada bulunan Sümer 
bank umum müdürü Burhan 
Zihni Sanu..:: önümüzdeki hafta 
içinde şchnmize dönccektır. 

vaziyeti 
l - Kuvvetler Mukayesai 
Yunan 1tl1lya harbi hcnıız hazırlık: 

df'>ırrcsmdedır. Buyuk orduların 'kat'i ı 
neticeli muharcbf!lcri daha bir mud
det sonra vuku bulabilir. Şu sırada 
her U:i ordunun oncu kıt'rrları geri
deki tecemrniilcrini himaye ctmcf<\ 
taaruz ve mudafaa için tertibat alma
ğa ve seferberlik -ı:ımanını kazan -
dırmaga gayret ediyorlar .. Çarpışma 
hu ku\'vetler arasındadır. lludud mu-, 
hııriblcıiııtn llç beş kilometre ilerle-

'{_ip gerilemesi muharebenin neUc<Si 

iki tarafın ku\'Vctlcıi mukayese Yunnn deniz ku\'veUerlni :lng(lız 

cdildıı,"i tnkdırde italyanlann kanıda, donannıasıle hırlıkte mOtnlea ctml'k 
deni7.de \'e havada buyuk tclevvuke bz.ıın gclır. Bu muk.ıyescde ustü;ılük 
sahib oldukları rıorulur. Binaenaleyh Yuıınıı don::ınm:ısıM mlik:al cdeı:. 

Yunanistan müşkül vaziycUedu ve F<lkat karn h:ın.•kiitıııda donaıunanınl 
her halde ciddi \'e cncrjlk y d:m.ı t...'"'f.lri 1kınci derect.'<lt"!dır. Yun:ınlıların 
muhtactır. Yunan seferlMrlifı kırk dı:-1111: aşırı topraklaı ı enuııyctc alın

fırka üzerine ibt!nn eder. Bu ! rlca- n.~ olur. Şu ş.ırtla kı Akdenız nıın
Jard:ın beşde biri Eğe dr.Jıı7; :ıdal.ırın- tak.ısmcla lııgıliz doııaıunasını başka 

dan \'e Giriddcn loplaıur. Seferberli- bır islikanıete cezbedecek daha ınu
ğin on beşinci gunü Yun•mistal'l:ı gel- him hır h.lidıse vukua gelm(Sln. Cun
miş bulunur. Halbuki tt:ılyun sefcn 
kuvvesi iki yı1z fır.lmdır. Bu ku\ vctın 
Afrikada ane:ık durtte bınrun mes-
gul olduğu duşünuluroc Yunnnlıla

nn maruz k:ılııcagı tazyikin dereccsı 
anlaşılır. H:l\·a kuvvetlerindeki nıslkt 

ku bu da muhtemeldir. 
2 - Han:kit Planı. 
Sevk ve idar• ıııcsclcsuıın harble

riıı neticesi uzerindekı tesiıi nıalüm
dur. 1t:ılya askeri tanhiru tcU ik e
denler lıu devlt>tl!l" k ıwııdığı zaf<'r
lerde bile buyuk iııhizamlanıı golgC"

--J)l!C--

Denizcilerin terfi 
imtihanları 

Kaptan, makinist ve çarhçı
ların birer dcre<'..e terfılcri için a
çılan imtihana dün Ortaköydeki 
Deniz Ticaret Mektebınde baş -
lanmıştır. lmtihana 50 den faz 
ia denizci iştirak etmiştir. 

sını sezerler. Muwffcriycti elrsenycl-~~ 
le talılı ve hJidısatın lütiuna medyun
durl:ır. Son ttnly H:ıb harbini az 
1,al:.ın iL:ılyanL-ır kaybcdıyortardı. 
Ifaıbiye mı:r.ııı Rass Molıgctla.nın 

kısk·ınçlığı im1l3rator Mcnclik 7.am:ı
nıııdakı hiidıscniıı tekemırüne m5.ni 
oldu. 

HARB 
VAZİYETİ 

Yazan: Eski istanbul Velisi SÜLEYMAN KANİ 
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Dolgun mevcudlu, mu ehhcz., tam 
teşkil.atlı iki tt.ılv-.m kolordu.,'"U ce
nubu ş;ırkiden 11.ıbcşi!'"tan:ı hucum 

Yıldırım 
ültimatomları 

Yusuf lzzeddin Efendinin Krupp 
fabrikasını ziyareti 

İmparator manevralara git
meden evvel Yusuf lzzoddin e
fendiye Egl Nuvar nişanının en 
büyük rütbesini, maiycte de de
recelerine göre nişanlar verdi. 

Veda için sıralanıldı; velialıd 
ihtiram ile imparatorun clini sık
tı. 

imparator parmağından yü
züğiinü çıkararak yadigar ol
nıak üzere doktor Nuri paşa
ya vereli. Nuri paşa da gene 
el öptü. Diğer maiyet crkinı da 
Nuri paşaya imtisal ettiler. 

İmpara.tor Yusuf İzmddin e
fendiyi vagonuna kadar teşyi 
etti. Trene binerken veliabdin 
maiyeti tekrar imparatorun eli
ni öptiiler. Bu hürmet eserinden 
lıoşlnadığı pek aşikar olan im
parator maiyetine hitaben: 

- Türkler! Merak etmeyin. 
Sizi olanca kuvvetimle muha
fazaya calı.cıacağım !. 

Söz erini sarf etti! 
İmparator ata bindiği zaman 

yuları toparlayıp sakat eline 
' erirlerdi. O da bunu bu eliy1e 
tutar, saglam eli rbcst kalır
dı. 

Teşrifatçı Nesib bey impa
ratorun trende nasıl yaşadığı
nı mabeyincisinden sual etmiş
ti. Mabeyinci meşind n yapılmıs 
bır yatak ile gene meşinden, bir 
yorgan gösterdi ; yorganın yü
zü yeşil Ankara sof undan idi. 

çille bir hükumete ben?.iyordu .. 
Tı en Hugcl istasyonunda doğru
ca müessese dahiline giriyordu. 

V eliahd burada resmi elbiseli 
bir bando ile karşılandı. Efendi 
istikbaline gelen madam J<rupu 
sağına alarak alkısla.rla Krup 
sarayına vardı. 

Burada her maiyet memuru
na bir apartıman, hizmetlerine 
de birer erkek ve kadın tahsis 
olunmuştu. 

Orkidelerle müzeyyen mükel
lef bir camlıkta sofra kuruldu . 
Su yerine şampanya içiliyoı·du. 
Bando yenıck odasının önünde, 
ağaçlar altında çalıyordu. l 

Sofrada riyaset makamında 1 
bulunan 

1 

madam Krup sağma 
Yusuf Jzzeddin efendiyi, solu
na Osmn.n Nizami paşayı almış
tı. Yemekten sonra fabriknya 1 
gidildi. 

Fabri~cada akla hayret vere
cek bir intizam c ri idi. 

Ameleyi getiren kat, kat dört 
tren derhal bosahyor, amele bir ı 
anda esvablarını eılronyor, cs
vablar kancalara takılıyor, oto
matik olan bu kancalar yukan
ya çıkıyor, amele iş csvablanm 
alıyor, bir saatin altına karnesi- 1 
ni b351yor ve i~ giriyor. 1 

Uzak dairelere gidenler, ha
va tazyikile hareket eden bir lo
komo~fin çektiği bir trene bini- ı 
yarlar. 180.000 amelenin sabah
leyin işe başlaması bir <:.eyrck 1 
saatten fazla sünniyor. Akşam 
işden çıkılırken esvııblar aşağı 
ya iniyor, amele musluklardan 
yıkandıktan sonra bunları gıyi- I 
yarlar. ' 

Müessesenin mükemmel hır 
hastahanesi, güzel bir tepenm 
üstünde üçer odalı bir çok ne
kahathancleri var. 

etmişti. Ras:>Grd:ın bıri yın; bin IT'U- (Baş tarafı 1 inci s:ıyfııdıı) 
harıble hu bucumu knrşıl.ıdı. Tc\:kif Kral ile telefon muh::ıbercsı, lı.ı-
ettı Muk:ıtıil tauı ruzu yaptı. Jtıılyan riciye neı.aretmın bu ı le ıne:jgtıl 
kolordularmı d:ıgıttı, bozgun şeklinde müstcşnrının fıkır ve mutalea.c;mı nl
Somaliye dogru ııurmcgc başladı. Har muk yarım saatten nşagı d gıl~ıı. 
bıye naz.ın nrk.ıda.şınııı kazandıı;ı mu Harbiye nazırına v.:: geııd kunıkl.J' 
vafCakıycti kıskandı. Eınriııdeyuz el- başkanına h:ıbeı \:eıılnı<!Sı de lıır 
li bin muluınb bulunuyordu. Harb müddete mutevakkıftır. Bunların 
sahnesine pek y.ıkındı. Yardım. gıt- hepsi toplaıurs.ı uç s:ıatı :ış:ır. Hal
medı. ttaly:ınlaı bıtkin bir halde ge- buki AmavuUuktakı ltıılyun ordusu 
ride tutundular. Bir ay zarlınd:ı yar- taarruz ı~in h:ızırlaıımı 01, kıt' lar yu
uım aldıLv. Sinıdı Mısınl<ı bulunan riıyuş niz:ımın.a gım1iş, tı:ıva ku\•vet
Cra7.zıani :uledildi. Genel L11:may leri bombalarını t.ıkmış, motorlu 
başkam Afrik:ı orduları baş kuman- kuvvetler hareket tccrubelcrim yap-I 
d.mlıgın:I tayın olundu. ttalyanlar mıştır. Hcnuz Yuıwıı ordu..;un.ı bu 1 
t ı.ırruzu tekr.ırl:ıdılar. Evveli kendı- ta:ın"UZ habcrı ulalittrıl:ıınaıncytır. 
lerınc .ı ı hır ders veren Ha~ ku - Çunkü erkfınılıarbiyc reısı dor:rud !'I 

m;:ınd:ınuu .. onr.ı d::ı h4ırbıye nazın ile doğruya hudud km vcth-rıl tem.ısa 
emnndckı kuvveUeı i imha cd~k gırerek, bir ın.ıng oııb::ışısımı dtal
harlıı laızandılıır. yanlar gelıyor' SıllUı ba ın.•'"' cmrı-

