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Hariciye Vekilimiz MÜNA~EsArı 
Beyanatta Bulundu ~:!~:'.'.~~::;,:~ 
·M i 11 i M ü d af a a Ve k i 1 i d e 1 z a h at V e r d i 
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Ablukaya karşı· 
Abluka 

Almeny•nın ln1Iiltereye 
lurrıı illin ettill tem 
eblulıa, e1111en herbin 
b•ıını:lanb•rİ meocuttıı; 
Alm•nler, yolnız lnllil· 
t•reye 11iJen J•fil; bi. 
t•r•f lirnanlerı:l•n bi. 
taraf lim•nlara 11iJ•n 
bit•r•f o•purlerı J,. • 
ellui J*fı:lilıı;• betırı
)IOrl•rJı. 

Grupu hükumetin Parti 
Siyasetini 

Ankara 21 (A.A.) - C. H. 
Partisi Me~lis Grupu b i: ü n 
-21/8/940- saat 10 da reis vekili 
Seyhan meb'usu Hihni Uran'ın 
reislii>inde toplandı. 

Celsenin açılmasını m'ı · :ald~ 
kürsüye ııelen Hariciye Vekıli 
Şükrü Saraco.1!lu, harici siyaseti
miz b.ıkımından bizi alakadar e
den son dünya hndiseler_in! ve ~:m 
hadiseler hakkındaki hukumetı
mizin noktaı nazarını izah etmis 
ve söz alan müteaddit hatiplere 
cevaplar vermistir. 

Hariciye Vekilinin beyanatı 
umumi hcyetce tasvip olumnus
tur. Müzakerenin intikal etti
/;j bazı mevzularla Milli J.föda-

( Arkası 3 üncü sayfada) 

Tasvip Etti 

Hariciııe Vekili Sükrii Saracoğlu 

Yaı:an: ABiDiN DAVER L d Halifaks 

/A 
lınanya, İngiltereyc Of 

Amerikanın 
müdafaası için 
dört milyon 

l<•~şı tam abluka.nan Ingı"lterenin sulh 
.,uı. D. N. B. aıansı 

şartlarının değiş. Alman hükumetinin bnna dair 
uzun bir tebli~ini neşrederek İn
giltereye giden bütün bitaraf va
purların tahrip edileceğini bil _ 
dirdi Almanya, im hareketini 
bakli

0 

göstcrıneğe çalışıyor. Biz, 
Almanyanın hak~~ olup olmadı _ 
ğını tetkik ve munakaşa edecek 
değiliz. Harpte, kuvvetin hak 
teşkil ettiğini ve devletler huku
kunnn, her gün bizzat ve en baş. 
ta Almaoya tarafından da çijt _ 
ncndiğini görüyo~uz; onun için 
haklı haksız bahsı, asla müuaka
şaya dcğnte>. Bakınız; Almanya 
bn uznn tebliğinde hakkı nasıİ 
telfikki ediyor: Almany~ mayn 
dökmekte haklıdır; lngiltcre 
haksızdır. Al.manya bitaraf ge
mileri torpıllemekte haklıdır· 
İngiltere bitaraf gemileri mua '. 
yeııe etmekte haksızdır. Alman
ya, istila. ettiği Lehistan, Nor • 
veç, Danımarka, Hollanda, Bel _ 
(İka ve Fransadaki bütün erzak 
ve ham madde stoklarını miisa
dere etmekte lıaklıdır. İngiltere, 
bu. ~emlekctlcrin ticaret gemi _ 
lcrın~ kullanmakta haksızdır. 
Batta Almanya, kendi aldığı 
stoklar _için cmüsaderc, tabirini 
kullandığı halde, İngilterenin va
purlar.a el koymasını 11çaln1ak. 
addedıyor. Bu, birkaç misal, 
chak . mefhumunun ne kadar 
k.epazr edildiğini göstermeğe kiL 
fıdır , Onun için •ablukaya karşı 
abluka • nın haklı olup oİmadı<>ı- · 
n b' e ~ ır tarafa bırakarak ets.irlcri-
~·ı t~tkik edeceğiz. Hak kuvve _ 
1.ndır; Almanya, ablukayı tat
bık edebilecek km·vette ise hak
lıdır; yoksa haksızdır. 

Almanya, bitaraflara müraca
a!. ederek İngiliz sularına gemi 
gondermemeleri, aksi takdirde 
buralara gelecek bütün bitaraf 
vapurları tahrip edeceğini ilan 
edıy?r. Bu, maluı:nu ilam, hasılı 
t~hsıl kabilinden bir şeydir. Çün_ 
ku, daha harbin birinci günü A
merikaya giderken habersiz tor
Pillencn Athenia İngiliz ticaret 
vapurunu batırmakla işe başlı -
Yan Alınan denizaltı gemileri, 
so~raları tayyarelerin de yardı
n~!• ltal~·an ve Japon gemileri 
ınustesna Şimal denizinde ve 
A:llas Okyanusunda, inııiltercye 
gıden bütün bitaraf gemilere hü
cum ediyorlardı. Batta bitaraf 
bir_ limandan, bitaraf bir hamu. 
l~ ıle baska bir bitaraf limana 
l!'J~en bitara( gemil~rin de, bu 
dort katlı bitaraflığa rağmen, 
batırıldı~ları görülüyordu. Al
man~a, Ingiltereye karşı, geçen 
harbın !içüncü yılında, 1917 şu -

mediğini söyledi -Almanya A.orupay• •ulhu 
oerecclı bir ıureti hail• razı 
oluncı)!G lıaı:lar ln11iltere 

hıırb• J•oam ed•c•k 

Londra 21 (A.A.) - Lordlar 
Kamaras:nda Lord ffalifaks, ha: 
riciye nezareti işleri hakkındaki 
müzakeratta sorulmuş olan bazı 
suallere cevaben ~u beyanatta 
bulunınuştur: . 

•Birleşik Amerikaya kıra .. e -
sası iizcrine \'erilecek olan us -
lere mütedair tafsilat iki hüku
met arasında yapılacak ınüzake
ratla tespit edilecektir.> 

ALMANYANJN ABLUKASI 

Almanya tarafından ilan edi
( Arkası 3 üncü saııfa.da) 

asker lazım 
-------

Elli Amerikan DHtroyeri 
nin lnlliltereye ocrilme•i 

ihtimali kuvoctleniyor 

Va~ington, 2~ (A.A.) _ Mü • 
messıllcr ms.clısi askeri encü -
ıı:ıeni, 20 ila 64 ya~ındaki Ame
rıkalıların mecburi askerlik h' -
m

1
et!etr_i lehinde rniitalca bey~ 

c mış ır. 

. G~~eral l\far~hall, ayan mecli
sı butçe kc•nitcsinde Amerika 
kıt.asının miida(aa>ı için 4 mil
yl oıı. at~ker lazım oldultunu söy _ 
enıış ı.r. 

Vasinııton, 21 (A.A.) _Bahri
yeye mensup yüksek bir memur. 
50 Amerikan dcstrovcrin'n bir 
hafta zarfında İnııilterev~ hare
ket edebilecebni bildirnıislir. 

''TÜRK IRKI TEMİZİ 
NECİP ve ASİLDİR,, 

• 
İngiliz nazırları lzmir Fuarının açılışı 
münasebetile nutuk söylediler 

'"" .. - -·~~·--------

Kamarasında Daminyonlar na
zırı Lord Cal~cote, İn~iliz -
Sovyet münasebetlerinden bah
setmistir. Lord Caldecote sun
ları söylemiştir: 

•lnailiz - Soınıet münaseba
tında hu..ule qelen bir i11ileşme 
Kraliııet hükumetinin dikkat na

zarını celbetmiştir. 

Sovııet Birliği iki kıta üzeri
ne uzanmakta ve diinııanııı mü
teaddit mıntakalarında menfaat 
sahibi bulunmaktadır. Gcr.e mü-
teaddit noktalarda bu menfaat
ler, lngiliz menfaatlerilc tema

sa gelmektedir. En basit te -
ııakkuz her iki memleket arasın
da daha i11i münasebetlerin mev
cut bulunmasını amir bulun -
maktadır. Memnuni11etbahş bir 
ticari anlaşma için esasların 

mevcut olduqunu zannediyoruz. 
Molotof ile 11aPtıi/ı görüşmeler
d.e ~t.afford Cripp müşkül va
zıfesını maharet ve muvafiakıyet
le ifa etmiştir. Büııük Britan-
11anın sefiri müzakerelerin tica
retimiz için olan elıemmiııetini 

müdrik bulunmakta ve qörilş -
melerin bir itilaf ile neticelene
ceqi de ümid edilmektedir.• 

ftalııan • Yunan hududu 

ita/yan /arın 
Yunanistan 
hududunda 
t a h ş i d a t ı"\ 

Londro, ?1 (A._A.) :-- Bir a. I 
jans telgrafına gore, ltalyan -
lar, Yunanistan • Arna\•utluk 
hududuna kıtaat tph~it et
mektedirler. Yunan Başveki
li l\letaksas'm dün akşam geç 
vakit Kral Georges'u ziyaret 
ederek vazi~·et hakkmda ken
disine izahat verdizi bildiril
mektedir. 

(Arkası 3 üncü sayfada) 

ABiDİN DAVER 
4çı!ış günii 30 bin kişi tarafından ziııuret edilen İzmir Fuarından bir manzara. .. (Yazısı 3 üncüde) 
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Askeri Ceza Kanununun 
bazı maddeleri değisecek 
Askeri muhakeme usulü kanu .. 
nunun da tadili kabul edildi 

Ankara, 21 (A.A.) - Büyük 
Millet Medisi buı:ün Şemsettin 
Günaltayın başkaıılıJ!'ında top -
lanarak bazı devlet alacakları
nın tahsil sureti hakkındaki ka
nun liıvihasile zelzeleden zarara 
uğrıyan bedeli nakdi efradına 
ve Vakıf menba suları ile orman ' .,_.,,.,.,..,. 
ve zeytinliklerin işletmesine ait 
kanun layihalarının ikinci mü
zakerelerini yapar ak kabnl ey
lemiştir. Devlet meımurları ay
lıklarının ~evhid ve taadl.ilünc 
ait kanuna ek layihanın birinci 
müzakeresi yapılmış ve askeri 
ve mülki tekaüd kanununun 66 
ncı maddesine bir f1kra ilavesi 
ne ait kanun layihası da ta
lep üzerine Adliye encümenine 
teydi olunmuştur. 

