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Juımplanndaki f~ten bir intiba 

ASKERi 

Almanya 
t ve italya 
1 -Yunanistandan 

müstacel talep
lerde bulundu 

---··---
1 Metaksas Mihverin ta: 
leplerini kabul etnıedı 

Arnavutluktaki lta.lyan 
ordusunun tehditleri ile ya
pılan tazyik ziyadeletiyor 

Loodn.: 17 (A-A.) - Tluı<S psetMI 
J'&SlJ'Or: 

r- v~zıvıe:-r"""' 
Genen.ı Md:ıksas, mlbver eıçoerlnl 

kabul etmiş ve elçiler, 'kendisinden ınüs· 
t&cel taleplerde bulwımuştur. !detaJtsa.5• 
a.taiı yuk.an bütün t.z.leplerl bbuldeJl 
lstinkil eylcmbıllr. Balkan Detılet!erinin vari"etini qösteren mufassal harita 

Kızıl ordu 
Prut'ta 
-~~--·~~--

B uk o vi na da 
Mühim Sovyet 
Kıtaatı vaı 
-----· 

Bulgaristan Dedeağa• 
cı ele geçirmek istiyor 

• 
« Türkiye ~erek Avrupa , 
gerek Aayadaki toprakları
nı müdafaaya azmetmittir» 

Londra, 17 (A.A.) - Balkanlardaki 
vaziyet, İngiliz matbuatının en ehem· 
miyeUi mevzuunu tezk.il etmektedir. 
Daily Telegraph gazetesi başmakalesini Önümüzdeki Hamburg, 

günvehaftaların Bremen'e 
ehemimyeti hücumlar 

Vç ba§lı ittifak devletle
rinin, /ngiltere ile Ame
rikanın seferber ettiklai 
sonau.z kuvvetlerle, asla 
yenilmez bir hale gelme
lerini beklemeden müf
terek bir hamle ile har
bi bitirmiye çalf§accıkları 
bir devreye ıirmif bulu
nuyoruz. 

_____ , ___ _ 
İngiliz tayyarelerinin 

akınları iyi netice verdi 

Uzak Şark'da vazi
yet nazik 

J Japanya ile İngiltere anısın_da 
yapılan bir anJaşmadan sonra In- ~ 
giltere tara!ından kapaWan Bir- · 
manya yolu Uc;üzlü paktın teh~_i- ı 
dine bir karşılık olmak üzere dun 
gcccyarısı açılmış bulunmaktadır. 
İngi1iz1erin bildirdiğine göre Ame
rjka tarafından Çine yapılan sil3.h ! 
sevkiyatının en mühim ve hare
ketli aeçidi olan Birmanya yolu· 
nun açılmasını müteakıp siU\h ve 
mühimmat yük1il yüzlerce kamyon 
Birmanyadan Çin milll hükiımeti \ 

İyi mem.1-dan ö~e ıöre, E. 
ıeıı hiilulmej,in!n incııtereye n Tiiıid
yeye karşı hattı ha.re:keti ıa.ınam-De dü· 
riisUür. İncillz elı:lslnln Melak.SaS'• mü
ıaıealar ileri sürdüfü bütün mühiın ıne
selelerde, pyaru mıemnuniJ'd iedbirler 
alınmıştır. 

Mihverin yaphft talepler aJS5IDda es.
cümle şunla.r vardır: 

Sovyetler 
Türk i y e

1 

Tunanın 
istikbali 

\

Balkan meselesine tahsis ediyor ve di
yor ki: 

<Bir hareketin ehemmiyetini hafiflet. 
n1ek için ona türlü türlü isimler ver
mekte asla tereddüt etıniyen Naziler, Ro 
manyadaki Alman aeferl heyetine «as-

\

kerl heyet> adını vermekte devam et
mekte ve asl~er mvcudunu da her gün 
arttırmaktadır. Tuna ağzı ve Karadeniz 

----------- sahilindeki hava üsleri gibi mühim nok-

Yazan: ABiDiN DAVER 

naan ç başlı ittifakın, İngi\te
~ re ve Amerikayı korku-

tarak, bu devletlerin U
z•~. ~Jrktaki siyasetini değiştire
ccgnı~ &ananlar olmuştu. Jtıifalu 
yapanlar da öyle ümit ediyorlardı; 
fakat iki demokrat devlet ''e Ao
glo - Sakson millet, gürüllüye pa· 
buç bırakmadılar. İngiltere, bir za
~n?nlar Japonl:ayı memnun ctınck 
ıcı_n, Amerika ile Çinin hoşnutsu2-
hıguna rağmen kapadığı Birmanya 
yolunu actı. Amerika ise Japonya.
ya karşı, bazı maddelere koyduğu 
il~r~cat nıemnuiyetlerini arttırdığı 
gıbı basta Cumhurreisi Ruzvelt ol
ıııak üzere, Amerikan devlet adam
ları, Japonyaya da öteki mihver 
devletlerine de per~·asızca meydan 
okudular ve okuyorlar. 

Esasen, üçüzlü ittifakı teşkil e
den. totaliter devletler karşısında, 
samını! bir anlaşma ruhu ile uysal 
ve gevşek davranmak, onların cür'-

Alman tayyareleri İn
giltereye taarruz etti 

Londra, 17 (A.A.) - İngiliz ha· 
va nezaretinin tebliği: 

İngiliz bombardıman tayyarele
ri düşman deniz üslerine ve liman
larına karşı muvaf.fakiyetli hare
ketler yapmışlardır. 

Kiel'de evvelden tasarlanan he
deflere bir çek ağır capta bomba
lar atılmıs ve büyük yangınlar 
çıkm~tır. 
Haınburg, Bremen ve Cuksave

ne tevcih edilen hücumlardan da 
iyi neticeler alınmıştır. 
Başka bir filo Leuna'da sıın'i 

petrol tesis~tına hücum etmiştir. 
Bundan başka Saksonyada silah 
fabrikaları ile elektrik santrali 
boınabrdıman edilerek tam isabet
ler kaydedilmiştir. 

İngiltereye Akınlarda Evler 
Uasara Uğradı 

Londra, 17 (A.A.) - Hava ve 
emniyet nezaretlerinin tebli/!bıde 
deniliyor iki: 
Düşman tayyarelerinin çarşam

(Arkaoı: Sa. 3, Sti. ı do) 

et ve cesaretini arttırmaktan, işti
halarını tahrik etmekten ve haın- ~ 
!derini çoğaltmaktan başka bir şc-1 
)"C ~aramıyor. İtilafperver davran
dmız nıı, korkuttuk diyorlar; yeni 
Y_eni ihtilanar çıkarıyor ve gayele
rıne doğru bir adım daha atnıağa 
çalı••vorlar. Almanyanın 1935 yı
lında, Versay muahedesinin askeri 
ahkamını yırttığı ve iıalva, Habe
şi;tana taarruz ettiği gündenberi 
Berlin ile Romanın asla durmak 
ve doymak bilmediklerini Avrupa 
mütemadiyen tecrübe edegelmiştir. 

l'zak Şarkta ise, diinya, 1930 dan
bcri, Japon emperyalizminin her 
yıl, )eni bir dinamik hamlesine şa
hit olmuştur. En son defa ise, İn
giltt•renin Bil'manya yolunu kapa
masına kar" Japonva. feşekkiir 
)erine üçler ittifakına girmekle 
mukabele etıııistir. 