Egcr Molıgctta arkad:ışuıın ta:ımı- ni \'eremez. 
zunu hirııayc ctseydı es:ısen fir.ır ha- Muşarunileyh kararını ordu ku -
lıııd~ bulurum bu ıki lta!ynn kolor- mandanına, ordu kolorduya, kolordu 
dusu ııerışan <?dılccek ve diğer ltuv- fırkaya, fırka alayo, alay tahur.ı v I 
vetlcr henuz Kızıldeniz yoll:ınnda ol- iliih.. J.ıildimıek mecbuı·ıyctındrdır 
dugundan Eritre ve Soımıli Habeşler nu hesabı yaparsak, görurü;: ki Ital
tar:ıCmdan ıstı15. edılerek italyıınlar yanların tccovuz haberi lıuduıid.:ı bu

şarki ACrikııd.ın çıkarılmış olm:ak - ıunan Yunan kuvvetl.:rine her h:ıld 
lardı. Bugun Yun nistıın:ı yapılan müsoıdemc başladıktan bir k:ıç s:ı:ıt 
taamızun da buna benzer bir '\ eçhe- sonra gelmiş ve baskln h::ılinde vul:u 
sı v rdır. Ualyanl r Yunanıstmım bulan dü:.man taarruzu ileri h:ıtl;ırQ.a 
derhal teslım !;>locak1:ınnı ümid ede· bazı şaşktnlıga ve oyi:ıta sehcb ol· 
rek AmavuUukb on ekız: fırka top- mu'1tur. 
L'.ımı.şlarclır. Yunanistanm fuırben ış- Nota akşam scınt :ıltıd:ı Vtt&lmıyor. 
ı;.:ılı içın bu kuvvet kiCı değildir. Yu- Ordular sabahlt.>yin gün t!nrkert h:ı

naulıl:ır yinnı beş otuz fırka ıle bir reket etmek mccburiyetındedır. Ara
h:ıfla zarrında Arna.,.uUUk uzeruıc da sekiz on saat z:ırfında Yumınlılar 
ta.ınız ederlerse it:Hy::ın kuV\:etlerini müdafaa tertibatını tckemmul 0cttir~
Adıryatil· dcnızıne dokerek lblya ile bilirler. Hasma hu \'rıktııı kazandırıl-
kar:ı hududlarını k.?Smi.ş olurl.:ır. mamo ı Uızımdır. 

3 - Mudafaa lmkllnları: Bınaenaleyh bundan şu h::ıkık ıt 
Sefcı·berl..iğiıı gccıkıııcsı harbi t.a~r- meydana çıkıyor. Ask!'rl harcknt no

ruzl , bitımıek imkanını azalta .:ık \'e tanın. neticesine göre d~il, nota ru:
Yunanlı!:ırı mudaıa:ı h:ırLıne mı!cbur keri harekfıt.ın ıcnbın:ı gurc hazır -
edecektir. Sctanık ltor!czile Adriyatık lanmı \ e o saatte Yunanlılara \'eril-
rasınd:ı Yuııanlstanın genişlıgi iki miştir. E{!er Yuruınlıbır notayı k:ıbu! 

YU7. k:ılo'met.re kadardı.t. Bu genişlik etmiş olsalardı İtalyan sclıri ş:ışıra
Yunan seferi kU\i\'"tleri tarafından ~k ı;e bu haherı saat ~ıllıd;:.ıa l'•"\'cl 

k;ıt ı ını.:daf • a eh eri lıdir. Yunanı Romayn bildır~miy ek, ıwty n hu
.ır.ızısı Korcnt korfrzınd~ çok dar b. kümeti de Arnavutluktaki kuvvetlere 
bogum nol~ta;;; hasıl eder. ikinci harek:.tın durduı"Ulm:-ı mı teb!ıg cde-

Yapılması istenen 
bir yol 

*lızaılcl>a.ş1 lfarikz,,,delt•r 
kak S5 nnınaroda N. T. ~·a-

7Jyor: 

(Ba~tarafı 1 lnclıayfada) 
trik, tramvay ve tünel iı:1leriııe, 
Kurnğ:ıç müessesat.ına, ~hir ti
yatrosuna, konservatuvara, 
imar ve ümran hareketlerine te
mas etmiştir. 

Bunu müteakib vali ve bele<li
ye reisı meclisi 15 dakika tatil 
etmiştir. 

ikinci cf"Jse 
İkinci celseyi vali ve belediye 

"(Yeni Sabahl gazetesinin 
26 10 9~0 tarihli ı!üshasında 
i~ledıye 100.000 lırnlık yol 
yapacak diye bir yazı gör
düm. Bt:'n Sehzadebaşı ıle La
leliyi bııieŞtiren geniş ve u
zun bir caddede oturuyorum. 
\'c diğer büyiik caddeleri bir
leştiren sokaklar hep bu cad
de uzedndedir. Avni zaman
da modern evler • \'e apartı
manlarla siislenen yolumuz 
maalesef hala toprak halinde 
ve çok gayri muntazamdır. I 
Şehrin ou temiz ve kalabalık 
muhıtinde göze batan <:irkin 
manzaraya nihayet vermesi-

• ı·eisi doktor Lfıtfı Kırdar aça
rak divan riya.set intihabatı ya
pılacağını söylemiştir. 

ni ve bu yolların bir an ev
vel yaptırılmasını değerli be
lediye reisimizdcn eh ·mmi- ı 
yetle dca ederim.,, 

Ticaret Vekilinin 
beyan ah 
(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

den tstanbuJa mühim mıktaı Jn 
teneke gelmiştır. Bunlar tcııcke 
buhranım önlevecek nisbettôdir. 
Bu suretle Anadoluda petrol ve 
müştekatı buhnmı kalmıyacak
tır. 

'unnnistanda kahuı malıar 

1t !yan • Yuu~n harbi dolayı
siyle şimdiye kadar Yunanc; -
tan ve Trakya yolu ile merkezi 
Avrupa ve Balkruı devletlerı ile 
yapı?aıı ticari münasebeUer 
bundan sonra Tuna yoliyle yapı
labilecektir. Harb dolayısiyle 
Yun ıustnnda kalmış olnn mal
hll"tmız memlekete getir"ilebilc
cektir. 

Amerika iJe tican·t 

Yww.n vapurlannın Amerika 
scfcderini tatil etmeleri üzeri
rıe Amerika He olan ticari tc
maslarunızı diğer bitaraf va
purlarla Akdeniz ve Süveyş ka
n ındun yapabi!CCE!ğiz. 

Şimalden mal gf'looek 

Şimal memleketleri ile ticari 
tenıaslarımızı genişletmek üze. 
re gilmlcrdiğimiz mıimessilimiz 
temaslarına devam etmektedir . 
Lwamılu olan bir çok mallan 
bu memleketlerden tedarik ede
bileceğimizi ümid ediyoruz. Ma
cmistandan da yakında bir mık
tar tlcmir Ye çivi al cağız. 

Tütün pisasası 
Bu seneki tütün rekoltesi ev

saf ıtıbariylc çok mükemmeldir. 
Histahsilın malını değel' fiy,ıt

lı satabılınesini temin için icah 
edf.n tedbirleri alacağız. lzmir 
tütün piyasası kiı.numıev,·elde 
açılacaktır. İhracat rııüsküla-, 
tının tütün satışlanruı cok te
sir e miyece~i ·kanaatincle~inı. 
Çünkii bu seneki mahsul iıılene
ı ek ancak gelecek sene ihı·aç c- 'ı 
dilebılecektir. 

Yapılan intihabda, 6ıt reyle 
birinci ı'Cis vekilliğine Necib 
Serdengeçdi ve 63 reyle ikinci 
reis vekilliğine Faruk Dereli 
intihab olunmw:;!ardır. MecJis 
katipliklerine de Sadi özden, 1 Meliha Avni, Refik Hulüsi Beh-· 
çet ve Atıf Ödül seçilmişlerdir. 

Da.imi Encümen intihabatı 
Yapılan ı;izli intihabat nctice

ccsinde Jaimi encümen fızalık-
larına: 

Avni Yağız, Subhi Art.el, Re
fik Ahmed, Tevfik Acem Bi
can, Bağcı oğlu Ekrem Tur ve 1 

mülhakattan Asım Engin se
çilmişlerdir. 

Mülhakattan seçilmesi la-
zım gelen ikinci aza ekseriyeti 1 

temin edemediğinden bumm 
icin ikind bir intih<ıb yapılmış 
ve bunun neticesinde Fuad 
Fazlı ekseriyetle intihab olun - 1 

m'iı.~tur. 
---ııııc--

Şam f<onsolosumuz 
vefat etti 

TCl'Ssurlc haber oldın•mıza göre, 
Sam b.."lşkonsolosu Nec:ıtı Menemen-! 
eıoglu ko!b ekte inden vcful ctmı -
\ e cenazesı uı adJ buyuk bir ıhtlram-, 
in kaldı Lır.ık bu sab:ıhkı c:&ılı 

trculc 1 t..ıubu1 mu .ı :ılat etmı tır. 

Bu uıı Sah ö le namazını mute..-ı-ı 
kıb K:ır:ıcaahıncddc M nemenclogul
la'l'ın mııkberesme defncdılecektır. 

Nccı:ıtı merhum, <>debıy ıt a~mimi
ıin ın ıruf <inuılarmdan 1encmenli 
zade Tahir merhumun oğltı. Şrun v::ı
lın Rauf Pasa mcrimmun hafıdı .. e 
An. dolu Aj..ınsı Umuın Muduru Mu
\ affak Meemencroğıu, llcıriciye U
mu:hı K.ıtıbı Numan Mencın~ııcio ·lu 
\"e Dl\ .. nı 1uh. ebat az, ından Mu
c.Y.> cd Mencııli'ncınglunurı :ımc:ı :r.::ı -
d ıdıı. 

Aık lll"' to ıyelleriınizi bildınr b:ı., 

s::ıı:iı •ı clılerız. 
·--aııc---

Mühim miktarda 
idh:ılat eşyası geldi 

Son günlctdc hariçten limıını
mıza mühim nııktarda idhalfıt 1 
eşynsı gelmiştir. Amc>rikadan 1 
gelen Yunan bandıralı Angria 
vapuru Sümerbanka aid l mil
yon 200 bin kilo tuzlu deri ge
tir miştir. Bundnn başka ayni 
vapurla lastikli pamuk mensu
cat, cilıi, otomobil bataryası, 
otomobil bujısı, h"lat, otomobil 
aksamı, le ~eke, makine aksamı, 
elektrik malzemesi, izole deı ı I 
gclmistir. 