Meclis bundan sonra ruzna -

.. .. 

Varılan anlaşma 
hududu 1912 

yeni 

hudut 
hattında tesbit ediyor 

Macar - Rumen 

\Müzakerelerinde 
Müşkilôt ç 1 ktı 
----~ 

ihtilaf Mil.oer devletlerinin 
lı kemlitile holl&dıltcck . 
Bükreş, 21 (A.A.) - Rcukr 

bildiriyor: 
Dobrice hakkında, Bu' ~.ırıı;tan · 

la Romanya aras:nda an:as.ına 

vapılınıştır. Craova müzakerele
ri neticesinde varılan an\asma 
yeni hududu 1912 hudut hattın
da tesbit ctmcktedır. 

mede bulunan ve Milli Mıidafaa · / 
(ATkası 3 üncü sa~1ada) Jlf. Müdafaa Vekili Saffet Ankan°I 

Romanya tarafından Bulr<a -
ristaııa iki vilavet tcrkedılmek

tedir. Bunlar Durostor, Calırcra 
ve Balchıkd ı r. Knliyet sarav ki-

( Arkııso "'. sayfada) 

• 
lngilteredeki 
Japon tebaası 
tahliye ediliyor 

Şanllh•vda ki ln(l:li:r. kıtaetı-
11ın ileri alınma•ı<J b aıl•nı:lı 

Tokyo, 21 .(A.A.) - Japon 
hükumetinin, lngiltcredeki Ja
pon tebaasının talıJiyesi için :~ön-

( Arkası 3 ünciı' saııfada) 
• .. .. • 

::J?fARETLER ı 
.Sıtma ' 

Anadolunun bazı muııakala
rında sırma çoğalır çoqalmaz 
iicil tedbir olarak cibinliqe el 
atılma.ıı, koruııucu kiniıı istilı
llikinin arttıkça artması da qös
teri11or ki, sıtma mücadelesi ·bir 
haııır müessesesinin qa11r~tile 

başarılır davalardan değildir. 
Kinin istihllikini azaltmak Sılı· 
hat Vekaletinin de elindeıı oel
mez. Sivri sinek mücadelesi 
batakl;.kları kurutmakla olac:u
Qından a11rı bir si11asettir. 
Altı "üz 11ıllık bakımsızlık ne

ticesi harabeye dönen Anadolu 
ııu mamur kılan Cumhuri11et re
jiminin, bir ııün bataklıkları da 
mer'aııa çevireceğine inanıyo
ruz. 

Gelecek nesil sıtma ile sivri 
sineqi ııalnız kitaplarda görüp 
okuyacak, cibin!i~e ancak Afri
kadaki kamplarda kullanılır l:ıtr 
nes;..e diyebilecektir. M. K. 

1NGIL1Z AGIR BOMBARDIMAN TAYYARELER! 

.~ov Harbi 1 ltalya Bitaraf 
Bütün şiddetile Devletlere Bir 
Devam ediyor Nota Verdi -İngilizler Alman işgalin· 
deki üsleri bombaladı, 
A 1man1 arın hücumu 

Londra, 21 (A.A.) - Hav:ı ne-
2.aretinin istihbarat seni•inden 
bildirilmiştir: 

Hamm demiryolu deposu ev • 
( Arka.ıı 3 üncü saııfada ı 

----·---
lngiliz sularına girecek 

bütün bitaraf v11purlara 
hücum edilecek 
~talyada .~i~ mahal, 21 (A.A.)-
I~alya hukumeti, ıleniz tica -

retı yapan bitara( devletlerin hü 
kilmdleriue a&ağıdaki t • 
te ·d · . . uo ayı 

~ ı etnıı~tır. (Arkası 3 te) 
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@~ ASKERLiK BAHiSLERi - '~~ 

Biribiri üze. 
rine üç beş 
gün bir kaç 
vüz Alınan 
tay1arcsin i n 
İngiltere et -
raf . ııria göriin
n1c!';.İ ve hu4:a 
ınuharebelc r i 
lıcrkcstc der-

TAARRUZ 
!arla bombar -
dımanlar ya -
parak tahrip 
de diisünüle -
mez. ş-;, halde 
ne yapmalı? 
Baskınla ka • 
raya çıkmak • 
tan başka ya -
pılacak hiç bir 
şey yoktur. 

BAS ADiMi 
hal tneşhur ta-
arruzun baş -
ladığı kanan .. 
tiui uyandır -
DUŞ , • rünü -
yor. "c gaze -
tclerde bir sı

ra münakaşa -
lı yazılar biri • 
birini kova • 

1 aarruz Vaki olursa 
alınacak ilk netice 
geri dönmekten iba-

En az2-3 
yüz bin kişi -
nin, şarkı ce
nybi kıyıları i
le çerçevele • 
nen muayyen 
bir taarruz sa
hasına, binler -
le vapur talı • 
rik ederek, 
yüzlerce hü -
cuın botunu 
denize sürerek, 
altı yedi bin 
tayyare nçur • 

ret olacaktır 

lıyor. 
Biz bu im. 

kansız ve co ... 
laınıyacak O• 

lan> taarnız 
hakkında u · 
zun boylu mütalea yürüt. 
miyccegız. Çünkü bu, biraz 
da yok yere çene çalmak 
gibi bir şey olur. Bununla bera -
ber kısaca böyle bir taarruzun 
yapılmaz olduğu hükmünü bize 
verdiren amillere temas etmek
ten kcndin1izi alamıyoruz. 
Almanların böyle bir taarruzu 

başarabilnll!leri için her şeyden 
evvel ve belli başlı olarak şu 
şartları elde etmelerinde kat'i 
zaruret vardır: 

1 - Rüzgarsız bir hava. Rüz -
gfırın sür'ati kat'iyyen 2 - 3 met
reyi geçmemelidir. Geçerse du. 
man arkasında gizlenme fevka -
liıde güçleşir. Halbuki Manş bo
ğazında böyle bir lıavayı bul
mak bu mevsimde hemen hemen 
tanıamen kabil olııııyacaktır. 

2 - Havalarda İngiliz tayya -
resi dolaştırtmıyacak kadar bü -
yük "e kat'i bir hava hakimiyeti 
temin edilmek lazımdır. Be~ aL 
tı yüz İngiliz tayyaresi bile giri
şilmek istenen bütün bu hare -
ketleri suya düşürebilir. Kalite
leri Alman tayyarelerinden çok 
üstün olan İngiliz tayyareleri, 
çok dağınık ve gizli olduklarına 
göre Alınanlar imha yolile hıınu 
temiıı edeıniyeceklerdir. Aylık 
istihsal kudreti çok fazla artmış 
olan İngiliz sanayiini tahrip yo
lile tayyareciliği ortadan kaldır
mak tecrübesi göstermiştir ki 
Alman tayyareciliği için artık 
imkansız olmuştur. Bugün Ame
rikadan vasati olarak yevmiye 
30 - 40 tayyare geldiğini de bu 
arada hesaplamak lazımdır. 

3 - Almanlar denize mahdut 
bir sahada da olsa hakim olma
ğa mecburdurlar. İngiliz donan
ması ve sahil tahkimatı önünde 
böyle bi.ı: hakimiyet iddiası ol
dukça safdilanedir. Alman hü -
cuın botlarının, tayyarelerin de 
yardımı ile bu hakimiyeti temin 
edebileceklerini düşünebilmek i
çin İngilizlerin hücum botları _ 
na, torpito filolarına, tayyarelere 
malik olınad1ğını kabul etmek i
cap eder. 

4 - İhraç kuvvetlerini taşıya
cak binlerle - tekrar edelim bin
lerle - sür'atli ve hususi suret
te hazırlanmış vapura ihtiyaç 
vardır ve bu vapurları İngiliz • 
!erden gizli olarak bazı nokta -
!arda toplamak lazımgelmekte -
dir. Almanyanın içlerine kadar 
geniş bir sahayı daimi bir kon -
trol altında bulunduran ve bü
tün sahilleri ve limanları gözcü
sü ve tazyik altında ezen İn
gilizlerin böyle bir topluluğa mü.. 
saade ctrniyeccklerini ve ne pa
hasına olursa olsun bu gemileri 
tahribe kalkışacaklarını şüphe
siz saymak doğrudur. Şu halde 
nakil kudreti de meşkftktür. 

5 - İngiliz sahillerine ayak 
basabilmek için sahil tahkima -
tını her tarafta susturmuş ol -
mak lazımdır. Bunu, yalnız tay
vare bombası ile temin kabil de
ğildir. Karşı kıyılardan uzun top-

tarak çıkarılması işine nasıl bir 
baskın kıymeti verilebilir?. 

G - Almanyanın böyle bir ta. 
arruzu başarabilmesi için İngi
liz tayyarelerinin bulundukları 
yerlerden - meydan demiyorum. 
Çünkü malllın tavyare meydan
larında ancak uydurma tayyare
ler vardır -, küçük büyük her 
cins müdafaa sil8h1arının bulun_ 
dukları mevzilere, en büyük ka
rargahlardan en küçüklerine ve 
her türlü depolara kadar bütün 
bir müdafaa mekanizmasını te -
ferrüatile bilmelerine ihtiyaç 
vardır. Ancak böyle bir bilgi el
de bulunduktan sonradır ki bir 
taarruz plinının hazırlaııması 
işine - buna muvaffakiyet iimidi 
eklenmeksizin - girişmek kabil 
olabilir. 

Bize bütün bu söylenenlere 
karşılık olarak •Almanlar hep 
olmazları tahakkuk ettirerek 
muvaffak oldular. denırıcsin!. 