Ilu doymaz emperyalist devletle
re karşı tutulacak tek siyasetin, 

ı 
l 

~ 
Afrikadaki fnqiliz a/Tır 

AFRiKA HARBi 

lngilizlerin akını 
devam ediyor 

harıı ahzırlıklarını ikmal edinceye ---aı---
kadar, her şeye eyvallah diyerek • 
durmadan hazırlanmak ve ondan Sollum kl§laları ve askerı 
sonra, yenem;vecckleri kuvvetlerle hedefler tid-
karşılarına dikilmek olduğunu, A- detle bombardıman edildi 
m_erika da, batta bazı alametlere . 7 (A.A) _ İngiliz kuvvet-
gore, Sovyet Rusya da anlamıştır- KıUııre, 1 . . · . . an 

1 

toprakln.nna hareket etmiş bulu- ı 
nacaktır. 

1 

Amerikan m;ılı silfihın İngiliz 
bayrağı altındaki topraktan Çine 1 

ihracının Japon tayyareleri tara
fından önlenmiyc çalışılacağı ge
lt•n haberlerden öğrenildiğine gö- j 
re Birmanya yolunda ergcç bir (ih-
151) bildi,;esi çıkacağı tabiidir. An
cak vukuu muhtemel olan bu hft- : 

· diselcrin önce İngiltere ve sonra \ 
da Amerika tarafından nasıl tef-

1 

:ıir edjJeceği meçhuldür. Fakat 
Bu-manya (İngillz) toprağında A
merikan sillhlarHe dolu kamyon
ların berhava edilmeğe başlanması 
bugünkü gergin hava içinde İngUte 
re ve Amerikayı aynı safta, Ja
ponyaya karşı harbe sürUkleyebi
lir. Bu noktalann bugün ic;in kuv
vetli ihtimaller halinde bulunma-

1

81 Uzak Şark davasını nazilr.leştir-
meıctedır. N. D. 

İtalyanlar, İncllb ı-azeieı.eril• ~~ 
fllmlerinin men 'ini ih ~. Başvekil, 
bona, bütün yab:ıncı sly .. i filmlerl me
netmdl suretile cevap yenııjştlr · 

\ 

1\lilıver devl&tlerl, ınarka. na.mraD 1 
drahmiye Yeniden lahllj bir kJyoıeı ver
mek suretile Almaııya.nuı yunaııJ,st.ana 
olan borçlannın Ol'ladan kaldJn)ma81111 

\
!stemişlerdlr. MlhveT devıeUeri, Atınan
ların Yunanistaııa &irebUmelerl !!'in ~
yılsız vize verilmesini ıstan!şle!" ve in

' rıı:. tebaasuıa ...,..llecek vtzeıerln sıkı 
bir konU-Ola tabi talulnuw balıslPde JS-

ı ru et;ınlşlerdir. 
Mihver dOYleileri, m!ltver ı.a:nareleri-

1 n1n Yunan arulal iberiııdeo ceıoı rl= 
m.üs&ade lfl.emltler ve yan ftSIDİ suret.. 
te bir a.sktt1 heye! ciioderlln><6i bah
ıılnde mütwıaıar ileri cllrm.öşlel'db'· 

Bu Alınan nütuıı o.ru!Jerı pek t;ri ına
lilmdıır. Fakat Amavuihılttald jialyan 
Işı-al onl11S1111on klıclltleTlle mtiılenlll< 
bir l<UJ'etle 7apılan ~ .. gliUkı>e da
b zlyadel.,.meklecllr. 

Japonya pakta 
~ . ragmen yenı 

-:·:ınlaşma yapıyor 

tanklarından bir kısmı 

POMANYADA 

Üç askeri neza

Holanda Hindiatanı 
ile münasebetler 

muhafaza edilecek 

Batavya, 17 (A.A.) - İktısadi 
meseleleri görüşmek üzere Batav
yada toplanan japon ve şa~ki H.o
landa Hindistanı hey'etleri tara
fından neşredilen ıınüsterek tebliğ
de ezcümle deniliyor 3<i: 

cjaponya, mihvere imza ettiği 
üclü pakt:n Hollanda Hindistam 
ile mevcut münasebetlerine tesir 
etmesini istemediğini bildirmesi 
üzerine üçlü paktın neticeleri ü
zerinde durulmuş ve jap0n hev'eti, 
otıakta• ra.i(ınen japonya ile Hol
landa Hindistanı arasındaki müna
sebetlerin muhafazasını ıkuvvetle 
istedi!iini resmen beyan etmiştir.• 

S er r an o Suner 
ret lağ:edildi ! ispanya Harici-

Romanyanın silah f ab- ye Naz 1r1 o 1 d u 
rikalarında tebeddül Madrid, 17 (A.A.) - Stelani: Gene-

.. ral Franko, kabinede tadil.at yaparak 
Bu kreş, 17 .<A.A.) _ D. N. B. ı Serrano suner'i Hariciye Nazırı tayin 
Hava. bahrıye ve silahlanma ne- etmiilir. 

7:"r7tleri lağ_vedilmiştir. Bu_nl_arın ı---------._ ..... .__.., 
) erme_ hal'bıye nozaretıne tabı ol- B U ~ IDJ N 
ımak uzere kara, hava, deniz ve 
teçhizat müsteşarlıkları ihdas o
lunm~tur. 

lar. Kuvvetten başka hak - hak ke- lerinın tebllği: Ingiliz bombardım 
limesinin her iki m3nasile _ tanı· - tayyarelerinin, Bingaziye yaptıkları yeni 
mıyan ve ya1nız kuvvete tapan hücumlarda limanda Talia rıht.J~ına 
de,·letlerin karşısına konulacak tam isabetler kaydedilmiı; ve demıryo
~y, yalnız kuvvet olnlak gerektir. lu istasyon~na yangın bombala

1
n at.&1-

l~te Ameril:a, şimdi, bunu yap- mıştır. Bardia, Capurzzo, Sollumda.kış
n1aktadır. lalarla askert tahasşütler muvaffakıyet· 

le bombardıman edilmiş, Deme ve Tob- ltomanyanın En Eü•·ük Siliıh 
İngiltere, Birmanya yolunu açar

~eıı Amerika da, 16 bucuk milyon 
ıns;4nı askere yazn1aktadır. Bu mu· 
~z_zam iflsan kütleleri, birkaç yıl 
h.:ınde, hlivül,,. ordular haline gele
<:<'k \'C n1Hthiş bir ta;ırruz kuvveti 
olaoaktır. Amerika için, bu kadar 
Lii) iik capta bir kara ordusu ta
ttıaınilc ta~rruzi n1alıiyette bir' harp 
va'ltasıdır. Çünkiı Okyanuslarln 
ÇC\ ı·ılmiş olan Amerikanın coğrafi 

ruk'ta ise bombalar hedeflere isabet ey- Fabrikasında Tcbedtlüller 

Akdenizdc\ı.i 

Son Muharebe 

(Ark...,ı: Sa. 3, Sü. 7 de) 

Abidin DAVER 

!emiştir. İtalynn şarki Alrikasında, Di- Bü~reş, 17 (A.A.) - D. N. B. 
rcdua'da binalarn ve demiryo1u istasyon Romanyunın en büvük ağ:r en-
larına tam isabcteler kaydedilmiştir. düstri ve silah eıı<lüstrisi kollS()r-
Şap denizi üz•rinde karakol ııezen siyornunu teşkil eden Malaksa 

tayyarclerimizden uırJ ",üç italy~n bom f,,. ı ikalar nın müdüriyetinde ve 
bardıman tayyaresile muharebeye tutuş idare meclisinde büyük tebeddülat 

Yazan: ABİDİN DA VER 
Üçüncü sayfamızda 

YARIN 
muşt.ır. Bir düşman tayvaresile düş- ynpı~mıstr Mı.ih~ndis Malaksa ha- Yazıc:lıkt::.l.i anru-fİ: 3 
man grupunun baş ta;>·J arc~i hasara uğ- ric olm:ık i..dere, bütün vü~ek f:'_e-l 
ratı1mı~tır. ımurlar1a ıdarc mcclisin!n bütün ?\1ahn1ut Yesari'nin güzel 

M d ü e l bir milsalıHbe~i Abdülkadir asa\rva y:ınma ası z -
1 
fızası yerlerine cj) en mens-...ıpları L---;_ ________ _. 