Bu m~dların çıkaı ılmasına 

- Bunu imparatorun iradesi
le sizin Murad~ Hüdavendigfırın 
Bursada Çekirgedeki yata!;11n
dan (?) kopya ettik; mahsu -
sen yaptırdık.. İm,parator \'a
gonda yalnız ceketini ~ıkanr, 
soyunmadan yat.ar, sabahleyin 
kalkınca vücuduna ba.§ından a
şağı, belden yukan kısmına bir 
kova su döktiirür, gömleğini gi
yer, her gün pantalonunu de
ğiştirir, ceketini iistüne çeker; 
sonra bir bardak şampanya 
içer; paltosunu giydikten sonra 
ata biner. Bu tcrt:bi hıç bozmaz. 

Bu nakahathanelcrdc amele 
aileleriyle oturuyor. Fabrika bu 
gibılere hizmetçi de tahsis edi
yor. Gündelikler de işliyor. 

Madam Krup her sabah has
tahaneye, nekuhalh\l.ııeye g('li
yor, öğleden sonra fıkara evle-

!furad zanıaıund:ı bız bul'ad.m geç - miyecekti. Çunku kuvvetler bıı ~ere 
mel· ,..ııı t..ııııaııı bir sene ugr:ıştık. hareket emrini a!mıs bulunuyorlm:dı 
Rer1.:ıhtb knlelı•r yaptık. Dcnh:dnn 1t..ılyanın Yunan· tan. t.ıamı unu 
don:ınnı:ınıız ynnlım elti. ~ ındıİti icab ettirt>n muretteb ve sud:ın ba
atcşlı silahlnr karş ında bo d:ır )er- hane ile bu yıldırım ıııtimatomu b<'
deıı Ct'Ç'l1ek iınk.ln ızrlır. Ccnubd:::: ı raberce tetkik olunursa lıuguıı h:ub 
kııvvetlı biı Yuıı.ın ordusu mevcud 1 hıırn•i kıılıın ılevletlerııı lwp:;j biı koı 
oldukça ttalvanlann Selanik körfezi- saat sonra bir tec:ı\iızuıı b.-ışlıy:ır:ı

ne dogru y;ıpar.ıgı taarrw: kendılcri ğıın duşi.increk daim:ı h:ı7.ır bulun -
ıı;;ın buyuk tchlıkelC".r arzeder. Flori-ı mak ınccburıyetindcdirll"r. 

J6.11imlrc~ii!!Z:ZE!::;);3DD!:E~ I 
1 

ha ta.nrnıştır. Bundan başka Tu 
na yoliyle gelen bir focar va
ııuru drı mühim nııktarcl:ı. fotoğ
raf kiii!ıdı, nsid as~tık. radyo ta
kıınlaı·ı ve 13.70~ kilo matbaa 1 
kagıdı gctirmiştır. ·un.ın mo
törlcri ile ele kireck:.ıynıag1 ve 
biı a m..ıynsı gelmişti!". 

Yusuf İ?.7.eddin maiyetiyle 
Fı ruıkfurtta indikleri otel<le de 
iınparatonın misafiri olarak kal
dı. 

Manevralardan sonra impa
ratorun tavsiyesi Ü?.erinc Al
mnnyanın garbında (Essen) 
mıntakasında Krup fabrikası 
zıyarete gıdıldi. Velialıd bu fab
rikaya devletçe siparis edilmiş 
cebel toplarının tecrübesinde 
hazır bulunacaktı. 

Krup öldüğü zaman mirası 
iki kl?Jna kalmıştı. Birisi nüku
du, diğeri de müc'SSCScyi almış
lardı. Miiesseseyi a.lan kız ko
caya val'acağı zaman impara
tor damadın kızın aile namiyle 
JKrup) ismini almasını şart 
'koşmuştu. 

Krup müessesesi füfot.a l:ü-

'\ 
eni aba 

ABONE BEDEU 
Türkiye Ecnebi 

1400 K .... 2700 Krt. 
760 • 1450 • 

rini ziyaret ediyor. • 
Her.Kes Krlq> kızına bi• nzi-

7.e gibi hürmet gosteriyor. 
Madam Krup çocuklarına at 

talimi yaptınnak içuı üstü ka
palı, mükemmel bir manej vü
cuda getirmişti. Çocuklar bu 
maneJde keçi katla~ kuciık 
miciilliler üstfüıdc bink:ilik der
si alıyorlardı. Düşüp yaralan
mamaları icın muncjiıı zemmı 
bir bur,uk karış m:ıntar tozu ılc 
örtülıniiştü. 

Her tarafında imp:ıra.torun 
tas\irlenne tesadüf edilen ba 
mükemmel mücsscscııin, V<'liah
din gczclıği şube.sinde 16.000 a
mele ~ahı::ıyordu. 

Biiylık gcıni topları ıçın 

nay:ı do.,TU ılcrlıy;:-n ltalyan tn:ırruzu H 1 KM ET 1 LGAZ 

en kıs:ı ıstılrnın\.'lten E c deniz.ı kryı-

1 
_ - 1 

la ına v nn:ık ve Yunanistaru ıkiye italvanlar Yugosl ıvy. dan ~ol ı tıye-

yırınak .aycsın t.ııkib ed:rorsa da cekler ve buna ır. u;.;:ıde olu!1mn7.5:1 
'.'u h;:uekct arı .ık Yunan ordusunun taarruz cdeccld!.'rdır. 
T !yaya k.ıdar g rı surulmes;le lm-1 S m ada ı Furnı bo 
b ldır. 1 KoUmnos \"e Loros Uı,ly .. n U!:I rın 

4 Yunan!ctana Nasıl Vardım a:lc:ı i: iki üç ı;a t mesafcdccl r. Ibl • 
Yapılmalı ? yı;rJ;ırın .ş malı Egede bır us clı• ge-

"xun:mlılar her !.'y:fon <'V\:cl lı:ıv:ı ı; m.ek u;:n S m bir gece t aıruı.u 

h.uvı;,tı .... muht.;:çtır. Ha\a ordu u y:ıpmal.ırı ihtımaldeıı U-"<lk deı;il lır 

vvetkr ıı Yun.-ınıst<ıııa gcçinlm ın 

nı , •• ~ f ydJ ı dokunur. St: :ı, 

uı;u 

d" rııııl.ı:>mmel h ı:ırlan[ u dcmz us-
1 ı:lıı. Bunla::- İngılz clwıaruruısımnl 

ı ırıne tahsıs olurıınu tuı·. 

Bu ad ±ı ı-.-uvvcUı eınnıyet terlıb tı 

atııuı. ı ıcab cdı!r. 

5 Muhıırebcnm muhtemel inki· 
pfları: 

Yunani tana }0apı! n tcc:.ıı;uzdc Al
m.ınyı.ının muva!takıyetı \ c 
bhsal olun un vey:ı olunnla5ın 
taarruz artık n ıh\cı·in nu terek 
malı olmuştur. Vazıyet ILalyanlar u
leyhine bir cereyan ldı •ı takd ıdc 
Almanı. r bu lıan'.'~<'tc filen mud h -
leye mecburdurlar. Ç nku ınuttt:'fı -
!erini ma.,Iüb ettireı ek ıMıt\ "r ııı c -

I 
tijin1n sarsılmasını temczlrr Alınan 

Dul ve yetin1 
maaşları 

---"<>-

aidin, . dul ve 
yetimlerin nazarı 

dikkatine : 

Deftenblrlığm-

1 - Rılünıum :1..at maa ·la
n sahipleruıın ıki:ıci altı a~
lık yokta.nuıJan 8 11 940 ta
nhındc başlıyacak V(' 

25 I ı 940 tarihınde bitc
oektiı. 

2 - Yoklamalar ~ıer gün 
sMt dokuzdan 12 ye ve 13 
dC'n 17 ye kadar d"'vnm ed -
cektir. 

3 - Zat maa~ı rı sahıp
Icıf foto? raflı nUfus (üzdaıı
laı ılc resmi scn:.:tlcrıni ve 
bu eı taı e yeni çekılmıs fo

---:ıuıc---

üniv rsita dün 
açıldı 
( B:ıt tarafı 1 ıncı uyfadıı) 

lığmiıı diınyanın bugünkü buh
r n'ı deH-esindeki va~ifc ve fe
dakarlıklarını tebariiz ettirdik -
ten v hükfunetın is betli ka
rari.ırın1an ve hareketlerındcn 
büyük bir sitayişle bahsettik -
tcıı . ·onra ünıversitcnin bir· se
nelik c .. hsmalarımı geçt:rek bu 
husu ta iznhat vermıştir. 

er.!wrsitt' mezunları 
hır 

5 m.lNClTEŞrttN 1940 

r,=: , 

~ 11 i m Köşesi 
' b Sali;·~;~d Uzdilek 

Keşifler, ihtiralar 
~ 

Hidrofon ve 
Hidropelorus 

Hidrofon geçen Buyuk Hnrbde de
nizallı gcmılerını bulmak ıı;ın ıead 
cdılınlş bır cıh:ızdır. ı ıdılcn ıı laka
mettekı sesler içm p('k hass:ıs olup 
digcr i liknmetteki seslerden mu
teessir olmaz. Gcınının ctrafınd ıkJ, 
dalgal •r vey::ı pcrvanclenıı hasıl ct
tiklcrı sesler gıbi, pes perdeden oJıın 
sesler muayyen perdenin altındaki 
sesleri suzen fi!tirc tertıhştılc cıhnzt 
miıtecssir etmez. Cıhaz dınleylcınin 
isledıgi !)('rdcdc:ı ::eslere gorc avar 
cdılcbilir. Bu cilıa:z. pek lı ı~ıt olup 
en :ıcemı insanlar bile hlr ıkı saatle 
ögrenehilir. 