Çünkü kanaatimizce, Aln1anların 
yaptıklarının hiçbirinde olmaz 
bir taraf yoktu. Almanlar olmaz
ları tahakkuk ettirerek değil, 
gafletlerden istifade etmeği bi • 
!erek muvaffak olmuşlardır. 

Bir senelik bir harp devresin
den sonra, Norveç, Dönkcrg ve 
Fransa tahliyelcrile gözü açık 
bulunduğunu ispat eden İngilte
rcnin bundan sonra istisınar edi
lecek gafletler göstereceğini ka
bl.il etmek yanlış olur. 
. Garp Avru,ııasın<laki harekat, 
lngiltereye tayyare kuvvetleri i
le göz açtırmamak ve mümkün 
olduğu kadar ciddi tahripler yap
maktan ileri geçememeğe mah -
kiınıdur. 

Hulasa, İngiliz adalarına bir 
Alman taarruzu bence inık3n -
sızdır. Ve böyle bir taarruz va -
ki olursa alınacak ilk netice bir 
takını yüz binleri kaybederek ge
ri dönmekten ibaret olacaktır. 

Şakir Hazun ERGÖKMEN 

Soırl!dl y©>ır l!dl ~ 9 

İyi amma yarın 
ne olacak? 

Dün durak haricinde ve 
fazla yolcu alan dört otobüs 
biletçisi, karnesiz kamyonet 
kullanan bir otobüs şoförü, 
tramvaydan atlıyan altmış 
dört kişi, pisliklerinden dola -
yı beş fırıncı cezalandırılmış; 
doksan üç kilo ekmek, otuz 
dokuz kilo francala, yetmiş 
dört simit, iki yüz sekiz pas
ta imha edilmiştir. 

İyi, güzel ama, bütün bu 
faalivet dündü, yann, öbür_ 
oiin, daha öbürgün ne ola -
cak?. diye 

Soruyoruz! 

, ~ 

Demek Beni Seviyor! .. 
Yazan: 

Gi dö Mopasan 
Turkceai: 

' SeUimi 1. Sedes 

'-ı-.lll!lllZ11111ma-•ı- No. 51 ---ısmı--rl 
Yemek hazırdı, sofraya oturdu

lar. Gontran iki kızın arasında 
oturdu ve her ikisi ile de ayni 
derecede meşgul oldu. 
Küçüğüne: 
- Sizinle eski dostuz dedi; si

zi, birka~ giin ihmal edebilirim. 
Arkadaşa naz geçer. 
Büyüğüne de de(ji ki: 
- Sizi büyüleyeceğim; açık 

sözlü bir düşman gibi haber ve
riyorum. Jlatta size kur yapaca
ğım. Kıftırıyorsunuz?. Bu iyi a
lamet!. istediğim zaman çok se.. 
vimli insan olurum .. Öyle değil 
mi Şarlot?. 

İkisi de kızarıyorlardı. Lüiz 
ciddi tavrı ile: 

Siz delisiniz! diyordu. 
Gontran güldü: 
- Evlendikten sonra benim 

gibi daha çok deli görürsünüz. 
Bu da gecikmiyecek .. Size o za
man iltifat yağdıracaklar .. 

Kristian ile Pol Lüizi getirdiği 
için nıemnundular. Marki geve
zeliklere gülümsüyordu. An -
derınat da içinden: cGontran a
çıkıı-öz!. dye düşünüyordu. Gon
tran ise oynaması 13.zımgclen ro
le sinirleniyordu. Hissen Şar _ 
lota bağlıydJ, halbuki menfaat 
onn Lüize bağlıyordu. Bunun i
cin kendi kendine şöyle konuşu
yordu: 

.Kerata baban aklınca ban.ıı 

iKDAM 

ithalat tacirlerine 
mühim bir • 

tamım 

Takasla iş yapan memleketlerden ihracat 
maddelerimize müşteri bularak mal ge

tirtmcğe çalışmaları bildirildi 
jf icaret Vekaleti alakadıııdara mühi:m bir taminı yapmı.ştır. 

Bunda, ithalat tüccarlarına hitap edilmekte ve normal za. 
manlarda hariçten mal getirmerun kolay olduğu ve fazla çalışmaya 
lüzum göstermediği bildirilmekte fakat asıl bugünkü gibi buhranlı 

günlerde memleketin muhtaç olduitu maddeleri getirmenin teırnini 
icap ettiği ve bunun için de tüccarlara düşen memleket borcunun el
den geldiği kadar çalışmak olduğu bildirilmektedir. Hariçten mal 
getirmenin bir çok mii<;külatı olduğu malumdur. Fakat ithala t tüc
carlarının· takasla muamele yapan mesela İsveç gibi memleketlerde 
ihracat maddelerimize. müşteri bularak pek.ala takas temin edebile -
cekleri ve böv lelikle memleketimize lüzumlu olan maddeleri getir -
tebilecekleri iliıve edilmek_tedir. Çünkü bir çok ecnebi fabrikaları 

takas temin edildiği takdirde Türkiveye derhal mal göndermeğe ha -
zır olduklarını bildirmektedirler. 

Bu yokla memlekete faydalı olabilecek şekilde çaltşıınad,kları 
anlaşılan ithalat tüccarlarının ve fabrika mümessillerinin ellerin -
deki vesikalar alınacaktır. 

Mısırçarşısında 
istimlakler 

EylOlün onbeşine kadar 

tamamlanacak 
Mısır çarşısında yapılacak o

lan •Yardımcı hah için istımlak 
11.1h;.aınt!1eıerının eyiuıun lb ine 
;kadar ikmal olunması alakadar
lara budırilmiştir. 

Buradaki dı;.kkan sahiplerin-
den 30 u istımlak bedellerini 
az bularak Beledive aleyhine 
mahkemeye muracaat etmişler
dir. 

Ekseri dükkanların beherinin 
100 den fazla hissedarı bulun -
duğundan bunlara tebliğat yapıl
ması da işi uzatmaktadır. 

Bu hal en kısa bir zamanda 
bitirilmiş olacak ve yıktırılması
na başlanılmakta bulunan •Balık 
Pazarı• nın yerine kaim olacak
tır. 

BELEDİlc'E 

Odun ve kömüre 

azami fıal 
Odun ve kömür satışlarında 

azami fiatların ve kiir nisbetleri
nin teshil olunaca~ını dün haber 
vermiştik. Fiat ımurakabe ko
misyonu bugün de Belediye İk
tısat Müdürlüğünün ve oduncu
ların iştirakile toplanarak aza
mı :liiatları tesbite •başlıyacak 

tır. 

Barboros türbesi 
Beşiktaşta Barbaros Hayred

din türbesinin bulunduğu köşe 
başından vap-ur iskelesi ve de
nize kadar uzanan sahanın is
timliı!k edilip yıkılarak açılması 
Belediye Reisliğ'inde kararlaştı
rılmıştır. 

Burada büyük bir park vücu
de getirilecektir. 

Tarifeleri yalnız lktısat 
müdürlüğü tastik edecek 

Bar. gazino, lokanta, biraha
ne, baıhçe, çalgılı, çalgısız yerle-

. rin fiat tarifelerinin badffilla kav
makamlıklarca değil, yalnız Be 
lediye İktısat Müdürlü_ğünce tas
dik olunması kararlastırılnustır. 

oyun etmek istedi; ben sana gös
teririm kurnaz kız, benim ne 
olduihımu anlarsın .. • 

ikisinin de ayrı ayrı yüzlerine 
bakarak mukavese vapıyordu. 
l\1ulıakkak ki, küçüğü. çok daha 
hoşuna gidiyordu. 
Büyü~ de küçüğü kadar gü. 

zeldi, biraz soğuktu; pek neşeli 
değildi. Fakat Kontes ünvanını 
layıkile taşıyabilecekti. 

Yemekten kalktıktan sonra 
Lüiz'e iskambil falı baktll'dı. Mar
ki, Andermat ve Şarlot alaka ile 
dinliyorlardı. 

Krist -. le Pol açık bir pencer 
re önünr....:: ~onuşuyorlardı. 

Kristian kaç zamandır sevil -
mediğini hissettiğinden meyus -
tu. Her gün bu aşk anlaşınamaz
lığı mütekabil kabahatlerle da
ha fazla tebarüz ediyordu. 

Pencerenin önünde yalnız ka_ 
lır kalmar Kristian sordu: 

- Pol, canını, söyle benj sevi
yor musun?. 

- Tabii seviyorum. Neye bo -
yuna bunu soruyorsun .. Can sı -
kıcı bir_ şey oldu. 

- Affet! Artık sevdiği~ ina
namıyor,um, beni temin etmeni 

M 

Belediye kon
trolları sıklaştı 

10 gün içinde bircok mü

esseseler cezalandırıldı 
Belediye teftiş ve kontrolleri -

ne hız verilmiı;tir. Bu suretle 
son 10 gün içinde şehrnnizin 
muhtelif semtlerinde 26 gazino, 
5 birahan~, 6 otel, 6 lokanta, 3 
!kahve. ~ berber, 8 ııarson. 3 ara
bacı, 1 bahce, 3 aşçı, 1 yağcı, 
1 kapıcı, 1 tütüncü, l sebzeci, 
4 •fırın, 6 sucıı, l imalathane, 
9 ekmekçi, 3 piyazcı ve diğer 
bazı muhtelif esnaf oislik ve Be
ledıve nizamlarına muhalif ha
reketlerinden dolayı teczl ve o
lunmuşlardır. 

Suadiye, Yörü.k Ali plaj ve ga
zinoları. Beyoğlunda Ankara, 
Viyana lokantaları ile Kontinen
tal, İspiliındid, Lüksemburg o
telleri de aynca cezaya çarptı -
rılınışlardır. 

Dün gece ani Belediye •kont -
rollerinde de Ankara ve Ekspres 
birahanelerinde tariie ıınevcut 
olmayıp mezesiz içki verildiği 

!!Örülerek ceza zabtı tutulmuş -
tur. 