(Arl<as.ı: Sa. 3, Sü. ı de) ı::etirilmiştir. 

iki devlet aruıdaki 
münasebetlerin ıyı -
letmesi Londrada iyi 
kar§ılanacak 

• talan Almanlar ellerine ge(irmişler ve-
Almanlar Tuna komıs- ya geçirmek üzere bulunuyorlar. Birkaç 
yonu hakkında tav- ıtiioe kadar Romanya, geçen nisanda 
zih mahiyetinde resmi Danimarkada olduğu gibi, tamamHe Al

t e b l i ğ • n e t r e t t i manyanın hültmu altına girmiş olacak· 
tır. 

Bulgarist,anın gözü 
Berl!n, 17 (A.A.) - Yarı resmi bir 

sur~tte tebliğ edilmiştir: Bertin siya<ıl Dedeağaçta 
mahfillerinde beyan edildiğine göre Tu- Romanyann biliıilk komiuları ar.ısın• 

na komisyonunun istikbali hak.kında ya I da, Ege denizinde Yunanistana ait De
bancı matbuatta intişar eden yazılar deağaç limanını ele geçirmek için Nazi 
yanlıt mütalea ve tahminlere dayanmak dş birliğine ü.Dı.lt bağlayan Bulgaristan, 
tadır Evvel.emirde iUJ'&Sl kaydedilmek bir Alman fen heyetinin kend topra-

. . . , . ına girmesine müsaade eden ycgAne 
ı icap eder ki birl beynelmilel komısyon, memlekettir. Bu !en heyeti daha mil-

i 
diğeri Avrupa komisyonu olmak üz.ere \lılın kuvveUerin öncüsünden ba~k.a bir 
ilti komisyon mncut bulunmakta idi. şey değildir. 

S01>!Jet!er Birli/il Halk Komi· 
· serleri Reisi Molototı 

Lo dra 17 (A.A.) - Bolkanlar
da v!ziy~t el'an muğlak bulun
;;aktadır. Zira b~ tar~. Sovyet-

l . alacağı vauyet henuz tama-
erın Di 

Ahiren ne1<edilen resmi h.berler Ve:s:- \ Yugoslavya Başvekili söyledoğı bir 
sailles muahedesile derpiş edilen bey- nutukta son mevzilere kadar mukJve-
nelmilel Tuna komu;yonunun karı su- metten bahsetti ve Yugoslav milletinin 

ite tasfly edildiğini östermli\ir. Bu mazisi Ba1Velı:ilin verdiğı sözü tutaca-
re e 1 ğmın garantisidir. 
komisyonun yerine Tuna •eyriselaininde 1 . b d ilr.. el b" Yunaıustan, un an ı ay evv , ır. 

doğrudan doğruya ıılfil<adar devletlerin Arnavut pldsl yüzünden İtalya, kavga 
teşrilti mesaileri için yeni usulleri tesbit . aradıiı vakit aldığı az.imli vaziyeti mu
edecek olan bir teşel<l<W kaim olacaktır. hafıwıda devam ediyor. 
Avrupa Tuna komisyonunun diller ...ı- Türkiyenin vaziytei 

1 felerine gelince, bu huausta henüz hiç Türkiye, fırtına huduUanna doğru 
bir şey kararlıı~mıştır. Bu mesele U. yaklaştığı derecede vaziyetini kuvvet

doğrudan dolruya alikadar olan millet- lendirmektecUr. 
ler bu hususta diplomatik &örüşmeler Bu üt memleket biliyor ki, mücadele-

. . . 1 de kaybedebilecekleri şeyin mutavaatta 
yapıyorlar. Vaktınde memnu.myetı mu- kaybdeceklerinden daha fazla olınas.ına 

cip bir hal sureti buluoacatı muhakkak ı imkfuı yoktur. 
addedilmektedir. (Arbsl: Sa. S, Sıi. 3 de) 