Su dcrinligi 100 kulacı gcçt.!gı ,>cı·
lcrde pek pes perdeden sesler ışıli
lcmczse de yuksc.k perdeden e!>\er 
muht.elıf şa~Uara core her derınlıkte 
10 ıUı 30 milden duyulabıhr. Pek 
radımanı yukst'k frekrınslı ses 
i aret cıWızl:ırı pek pahalı ~. değil• 
dır. &ılul \ 0 eya boğazlardaki fener
ler \ cya ş;ım::ındır;ılar L.u nevı ses 
\·erici cihazhula "e gemıler de verici 
\'e alıcı cıhazlarla mucehhcz olurSB 
s!slı h'walilrda musademe veya kcı

rny;.ı olunn.ı tehlikesi lmldırılabilir. 
Yulııız mcs:ıfeler dcgıl gcıninın seyir 
ulık mc:ti de t,..yın cdebilır. De• 
mz n dcrinr •i pek sıhhatle olı;ulchi
lır. Bu b }:undan hıdrofçm ı,ı.kıınctil<t 

cihazı ~erine eçcr. 
Sıslı ha\•alard:ı ve karanlık g~c

lC'rdC" buz da~larılc ımı.H:Jdcme tch
lıkcsini bertaraf eder. Bu c-1hazlaı la 
deııız allınd.uv \erilen işareUerll' ge

miler hıl fenerlerinin ruyrt saha-
mdan el ıhn uwk mesafeden hınlm ı

i \ e sahille ırtıb \ta bulun.ıhı lırler • 
Tel iz cıh.uımn bozulına .. ı h.ılınde 
yuk ek perdeden ses ışaret cıh .. z!Jrı 
sık m fedeki geınılerı y.ırdıma 

çagırouiliı. 

Mıknatıslı puslanın lıatalannı tas
hih ıçırı kullanılan pclnrus adlı d
h:ıza- bu isim meşhur kum.ındnn Ani
lJ:ılın kıla\ uzunun ismine iznfellc ve
rilını tiı·. Hıdr fonun S."lhıl istasyon -
ı.ıı ının '\'eya gemılcrin me~ıelerini 
sıhhatle tayin hususunda eeınıcılerc 
hiz..'llet ebnesı do\;ıyı'illc bu cıhnuı 
lu1ropelo'"US ismı de vcrılmektedır. 

M(.ıd<'rn gemiler1n hemen hcpsı Jıld 
rofonla t~hız C'dilmektcdır. Bu cıhaz 
den ılı.erde hayatın ve matın ~torun -
m:l!ı Hu usunda ilmip y:ıpi.Jgı hiz -
metlerdı-n binne mis:ıldu·. Hıdıofo

nw1 dı •er tatbikatını başka yazıya 

bırakı)'onım. 

~ 

SABAHTAN SAEAHA 

Hitlerin üçüncü 
teklifi mi ? 

(Baş tarafı 1 inci sayfadıı) 
D~m· ti. E'i:et, bu son tcklıfiıı1dır, 

dcmı ;tı. Bır d:ıh sulh teklif etmı.\•e
cek, tng•ltcrc bu t .. klıfı de kabul çt
ıncı.se yakıp yıl,ncak; zorlu kabul C'\

lırccektl. Uç buı;uı... oy getti. ıngıltcre 
teklıfı kabul rtmcdi· f.ıkat Bugun 
g ılıb::ı ıngıltereden çok Almanyada 
y ... nıklar \ c yıkıklar \' rdır. 

Alm::ıny;ı 2u Temmuz 1940 d.:ı cBu 
ı.en m ron tc:'.lıfımdır: bır el ıha ulh 
tcklıf etn iyece .ım'.t dedıkten r.onrn, 
rırad n hç buçuk ay geçer g~nıcz 
jııgıltc,.eyf! fC'kror :ıcıK bır sulh ıırn
.ınd;ı bulunm ı munıltun degıl<lır. 

Dunu y~p:ın AlnıanyJnın 1918 Alman 
yJ ından pelt farı..., l::ılm:ız. 

Bt:nunl ı bcnılıer. r.ı7Jı ve huruı:1 
t:ıvcı utbıı b lngılızlcrın fıkrını an
ı .. m:ık istemclerı pek mııhtcmC'ldır. 
Uu ihtil!'al urnd n gelıyor. Alm:ın

y:ı F~ n yı yıktıktan ~onrn tn~ıll .... 
r<'nın ulh:ı razı olmama mı gonıııcc 
:ınl mı tı ki k::ır ısındaki tek dus -
n m yalnız \ e rıncak 1-.cndi rıd ılann
da bovun cğeb liı. fngil ı;ın asıl toP
ı agu • çıkmadan bılegini bukınek 
ı,abii dC' ld.r. Tum u · buçuk aydır, 
buna • 1 l M.ın dC''lİZi ctr.:ıfmd"lki 
h:ırb, J914 ün mart uharchcsı ııı. -
hıyetını rıldı \ C' 1940 nı.ırt ınulnre
bc mi :tn ilı7Jcı ı .. ızandılJr. Bund ın 
sonr;.ı Alm'ı!ly.1 ic"n, bir kcrC' d ıha 

senelerce lx'ldc-yıp tngılt re.ıin h<'r 
h füı biı az d..ıh..ı kU\ \eti ndıginı \ e 

k ıdı ı.aynakla ının cı ı tıgın1 goı er<'l~ 
b.r \\:ı :ıy daha ya;ı<ınt;ikt.;ın:;.a hu• 
gün cldekılerden biı kı nını twp:ı

rıp ulh.ı yana ınak elbet hayırlıdır. 
Fo .:ıt biı· ıki ene sonra g ı c belıni 
do rullabılecek bır Almany yı or -
dusile h;ıva lcun·eUerilc t ı 1kl nl~. 
hele r<.'jıml ile yanı b :nda p;.ı

s.ıi.J:ım bı kmak ln ~!terenin ı ınc 

r,elır mi. Havır. 

SENELiK 
6 AVLIK 
8 AYLIK 
1 AYLIK 

400 • 
160 • 

800 • 

800 it 

(Knıp lcontpozisyonu) .deni!~ n 
hıJsusi bir kompozisyon. topla
ra veı ileceği sırada mü~-scsen ·n 
en ihtiyar ve sadık ihi u;;tab -
şısı - bunlar için içmekten bile 
memnudurlar - bu kompozıs
yonu madam Knıpn getiriyor
lar. Madam Krup da bunu işbaı=u
ya tevdi ediyor ve kulağına bir 
şey söylüyor, o da madamın ku
lağımı. cevab veriyor. 

Madam Krup burada velfoh
de mahsus bir hürmet olm:ık fi. 
zere kompozisyonu cv\'clil Yu
suf İzzcddin efendiye verdi; o 
da işbaşılardan birinin eline tes-1 
lin1 eyledi. 

Yunaııistanı kurt:::-a ak en n ı ·r 
:J; ardım şaı ki Ak-iı..'flıZ !•!osunun Ot
r.ınt bo •azından i<;erı giıml'Sllc kabil 
o1· 1r. Bu takdırdt l}rna,•utlukla 1tal
vanııı allıknsı kesilir' e buradaki kuv 
''ctlcr teerid olunur. Bu mesele Nor
V•~ hadısdcrlnı hdtıı-lalmah.tıdır. Bo
gnz d:ırdır. Deııızallı ve t.ıyyare teh
iik<'si vnnlır. Her iki sahil duşnıan 
clmdedir. Ru tcşcbbü. mili bet ve 
müessir ise d buy{ik fed kfirlıg:ı mal 

mud:ıhalesi ancak Yugc:l \yarım b -
taraflı mı ihlal ı;ı.:reUlc tl"'dh c<k
lıilir. H:ırek!ıt sahnesine cıı )dl,ı.ı yol 
bu memleketten geçer. Bel"rndıı C'll• 

ograflarmı ve malul olan
lar maluliyet raporlaı ını 
voklmna ilmühaberll·rwle 
birlikte bizzat getirip ib~ru: 
ct:ne~c mecburdurlar. 

:Z.<'ı c lı99 d ı r-.fozwtl rın nisbctı r;. --"""'----=---------
5 6onteyın 1940 SAL! 

5 Şevval 1359 

23 BırlncitC§l'in 1356 
Gün 3:10 Ay 11: Yıl 940 • Hızır 184 

GUneı Ö(!le ikindi 
1.34 6.56 9.42 
6.36 

Aktım 

12 00 
17 Ol 

11.58 
V9'aı 

1.32 
18.35 

14.43 
lmuk 
11.53 
~.fi6 

EunT 
Vasati 

Ezanl 
Vaı;ati 

Büyük bir meydanda etrafı ı 
10, 12 metre irtifaında ve 18 
metre sıhanındn toprnlda dol
durulmu~ yarım daire şeklinde 

CSonu 4 üncü sayfada) 

bbilır. İngili7Jer İsk:ıj(-ralc bo-:ı:ızına 
ıirmcdılcı·. Gimtiş olsa idiler Al
~ların bwcç uzerine b r taarruz 
yaparaWarı tabii idi. Bu defa .şarl .. "f 
Akn(?Oız filosu Adırvatıııc ıı:ırererse 

clişesi buradan do%1aktaclı,. 4 - 25 11 '910 t.aririnc 
Tamnız ıçin tt..ı!yanlar fcn:ı hır ka.d::ır yoklamaya gclmiyPn-

mevsim intı'bab ctmişlerdır. Şiındı - lerin muameleleri ancak ıt· 
den h:ı\'a şikıiyetleri başl:ımışlır. Yu- munıt maaş tevziinden son-
nanhlar hıç olmazsa bir ıy muk:ı\e- rayn bırakılacaktır. Alaka-
met ederlen;e Balkanların sert iklımı l daranın buna göre mensup 

skeri hareldilıı mlınl ol:ıc ... k ve hal- oldukları malmüdürlükleri-
ya Yunan harbini onümüzdeki seneye! ne müracaatları. 
devrdf.irecektir. 

&s & ucum.-

90 - fl4 Jr.ı .nd..ıchr. 

iJn,\ •'rsilenın bulun fakultclerinde 
unlıh:ıw urcn t.ıl 'benin mıkdarı 

:ı547 di ·. Uunl rı'l 4356 sı t.erfu .-ınıf 

da 

tıbda % 
,.. 70 iktı
., hukuk-

Cnt:! 

zarfında 12342 rımclıyr.t. 1G400 ted ıvi, 
32700 l ıbor:ıtuvar ve 12286 Poliklınık 
mes:ıisı y:ıpılmıştır. 

Reklliriın çnl~ ıılkışl:ınan 1 ı' hila· 
besini mııteakıb profesor Nes'et ömer 
cbugunku t:ıbabctle şımiJoteropınio 
ycrh mevzulu açış rl noiııi vermis -
tir. 

ttni\'crsltc dun sabah s:.:ıt 10 d:ın 
itibrırcn IJılfıil yeni sene tcdı ı...oıtına 
ba~ı:ımıştır. 