ÜNİVERSİTE --------- · 
Yaz kursları bitiyor 
Üruversite Edebivat Fakülte

sine bağlı olan yabancı diller 1 
. mektebinin açmış olduJ;.u serbest ' 

yaz kursları eylfılun 16 sında 
sona erecektir. 

Bu kurlara devam meoburiye
tinde olan ve Üniversitede hü
kfunet hesabına okuyan tale'be
lerden devam müddetini doldur
anıyanlar ikmal imtihanlarına 
giremiyeceklerdir· 

İKTiSAT 

Naftalin ihtikarı 
Naftalin fiatları üzerinde bü -

yük bir ihtikar vardır. E.skiden 
15 lrurus civarında olan nafta
linin Üsküdarda bir yerde 120 
kuruştan satıldıih anlasılmış ve 
Ticaret Müdürlüğü tarafından 
derhal tahkikata giriş.ilmiştir. 

istiyorum. Ağzından duymak is
tiyorum. Eskiden sık sık beni 
sevdiğini söylerdin, artık söyle. 
mediğin için soruyorum ... Yalva
rıyorum, dileniyorunı .. 

- Seviyorum! .. Ama yalva -
rırını sana başka şeyden bahse
delim. 

- Ne fenasın!. 
- Hayır fena değilim.. Ama 

ne yapayım ki .. Ne yapayım ki, 
anlanııyorsun ... 

- Anlıyorum, beni artık sev
miyorsun ... Nasıl muztar ip oldu
ğumu, ne kadar azap çektiğimi 
tasavvur etsen!.. 

- Rica ederim K.ristian, beni 
sinirlendirme. Senin bu yaptığı
nın ne kadar fena olduğunu bil. 
sen ... 

- Eğer beni sevseydin böyle 
konuşmazdın. 

- Eğer seni sevmeseydim, kal
kıp buraya gelmezdim. 

- Dinle. Artık benimsin, ben 
de seniniın. Aramızda yeni bir 
ha!fat var, bu bağ kopmaz. Ama 
söyle, bir gün beni sevmiyccek 
olursan söylersin değil mi?, 

- Söylerim. 
- Yemin et. 

• 

Stokları biri
ken maddeler 
tesbit ediliyor 
Stok sahipleri tica
ret müdürlüğüne 

müracaat edecek 
Ticaret Vekaleti, mulıtelil 

sebeplerle ihraç edilemiye -
rek mühim miktarda stokları 
biriken bazı maddelerin stok
larını tesbit ederek icap eden 
tedbirleri almak ve lüzum o
lursa ihracat müsaadesi ver -
mck için aHlkadarlara bir ta. 
minı yapmıştır. 

Ellerinde deri, halı, balmu
mu, keten, paçavra, peynir, 
balık ve balık konservesi bu
lunanlar bunların miktarım 
cılmartesi giinü öğleye kadar 
bPyannan1e ile Mıntaka Ti -
caret Müdürlüğüne bildire -
ceklerdir. 

GARSONLAR 
-------

iki defa ceza görenler 

işten menedilıecek 

Belediye Reisliği garsonların 

sıkı bir surette kontrollerini ve 
halka nezaketle muamele edip, 
tarifelere de azami tiayet etme
leriniı.ı usul ittihaz'!'• tekmil kay
makamlıklara bildirmistir. 

Diğer taraftan Belediye teftiş 
ve kontrollerinde iki defa tali -
matnameye aykırı hareketleri gö_ 
rülüp haklarında ceza zaptı tu -
tulan garsonların vesikalarının 
alınması da kararlaştırılmıştır. 

MAARİF 

Beykoz köylerinde 
teftişler 

Maarif Müdürü Tevfik Kut 
dün Bey1<0z kayma!kamı ve Ma 
arif müdür !muavinlerinden İz
zetle birlikte Beykoz köylerin
de yeni inşa edilmekte olan köy 
ımektepleriru teftiş ebmişler ve 
veni ders "'Ilı icin ihtiyaçlaruu 
tsbi t etmişlerdir. 

TİCARET 

Dünkü ihracat 
Dün 35 ibin liralık ihracat ol

muş, Romanyaya tuzlu sardalya, 
zevtin. Yunanistana ince kepek, 
Macaristana hurda incir ve Bul
'1aristana tuzlu zeytin gönderil
miştir. 

Küçük haberler 

* Mahmutpaı;ada bir dükkanda 
terzi kalfalıijı yapan ecnebi te 
baasından Koço ça!~rıken suç 
ü.stii.nde yakalanm~ ve kii.çük 
sanatların Tii.rk . vatandaşlarına 
tahsisi kanunu mucibince maJı-

keme-ııe verilmiştir- Koço Ü
çii.ncü. cezada 10 lira acjır para 
cezasına mahktim edilmiştir. 

* Galata rıhtım hamal!arından . 
Neş'etin bir but etini çalan Meh
met dii.n Birinci Sulh ceza mah
kemesinde 3 ay 15 gii.n hapse 
mahkum edilmiştir. 

- Yemin ederim. 
- Fakat o zaman da dost ka-

lırız değil mi?. 
- Tabii dost kalırız. 
- Beni sevmediğin gün bana 

gelir: cKristian seni seviyorum, 
ama eskisi gibi aşkla değil Ar -
tık dost olalım. dersin, 

- Peki. 
- Yemin et. 
- Yem.in ederim. 
- Ne olursa olsun dertlene -

ceğim. Geçen sene beni ne kadar 
çok seviyordun. 
Arkalarında bir ses duyuldu: 
- Bayan Rama - Aldavara! 
Düşes misafir gelmişti. Kris -

tian geceleri misafir kabul edi. 
yordu. 

Güzel İspanyol ile beraber dok
tor Mazelli de geldi. İki kadın 
el sıkıştılar, yanyana oturup ko
nuşmağa başladılar. 

Andermat Pol'ü ı,;ağırdı: 
- Geliniz, geliniz, bayan Ori

ol fevkaHide fala bakıyor. Bana 
harikulade şeyler söyledi. 

Koluna girdi: 
(Arkası var) 

Gelişigüzel tezatlar 
CİBİ.ı.VLİK VE MEDENİYET 

Dün şöyle bir haber okuduk: 
«Sılıhat Vekaleti Ege mınta -

kasında artan sıtma ile ehemmi
yetle alakadar olmaktadır. Bu 
yıl sıtma Nazilli, Torbalı, Afyon,
Salihli ve Menemen.de artnuş -
tır. Koruyucu kinin olmadığın -
dan Aydın Valiliği her köyde 
mecburi ~!arak sivrisineklere 
karşı cibinlik kullanılmasını te. 
mine çalışacaktır. l~aber veril -
diğine göre Sıhhat Vekaleti de 
diğer alakadar belediyelerden ci
binlik mecburiyetini istiyecek -
tir .• 

Bu haberin altında da şu ha
vadis va.cdı: 

• Yirvıi iki ağustos perşembe 
günü Uskiidar Ilalkevinde bir 
tonlantı yauılacak ve cmedeni -
yet. mevzuu üzerinde münaka
şa edilecektir .• 

SÜR'AT VE DENİZYOLLARI 

•Dahiliye Vekaleti devairde 
işlerin sür'atle görülmesi için 
vilayetlere emir vermiştir. Me-

murlar kendilerine vcrılen her 
muameleyi dakika kaybetmeden 
takip edecekler, sür'atc izami 
ehemmiyet vereceklerdir.> 

Ve dün şu havadisi okuduk: 
cDenizyolları vapur kaptan -

!arına gayet yavas. gitmelerini 
emretmiştir.~ 

FİKRET İHTİFALİ VE 

ARKADAŞLAR 

Tevfik Fikret'in mezarında 
bir ihtifal yapıldı. Bu ihtifale 
topu topu elli ki~i iştirak etmiş~ 
Bütün arkadaşlar ateş püskürü
yorlar: Bu ne iştir djyorlar, a
yıptır diyorlar, rezalettir diyor
lar, Fikret ihtifalinde elli değil, 
elli bin kişi bulunmalıydı di
yorlar, diyorlar, diyorlar. 

İstanbnlda intişar eden ne ka
dar gazete ve gazetelerde yazı 
yazan ne kadar mulıarrir arka.. 
daş varsa, h1.... i bunu yazdılar. 
Hepsi ile görü~tüm: Fikret ihti
faline hiçbiri iştirak etmemiş! .. 

SELAMİ İZZET SEDES • 

Traş nöbeti yüzünden berber 
dükkanında ağır bir yaralama 

Ahmet adında biri Aksarayda berber Mustafanın diikl<anına 
gelmiş ve traş olmakta bulunan Aliyi kaldırıp evvela kendisi traş 
olmak istemiştir. Bu yüzden çıkaokavga neticesinde Ahmet Aliyi 
bıçakla ağır surette yaralamıştır. Ali de boğuşma esnasında Ahınedi 
elinden hafifçe yaral~tır. Ali hastaneye kaldırılmış, Ahmet ya
kalanarak adliyeye verilmiş, Sultanahmet birinci sulh ceza mahke -
mesinde sorguya çekilerek tevkif olunmuştur. 

Vali Muavini Raufi Manyas 
Bu akşam yeni vazifesine Bir gazete aleyhine açtığı 

başlamak üzere gidiyor davaya yakında başlanıyor 
Siird Valiliğine tayin olunan 

kıymetli vali mııavinimiz Ha • 
liık Nihat Pe.ııeyi bu akşam An
kara yolile yeni memuriyetine 
hareket edecektir. Muınaileyhin 
verine tayin olunan Beyoi:lu 
Kaymakamı Ahmet dünden iti
baren yeni işine başlanuştır. Be
yoğlu Kaymakamlığına getiri -
len Bakırköy Kaymakamı Ga
fur Soylu ile Bakırköy Kayma -
kamlığına tayin olunan Kartal 
Kaymokanıı l\lahir de pazartesi 
günü yeni vazifelerine başlıya • 
caklardır. Değerli idarecilerimiz
den olan Halük Nihat ile yeni 
kaymakaml;uımıza bıı işlerinde 
de muvaffakiyetler temenni e
deriz'. 