mile meçhul bulunmaktadır. -

~~~!:~~~:~:::Y:ks~~ 
1Tu·· Tu·· N P 1 .. YA SA Si 

et Rusyanm sıyasetı hakkında hı~ 
~ir vuzuh yoktur ve bu dev~_etin 1 !!!!!!!!!!! 
nasıl bir vaziyet alacağını goste- l 
ren bicbir alamet bulunmadığı H / k[ 
gö2önünde tutulmalıdır. azır ı ar devam ediyor, bu 

yıl Ege rekoltesi 34 milyon fon 
Türkive ile Sovyetler arasındaki 

münasebetlerin iyileşmesi Londra
da da İngiltere ile Sovyetler ara
sındaki münasebetlerin iyileşmesi 
kadar güzel J:arşılanacakl.ır. 

Amerikanın 
Çine yardımı 

Rangoon: 17 (AA.) - Birnıan

va volunun yakında yen.iden açı
lacaiiından dolayı, Ragoona ~1-
miş olan Çin Hariciye Nazırı Sezwı 
şU bevanatta bulunmustur: 

- Çinin muharebe için mclı.taç 
oldu11u şeylerin ekserisini Birleşi:k. 
Amerika vermektedir. Fakat İn
l!iltere de hayati bir cidale aWınış 
oldultu kadar Çine yardund.a bu
lunmaktadır. 

Okuyucularlmıza 

Ahcı müessese ve kumpanyalar da 
mübayaat hazırhklarını Uarlettiler 

Dürı tabı makinemizin ttnk te-
sisatında , ukııbulan bir arızadan Balya halinde ~tenımeı;:uş ıu.tünlerin •etıkl 
dolayı J!azetcn1iz bazı uzak semt- 1zmir 17 (İkd uhab" p· 
)er

de kafi miktarda tevzi edileme- ' am m ırin- j siyetile açılacaktır. ıyasanın a-
den) - Yeni yıl tütün piyasası a- ~ ve satışların inkişafı, Ticaret 

mistir. .. d.... .. bü çılmak üzeredir. Guek iatihsal Vekaletine ~ü gününe bildirile-
Kendilerinden gor uğümuz - mıntakalarnıd1ı, ıtuehe merkezde cektir. 

yük rafrbet ve aliıkaya küçük bir tütün piyasası hazırlıklarına d.,: E.-e mıntakasının bn yılki tütün 
mukabele olmak üzere, dünkü d"lm . . • • ,. il 
nüshamızı alamıyan okuyuculan- vam. e ı ektedır. Alıcı mües~ese rekoltesinın azamı .,.. m yan 
m:>dan l:i· .at veya adres bildir- . ve fırmalarla kumpanyalar muba- kiloya varacağı tahmin olun-

1 
Yaat hazırlık! h li ·ı ı '-'· maktadır. Rekolte hak.kında kum-mek suretile idaremize müracaat . arını ay ı er e-.....,-

1 
lerdır panyalarla re mi müess('~clcrin 

edeceklere diin ·ü saymıı:z para- . · 
sız ,-erilccektir. 1 Pıya~a, bu sene de, geç-en sene tahminleri arac;ında ii(" dört n1iJ-

ı olduğu gibi çok emin bir surette yon kilo kadar bir fark menuttur. 
, ..... ...,.....,..,. • ..,.~ ............. - .... -,,, • .,. • .,. • .., • .., .... -...... ,..,,,,-....,..,.., Ye Bükfunetin de alaka ve hassa- (Arkası: Sa. S, Sil. ı de) 
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ll RESÜL 
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Ufukta beliren ve kuş gibi uçan he
cin, kafilenin maneviyatını sarsmıştı 

j ikdamın Edebi Tefrikası : 41 1 1 
KISKANIYORUM! 

l..J!:zan: SELAMI iZZET 1 

- No bileyim, burnun büyür~ ı - Ne güzel! 
- Büyümez, büyümc:ı... - HarikuJarle güzel ... Tabı san•, 
- Münase~ette bul~duğun ka- j ati çok ilerlemiş. Şu resimlerin ba-

dınların haylı hoş vakıt geçirecek- sıh.ştnı görüyor musun? 
!erine kani olduğunu söyledi... Mecmuayı karıştırıyor. Ben de 

Gırtlaö-ım düğümlenivor.. Du- arkasında durmuş bakıycruw ... En
daklarım kuruyor ... Gözlerim ye- sesi acık.. Elimi kaldırıp bir tokat 
rinden uğruyor . Bır gazete .. Bi- vursam! .. 
rinci sahifode bir resim .. gö~üyo- 1 İnce bir sis tabakası halinde Be
runı ... •Tan~mış profesorlcru~ıız- dianın hayali ~özlerimde beliriyor. 
den.-• •Katıl yakaland_'.··:• •.~ına- Gözlerimi kapıyorum .. 
yetin sebebi henüz ... • gı _ ı cuınle- Elleri · ·· ·· ··t·· .. 
ı k mı yuzume go urLyorum, 
er ~ -~~orurn... avuçlarınu kokluyorum. Avuçla-
Sılkınıyoruuı.. rın1da onunt Bcciiannı okusu var 
- Haydi, haydi, böyle mônasız Bütün vücudüme onun kokusu sin: 

şeyler söy liyeceğine şuraya otur miş .. 
da şu son gelen tıb mecmuasına Bu koku ile başım dönüoyr. Sar-
bek. hoş oluy~rııın. 

Mecmuayı aldı: Mecmuanın yaprakları çevrili-

GÜNÜN 
TENKiTLERi 

1 KD A M 

Olur ile Olmaz 
Peynir Fiatları l r Sü/egmani-1 

ye· Civarı 

yor, bu hışıltı ile kendime geliyo- mı sana borcluymn. dekolte tuvalet giymiş, konuşuyor, 
ruın. ... Sonu arkadaslara dönüvordu: anlatıyor ... 

Kalkıyor: - YüJümden beni onun tedavi Elektriklerin altında gerdanı 1• 

- Ben artık gideyim .• ettiö-i belli olmuyor ınu? Benzime şıJdıyor, arkası l'!ıldıyor. 
kan geldi ... Adeta yirmi yaş genç- Daha dün bu sırtı okşuyor, 
leştim ... Sağlam, dinç bir erkek gerdanı öpüyordum ... 

- Nedir acelen?. 
- Benim acelem y:>k amma sen 

yorgunsun. oldum... Yarın, yabancı gözlerin 
- Güle güle .• Yılışal"ak gülüyordu: arıyacağım .. 
Gidiyor. - Sözün tam manasile erkek ol- * * dum!. İlkbahar sona eriyor. 
Oynanan dramın ve bu dramda Arkadaşlar gülüyorlar, açık sa- Ufukta yeni bir azap belirdi. Bu 

ovnadığı rolün farkında değildi. çık şakalar yapıp kendisini tebrik 1 azabı, bu ıztıraplı düşünceyi sıyı
Bu dramın şuursuz bir aktörüydü. ediyorlar. yirmi yaş gençleşmesini np atmak için çok uğraştım, fa-

Onun kadar sadık bana onun ka- kutluyorlardı. kat muvaffak olamadım_ Düşünce 
dar minnettar başka hastam da Ben... zihnime ok gibi saplanmıştı: 
yoktu. Benim dislerim kenetleniyor, Yaz !!eliyor! .. Bu yaz ne yapaca-
Tedavi~den, .verdiğim ilflçlar- dudaklarım titriyor, beynim zonk- ğım?. Bir yere yalnız 1n1 gidece

dan, tavsıyele"ımden fevkaliidc luyor, kulaklarım oğulduyordu. ; i'iın.? Onların gittiği yere mi taşı-