~~;mı 1910 YENi SABAH 

liitlerin sulh 1 80 JÜ 
teklifi 

---

UTKU ~ AKİSLERİ 
= , SAl'FA s 

ASKERi FA . iUtlR SATIN ALMA KOMiSYOlil iLAllLlRI 1 )_D_e_v_le_t_D_e_m_i-:ry._·o_l_la_r_ı _fl_a_nl_a_rı .... J 
(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

takviyesi Bulgaristan için çok 
ehemmiyetli olan münasebetler· 
Cle veni bir hava vüı:uda gelır· 
mi§ olduğu söylenmektedir. Sof
y.aaa Tiirkiye CiimhurJyetine 
karşı iyi hissiyat ve iyi niy-O'tler 
'beslenmektedir. 
Tam bir komşu1ı.tk :y.aptıldan 
takdirde 'Ifü:.kler ıve !Bulgar· 
lar, düny n hu kıGmınh hı· 
lunan en üyük devletlerin men· 
faatleri arastnda hakiki bir mu
vazene unsuru olabilirler. :zira, 
ne kimseyi teh t etmekte ve 
ne de kimsenin meşru enfruıt
leıini haleldal" eylemek arzu
sundayız. I\:ar.adcniz havzasın • 
aa bulunan de.v.letfor arnsında 
iki ıt$3nüa, lkanların gar
bındaki inkisailnı· uzem.ııe de 
müessir olabilir. 

'JGyasetli bir dy)loınasi, azim
li ve durbin bir idare oVe sulh 
ve adalet fikirleriylı> meşbu bir 
millet, 'FWıklye cisicümhuru -
mm· nutku münasclı tiyle scr
<lettiğimiz .bu mütalealarda der
piş edilen inkişafa yar ım ettik
ten baŞka, bu inkişafı süralleş
tirecek \e 'hatta tahakkuk etti
Tcccktir. 

'!Riikreı;fo ı:ı.kİıiiier 
Bukr 14 (a.::ı.) - R.ıllor ajall!:ı 

da, İsmet ılııonlı' ın tk .. nu 
ederek şu ılmlti-"lheddlerdc 
l:ıdır: 

talı iti 
k-

1 - ita'iyıın - Yunan har'hi, .ı ır
kıycııin cınn..-yet sahu tııil d.ıy ınınır 
tır. 

! - Ilu sah:mırı hudııılu , Turkiye 
için bııfoci derecede eheınınıyetı trı-
izdtr. f. 

3 - lI'urkiye, tngı!lcrc ık aııl.ı,."'11 
luilmlie hRZl!'lauuı'k\a bulun ugu 
:tmraruıı hcnuz ıılm r. 
Uııh ersul, mokalesıııe ı;oyle 

\'"llm etmektcdıı. 

ismet İnonu, Sovyetler hırtı , l!ır! 
olun mu~ Llere hu,.,usı ehc.-nımıyct 
\ ermi tir ı·e ınutkuıı bu ı. bıl -
lı:ıliS:ı bu~ ıooııu mtm a gor-ı 
ıncz bir ı:ihemmıyı'll h.:ıttdır. 

!nc:iltcrc 1ı ı\..1rnıdakı bey 
ııüiıııdurdu-. 

Netice olnnı1. J?U 

ki Turlci~C>, bır mü~or h .. 'lttı re.Keti 
tutmuştur. 'c bııı t.ı hareketın 
mihengi, Tuı k ar:ttL'iin eınnıy ·tıd 
Ve.' Tw-lüyenın l yatı mentı.ıtıen, 
do tlukl.ırmu \"C t ruuı .ıdı 
kıılnıasına nliı.nı tcskil etıııenıekt 

Tımpul 

mali d... nonu'nun .utkunun c 
mı~etinı kb:ı :z; ~urnırkte ve 
nuhıkbn .,u cuınlcyı lm.:ıkt dtr. tn
,gıltc.re ile :ınl lındc, tt ı lyan

bild.rJyor: V an nlaşmaz.lıgından dogc1u 
U.nh e..-sul g. zctcsi, biı ınci say!ıısın-1 yetı tetlak eıliı)'•nız 

zı-

Yunanlılar bir 

şehrini 

İngilizler iki 
Arnavutluk İtalyan deniz

zaptetti altısı batıı·dılar 
(Baş tarafı i'I incı sayfada) 

:itılyım topÇl.GUn n ı;ok şıdQctlı tı
tcşıııc raı;mcn Yunaıılılal', !erleme 
zaman ıwı ı w udu ne ıntızareu d. ı:. -
larda b ~ bır ;ı?.ımle tutunuyoı:lıır. 

lfo,. .lliİ !At afın da uuyuk kmı.veiler 
inhşid .elliği merkez ınıril»kn da 
\ azıyet dab:ı must.ıbrdıı. 

/!I. ın:ın bu un .lıüberleı ''.W'.Uln .w;

keı lerinın biıyulı:: oesaı cLtu.i e kuv -
' ei n1ene\• Mecmm .i:tal,y;ıu1a:rdan çok 
ustun bulundu~unu te aru· ıeUiı-, 
ınektediı·. 

9 .itah·SJ1 t.&ııkıı tahriit Milcli 
Atına ·4 (n.ı.ı - Ccplıed l elen 

haberler mukemmel elu~k edilmek
meKtcd ır. Hududd ın gc.'lcn son ha
berler Pındu m ınta'kasıJıu, 

bin·iık 'Yunan kun't'1l..:n ıkı ı::uııden
bc;ı ken6ılcı ıylt> teması. n çel-lnt-n 
hal an kıta ... tı Uc Glın temas te:ııs 

etmi erdu·. Bu ınlııkn<l.ı şımdiden 

bir İtalyan taburu muhnsara edıl -
mıştiı:. 20 dusm~ ı ımkmrian d ·uzu 
imha ıedılnuşur. Gf!I'. ve kııhmlnr .kaç- ı 

~r. 

tUılyunların K;ılam ıs deremnuı .ş·- ı 
mal'nc kad puskurlüldukleri zan-
ncdılınektedir. 

Cenup mıntakEısmdn, .lıer ıuır kıla

n tını kulhnaıı tt ıly.ın kuvvcUt!rinın 
ş ddetl b1r hucuma ~.ııdıkt:ın on-

1 ra bir Yuıuuı :fuknS2 ılcı leıncge mu
vaffak olmtıjlıı . Du an topcu unun I 
a"Ugl çiddc1lı hırna}'e utr uc ragmcn 
Yunanlıl:ıı· tc.'pclee hakimdir. Bu 
mmtakııy, h('r saat buyuk <t k\'i~e 

kıtaatı .etmektedir. 
Tey d eclilm y" ha cı1c.rc gop 

cllı Trablu askcı:ı c 11· alınmı \ (' 
bir ltaly n moturlu nal:lcyc kulu Ar
UU\ ut ı ettlo·ı 1.ı:ıraf.ınn n d ıgıtılar k 
iınh· ed1 t:r. 
l~wuwldar Eiklist.u.yı aapt 

otıni!oiliır 
D!.'lı:rad 4 ( • ı ) - Iti'.llter: 
Hududd;ıo • len hailerlcı·c göre, 

Yuruın ku' cllcri, llild · ·~·J ..uı,ptct

mi krdır ve Go ee'!Y.e hattun t~pcler
den ıt.lyaıılnı:ın Ama\ ut.ıuktakı bu 
iaşe iı,,!eonj b ınb;ırdım n et :nektc
diı:ler. 

Söylend c ü m hu kaptan 
Varda kumand:ı ındal!i ·&et<- gru -
pu, 30 ııı k.i5ilil: lll· km .. et e '!ır.ı ı

yr.yı t hdid _cd"ıı ı_ ılyun oıdusununl 
mun.a .al.e--... mı Ur. 

,föride İn::;iliz kıtıı.ları ~ 
edHdi 

Atina 4 (a.n. l - in iliz kıt&ları-
nın b lıt'a Ci lıra' edildı !ini 
bildiı't'n 'Yun 
ger biı· (Ok Yun n ad,ıl ı-mn d'.I ln -

.(Baş tarafı 1 inci ayfıMa) 

n geçen cuma gec:esmden öaha 
müessir oUı.rak uıgiliz bombar
dunan ta:yyıu-ekrmc karsı koy -

ustur. 
Dün geceki taa.nına clutlar 

engel olmu.~ tile de başda giden 
tayyare aydwlabGI fiieı-ı:ıklr!' -
:mış ve sonra. apğı merek b 
ca gadar arasıaa ıre demn·y u
na mütea.dılia lbMlbalar a~ 
tır. 

ID ii-er tayyareler de Nnpoli 
civarındı RE;ggıo Reale p tı:>l 
dopo1 r.ma a.nnu rek mu
cssir bir tarzda bu depolan' 
:bomba.lamı~. 

Almanyadıı 'Kiel tersaneısi bır
birı a~ından geten tayyar ele -
ıimiz tarafından 70 dakika mü
temadiyen GMfthM'dl!l\an <edil -
mif?1ir. llk tayyare tersanede 
yangmlar çıkamu.s ve bir saat 
sonra gelen tan·areler bu yan
gınların hala devam etmekte ol
duğunu göıınüşler ve tersane 
ınınt kasınıı ağlı· çapda bom· 
balarla mi.ilcaddiıl isabctıeı· kay
<krek iki büyiik yangın daha 
çıkarmıslardtr. 

Bertin ~nlh foklHini t~ 
etiiror 

Berlin. 1 (a.a.) - Yarı rı."'Smi 
bir membadan bildiriliyor. 

Yabancı gazeteler. M"ıh"'er 
devletlerinin sulh teklifleli yDp-

1 tığına dair yabancı ·matbuatta 
yenid n çıkan şay.iafaı· hakkın- ı 
da Alman lıar:ici\ esin len sarih 
malU..'Tiat islemisİerdfr. 1 

Alman hariciyesi, Milıver dev
letler.inin siyasi ve askeri saha
lardaki bu.giinkü vaziyeti na
zaıı. lıkkale alınırsa. bu devlet
lerin ,.mu!ıasıın lat nfa bir sulh 
teklifi yapmak için sebelı gor
.mediklerinin tebarüz ettirilmesi
nin bile zaid olduğu cevabını 
vcm1istir. 

I..onclm, 4 (a.a.) - 56 gece 
mütemadiyen bombardıman e
dilen Londra mıntakasında 3 - 4 
lkincitcşrin gecesi hava tehlike
si i. ri:!ti \'cıilm i~tir. 