ADLİYE 

Bir gazinoda münasibet
siz vaziyette görülmüşler 

Araksi Suzan adında bir kız 
Çatalcalı yoi(urtçu Naim adında 
birile tanışmıştır. Nalın evlidir 
ve dört çocugu vardır. Suzan
la Nalın evve iki akşam Y enika
puia Çakır IMeilımedin gazino
suna gitmişler ve bir kenara çe
kilerek otuı.ımuşlardır. Bir müd
det sonra etraftan bazı müste
iler ve garsonlar bu çiftin va
ziyetlerini münasebetsiz ve ı;ir
ikin bulmuşlar, pcılise ha'ber ver
ıın;işlerdir. Zabıta Arak.si SUıt
zanla N aimi yakalaımı.ş ve dün 
Adliyeye vermiştir. 

Liman ~!eri umum müdürü 
Raufi Manyas tarafından Tasvi
ri Efkar gazetesi aleyhine yalan 
beyanat ve kasdi neşriyat iddia
sile vukuhnlan şikayet üzerine 
müddeiumumilik tetkik büro -
sunca yapılan tahkikat. ve tet
kikat bitmiş ve dosya mahkeme_ 
ye sevkedilerek gazete aleyhine 
dava açılmıştır, Taraflara tebli
gat yapılmasını müteakip bu -
günlerde muhakemeye başlana -
caktır. 

DENİZ • 

Köstence lstanbul 
seferleri 

Köstence ile limanımız arasın-
. da i<liven Romanva vapurları 

tarifesinde dei(işiklik yapılmıştır. 
Vapurlar salı ~:ri limanımı
za gelecek perşeımhe ,ııünü bura
dan hareket edeceklerdir. 

Si 1 ivri rıhtı mı yapılıyor 
Müna!kalat Vekili Ali Çetin 

Kayanın direktifleri üzerine Si 
livri lirnanınıda inışa edilecekı 
rıhtımın planları hazı;rlanmı.ş, 

iş münakasaya !koııanu.ştur. Rıh
trm 200 metre uzunluğunda ola
cak ve iskele ile meDdirek ara
sında insa edilecektir. Kışa ka
dar tamamlanacaktır. 
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İKİNCİ 

GELİŞ .. -· 
İmzasından kim olduğu bir 

türlü anlaşılaınıyan bir mu -
harrir: 

_ ikinci Geliş .. 
Diye bir roman yazıyor. Ta

bii bu gelişin ne olduğu an
cak eser bittikten sonra anla
şılacak. Fakat, merak bu ya. 
Ben N auemolladan sordıım. 
Üst~dın cevabı da az garip de-

ğil~ Gazetesinin de ikinci ge. 
!işi. Belki, onu yazıyordur,, 

Dedi. 

MAAZALLAHA 
----------- -
İNAD OLSAYDI? 

Hani şu meşhur Romanyalı 
mütehassıs (!) garsonların li
man lokantasında bulunanla
rına yol verilmiş. Bwıların 
mütehassıslığı şöyle dursun, 
daha servis nedir? .. bilmiyor
larmış. 

Nanemolla, hadiseyi oku -
muş ta: 

- Maazallah ya i~ inada 

binseydi ne olacaktıT .. 
Diyerek devam etti: 
- Malfun a, bazı hMiseler. 

de bazı anıirler hem hakikati 
görürler, hem de aksini müda
faa ederler. Rauii Manyas şü
kür Allaha ki makul zevat
tan... Geç bile olsa, he ... deme· 
sini bildi! 

KISASA 

KISAS 

cTarih tekerrürden ibaret
tir .. > derler. Doğru. Alınan -
]ar Londrayı bombardıman 
etmiyc teşebbüs e.dince, İngi
lizler de Berlin'i bombardı -
man edeceklerini bildirdiler. 
Nitekim, dün gece Berlin'de 
ilk defa alarm işareti veril -
ıniş. Nanemolla ile bu bahsi 
konuşuyorduk da: 

- Bana her vakit ckısasa 
kısas. neye derler?. 

Dive sorardın. İ~te bunı 
derler ... 
Cevabım verdi ve .. ilave et 

ti: 
- Bnna yumruğa yunıruk! 
Dahi diyebilirsin .. 

A. ŞEKİP 
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Yatıll - Yatısız - Kız - Erkek İstanbul levazı_m Amirliği Satınalma Komisyonu İlanları 
"""' ~ -· w"" ~ -~~:ı_ı_s _T A_N B_U_L _B_E L_E D_I Y_Es_ı N_D_E N_ HAYRiYE LİSESi -a ... ..ı LOU .ldVt:nıarın kom.Uru alına

caktır. Pazarlıkla eksiltmesi 23/8/940 
cuma ıünü saat 16 da Tophan~e 

Lv. Amirliği satınalma komisyonun
da yapılacaktır. Naklıyesi ciheti n
keriyece yapllacaktır. Şartnamesi. 

komı.syonda görülür. İsteklilerin te
minaUarile belli saatte komisyona 
celmelerL (276-7534) 

* 868 ton kriple arpa alınacaktır. Pa-
zarbkla eksiltmesi 23/8/940 cuma 
&ünü saat 15 de Tophanede Lv. Amir .. 
liği satınalma komisyonunda yapı

lacaktır. Tahmin bedeli elli iki bin 
seksen lira ilk ten1.inatı 3854 lira
dır. Nümunesi koınlı,yonda görülür. 
isteklilerin ~lli saatte komisyona 
ıelmeleri (268) c74-i5> 

* 40 ton sadeyagı alınacaktır. Pa-
zarlık.la eksillmesi 23/8/940 cuma 
günll saat 15,30 da Tophanede İst. 
Lv. A.mirlıği salınalm:ı komisyo -
nunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 
kırk yedi bin lira kat'! teminatı 7050 
liradır. Şarloamc:ii komisyonda gö
rü.lU.r. İ.st.Ekillerin belli saalte ko -
misyona geimelerı. (270) (7H7) 

* On ilU milyon beş ;rüz bin adet alü-
minyuın çadır düğmesi alınacaktır. 

Pazarlıkla ekailtmesi 23/8/940 cu
ma a:ünü saat 14,30 da Tophanede 
lst. Lv. Amirliği satınalma komis
yonunda yapılacaktır. Tahmin be -
deli ye\miJ bel bin lira ilk temina
tı bq bin liradır. Nümunesl komis-
7onda &:örülür. isteklilerin kanuni 
vesilu.larile belli s.aattıe komisyona 
celmelerL (262) •7389• 

* 6129 kilo 678 IJ'aID mersenze hlli 
renk iplilt 

37~ kilo 790 ıram merserize ıri 
renk iplik 

2948 lcilo 268 gram beyaz renk iplilt 
Yukarıda miktarı yazılı iplilder 

16/8/940 pazartesi g\lnü &aat 15 de 
·rophanede İsi. Lv. Amirliği satınal
ma komisyonunda pazarlıkla satın 

alınacakbr. Tahmin bedeli kırk dOrt 
bin beş yüz ı;eksen dört lira doksan 

' dort kuruıı ilk teminatı 3343 llra 87 
kurU1tur. Nü.muneleri komisyonda 
görtilür. İsteklilerin kanuni vesika
larile belli saatte komisyona gelme-
leri. (272-7530) 

* 3GOO ton buğday verilerek bulgur 
yaplırilitcaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 
26/8/940 pazartesi günu saat 15,30 
da Tophanede İst. Lv. Amirliği ı;.a
tınalma korrıisyonunda yapılacaktır. 

rahmin bdeli yüzdokuz bin atıyu.z dvk-
.san iki lira ilk teminatı 6734 lira liO 
kuruştur. Şartnamesi k.omi!>yondn gOrü 
lUr. İsteklilerin belli saatte kanuni 
ves.k.alarile 

Kil, 

konıi!:iyonda bulunrna!aı·ı. 

(278-7536) 

* 
5,oou Tutuşturma odunu 

l5,000 Lavemarin kömurü 
Yukarıda yazılı iki .k~lem mahru

kat 23/8/940 cuma günü saat 16 da 
Tophanede Lv. Ami.rliğı satınalma 

komisyonunda pazarlıkla alınacaktır. 

Tophanede dikimevine kadar nakli
yesi cLl\eti askeriyece yapılacaktır. 

Odun ve kOmur ayrı, ayrı isteklile
re de verilebilir. Taliplerin kat'i tc-
rninntlarile belli saatte komisyona 
gelmeleri. (:?74-7532) 

80,600 kilo kuru ot alınacaktır. Pa
zarlıkla eksiltmesi 26/8/940 pazar
tesi günü s:ıat 16 da Tophanede 
Lv. Amirliği satınalma komisyonun
da yapılacaktır. İsteklilerin kat'i te
ıninatlarile bel.U saatte komisyona 
gclmelerL (285) •7634> 
Adel 

·* 2 600X20 Iç lastik 
2 600X20 Dı~ > 
1 Llstik hava pompası hortwnu 
1 Kutu sıcak k;:ıynak 
l 90 amper akimi:il tör 

tır. Pazarlıkla eksiltmesi 2/9/940 pauır 1 
tesı gilnil saat 14 de Tophanede Lv. Tahmin 

bedeli 
İlk 

lemlııa.t 
Saraçhanebaşında Horhor caddcoinde. Telefon: 20530 

Amirliği sz.tınalma komisyonunda 
yapılacaktır. Tahmin bedeli seksen 
beş bin beş yüz lira ilk teminatı 5525 
liradır, Nümunesi komisyonda gö
rülür. İsteklilerin kanuni vesika1arl
l~ belli saatte komisyona ıelmelp-i. 