mernnundu. Fakat bu nefretimi belli etmemek nacağıın?. 

Yüzü glilüyordu. hayat bir zevk- için kendimi sıkıyordum. Bir gün kocası sordu: 
ti, gözleri parlıyordu. Ben de. eski ı,; r cs;:arkeş sersem- - Ne yapıyoruz bu yaz?. 

Gezdiği yerde beni mctediyordu. liğile l"iilüvordum... - Bilmem. 
Birkaç kişi bir araya toplandık- Ellerim ceketimin cebinde, yum- - Herhalde gene plılja gideriz 

!arı zaman ben gelince: . ı ruklarım kapalı, koı;arım gergin_ değil mi? 
- Hah diyordu işte can kuria- Astanmın cıtırdad:ıgını duyuyo- - Henüz düşünmedim. 

ranım geldi. ' rum. Dizlerim ağrıyor, gözlerimin - Geçen sene memnun de!il 
Ben kaşlarımı çatıyordum: içi yanıyor.. mivdin? 
- Böyle şey söyleme. Gülümsüyorum. Onlar şakalaşı- _Memnundum. 
- Neden söyleıniycyim? Yalan yorlar. Gülümsüyorum ben... _ Su halde?. 

mı? Camını sen kurtardın, hayatı- Salonwı iibür ucunda; Bedia, (Arkan varJ 
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, f K U A M ,.....~_..~!!"'!"!"!"'.'!"'!"!!'!"!!?'""""!'!!!'!!!!"!'!'!~_,,""'!!!!!!!!"'-...-...------~~~---~ 

~l8~B=fR·~NCİT~EŞR:JN:::1'10!""!!!!!!!!!!--~!""!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!"""~-=-=====-~\ 1=ı~=~=Pet:=f1ı=~~~j7-~A-s-k-er-ıik ahis_~~r;-ı::a:o:a:•:eı:ıı: 
::ıeziş dogru ia.ır.at ffe.. kc!en:zıle bir den:z ınuha

~ rebesi daha oldu. Şarki . . 'J Sovyet • sebep yanlış... Akdenizdeki İnıriliz filornr.a mcn-'Cran sada Harp Atina a1ans!nın 1 aponya 183 ir iki söz ,·ar 1'i son yıl- sup harp genıılcri, geni• bı .. •eve-.. R • J J ı Iiıı '-'apar ak İtalyan don°anni3.s.nın 

İtnl; anlar, «Bizim de
niz» dedikleri Akdeniz

de hiç bir şey yapama

.mışlardır; şimdilik ~: 
deniz bir İtalyan denızı 
değil; bir İngiliz denizi 
olmakta devam ediyor. 

k . ı . a 1 e an aş- !arda çok tekrar anıyor ve , 

malzemesi• 1·mal1" te zıp erJ USY ·ı tekrarlandıkça . be.ni sin. irle.ndi_ri.- büyük bir kısmını aradılar. Bu a-
h raştırma neticesiz kaldı; İtalyan 

ı yor. Faraza şu iklim kelımesı gı ı, ----- maya ça ışıyor .. .. zı.rhlılnrı, müstahkem limanlarda d • J d İ f . t• h .. r ~e~elli su •tabii n1H.nialar• sozu yatınağı, İngilizlerle dövüşnıeğe m e n C 1 • Yunanistarun va:r.ıye 1 
- gıbı... • d tercih ettiklerinden hiçbir tarafta - -- Y A Z A N 

m zaıhandan daha ınüstakardır • Japonya f'_i~e. ~ldırır, sag an• görünmediler. Bu harekat esnasın- il DA VERii 
Çinde, Sovyetler ı~ın soldan se;ler ışıtmz: . • da Jngilizlerin Ajax hafif kruvazö- ABiDiN 

Muharebede lrullanılabile - ---- • h bir nüfuz mıntakası - Japonlar başların11 hır bela rü 12 birincitcşrinde, Sicilya ada- 1---------

cek bütün imalatın Majeste Kralın ta tlaD ayrılınası muhtemel sardırdılar. Çinde ilerliyeınezler. sının 80 mil kadar doğu cenubun-! daşını bırakmış, bir duman perde-
F d • d ak 1 d Çiinkü Sarı nehir . şöyledir, Amor 1 da, hafif İtalyan genıilerilc teması si neşrederek bütün sur'11tile sıvış-

ransa an geçmesı e yas feragati ya an ır Londra: 17 (A.A.) _ J'ap0nya nehri böyledir. j temin etti. Bunlar Airone tipinde nuştır. Ajax'ın bu kaçan muhribi 
Vichy, 17 (A.A.) - Havas bildiriyor: Atino, 17 (A.A.) - Atin• ajansı bil- Haric!yc Nazırı Matsuokanın dü- İtalya Habeşistana saldırır, ayni üç İtalyan torpidobotu idi. kovalaması icap etlerdi; fakat Ar-

Dtinden itibaren. mütarekenin devamı diri or: Yuga&lavyada çıkan Vreme ga- sünceleri arasınd;,.. Sovyct - Japon sesler tekrar başlar: Ajax, vaman bir gemidir; o, tigliere'~in eş~ ol_~~sı Jizımgcl~n 
mıiddetinee, harp malzemesi imali, it- ı t Y_ Yunanistan vaziyetinde bir te- münasebetlerinin ivilestirilmesi - İtalyanların hali berbat. Ya- 1939 biriocikanununda Cenubi A- b~ ge~ı 39 mil s':'r atinde_ oldugu_ 
hali ve ihracı menedilmiş~ir. İmali m~- ~:ı~~Jün gUya tahakkuk etmek üzere de bulundufruna dair haberler, İn- rın öbür gün ya~ınur mevsimi baş- merika sularında Almanların cep ı~ın AJax ona ~e~ıli\eınt:zdı. O~un ı
nedilen harp malzemesini., kara, ~~ olduğuna dair hayall bazı haberler neş- gil.i.z mahiillerinde kimsevı havre- Jıyacak. Esasen filin taraf çöl, fi- zırhlısı Admiral Graf von Spce'3·i çın, yarah gcınıyı haklamak u.zcre, 
ve bava harbine yarar silahlar ve muhım retmiştir. Bu haberleri en kat'i surette te düşürmemektedir. Zira Japo~- ıan taraf tuz ovasıdır. Falan yer görünce, henıcn iizerinc saldırmak l onun yakın"!'da kahnı~_tı~. Bu sı
matı, muharebede kullanılmak üzere ya tekzibe ve Majeı;te Kralın ve milll bü- ya üclü paktı imza etmekle p_ası- sarp daj;;larb doludur. gibi yiiksek bir cesaret göstermi~-ı ra_d~. Y~rk agır kruv~z~r.u de .. gel
p1lan makineler ve motörler, barut ve ktlmetin sevk ve idareleri altında Yu- fik denizinde Amerika ile zıddıve- Ruslar Finlftndiyaya hiicunl e- ti Bu def Uç İtalyan torpidobotu ın· - ·-· Italyan muhrıbının n1uret
infilük maddeleri ve muharebe gazları ı nanistan vaziyetin.in her vakitkinden ti arttırmış olduğu cihetle, bunu:ı der. Kahinler bu sefer de şöyle ko- k~rşısındaa'tcrcddüt edecek dcğjldi. t~batını _tahliye et.nıesi i~in k~ndi-
tc:ı;kil ctn1ektedir. ~ıaamnf.h, Alman ve daha müstakar olduğunu beyana Ati.na telafi carelerini aramak rnecburı- nuşurla.r: İtalyan geınilcrinin torpido lıücu- s.ı.ne verılcdn ~nrı.ı~ sarıtlı.~ '?u!ılc 