İTİZAR 
Yazımızın çokluğundan (Bo

şa giden gayrctlerJ ve (Dönü 
tefrılrnlaı ımızı koyamadık. 'Ô· 
zür dileriz. f 

:• ' 1 •:;.,.· 1,, .. ·-· . ,, 
gıl z 'i:U\ \ etlt•ri ılır.ır <'dıkcN!'ı unııdi- ,. -. 

nı i%1ı::ır eyl l e ledir. Er Ş .,T RIZ 
lı gılız d~ni~ \C ~cı ı .. V<> lc-rinin

1 

RA 1 A 
b -~a faa1ıyc1.iııt> de ınü ar edıl nek-

"tcd r. Ti YA TROSU 
Halide Pişkin l('J'al~r 

AZADE TARCAN Beyoğlu Halk Siı masında 

K•ş jimnastik !kursla
rına baş1amıştır. 

Tel. 81430 

Bu nk,aın 21 de 

(Ve ·nin Çocuğu) 
'l~OD L (3) :.•EHHE 

T: 4051 l. Gişe açıktır, 

Bir adet pres dökiim tesisatı alınacak 
Tahmın cdılcn bcdelı «25.00D• lira olnn bir adcd jpreS dfildıın tcsısau 

Askeri !Fabrikalar Umum ıidurlüğCi merkez satın Qlma komısyonunca 
18/ 11/940 pnznrtcsi gunu saat 15.30 da kap lı z:ır.fh i odilecektır. Şart
name p;u-,;ı ız ol:ırak komıı;yondan ~erılir. T lıblenn rnmallk:ıt teınin~t 
olan «1875• lirayı havı tekli! ınektu plarıııı mezkur gundc sa.ıt 14.30 a 
k:ıdar komisyona vcrmekrı \"e kc.ndılcrinin de 2400 nunıar:ılı knmuıun 2 
ve 3 ruaddelerindekı vcsaikle komisyoncu olnıadıldanna \'(' bu ışle a15-
kadar tucc:arfüm olduklanruı .dair Ticnret Odası ve.~ika ile mcz)<ür gun ve 
s:ıatte komisyona muracaaiları. <10339• 

- İstanbul Gümrükleri Başmü
dürlüğüı1den: 

Fındıklı soğukhava deposundaki tuzlu 
domuz eti satılıyor · 

ihale gunil 5/U/94Q salt 
M lktarı Değerı l"e.yl 

M.K.N Marka No. Kilo Gr. Lira Ku. Li. Ku. Efya cinsi 

2370 - - 57018 000 47325 94 3549 00 l'uzlup domuz eti 
Yukarıd.ı degeri, ınıktar 'c cin 1 y.ızılı domuz etı 1549 s:ıyılı kJnun 

mucıbınce \ e 2490 sııyılı k nun hükUIPleri e tc\ fılrnn Sirkecide Re~adiyc 
C3cide«ıdeki h:ılı antrepo,.u dahilinde gun r k SJtl' müdmi~uııde !i/ıkit.leJleJ 

rın/1940 salı günlı ö leden sonra sa t 13 de açık .ırttırmn il~ trnn ıte satı
lacaktır. Bu hususta Tıc ret Vekaletinin !ısans otntı'>cl esine alıcı intızar 
edecektir. isteklılerin belli gundc ;:ıt 12 ye k.ıd r pev akçesinı \ ezneyc ya
t rnuş olm:ılar• lfı~ımdır. İhale unilndcn ev\ el nnt 12 ye kadar eşya nm-
barınd gonılebilect'g~ :.tan olunur. Telefon: 23219 (104GG) l 
İstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden: 

Gümrüklerdeki sahibsiz eşya sahlıyor 
Mıktan 

.Kilo Gr. 
10 000 

8 500 
iiO 000 

586 000 
:iül 000 
501 000 

8 200 
34 500 
66 500 

27 

80 
2593 

420 
15 
47 
37 

41 
o 
1 
o 
1 
o 

74 
150 

5 

6968 
o 
1 
o 
1 
o 

300 

000 
000 
000 
000 
500 
:500 

000 
100 
410 
SGO 
240 
700 
600 
000 

400 

000 
960 
100 
710 
700 
880 

1 900 

' 800 
2 100 

10 
o 
3 
6 

rn 
1 
4 

177 
10 
10 
21 
1 
1 
7 
7 

394 
440 

6 
12 

Değel'i 
L1ra Ku . 
820 75 
142 25 
122 40 
25 60 

180\ 00 
525 55 
69 16 
63 33 

339 55 

1271 
202 
152 

72 
194 
73 

100 
58 

llG 
66 
G7 
64 
61 

352 

392 

5971 
73 
84 
5·1 
65 
76 

117 
66 
81 
88 
50 

102 
241 
54 
96 

129 
2·13 
llJ 
56 
58 
81 
99 
62 
00 

100 
50 

172 

66 
59 
10 
8& 
5i 
74 

02 
40 
52 
92 
62 
72 
33 
50 

60 

76 
12 
20 
12 
40 
60 

81 
87 
50 
00 
20 

EŞYA 

Safı ı pek ıneı.ısu~t 
Kordcl.ı ' 
!Bo:y (Anilin) 
Matbaa ımıreKkebi 
Sun ı l!pek ip1i&ı 

Kııtr.anlı kendır si · 

ClNSt 

l\1~tıırne'l yu.n erkek d i 
Kuilanılmı$ oto ıç \"e dı 
Bııy\arlığa hsus hayuaatı :ıdif 
yapm.ıı:a mab us ilet 
Mevaddı Si<tre ile re~ l».t 
duy 
Yun ca:t 
Silikat 4ö sut 

a roulan: ad ~ 
Mustitınel p çamaşır varta 
ıMiistaıneı afı yün ıyatak R yastık 

'.Pamı.ık merısut'ffitan iÇi dolu !rata'k, , 

Safı ıpek mensuc.ıt 

Safı ıpek men::.ucat 
lpel:l tıkd.u pardesu 
Sun ı 4,ı:>ek pardt'$U 
Y .. :ı:ılı re "ınlı ~.agıt ıliın 
J>nırıuk kadı!e ytıili.ı 'kanepe 
ve ııııd ılyc 

luka• \ a ı.utular içtude ı,pek a.~lı 
denden )ılet ınahfozct ı 

Tcıp hnlınde o'fra mu bal 
S:ıfı .ipek mensucat 

> 
• > > 

Vuı1 mahlut .i.P<'k mensucat 
Dol<uma kuımıştiôn EUO'ı Jpek k.r;nat 
ıo ndct 
Kuzu d bU kurk 
Keçı dcrı · kürk 
Tuy dcrisı kurk 
Müstar!ıcl yün ce-ket, ,.elek, p~loa 
.SaQ ipek mensucat 
Dudnk ruıu 

1 
P .. muklu ş;:ıpkalık kordela 
Muznclı tadilin musta:hı.ar (puro) 
Sun'i ıpek şapka kordclası 
Gcyrimczkür uçan yoıglı.rdan bonlcan 
Agaç s.ıplı rlbise !ıı·.ças.ı 

Şar halısı 

içı kuş tüyu dolu ~muk ıvasLık 
lçı yun dolu p nuk yaUı.k ı·e y"" tık 
Safı ıpck ıneıısuc:.at 

S.ıfj ıpek masn ve yastık ortülel'i 
H. Iı 

1) 

Kııli yapak 
Hnmızatı şahmıycdcn olein 
Dolu "nema fılmı 

> 
)!> 

Şdrtnnıne Ank.ıı.ıd;ı B.ıyd ... rpaşad:ı Tcscllum 
Sevk Şerıı~ıı de, İzmirıL tzn\ı IDaG goı'Ul-Obilir. (10184) 

ve 

* • 
ızag.:a çekılınis vaziyette 

etre e:ı ıdc.' \ t' bıri 2.75 di-
> d b mö t..ınu t. \ e 90 gundc 

u=.;.ılıle munV. sa.:a kon-

il 

r komi y ıı cıslıgınt> verm !eri la ın aır. P )ı> 
ler ·n post ıda voıkı ol bit el· teehhuı ler kabul edilmez. 

U\ akbt temruat ı W liı tr. IFeunı v..: c sı 1 tı e rtı."ımclcrile muk:ıv.c
leaıı.me esruJan ıid:ırcmızm Haydarp jOI, Ank .. ra İzınır tŞ!ctme müdurluklc-
ı· nde l ııcret: ız ol.ıra;: \ crılır. (lö-103) 

İstanbul Defterdarlığından : 

) 

olanlar 
taı ıhıne 

ı Hukuk Fakuıtesı bı
kbr. tmtfhana gınnek 

futol!rrı n ı 

4 - Sıhhut fJ'JYU -e kiığıdı ) kazsnanl:ırdan alm;ıcaktır. 
5 - 4 'iXfı eb ..ıdmdıil 2 fo• ı~ \{ 

DEfiiZ LEVlZIM SATIN ALMA KOMİSYONU il.ANLARI 1 ._ ____ _ 
Mevcud fenni ı"'lnım 

lıleım k nısyonda me~cud 

l\lofor alınacak 
b n c b • xi motor nhnacaktu·. istek-

u:..L-:,.:c.uıo: gore hdzır ıyacakLın tekliflerini 
en Geç 12/2, Teş 194-0 salı ı i.ikŞ<lıı ıı dar ko n~y"'.a vennclerı. 

(10408) 

• • 
T•bmın bedel Temınatı 

Mikdarı CtQSı 

c' t!Jn. 