(286) c7635> 

* 450 kilo 3/25 balıkçı ağı ipliği alı-
nacaktır.- Pazarlıkla eksilunesi 28/8/ 
940 çarı;amba günü saat 15 de Top
hanede Lv. Amirliği satına1ma ko
misyonunda yapı1acakur. Nümunesi 
komisyonda görülür. İsteklilerin 

kat'i teminatıarile belli saatte ko -
misyona gelmeleri. (287) •7636> 

* Adel 

1645 
Afaç masura 

1 No 
1765 2 • 
5lt0 10 • 
Adel 
13,720 
6,264 

19,400 
38,150 

Muka.vva maaura 
3 No. 
4 • 

5 • 
6 • 

5,190 7 > 
5,580 8 • 

13,610 9 • 
Yukarıda mlkt:ırlan yazılı acac 

ve mukavva masura satılacaktır. Pa
zarlıkla arttırması 29/8/940 perşem
be günü saat 16 da Tophanede Lv. 
Amirlii;i satınalma komisyonunda 
yapılacaktır. Nilmuneleri komisyon
da ıörWür. ?diktan De:lterdarda bir 
No.lı dikimevlnde görülür. istekli
lerin belli saatte komisyona gelme-
lerL (282) c7631> 

* 9280 metre kanevjçe alınacaktır. Pa-
zarlJkla eksiltmesi 28/8.1940 tarı;amba . 
günu saat 14 de Tophanede Lv. Amir
liği satmalma komisyonunda yapıla
caktır. Nümunesi komisyonda &örülür, 
İsteklilerin kat'i teminaUarile belli 
saatte komisyona gelmeleri. 

(283) c7632> .. 
İki bin liralık kadar gaz yağı a1ı

nacakttr. Pazarlıkla eksiltmesi 
28/8/940 çarşamba günü saat 14,30 
da Tophanede Lv. Amirlii:i satınal
rno komisyonunda yapılacaktır. Kal'l 
teminatı 300 liradır. isteklilerin bel
li saatte komısyona gelmeleri. 

(284) •7633• 

Daniz Levazım Satınaı. 
ma Komisyonu llanları 
1 - Deniz te~kktillert ihtiyacı için 

2000 adet asid karbonik tupUnün 
doldurulması Ka.sınıpaşada Deniz 
Levazım satınalına komisyonu bina
sında 24/8/940 cumartesı gunü sadt 
12 de adI pazarlıkla ihalesi yapıla

caktır. 

2 - İste-klilt:rin belli gün ve sa:ıt
te 2490 sayılı kanunun istediği ve
saikle birlikte adı geçen komisyona 
müracaatları. (7665) 

* 1 - Tahmin edılen bedeli (3612) 
lira olan (12000) kilo pirincin 26 a
ğustos 940 pazartesi günti saat 16 da 
pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Kat'i teminatı 541 lira 80 ku
ruş olup 5artnamcsi her gün komis
yondan alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayıl1 kanun
da yazıh vesailtle birlikte belli gün 

ve saatte Kasımpaşada bulunan ko-
misyona mi.ıracaatlar1. (7618) 

lRTİHAL 

900,00 
4500,00 

1045,00 

640,00 

1875,00 

67,50 
33i,JO 

78,38 

llaseki hastahanesi lc;in alınacak 3 adet Kardeks ~letl 
Kara•ğaç buz fabrikası ve Soğuk hava mahzenleri tesisatı 
içın alınacak 1500 k.llo Amonyak 
J::dirnekapı Sıhhat merkezi ile Üskudar Süt. ve Mektep 
çocukları di po.ııserinin yıllık ihtiyacı için alınacak 1900 
kilo beyaz Kar~ınan eti. 

48,00 Edjrnekapı Sıhhat merkezi ile Üsküdar sut ve n1ektep 

46,89 

140,62 

çocukları dispanserinin yıllık ihtiyacı için alınacak süt ve 
yoğurt. 

Edirnekapı Sıhhat ?nl!rkczi ile Ü!->küdar süt ve mektep 
çocuklan clıspanseri nin yıllık ihtiyacı için alınacak 6100 
ekınek. 

Eyüp mmtakasmdaki yolların tamiratında kullanılmak ü
zere alınacak 600 metre mi.kabı moloz ta~ı ve 100 metre 

mikübı kum. .. • ı 
Tahmin bede11eri ile ilk teminat miktarları yukarıda yazılı l~ler ayrı, 

ayrı açık eksi1tmiye konulmuştur. Şartnaınelcr Zabıt ve Muanıeifıt Mti.dlir- 1 

lüı,.'li kaleminde görülecektir. İhale 29(8/940 perşembe günü s~at 14 de 
Daimi Encümende yapılacaktır. Taliplcrın ilk teınınat ma}t;iJuz veya mek
tupları ve 940 yılına ait Ticaret Odası vc~kalarjle ihale günü mu:ıyyen fı&-

atte Dairni Encümende bulunmaları. (7318) 

lstanbu1 sıhhi müesseseler arttırma 

eksitlnıe komisyonundan: 
ve 

Heybcll Sanatoryomunun tavuk, piliç ve hindi eti şarloame~i mucibin
ce açık eksHtmiye konulmuştur. 

Eksiltme i/9/940 çarşamba günü saat H de Cağaloğ)unda Sıhhat \'e 
İçtimai Muavenet Müdürlüğü binasında kurulu komisyonda yapılacaktır. 
Muhammen fiatı: Tavuk: 701 piliç 351 hindi 150 kuruştur. 

M. Teminatı 163 lira 88 kuru§tur. 
İste.killer ~rtllamesini her gün komi.iyonda görebilirler. 
İstekliler 1940 yılı Ticaret Odası vesikalarile 2490 sayllı kanunda ya

~ılı vesikalar ve bu işe yeler muvakkat teminat makbuz veya banka mek-
tubu ile birlikte belli gün ve saatte komisyona a:elnl.eleri. (7466) 

Aydın Vilayeti Daimi Encümeninden: 
1 - Eksiltmeye konulan lf: Aydın - Muğla yolunun 27+298-.'14-!-300 lı.i-

lometrelerı arasında 22851.91 lira keoif bedelli ıost: intaatıdır. 
2 - Bu işe ait şartname ve evrak şunlardır: 
a - Bayındırlık ialeri ıenel ıartnamesi, 
b - Tesviyei tu.ra.bcye f08e ve kAr&ir ın~aata ait fenni ııarına
c - Eksiltme şartnamesi, 
d - Mukavele projesi 
e - Keşif hillS.sa cedveli ve silsile .tiat 
f - Taş ve kum vasati mesa.!e cedvelleri 
İstiyenler bu evrakı Aydın Nafıa mUdürlüğünde görebilirler. 

3 - Eksiltme 29/8/940 perı;embe g\lnü saat 16 da Aydın Daimi Encü-

ANA - 1 L K - ORTA LiSE 
Eski talebenin eylülün beşine kadar velilerile beraber müracaat ederek kayıtlarını yenileme

leri lazımdır. E'ki ve yeni talebenin kayıtları hı•rııün saat 10 - 17 ye kadar yapılır. 
Bütünlemelere 27 ağustoata ba<lanauktır. Yabancı dillere ilk sınıflardan itibaren başlanır. 

Son •ınıfta fen şubesi de vardı.r. 
Talebe mektebin hususi otobüs ve otomobilile evlerine nakledilir. 

-KIZILAY 
Hastabakıcı Hemşireler 

Okulu Direktörlüğünden 
Okuluınuz yeni ders yılı için t.ılebe kaydına başlamıştır. Okul 

gcCf"li ve parasızdrr. Genç kız1~rnmıı hemşire ve ziyaretçi hem5ire 
yetiştirmektedir. Tahsil müddeti üç yıldır. Dersler teorik ve pratiktir. 
Tahsil nıüddeti zarfında talebe ınodern ve konforlu bır yuvada yaşar. 
Bakım ve tcdrieat mükemmeldir. Kabul şarU..rı: 

1 - Tı.irk tebaa~·ı olmak, 
2 - Sıhhati yerinde olmak, tahsile ve hizmete mAni hastalık ve 

kusuru olmamak. 
3 - Yası 18 den a~agı, ve 25 ten yukarı olmamak. 

4 - İffet ehli ve iyi ahlik: sahibi olmak. 
5 - En az orta \absiliru bilirmiş olmak veya bu derece tahsil et

tigini vesikalarla i5bat e1nl.ek. 
6 - Evli bulunınamak. 
7 - Altı aylık tecrübe d:!vresinden sonra okulu veya beo senelik 

mecburi hizmeti itadan evvel mesleği terkeylediği veya mecbur! hiz
met es.nasında evlendigi takdirde okul tahsil masrafmı ödiyeceğine 
dair noterden musaddak bir taahhütname vermek. 

Kaydolunmak ve daha fazla izahat almak için İstanbulda Aksa
rayda Haseki caddesindeki okul direktörlüğüne müracaat edilmeli -
dir. İzahat almak için yazı ile de müracaat edilebilir. 

15 EYLÜL 1940 DAN SONRA MÜRACAAT KAI3UL EDİLMEZ 

lstanbul Sıhhi Müesseseler arttırm• 
eksiltme komis;onund•n: 

ve 

Hc-ybeH sanatoryomunun 1271 lira 14 kuruş muhammen bedelli 62 ka
lem i15ç ve tıbbi malzı-mesi açık eksiltmiye konulmuştur. 

Eksiltme 419/940 çarşanl.ba günü saat 14,30 da Ca.i,'aloğlunda Sıhhat ve 
İçtimat Muavenet M.üdi.ırlüğü bınasında kurulu komisyonda yapılacaktır. 
Muvakkat teminat 95 lira 24 kuruştur .. İstekliler şartnamesini her gün ko-

Sağlığın kıymdini takdir eden 
Bayanlara adet zamaniarında 
seve, seve kullanacağı mikrop
suz, ufak, yunıuşnk ve sıhhi 
en birinci mahrem tuvalet bez
leridir. En ince elbiseler altın-

da bile belli olmaz. 

FEMIL ve BAGI 
Her eczanede, kadın berberle
rinde ve tuvalet mağazaların -

dn bulunur. 