İtalyan mütareke komsiyonları ile an- aı·ansı mezundur. yetın· dcdı·r. 1 • d" mu vaı>ıo yapmadıkları hakkında tin sonu. n. a, Iııg. ı ~z gc,·n.11 crı, op 

- Kareliya tarafından Fin ar. ı- t ı Art ı •· t la~n1adan sonra imal:lt için husW!i. rnüsa- Atina: 17 (A.A.) - Atina ajansı bil- Matsuokanın Cinde Sovvet RU.S yaya ordu sevkedileu1c7. Burada tafsilat voktt•r; fakat onların böy- cu a esı ı e ıg ıerc yı .;a ırın ı~ 
adclf"r verilmesi muhtemeldir. Ihracat diriyor: Maı'este Kral Jorı''un Altes ve- va 1-~,·n b'ır nu··ruz mınla_kası. ıa,nı- 1 1 "l le bir h:-rrkcte tccebbüs etnıit;: oı- ı lardır. , .. , . _ " küçü.\. ~i biiyJklü vedi bin go var- " ~ -~ d 
ve ithalat için de mütareke koınısyon- liahd Paul lehine tahttan feragat ede- mıya kadar vurması ihtunalı 'ar- dır. İk1im berlıaitır. Dii ününii7. dukları ikis;nin ben1en Aiax tara- Batan n1uhrıp 1G20 ton ur, sur 
!arı ile anlaşmadan sonra hususi milsa- ceği hakkında bir Amerikan kaynağın- dır. F'akat So'"'et Rusyanm bu- b' k So' k f it d 65 fından bat rılmıs olmaları~dan an-1 ati 39 rnilrlir. 4 iane 120 li!< top, ' 

kiln b lunmakta , t ır ere: gu sı ırın a ıu a • . . . 37 ı·k h d r· t 4 aiti 
adcler verilmesi müm · u - dan çıkarak bazı İspanyol ve Fnınsız nunla iktifa edeceğini ve ~v.ye derecedir' Jaşıhyor. Bunlar Airone tipinde 

1 

tane • ava c54)~ ~-~~' t m 'd -
dır. gazeleleri tarafından neşredilen haber mutalcbatının Japvn fedakiı..rlık- ' . . . '679 tonluk, 34 nıil sür'at::ı.dc, 3 nelitüil'h. 6 tane u u · orpı • 

• ·nnetmek Ortaya hır llrıtanyaya nskcr _ıh- tan 100 ·ı· t l'k 2 t 37 kovanı ile bir miktar ınavn ta~P tamamen hoyaJ mahsulüdür ve Atina !arını asnuyaca;!ını ......... racı nlcselesi çıkar· dırdır yıne e 1111 ımc re ve anc • .. .. .. d. 
1938 39 Af • k h b (ajansı bu haberi en kat'i şekilde tek- müsküldür. b l ' ınilinıctrclik hava defi topu G ta- ı murcttcbatı 16a kışı ır. · - sc 

f} a ar J 1 zibc mezun bulunmaktadır. Bu haber- ---o---- as ar: ne hav:ı defi rnakinclitü(eği: 4 t~- nelerinde. hizmete dahil olan h\ 
- l'tl:ın ela büyük fırtınalar var. 4 l · · it ı donanmasında 1 

rfı 1 . . f d ) de tahttan feragati istilzam ettiği zikre- , ne 50 milin1etrclik kovan ile mü- gemının a yan . 
(Bastaa ıncı saıı o a . 11 1 1 d p tt Bu nıevsım hep böyle devam eder. eehh b' 'ki· t . eoi daha vardır. Btınlar. ıtal~·anla-. . d . tayyare kıt'alan k~lası 1 dilen sebeplet'ın bastan başa haya o - J/ or U fU a s· Al .. , C'k" . A c:r., ır 1111 ar ı11avn aşıyan 1 ~ • . . 

rmdekı enız ' d - k d r· kt l'JZl ıs ınanyanın . m?.t,a ı ı ıse - . 1938 ornes.ind~ yauılmıs, veni ge- J rın iyi wni mulırıplerıdır. 
Sudandan kalkan tayyarelerimiz tara- ugunu ay n uzum yo ur. dan!n ~trafın~akı yuk~~k ~aya~a~ milcr·!ir. l\.fii~ettcpleri 94 kisidir. :\1uharcbe neticesinde Ajax'dr 
!mdan bombardıman edilmiştiI. m (Bastaarfı 1 inci saııfacla) da Ingılterenın en tabıı muttefikı . . · . .. k' ... 

1 
.. . _ 

1 
m. "e· 

1 il ·· ·"- d lan ı k k b 1 d'l l'd' · ltalvan tor)lıdobotları batırıldık- bır>ia( ışı o mu&, ya. a an ı., ~ EDENİN MJSm SEYAHATİ ngilizler torpi İ motor- Doğrudan doğruya aıa..a ar 0 o ara a ıı e ı ıne ı ır. t . . k · · "stünde bazı ,·aralaı 
ı b. vaziyet . . an sonra AJax bir aj!ır kruvazör- mı eu esımı u. . . . _ 

botu topa tuttular memleketler içinde esrar 1 ır Halbukı Japon ordusu etrafını le 4 h · t .. ki b' d" almıştır York ıse hıçbır hasara ug-Londra, 17 (A.A.) - Reuter: Daily 
1. h 1 za eden yegane memlket Rusya- b t ki ki d ( k mu rıp en mure cep ır u~- . TeJcgraph gazetesinin diplomatik muha- Londra 17 (A.A.) - Ingi ız u- mu a a saran 8 8 ı ar an en u a ra- ntan f ·k er·· •• h ran1anııstır ' b .. . .... leden dır. Rusyanın geçen seneki siyasetine Al hatsızlık hissetmeden .. -·ürür, Yang- ı d u ~sı kobrmu~, emen onu~- 3 b' . :t . . ... ı·ı 1 ha biri bildiriyor: Eden'in Mısırı ziyareti, zun menzilli topları ugun og .. .1 muharebeye utuşmamak kay- ,a a n1uı1arc eye tutuşmuştur. 1- 1 ırıncı eşrın gunu, a )"an -

İngiliz hükfımetinin Akdeniz mıntaka- oonra Manşta dolaşan torpille mu- manya 
1 ~ 1 t F kat Almanya/ çeyi ge,,..cr, biitün Aınor ınecrasını talyan muhrip1t'rinden biri hasara va kuvvetleri bu harcı.ata iştirak 

sında askeri vaziyetin muhtemel yakın cehhez bir Alınan motörbotuna ~- gısı hfii~ 0 ~uşlur. ~ syanın men tethiş eder. Kantonu alır, Nankini uj!rayuıca ötekiler karanhkta kay- eden İngiliz' gemilerine, 4 saa! 

~e)az pardesüier! 
Vakitsiz so~uklar ba!'lar başla

maz, o ı.ilt beyaz pardesüler de 
hemen kendilerini e-östermeğe 
başladılar. Be} az ceket, beyaz pan
lalon, beyaz iskarpin, huıta bey•z 
sapka yaza mahsus oldukları hal
de, hu süt be)·a:ı: pardcsülcr, nasıl 
oluyor da kışın malı oluyorlar? 

Bu soğukta, bu ayazda o bembe
yaz ve ipince muşambalarla yol
larda dolaşıınları ben, neye benze
tiyorum biliyor musunuz? Patis
kadan gttelik entarilerile, kış or
tasında soka&'a fırlıyanlara! Dün 
baktım, buı yazıları hayli tatlı 
<>kunan bizim muharrir arkadaşlar
dan hiri de bu sütten beyaz ve bak
lavalık yufkadan ince pardesiiler
den birini sırtlamış ve üstlik, so
''Uktan ensesini muhafaza! için de 
onun yakasını kulaklarına do~1 u 
k&ldırımş, Cağaloğluna doğru geli
yordu. 
Yanına sokulup gülüıusiyerck 

-!edim ki: 
- Senin artık kağıt buhraııın-