40 Adcci 

3 " 
~ > 

l% /# 

ıı > 

!O • 

,. .,. 
y nguı hort 

Lıra Kr.Lıra Kr. Eksıltme gun ve saati 

1974 00 -96 111 7t2JTt>şJ94U perşt."lllbc 14.30 
3-13 7 712. Ti"" /040 > 15.00 
l 24 Hl 7 uo Teş /940 > 15,30 

W ı·n bedelı t ı temuıatlarile eksiltme 

* • 

> 
rekor..ı 

hız:ıt nnd yazılı atlc.rdc pazor-

• 
210 X.80 

neme 

un e p.ı• rlıga ıştirnk 

bulu.narı komısyonn ınur.ı-

l > p • !.atıf y.,z.ı ~-
3 > J<~k-ktrık ıngırcıgı 

1 • Komıd.ıtur 
Hi > .Arı ;>Ul 
10 > SPort 
30 lelre El~tnk 
ıo Adcd 
30 , 
3B , 
u • 
2;ı » 
24 • 
4 > 

• > 
2 o 
2 • 
1 
ı • 

l•teklilcl"ln Kasıınp..,µd 

Kilo Gram 
... Eter do 

zen it 

bulu n k 

* • • 

. 
ouu Fuı ldc-lııt toz h lındc> 

~ 

1 
Gl~eı ın 1.26-30 Be 

alz.emeıün h r bir kalemi 
ı.ı den ı tıb.ır. n pazarlıkla nlı~ 

ı yoııa tnw .ıe4iatlan. c10413• 

17 
15 
17 
18 
16 
20 

000 
600 
070 
590 
4-00 
290 
500 
500 
000 
000 
000 
000 
650 
800 
350 
000 
000 
000 
700 
000 
200 
500 
200 
300 
800 
700 
:()()() 

250 
233 
157 
165 
158 
161 
119 
712 

10 
50 
60 
88 
00 
00 
05 
05 
4.2 
00 
20 
HO 
42 
00 
00 
50 
50 
75 
00 
62 
25 
12 
430 
72 
80 

> 
> 
> 
> 
> , 

> 
> 
> 
> 

. ~ J 

:; ıo 
10 
10 

50() 
2-0 
5 o 

321 
112 65 

> • > 
insan tartan baskul 
At.ıturl. albiıınu 't? o.ria okul ders 
·itaplurı 

475 000 307 

366 
74 
8.2 
85 

95 Kur un boru ıle ıt>ürettep elektn!k 
kablosu 

'.333 
27 

114 
39 
'81 

51 

000 
500 
000 
200 
000 

000 

646 

GO 
75 
75 
70 
do 

196 48 

M tnhzaratı kimyev"yei sınaiyc 
Lfıst k a,.akkabı ökçesi 
Formıtl de'hit 
Bnkırdan s:ılon e yası 
!Bı 'C'r t ı·afı 1.ı.stık \ c knu uk s.urül-

ipcK mE'n ucat. 
MC'\ ddı saire ,le murettep 

ndık 

37 700 156 55 Ma"lb. :ı hurufau 
8 000 53 24 Gul lıt kutu 

57 000 108 65 Knsaı lı pamuk mensucat 
1271 000 J 70 74 Katranlı dam mu ambru::ı 

l 

2 
:ıo 

10 
ıo 

15 
1 

5 
adet 

> 
> 
> 
> 
> 

a k u 
2 

l 
5 

l lık 

!ık 

v 'e m::ıl eme !)/2 Tes./040 cumar• 

~nhisarlarJ!:.. Müdürlüğünden: 
Son Teıgraf gazetesinın 26/10/940 giinlil nüshasınd:ı nan cdild ği üz.ere -

yukarıda kilo, değeri ve cinsleri yazılı cşyanm satı lıın 11, 14, !6, 18, 21, 
'22/11!940 günlerinde Siı keclde Reşadiye caddesindeki halı antreposu dalı -
Jindc.' gümruk snhş m{ıdurluğiındc yahu;: 19/11/910 gunünc tesadüf eden 
ıı:at s ikind komisyon tarafıdan Kuruçeşmc antı·epoı;unda lU49 snytlı ka
nun hukmüne tevfıknn ve 2490 snyılı knnunda yaulı usuller dahilinde acı. 
arttırma u ulıll' satılncaktı ... 1 kklıleıin ihale günlerinde saat 12 ye 1.ad. r 
"'I o ayılı kanunda yazılı \" katarı ı nz eyeli> cr€k 'C 7 .5 pey nkçelC'rmı 

• 
Şirketi Hayriyeden: 

I - Ş:ırtnnm ı mu •ıL n e 130 b.n adet'! yuzluk tuz çu11ıılı ı rntcahlııdı 
naın ve hesn mn p ı .hı tın nhmıc..ı'.br. 

ıı - Pazarlı t "OnG lı;.tO arş:ı•nbn g n:.ı sa:it J4 de K 
zıın ve Mübaydnl şu':ıc ıııclekı ... hm komısyo:ı ıı~;ı r.ıpil ı 

III - Şartn m ~en şubeden r;a all!Ul\.I l . 
IV - i&teldılcrm p uır ık ıçın ti Ylll oluıı. n •" ı ve ı ı 

c~ ıyat iızeı'.inden 7.5 guvenmc parnlrıle birlıkte ın ltuı J , yo-
n:ı murnca:rtlıırı. 04G.\> 

l - !Kaba.ta.') i>Ju>Je inclc bcledj.\•cınizoo yapılmakta. olan 
n1ıhın insaatı Eoebehi~le ba yapurln.rı örıüıı1tizdcld per
~nhr> .illalun l!ılJ itihareu 20 gün nıüddeHe Kabata_ isk&-
1 ·n~ u,::ıaı }&caWardtr. neye )71.tırmış olm:ılıı ı lazımdır. :!hal gu eı ncı n e\ \ c.'l üç gün zaı! n-

da sa b saat 9 dan 12 ye adar alıcıı ı " ycıları ::ıı b~ .. ı rmda m u!ü d i- 2 - Bu rnüd:ll-t za.rfwda mba l\'11.purlan seni! i Kaba-
resinde gor<'billrler. Bu eşyalardan ınnaıfa her un mutefcrrık eşya s .. tışıl ıran 'rıkeci t\'e :Üsküdar ba.ttı üzerinde 
yapılmakla olup liste.teri s;:ılon ilim taht:isın a asılıöır. Telefon: 23219 -•--~-;;;.:,;ferde • ra kılınacaktır. 

(10462) --liıllliıiOil.-.ıL"':.r.o· 
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M.LLI PİYANGO 
Dördüncü t.ertih planı 

zengindir çok 

Birine· 
• • • 

ı CI 

De i ehzade 
Yusuf izzeddin 

(Baş tarafı 2 1 nci şayfııdn) 

ç 

Maliye Veka eti den 
Gümüş yüz kuruşlukların tedavülden 

kaldırılması hakkında ilan 
istihkfimlar vücuda getirilmiş, Gümuş yüz kuruşlukbrııı yerme gurnti;ş bıı· hı alıklar dtırp ve piynı;aya 
bu istihkamlarda yer, yer açıl- ktifi mıklard;ı çıkarılmış olduğundan gumUş yuz kuruşlukların 31 1klnci
mır. odalara kill doldurulmuş- kanun 1941 tarihinden ~onca t(.'Clavüldcn kalJırılması kararlaştırılmı~tu-. 
tu. Gülleler bu ycrleı-de tecrübe Gumuş yüz kuruşluklar l Şubat 1941 t rJhınden ıtibaıen urtık teda-
edilirdi. .. vül <'lı iyccek \e ancak yalı ız mal sandıkları ıle Cü(!lhuriyet Merkez Bon-

Devlete aid topların tecru- kası şubelerince knlıul cdllcbılcccktir. 
besi de burada yapıldı ve mat- Elinde gumuş yu:ı: kuruşluk bulumınhıı ııı olan ~1 sandıklarilc 
lfıba muvafık bulundu. Cumhuriyet Mcrkc7. Bankası şubelerine tebgıl cttırmeleri ilun olunUl'. 

Avdet edileceği sıı·ada. vcliahd ======(7=0=25=)====(1=0=2=16=)=================== 
teşrifatçısı Nesib beyden, ma-
dam Krupa ne vermek münasib 
olacağını sordu. Nesib bey de 
- en münasibi hatıra olarak 
imza ile fotoğrnfinizi vermek
tir . İmparator bu madamın eli
ni öpüyor. Sizin de veda eder
ken elini öpmeniz lazım. 

E~fcndi - Ne re!'mııni veri
rim ; ne elini öperim. 

- Niçin? 
- Burası adeta üniformalı 

banuosu bile bulunan bir hü-

Ankara merkez hıfzıssıhha 
satınalma komisyonundan: 

1 - Mıicss~eınfa H'Jıı ciııs 'e mikw11 ıı~te inde 
nçık cksıllme suıetılc satın ulınacakllr. 

.. . 
muessesesı 

yı11:ılı 61 kııl"m <.-e=ıı 

2 - Eksı ltn.e ll/ll/940 pazartesi gurıu saat il de- Ankara merkez 
hıfzı<. ıhha muesscscs1 atın nlmo komıs,lionundn y:ıµıhıcaktır ı 

3 -- Tahmin UL'<ielı 4941 lira 50 kuru:ı l lk tt•ınım:ıt 370 lıra 111 kuruştur. 
4 - Şartname ve hstcsini görnu.:k ıs1iyenler ~:omisyonn murncaot ederler. ı 
5 - iskklılenıı mu\'altkat temınatı yatırmak uzere bır gun ev\ el ve 

konun vesıkalaı ılc lıcr.ıber belli gün ve ı;antte komısyono g,..lınelerı. 

(7208 - 10336) 

k ümdar sarnyı. Ben impar.ı - ========================================== 
torun yerinde oısam clüny~<la Ankara mer~ez hıfzıssıhha müessesesi 
buna tnhammül edemem. O ıse, 
gelip bu kadının cı~n~ ö~~ü~or- sahnalma komisyonundan: 
muş. Hic efraddarı bırı, hakum-
darlara m ahsus teşkilat sahibi 
olnbilir mi? 

Fakat efendinin bu imtinaı
na meydan verılmedi. Nesib 
beyle seryaver Hasan Cafer 
bey veliahdi fotogrnfıı;ini vcr
meğc de, madam Ifrupun cimi j 
5pmeğc de ık na l"ylcdıl, r. 

Krup sara:y'fnda vc::lmhde ve 
maiyetine hizmet edeni re de 
derecelerine göre yadigarlar, 
. ıtiyeler verildi. Veda edıldıkten 
~onra tı·ende mahsusen hazır
lanmış bir vagona bırtılcrek Vi
yana tarikiyle ve mufarekat -
tan on yedi giin sunra İstan
buln avdet edildi. 