İSTANBUL İKiNCİ İFLAS 
MEMUKLU<'iUNDAN: 

Mahkemece 19/6/940 tarihinde 
iflasına karar verilen ve İstan • 
bulda Aşire!endi caddesinde Ba
ker hanında Ticaretle iştigal e
den Galip Sinabın mahkemece 
19/6/940 tuihinde iflası açılmış 
olup tasfiyenin adi surette yapıl. 
masına karar verilmiş olduğun • 
dan: 

1 - Müiliste alacağı olanların 
• ve 'stihkak iddiasında bulunan
ların alacaklarını ve istihkak -
farını il~dan bir ay içinde İs
tanbul ikinci İflas dairesine ge -
!erek kaydettirmeleri ve delille
rini (senet ve defter hü!iı.aları 
ve sair) asıl veya musaddak su. 

mi~yonda görebilirler. retini tevdi eylemeleri. 
men salonunda yapılacaktır. 

4 _ Eksiltıne kapalı zarf usu.Wedir. İs~klilcr 1940 yılı Ticaret Odası v~;kasile 2490 sayılı kanunda yazılı 2 _ Hilafına hareket cezai 

5 
_ Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin Ticaret Odası ve bu iş için vesikalar ve bu ise yeter muvakkat teminat makbuzu ne birlikte belli mesuliycti müstelzim olmak ü -

· li 1 k gün ve saatte komisyona gelmeleri. (7468) zere müflisin bo.rc;Iularının ayni 
Avdın vilayetinden alınmış ehliyet vesikası bulunma.sı ve en az 5 bın ra ı. 

' akk t t müddet içinde kendilerini ve 

toplu bir ıose inşaatı yapmış olması ve 1713 lira 69 kuruşluk muv a eml- ':.Z•••aı1.1ım;•11ımamm•••mmmı::111•mım:ıı:=ıııım••••JI borçlarını bildirmeleri. 
nat ~·.:ı~~kı~:~~~pları üçüncü maddede yazılı saatten bir saat cnoelınc ka- in h i sari ar umum M" dü rl U"Undın 3 - Müflisin mallarını her ne 
dar vilayet Daimi Encümenine getirilerek encümen reisliğine makbuz mu- ~ sıfatla olursa olsun ellerinde bu-

lunduranların o ınnllar üzerin -kabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek mektupların njhayet üçüncü 
maddede yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu 1 - Şartnaıneleri m~c:bınce 29/V 11/9-iO ta:ıhinde ilu adet saç yük deki hakları mahfuz kalmak 

ı k ikm ı k b 1 ·.deniz ınv~Uı unun kapalı zarCa yapJlan eksiltrrıtsine talip zuhur etınectiğin- şartile bunları ayni müddet i-
He iyice kapatılnlış bulunması l<izımdır. Postada o aca gec cer a u e- çı'ndc Daı're emrı'ııe tcVdi etme-
dilmcz. (7215) den pazarlık usulile <:k.>ıltmiye konmuştur. 

İstanbul beşinci icra memurlu.J-undan; 
938/1484 sayılı icra dos)· ası ü

zerinden Şerife varisı Ayşenin 
Pangaıtı Altın Bakkal Çayır :;a

kak ~! No.lı evde oturan Yani 
kızı Eftalya ziır.metindeki ala
cağından dolayı ipotek fazlasına 
samil olmak üzere haczen para- ı 
ya r.cvrılmesine karar verilen _ev
safı ve kıymetleri asa~ıda gus- J 

terilen Bü vükada Nizam mahal
lesi Fabrika sokağı ve Nızanı so
kağında 3 ve 23 parselli iki bap 
ev açık arttınnıya konulmuştur. 

J - Nizam mahallesi Fabrika 
sokağında 3 parsel ve 4/13 ve 
halen 31 No. tajlı, 14 kütük sa
yılı ev 85 metre murabbaı saha 
üzerinde bir katlı olup bır oda 
ve altı bodrum ve taşlıkta bir 
hela ve sabit bir dola.hı vardır. 
Bir miktar bahçesi ve içinde ku
yu bir kaç meyva ağacı olduğu 
ve muhammen kıvmetinin 250 
liradan ibaret bulunduğu. 

2 - Nizam caddesindeki 34 
kütük, 23 narsel \'e halen 4() No. 

vani den.len di)?er bir odası mev
cuttur. Elcktrı.k tesisatı mevcut 
\'e haricen boyalıdır. Bu e\· H{J6 
lira muhammen değerli olup iki 
ev de ah~aptır. 

3 - Açık nrttırmasının 23/9/940 
pa;:artesi l(jn:.i saat 14 den 16 
va J,.;.dar yapılaraK muhammen 
değ~rin.in \.'ÜL?e 75 serini Ye ayni 
zamanda iputek alacağ1 >e diğer 
hacızlcri de korumak üzere alı
cı çıktığı takdirde ihaksi icra 
ve bulmazsa 15 ı;ün daha uzatı
larak 8/10/940 salı l!iınü ayni 
vakitte yapılacak arttmnada ipo
tek bedelini ):!eçtigi takdirde i 
halesi icra kılınacağı ve bu u
zatma yapılmak iızere ilk defa 
pey sürenlerin peyleri baki ka
laca~ı; 

II - Paz.ırlık 28/V~Il/940 çar:;;amba gurıti sat 16 da Kabataşta leva- lcri ve ctnıczlersc makbul maze
zım \e ml:.bayaat şubcsıntlekı alım koml:.yonunda y.-ıpılacaktır. 

111 - Şartnameltr levazım subesi veznesinden ve lzm.ir, Ankara baş
ınüdti:lüklerinden c.275 ve 184> kuru5a alınabilir. 

IV -- Münaka!:oya girecekler 5artnamelerin c9> ımcu maddelerinde 
yazılı takdiri kı.ymcti havi muayene raporları ve yüzde 7,5 güvenme pa
rahırile birlikte tayın olunan gi.ı.n ve saatte mezkôr komisyona müracaat-
ları (7313) 

İsianbul sıhhi müesseseler arttırma 
eksıltme komisyonundan: 

ve 

Heybeliada \"C'rem Sana~oryomunun 1740 lira muh~mmen bedell1 6 ka
lem koyun s;ıkat<Atı aı:ık cksiltnıiyc konulmuştur. J\.I. teminatı 130 lira 50 
kuruştur. 

Ek>iltme 4/9/940 ~arşamba günü saat 15,30 da Cağaloğlunda Sıhhat ve 
İçtimai Mua\•enet Mi.idurlüğü binasında kurulu komisyonda yapılacaktır. 

Ş<ırtnamesi her gün konıh .. yonda görillebilir. İstekliler 1940 yılı Ticaret O-

dası vesik.alarile 2490 sayılı kanunda 
vakkat t.cıninat makbuz veya banka 
ntte komisyona gelmeleri. 

yazılı vesikalar ve bu işe yeter mu
mektubu iJe birlikte belli gün ve sa

(7469) 
----- --·--···----------------------

Ankara )'Üksek ziraat ensitüsü rektörlügünclen: 
YUksck Ziraaı Enı-;tittisil orman, ziraat, 'etcriner fakültelerinde tale

be kayıt ve kabulüne 15 ağustos 1940 tarihinden itibaren ba~lanacak ve 30 
eylül 1940 gunu akşaınına kadar devam edecektir. 

l - Bu yıl kabul edilecek talebeler biyoloji, fizik, kimya, cebir, türk
ce tahrir ve yabancı dilden •Fransızca, İngilizce, Almanca dillerden biri.> 

bir seçim imtihanına t<ibi olacaklard1r. 

retleri olmadıkça ceıai mesuli • 
yete uğrayacakları ve ruçhan 
haklarından mahrum kalacak.la -

4 - 2/9/940 Pazarte'i giinü 
saat 15 de alacaklıların ilk içti -
maa gelmeleri ve müflis ile müş
terek borçlu olanlar ,.e kefilleri
nin ve borcunu tekeffül eden sa
ir kimselerin toplanmada bu
lunmağa hakları olduğu ilan o • 
Junur. (28705) 

Asliye l'.edlncl Hıılı.uk llakimli

tlnden: 

Akba kitaphanesi sahiplerin- ta jlı ev 86 metre murabbaı saha 
den Bılalin ve Ömer Mustafa üzerinde olup bodrum katında 

4 - İpatek sahıbi alacakl:lar
la diger al:ikalılı:rın ve irtifak 
hakkı sahiplerinin haklarını ve 
hususile faiz ve maoraia dair o
lan ididalannı işbu ilan tarihin
den itibaren 20 gün içinde eVTa
k. müsbitelerile daireye müra
caatları ve aksi halde hakları ta
pu sicillerilc sabit olmadıkça sa
tış bedelinin payla mas.ndan ha
rıç kalacakları: 

2 - Seçim imtihanı Ankara ve İstanbulda 1, 2, 3 t~rinievYcl 940 gün-

ile I:n\'erin annesi ve Akbanm taşlık. hela. ve merdiven altı",·e 
İstanbul mümessıli Arifin ha- ön cephesinde bir oda, zemin kat 
lası Raziye hanım dü!I Ankara- ön kısmı demir parır.aklık bah-
da kalb sektesinden vefat et - ceve J!irilir. Burada bir servi 
ımıştır. Gazeteci arllada.slarınıız ve bir defne ağacı vard.r. Ah-

i olan ailesi efradına beyanı tazı- sap kapıdan ı?ir:lince lwridor-

lerinde yapılacaktır. 
3 - Enstiltlınüz fakültelerine yazılmak istiyenler kayıt \·e kabul 

~artlarııu EnstJtü rektörlüğü ile vilayet ziraat, orman, veteriner müdür-
1tlklC'rindcn lcdurik edebilirler. 

4 - Seçim imtih:ını Ankarada Yüksek Z.raat Enstitüsünde y:ıpıla -
caktır. İstanbulda •imtıhanın olacagl yer Ziraat, Orman, Vcterıner rnüdiır
lüklerine müracaat edile elt ö6'rcnilc cektir. 

Yukarıda yazılı malzemeler 27/8/940 
salı günü saat 16 da TC>phanede Lv. 
Amirliğ.ı. satınalma kom yonunda 
pauırlıkla ek!.Jtı:nelerı Y<ı.pı!<.ıc+'ttıl'. 