a ıı. g:ı:7ete1erde !ay(a darhğıııdan 

dç şikayet etmeğe hakkın yok~ 
Şaşahyarak sordu: 
- Neden? 
- Nedeni var mı? Gazetelerd 

:.zıla:ını koyacak savfolar bula
nadın ınıydı, onları· si vah veY-ı 
"lavi miirekkC'ple parde~sünün ~r
~asına yazar, bu suretle kendin 
eyyar bir gazete olur: sonra da 
k~am 8'i"lİ yazıları, evde söngcr
~ silip verine yeni bir makale ya
·arak, ertesi gün yine öyle !:okağa 
çıkarsın! 

Vakıa. benim bu tel<lifim .. 0
1 

hem giihıüs, hem irerlemişti. Fa-
1:at, siz söyleyin, ben hu sö7.lerım· 
:ie haklı de~<il mivim?. 

Osman Cemal Kaygılı 
inkh,;:ıfına verdiği ehemmiyeti göster- teş etmislerdir. Bir ~lman denız Boğaz~ ınece. 0 t~rsate,hliku e dü=r - alır. Alır, alır, alır ... Ve nerede du- bolnıuşlardır. müddetle hava hi.icuınlJrı l'apm1ş-

. f k tınde bulunan faaUerı ve crnnıyc ı ey ~ · b'l' · · · ? ç k K . .r k . · 
mektedir. Mısırda Eden daha ziyade, bu 1 tayy. aresinın re a a . 00 .. rur ı ır mısınız. an - ... a31""""e ' B d A. ' ·· t" d" ı Jnr G tavvare zavi etmislerdır Jn.. •• 

----.- , b kaç us • • k u esna :., 3ax ın us un uş- • . .. " · Q •• •• d k• davadaki İtalyan unsuru ile meşgul ola- motörbotun civarına ... ır F Sovyetlerin vazıyetı nerede ~~şısına •kaçr.1az as er• m::n kuvvetl~rile çarpıstı~ını sa- ıriliz geınilerin r.!c Liverpo<!l hafi' n um uz c ı 
caktır. Eden Kahirede muhtelif mesele- i düş~1'kt~~ ~n;a =~~~~nd~a~; İşte bu, Rusyayı vaziyetini tadile sev- çıkarabılırse orada. nan York ağır kl'uvaıörü ona yar-ı kruvazörü torpido ta!?ı:yan ltal:yar: 1 
leri derin surette müzakere fırsatlarını sahıl erını ao ıy kedecektir. Hfıdiselerin Rusyayı pek ya- İtalyanları Habeşista~da ne ı;öl, dıma ..,.,.Jmis: fakat artık, 0 gece ta~·,\-·a relcri tarafı~d.~n .. hasara uğ· •• h ft l 
elde edecek ve Londra hükümeti için IDlŞ ve kaybolmuştur. kında kat'I bir vaziyet al!Tlağa mecbur ne tuz ovası, ne sıra da~lar durd~- dü~rr-ınJa yeniden temas edileme- j ra1.ıln1.,•·sa da gemı US~l&ne nvdete t gun ve a a ıar ın 
çok kıymetli maltlmat alacaktır. cylcıncsi muhtemeldir. rabildi; ne de rahmetli Vehib pa- mictir, nıuva~[ak ol!nu~t.ur. ln~ilizler, bv • 

Edcn'in İngiltereye doğrudan doğruya Ham burg, Bre- İşte bundan dolayı Sovyet Rusyanın şanın o mahut Hindenburg müs- Muharebeye İ•tirak eden İtalvan geminin tekrar bir hücuma Uİ\1'3· ehem mıycti 
mı döneceği veyahut Londraya avdel durumu Türkiye tarafından büyük bir tahkcm hattı. Neden? Zira karşı- ı ağır kruvazÜrii~ün hangisi cld~ğu ~l:ı;~ıası İ('=.n, onun ~·araia:ıdığı:-, 
yolunda başka hükQmet merkezlerine de mı•en'e hu"" cemlar dikkatle takip edilmektedir. da ne lop Vardı, ne Uf;Rk, ne mil- bildirilıniı..·or"'..3 da İtal\:anların 1 us..c::unc gchnceyc kadar gızlcnl!Ş 
mi ugrayacağı henüz malôm değildir. himmat.. aUır kruvazörünün h~psi 10,000 lcrt!ir. 

İngiliz deniz kudrelinin genişliği ve d durd h 

· .. Sovyetleri Finlandiya a u- tonluk 32 ila 39 mil sür'atinde ge- Llverpool 193~-39 da hizmet, 

TiitÜi.t piyasası 
(Bastaarfı 1 inci saııfada) 

ba/perşembe gecesi taarruzlarında 
Londra yine esas hedefi teşkil et-

orla ş.-ı · '~ta IngiLiz kara ve hava mu- .. k · 
t ran kuvvetin G5 drrece so({U veya milerdir. 8 to.:ne "3 lük ag"ır top. ı:irn1ls yeni lngılız kruvazörlerin-dafaasının artması, e&er mihver devle - l ld -

(Bastaarfı 1 inci saııfada) mi<tir. Şehrin ve Banliyiısünün 
İnhisarlar idaresi ziraat şubesi, muhtelif mıntakaların<ia bir mik

bu sene yaluız İzmir vilayetinde tar ev yıkılın;ı;tır. Bir nü~lar ölü 
177CO hektarlık arnzi üzerinde tü- ve yaralı vardır. Birkaç fabrika ha
tüıı ek'!<li~ini tesbit etmiştir. İz- sara uğramıştır. A:z olıı.n yangınla
mir vilayeti umumi istihsal ycku- rın hepsi bastır.lmıştır. 

lfarelyanın yedi bin gö ü o ugu- 12 tane 100 milimetrelik 4 ila 8 den biridir. 9300 !onluk olınasına 
!eri, şarkla bir sergüzeşte atılmak fik- nu iddiaya lcalkısnıak ise Fin isti_k- 1 tnnc 37 lik hava defi top~, 10 ila • rajhncn, hafif kruvazörler sınıfın. 
rinde L'>eler, kendilerine karşı şiddetli <l 1 ·ı ı 

Hili ve vatanı uğrun a nası o. - 12 t•nc lıa\·a def'ı mak'ıt"l:tu"fc~·ı \men,u~tur. Çünkü topları 203 Jul bir mukavemet hazırlamaktadır. d k · .. d""" ·· F' k h "' 1 ... • g' 
ü !erıni gor uguınuz ın a ra- 18 tane 533 kovan veı 'k'ışcr denı'z dei\"11, 12 tane 152 liktir. Ayrıca ı; :\ynı mevzu etrafında News Chro- nl k k h 1 " 1 g 4 ("k h 

nicle gazetesi de şöyle yazıyor: ma arına ~r~ı, . a ~am~ ıga tayyaresi taşırlar. l\türeıteplcri tan~ l02 ik ve iane ~ .. ava 
hürmet etm~sını bılcn hır mıllet.n 8," k' 'd' 10 ll , . 1 . defı topu, 4 tane 47 lık kuçuk top, 

nunun 13 milyon 880 bin ki- Mersey ve merkezi İngilteredc cYun•nbtanm hattı hareketi azimli
loay v:ıracağı zannolunmaktadır. bir şehirde maddi hasarlar hafif- dir ve Türkiye de gerek Avrupa, gerek 
Bu miktar, geçen sene, bir milyon tı'r. nı·rka~ o··ıu" ve yaralı vardır. k. t kl ··dalaa etmek 

Türkiyenin azmi 

.., ı\..'iyada ı opra arını mu 
kilo fazlasilc, 14 nlilyon 880 bin Londra civarınôa Kontluklarla azirn ve kararını bir kere d~ha teyit et-
kiloy .ı bulmuştu. ı 

mem ekctin muhtelif ıııcı-Ualarında miştir. 
Yine İnhisarlar İdaresi ziraat şu- b ı h • t R azı ev er asar~ ugramıs ır. a- Öyle gözüküyor ki Naziler şarka doğ-