(Arkı ı rnr) 

S. No. Cinsi M ikdarı Lıra 

1 Tccnıl>ı tupU 5000 aded 300 
2 :Fıltıre kağıdı 51100 > 150 
3 Çiçt>k a ısı tubu 10 kişilik 400000 > 5060 
4 Çıı;t.'k rı ısı tubil 1 ki.iılik 500000 > 2500 
5 50 kışılık ı; çel;: a ı.ı alır cam 

kap.ıklı c ııuınuııec:i gıbi 5000 > 25Q 
C5 50 kı ılık c;ıı;ck aşı ı .ılır b.,galit 

k:ıp.ıklı 111şc nıiınunesi gibi 5000 > 200 
7 Ampul t ıcrezi 20000 > 200 
8 Bo scı urn ampulu 15 cc:: kodeksi 

camına gurc 50000 > 2500 
9 Bo!': <pruın ampu1u 5 cc: 100000 > 3000 
ıo ı pektroskop trans ~ımıt ı > 150 

14250 1 
1 ·- Mucsscscımz için cins ve mikdıın yukarıda yazılı 10 kalem mal

:ıcrnc kaprılı uır! usulılc 26/10/940 tarıhindeıı ıtıb<ıtt:n rkslltıııt>yc konur-1 
muştur. 

A•kerlı"k 1• etleri ı 2 - Ekı;ılimc 11/11/940 pazartesi gunu s .. at ll de Ank:ırn mcrkczı ı 
""' "'ıi" _ hıfzı ıhha ınucssc ı s:ıtımılma komisyonunda yLıpıl. c:ıktır. ~ r-------------- 3 - Tahmın bL•<icli 14250 lira ilk tcmlmıt 1068 lira 75 kuruştur. ı 
ŞUBEYE D AVET 

Fatıh Askcrlık Şubcs nd~r: 

Ycdlk n..ıkhyc tegır.en Abdulh< eh 
o •hı H~ı ryin H, yı iıuP, 

Nıılb. nt er 317 doı ınlu Bekır o· -
u Mlhıncd Alnın 24 s;; • z.rirnd 

4 - Şartname Ankara merkez hıfı.ıssıhh:ı nıtiesst>.Sf' i ~J t.naln n ko-
mısyonundan p~ır.:ısız alınır. - 1 

S - Teklıf mektuplan mua;n en gunde rn:ıt ona ı,~dar konu yona \ i'
rılmiş olm:ılırlır. Ml'ktuplnr nıııhur mumu ılc ınuhurlii olac, ldır. 

6 Jsteklılcdn muvakkat teminatı yntırrna~: U'lertJ bir gun C\ \'Cl \'C 

cksıltme~e iştirnk etmek üzere belli gun ve saatte l:omis,li ona gelmeleri. 
•7209> cl0337> 

Üniversite A. E. P. Komisyonundan: 
749 liro 64 kuru kcşıflj Fc:<l fakultesi konferan~ salonu d:ım tam rı

nın <ıçık c'.sıltme ılc lhalC!:i 8/11/1940 eum:ı gı:r.U mat 15 de Rcktorluktc 

iyi ~!umurta almak herkesin işi 
değildir. Ampull!r için dahi böy· 
ledir.Yanlış anlaş ılan bir tasarruf 
düşünülmeyen akibetler t ev 1 i t 
eder. 
'Ampulları ucuz aldımz diye ten· 
viratmız ucuza çıkacağım düşu· 
nüyorsanız aldamyorsunuz. 

Bu nevi amputlar dehşetli elek· 
trik cereyam sarfederler. 
Hakiki tasarruf yapmak ister· 
seniz, kalitesi denenmiş 
TUNGSRAM ampullarmı alacak· 
sınız. 

TlJNGSRA 
E N A Z1 p A R A y A • E N e oi A "' o 1 N L 1 K 
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İstanbul Nafia Müdürlüğünden: 
aıırl 1" 7/11 1940 taııh pcı şembe gunu , .ıt 3 d" J ;tanbuldn Nafm Mu crl Jl.İ 

gu bımısuıdn eksıltıne komisyonu od:ıo;ınd:ı (2498.45) l.iı a keşif b ~tı 
Jll~ Topkapı - ::iılıv:ri - Kıı~·uk1;ekıııcce kopı llHI k.ırşıJ;ışııı.ı ımıhallı 

~ p.ızdlılt usulu Jle ek~ıhmcyc l .. uııulrnuı;;tur. .. 
t l'lul,n\Cle, cksıltmc, Bnyındırlık ı~lcrı ırf!'m:l, hu"'usl ve fenni şaı'ltl3 dil 

n'IC>lt'rı proJe J<cşıf hlıHi f!Sl ile buna mutef~ı rı dıce.r e\ r .. k daıı ('Sll1 

goru lc<:• l<ttr, 
Muvakk•ıt tcmın.ıt (183) lirr.dır. 

i tcklılf'rın ı•n az hlr t.rnlıhhttc (1500) lll'ulık bu işe 

ğm. d.ıır ıdaı t!lcı ındt>n almı,, •ıldugu 'esıkal.ırn istınaden 

~ııtuduı lugıımlt·ıı alınmtŞ ehliyet ve 940 yılına md Ticaret 
ile ıııl·zk(tr sııat1c gelmeleri. ... {10126) ~ 

=======================:'.:-=================~ 
Nafia Vekaletinden 
Ekı;ıltmeyc knnul.-ın iş' k 

11 
l• 

l - Tarsu ·ıa nerdan ulaııı<ı .,dıtKtsi ıkın• i kısım 'e dPşarJ 11 J ıı 
ları ık sınai ıınalfıtı Vl ışldmc hin.ıları uış:ıatı muhammen lteşıf l• 
v; hıcıi fıyat uıı·rıııclcıı ~800.000 lir'-ılır. 0e 

2 Ekı:ıltınu 20/1 l/1!140 tıırıhııw r:ıstlıynn çar1".ıınb;ı gumi :ı:ıt 1j
011

t 

Anr>:ıı :ıda sulnına ı~leri i;ılctnl<' merkez i»ııaı;ı içırıc!P topl •• nnn su C"k"' 
rırt\lrm:ı komısyonu odasındn kap::ılı z rf u. ulıle y.ıpılac:nktır. 1, 

3 İslt•klılt·ı·, eksiltme şartnaMesı, mukme!f' ınojcsj bayındulık ı;\I 
ı;ent 1 ":il tmıınesi fonni ş,ıı tmımc \ e pı oıt:lcr1 •40 .. lıra muk:ıbılırıdt 
ışh•rı ı ı· ı;lıgindcn ahıbiliı lcr. J<Oı 

~ - F.:k1>11tmc~ e giı eôilmck 11;&11 ıstcklıleı in c35.750) liralık rnu"• ~ t<l' 
tenıırı.ıt \ crrnt•sı \ c eksiltmı:nin ynpıl:ıcngı gund"n ••n :ız ıiç gun c\' t ıır , .. 
lt.>rıncte bulumın \ esıkal:ırla birlıkte hir dılckçc- ıl<' Nafia Vekfıleunc ıı\.,yı 
c;ı,ıt edı•ıek bu işe mahsus olmak uzen: "H'!ı1'.ı .ılmal:ırı \e bu ,,ecı 
ibr .. ı; ctıneıcr· ş:ırtt ır. ur• ıc: 

B.ı .uddı t ıçindc 'L'Sık:ı tulebındc bı.:lunm).}':ınlar ek iltmcye ı 

ea• r ıc2.lı•ı-. bıf 
5 - - l tC'\lılı : 111 teklif mekiupl, rını ikincJ maddcdn yaıılı !:.'l• ıl(• 1, ri 

• at CV\ eline kad. r su ışlcrı rPi~lıgine ıvıakbuz muk• bıllndc \ erı• l 

' I _' ı " • ol:ın gccikmel <6940 10~ 

Yönetıf11 598 Sayılı Celatiye T. K. K. 
kurulundan : ~o 

597 sayılı Selunpdşn T. K. kocpcı. tıfı genel kuı ulunun 22 f • 
ı • 1 gıımıııdc 598 sayılı Cclaliyc T. K. koope .ıti!i ılc birleşmek uz.er~ 

etuğındcn t;ıs:fıye olun:ıcnğı ılan olunur. ~ 

İst. Liseler Alım, Satım Komisyonlı 
Reisliğinden: 

f 

1h. Nicn sonrn on beş gun ıçindc m.ılıallıı de tcı;lim Erltı uı • 
i"ın _.,45 lır;ı tahmın bedelli 65 aded oba \ c 715 lira tnlımın bccle 1 tıl' 
adcd ı;cıbn borusunun 6/XI/1940 çarsc.n oı guııu s:ı:.ıt 15 de I~ıı:.cJcr (l ' 

11lm. komisyonu bımısınd:ı :ıyrı ıkı Knlı m olnr J. açık ek ıltınclerı ' 
c:ıkur. Sobnların ılk temınatı 176 'c borulıırın tcmın:ıtı 54 lıı. dır. 

Ş.ıı tn::ım~ Galatasaray Liscsindcdir. (10154) ~ 

lstanbul Nafıa n1üdürlüğünden ı el'' 
181 l l l 940 paz:ırlesi gunu saat 15 de ht.ıııbııl<Ja N fı. i\tud rl 1 

' 

ltm• K m· ~onu ocl,ısınJa (1320 Gl) 1 r. 1.1'. ıı oeddli 1 t. ııbul M· rı 
uıırl ·ı blrı.Jsı t.ınur.ıt.ı açık ek ıltıncye konulmuştur. 1 • 11.Jl•' , 

\İ• .n de. eksiltme•, bayındırlık ıı;Juı gcı .. ı, hu u-ı 'e fcnıu 
c;ıf hUI. <ırıle bun.ı m ıte cnı dıber evrak' d:ıııc ındc. t 

Şehir 
tiyatrosu 

temsilleri 
Tcpebaşında Oranı Kıı;mınd3 

y:ıpılac. ktır. ısıe!dılerln 57 lirulık muv:'l:kat temin ıt makbuzu \ l' en :ız !lOO ~~111 
, liralık bu gılıi i. yaptıı:ına daır ih.ıledcn sekiz giın evvel lst<ınhul vıllıye- .-?"'h------- ---

5/11/1!>1 S 1 un k ımt 

.& • t 20 - 3f ( 
& I RA NA 

' tınden alının ı ehlı~C't vesikn ı ve 940 yılı 'l"knret Od:ı ... ı ktigıllarlnı l1.1ınıl 
I • olmal:ırı. Keşif, şartn:ıme, mukavele projl'Sı her s:ı,ııı Rf!ktorhıkh gorülur. 

• 10220 

Sahıbı: A. Cemııleddln Saraçoğlu - Nc~y~ıt Muduru: Mııcld Çetin 

Basıldııı yer: ( H, Bekir Cursoyl•r ve Cemaloddin 8a,-aço~lu m:ıibnnsı) 