İsteklilerin teminatlarll~ belll saatte 
koıOJEyonQ gelnleleri. (281) «7630> 

vct evlı:riz. dan sonra sofa üzerinde bir, ar-

\ 
a;:ıı:1m•• :aı:mmm•••m 1 ka cephede bir olmak üzere iki 

odası yardır. Çatı katında şer-

5 - Arttırma .şartnamesinin 
ilanından it.ibaren l;ı gün son
ıa dairede hcrke:ı11n g-ôrebılrr1e:s1 
i~in açık bulundurulacağ:ı; 5 - Sıhhat raporu nümunesi enstitü ve vilayetler Ziraat, Orman, Ve

teriner müdürlüklerinden tedarik edilir. 
B3şka rapor ı .. dl.ıuı edilmez. (7169) c4492.> 

f BOYOK TARiHİ ROMAN:f' v·. '- _, 

ı.crisanlığını ise 'akın~an gC:ıı ı..i
:. oı~u. 

lıaikın çektil!i bu zulumler 

6 - Arttınnıya iştirak edecek 
olanların muhammen değerleri- ' 
nin yüzde 7,5 nisbetinde pey ak
çesi vermeleri veY a milli bir 
bankadan teminat mektubu ıı.e
tirrneleri ve fazla bilı?i eclinmek 
istiyenlerin el koruna raııorunu 
~örmek üzere daireye müracaat 

İstanbul sı1hi müesseseler arttırma 
eksi itme komisyonundan: 

ve 

Şerafeddin vekili avukat Mustafa
nm llalid Rafet Ye&'aııe ve Uadi1e 
alel hlerine ~tıiı istihkak da\.'asın

da milddt'"lale) hlerden Ba.lid Ralrtin 
adresinin mcçbuliyetine bina.en dava 
arzuhal sureti ve da.veliye ilanen teb· 
lii edilmiş ve m&bkeme rünii olan 
12/7/940 cuma. cU.nu saat 16 da ne 
kendi gelmiş ve ne de- vekil rönderme 
..Dış olduiunda.n H.U.M.K. nun 402 ne 
maddesi mueibince ve ayni kanunun 
14-2 ve 144- üncü maddeleri mucibin
ce yirmi l'Un müddelle ve davacı 

vekUinln lbr:ız etllii 8/Z/931 tarih
li seneddeki imzayı inkar f'ttlii tak
dirde kendisJnin ibUktabını talep 
ettlfl ve &'elmedlil taı .. Jirde iı;Uk

tabdan ka('ınnıış addcdilmeslnden 
bab~lle muameleli &'•l-·:1.p kararı teb
liiine ve illnm sabahlan neşredileo 

ga.zetelt'rden birile neı;;rtne ,.e du· 
ru~manm da 16/9/940 pazar~I gü
nü saat ı t de talikine karar 'erll
m~ ve bu bapt:ıti ilanın bir sureti 
mahkemr divanhane51ne a.sılmı olw 
ınakla müddrialeyh lla.lld Rafetin J~

bu ıün ve c;a.attc mahkemede ba'l.Jr 
bulUIUlla5ı a.k~i ta.kdirdf' kanuni ruu

&.lllelenin gıya.hında yapılacaiı teb
l'i makamına kalın olmak üzere nan 
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Nihayet, Varvar Ali paşa, pa
di.sahın adamını kov<iu. Lakin, 
Sultan İbra!ıım, Ali paşadan 
otuz bini almak kin israr etti. 
f>asanın imtinaını ıı:ör-ünce, bu 
sefer daha agır bir teklifte bu
lundu: 

Bu sefer Sultaıi!brahim. :tb.
sir paşanın nikahlı karısını da 
istedi. 

Ali pa<a hayretler kinde kal
dı. Bir başkasının karısını nasıl 
alıp ıı:önderebılınh. 

Ali pa.511, cevap verdi: 
- Bir müshrnin menkıihas1-

nı nıce ıı:avre teslim edeyim? .. 
İbsir naı;a. o esnada Sivasta 

-

oturan 
medi. 
yordu. 

nnenkül:ıasıru teslim et
Ali paşa sert davranı -

Paşanın red c<'\'abı Sultan 
İbrahimi ürkuttü. 1srar edt>me-" 
dı. Sesıni çıkaramadı. 

Sultan İbrahmı, Ali paşanın 
isyanın.dan ko~kuvordu. Hatta, 
azline karar vermis iken, etra
fındaltilerin tavsiyesi üzerıne v:u 
ıı.ecti. 

Fakat, Ali pasa, Sultan !bra
hirnin bu tekliflerini kat'iyen 
baıımetmed;, 

Paşa, saravuı zev.k:ine Ye se
fahatına vü:ıftı. Anadnlunun 

daIJa ne zamaııa kadar devam 
edecektı'!. Devletin bütün vari
datı Sultan lbrahimin cinnet
lerıne, sarayı aolduran Şekerpa
re, Tellı Haseloılerın, sıvei:<iır
ların ve bır sürü carıyelerin 
ihtışam ve 2llynetlerıne sado
lunuyordu. 

Sultan lbrahunin işret oofra
sında oturanlar, kuvveı bahiye
sin1 arttırmak icın anber, zev
kıni tatmın kin samur tedarik 
edenler, hep mevkı ve servet 
sahıbı oh• yordu. 

Sarayın bu ihtisa:m ve israfatı 
karşısında Anadolu halkmın se
faletı, eyaleılerın harabısı dir
liksız ve vesaıtsız Gırıde siırü
len askerlerın feci hallerı biıyük 
bır tczad teşkıl edivordu. 
Gıridde aç ve perışan Sipa

hilerin KandiYe önlerinde ihraz 
eyledikleri ıaferler bile. Sultan 
İbrahımın ziynet \'C ihtişa.~ıına 
yeni servet menba!arı tedari -
kinden ba.ska bir seve yaramı-
yordu. (Arkası var) 

etmeleri ilan olunur. (28702) 

Kartal Tapu Sici! Muhafızlı
qından: 

Kartalda Çeşmebası mevkiin
de Şark Hacı Ah:met tarlası ve 
önce sahibi senet simdi imar 
Ban.kası köşk bahçesi, ıı.arp: Ma
dam Raşe! tarlası ve önce sa
hıbi senet şimdi İmar Bankası 
köşk bahçesi, Şimal: Kırkar tar
la>ı ve önce sahibi senet simdi 
İmar Bankası, ve önce Hasan Ha
lit şimdi Tikveçli Ahmet Esat 
köşk bah~"CSi, Cenu.ben: yol ve 
Madam Raşe! tarlası ile mah -
dut bina ve tarla ve bai(m se
netsiz olarak Alımet Rami esi 
!Melahat Topuz kullanmakta ol
duğundan senede bağlanması 
Kartal Tapu Sicil Muhafızlığın
dan istemistir, kayıtları üzerin
de yapılan arastınnada bu yerin ı 
kaydı bulunamııd.ıı!ından, senet
siz tasarru!ata kıyasen mahallin-

Şişli Çocuk hastahane inin 11829 lira 27 kuruş JTI'lharnmen bedelli ve 
887 lira 75 kuruş muvakkat teminatlı 161 kalem il.iç ve sıhhl maııcmesi 
kapalı zarfla eksilt.miye konulmuştur. 

Eksiltme 4/9/940 çarşamba gunü saat 15 de Cagaloğlunda Sıbhal ve 
İçtimai Muavenet Müdürlügü binasında kurulu kom.U;yonda tyaprlacaJrtı.r. 

İstekliler §artnamesini komisyonda görebilirler. 
İstekliler 1940 yılı Ticaret Odası vesikalariJe 2490 ~yıb kanunda ya

tılı vesikalar ve bu işe yeter muvakkat teminat makbuz veya banka mek
tubu ile birlikte teklili havi zartlanru ihale saatinden bir saat evvel mak-
buz mukabili komisyona vermeleri. (7467) 

Antalya vilayetinden : 
Antalya memleket hastahanesinin senelik ihtiyacı olan 2500 lira muham

men bedelli ilf!ç ve sair malzeme 2/9/940 pazartesı Cunü saat 11 e kadar 

açık eksiltmiye konmuştur. Taliplerin 181,5 liralık nıuvakkat teminatı ya
tırdıklarına dair banka makbuz veya mektubu ile hususi muhasebe bina

sında topla".lacak olan vilayet Daimi Encümenine müracaatları ve buna 
ait ş:ırlııdllle ve listeleri İstanbul Sıhhat .Müdurlllğlınde de görebil~i 
bildırilir. (7%81) 

de tetkik ve tahkikat yapılaca
ğından. yukarıda .ı:!Österilen hu· 
dutlar içerisinde tasarruf ıddfa
sında bulunan var ise, 15 ıı.ün 
zarfında evrakı müsbitelerile 
ya bızzat veya musaddak vekil-

!erinin Karla! Tapu Sicil Muha
fızlığ:ına veyahut 7/9/940 tarihi· 
ne müsadif çarsamba ıı:ünü saat 
9 dan 1 7 ve kadar mah~linde 
tahkikat yapacak Tapu Memu
runa müracaatları ilim olunur. ' 

oluu1ll'. (t4t/tl) 

z A Y i - İstanbul İskan Mü
dürlüğünden 19Z6 senesinde al -
ınış olduğum serbest iskin ika
met tezkerem ile pasaportumu 
kaybettim. ~enilerini alacağım -
dan eskisiniı:ı,_ hükmii yoktur. 

Sarıyerdc Orta Çeşme 32 
numarada Bulgar tebaa -

sından Hiristo Dobref 

Z A Y i - Haydarpaşa Aske
ri Haslanesinden almış olduğum 
ve Çatalca Askerlik Şubesinde 
kayıtlı Askeri tezkeremi zayi et. 
tinı- Yenisini alacağımdan eski
sinin hiikmü yoktur. 

3~1 doğumlu Danyel oğ -
lu Yakır 

lıntiyaz Sahibi ve Ne$riyat Di
rektörü: E. İZZET. Basıldıı?. y~ 
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