besiuin tertbit ettiğine göre.Milas- por~ar .... wnU'lllıyetle hasarla_:ın 1 ru büyük ileri hareketine girişmeden 
tn 450 hektarlık arazi üzerinde ti.i- hafıbf'.ldo~u vek yal~a1ın:n az oldugu- evvel, ya Sovyetıerle anla~mayı tazele
tün zer'iyatı yapılmıştır. l\'lil3.sta n.u ~ _ırme ·tec.ır. . . mek, yahut ta Ruı.-yanın askeri kudre
bu yıl tütün rekoltesi iki yüz bin JNGILIZ BAllRl\rESI1'.:~ MODERN tini kırmak mecburiyetinde kalacaklar-
kilodur. VE EN MAJIREM SILAm dır. Eğer Rusya, yeni bir anJa.şmaya var 

Manisa viliyetinde zcr'ivat sa- Londra, 17 (A.A.) . Reutcr ajansının m.ağı kcn<l!ne faydalı görüMe, hiç şüp 
hası geçen senekinin aynidir. Ak- hususi muhabiri bir In::;iliz deniz üssün- hesiz bu ilnlıışmayı yapacııt:~;r. A:u..:ak 
hisarda rekoltenin geçen seneye den şu telgrafı yazıyor: . nıilı,·cr de•;JeUcrinin Tokyo ile akdetti-
na7.aran yüzde on beş nisbctinde İngiltere ~imdi dünyanın .e-:ı hızlı k~- Ji ittifak rwıosl:ovaya pek tchlıkcli. gözü-
nokseu olduğu anlaşılmaktadlr. çük harp gemilerine n1alıktır. Bu gemı- kebilir. Çünkü bu, Rusyanın kısmen 

Balkan memleketlerinden Ame- j ıer bahriyenin en n1odern ve en nıahrem çember içine alınmnsı demektir. Vakıa 
rikaya ve sair meml k ti b _ silahlarıdır ve küçük olmakla beraber üc:lü paktta Ru!'iyaya do'.'\tça teminat ve-

e c ere u se kab'l k·- ükl"klerl 
ne tütün ihracatı yapılamıyacağı öldürücüdür. Bun mu 1 • u5 _ u rilmiştir. Fakat Rusya unutmamalıdır kı 
anlac;:flm:ıkta, fazla talep karşısın- okları bir çok btiyuk gemılerınkı kadar aynı iyi münasebetler Çckoslo\'akyanın 
da fiatlcrin geçen seneden cok i- sayesinde nisan alınması hemen hemen taksimi zamanında Almanyn ile Polon-
yi nlacaitı tahmin edilmektedir. imkin~ız bir hedef t :~kil etınektedirler. ya arasında da vardır. 

= Sovyetler çabuk hareket 

gibicesine 

Bir muharrir arkadaş •Ç<>
cuk aldırın:.k• tan bahseder

ken: 
_ .Çıtıpıtı, zarif bayan meşhur 
kürtaj mütehassısının muayeneha
nr.;ine gider, pey verir ve raı1devu 
alır. günü ve saati gelince tıpkı bir 
çürJk dil çektirenlerin soğukkan• 
lılıgile vücudünde teşekküle baş
layan canlı insan mukaddemesini 
nldırlır \'C öldürtür. Maktul yu
muk gözlü, şiş karınlı ve ince ba
c;:ık.ı, serçe parmak kado.r küçü
mencik bir gafildir ... > 

Diye mükemmel bir tasvir 
;yapıyor. Nanemollaya bu dü
şünce ve takdirimi SÖ)•ledim 
de: 

_ Takdirine ben de iştirak 
cdeı-1111, fıdeta ba~ındaıı geç. 
mişı·esiııe tari! ve tasvir ede· 
biliyor! .. 

! h.-di. 

Asfalt 

istemiyor 

Gazetelerin haber verdiği
ne g(ire şoförler asfalt yolla
rın coğalmasıudan ınemnwı 
~e&"illenniş. 

Nancmollaya; 
- Ültaı ne lıuyunılur? 

Diye sorduın da, şu cevabı 
aldım: 

- Arnavut kaldırımı ve bo
zuk yol olmayınca tabii şof;;. 
re •afi J. esecek .. \-c müşteriyt! 
•nıinrf'( borcu. ödeyecek fır· 
snt .kaJn1ıyor!. 

Sahiden 

deli mi? 

Yusuf İzzcddin'den bahse
den bir muharrir ona •del< 
elızade• diyor. Nanemolla :ıe 

ş l'k .. 
k lll lık deli ı mevzuu uze-

n 1 
' d k d "l rinde konuşuyor u a gu e-

rek: . 
1
. 

_ Acaba sabiden mı de ıy-
di, yoksa tevatür mü?. 

Diye benden sordu ve vere
ceğim cevabı beklemeden de· 
vam etti: 

-1\falüm a, Nizameıtin Na
zif, Necip Fazıl'dan dn bahse
dilirken deli çocuk.. diye a
narlar. Böylesine •levatüren> 
tcsıniyc olunur. 

Buna karşı sadece: 
- Vallahi üstat, Yusuf İz

zeddini de, Envcr'i de tanıma
~a iınk3n olınadı ki hangisi
nın akıllı, hangisinin deli o1· 
du"unu bileyim. Fakat Ni
nam'la. Necip Fazıl'ı akıllı· 
Osman Cemal'le Sami Kara: 
yel'i bu bapta şüpheli U.nıdı
ğ'ımı arzederim .. 

Cevabıll.l verdim!. 

4. SEKiP_ 

mecburiyetindedir 

Almanya ile Sovycller arasında 
yap1l:ın yeni ıtılitf. Sovyet
lerın Karadeniz boğazını bır 
biı•·ük devlet eline bırakmamak 
volundaki an'anevi siyasetinin ter
kedilmi:; olll'asinı tazammun eder. 
Bitler gecikmiş olan ve fakat hıç 
bir z~an sarfınazar edilmemiş 
bulunan Mein Kampf programın
da Ukraynanın alınmas;.ndan bah-

1 seder. Sovyet Rusya, ittihaz ettiği 
yol ne olursa olsun, çabuk hareket 
meoburiyctinde<iir .Çünkü Alınan 
harekiltı son derece sür'atlidir. 

Tehlike ilerilerae 

Diğer taraftan Taymis gazetesi
nin askeri muhabıri de ayni Bal
kan mescles1le ~tigal eLmektedır: 

•Suphe yok ki Yunanıstan Ege 
denizindeki üslerıni mukavemet 
etmeden llalvaya terkedecck olur
sa Türkiycnin vadyeti, bılhassa 
Bulaarlar da kendi memleketleri
ne Alman askeri kabul ettikleri 
takdırdc bavlı güçl<>şrr.iş olur. Tür
kiyeyi tehdıt edecek bır tehlike ise 
Süve•·< kanalı içın de bir kh like-

1. Çünku bır taraftan Turkıye-
c ır. · ·h tt · F r nin istıkliıli, hır cı ~ e_n. ıs\ 1ı ıs-tınde İnW liz k~,'V~t ~rındıne ku· dunar-

d ki Surıyc ;ı şım •.\ a 
ması bı.r 1· tal va~ tahakkümü altına 
tam ır n·· t .. kten kurlarnıı~l r .• ıger a-
duşme . . d ... o olar ·bıl-

f E~e dcn!z:n cKı il " ' 

ra tan bunl~r n .-;rr-.alde bulunanları 
hassa . i oili' rnukavemetını 
Yunanıstan. n~ . - b . .. ·ük bır e
'.•lep etli".i takdırde ~\ 
"~mmi,·et ke.s.bc'<lecektrr. 

l 
Perol mıntakası bombar

dıman edilebilecek 

Çünkü bu adalar o takdirde İngiliz 

-·ıd· T k b 'b' ,,,, ışı ır. - sene eHe ya- 33 l"k t 'd k 3 karı degı ır. ıp ı unun gt ı, 1 1 d B 1 A' "d .. 16 tane 5 u orpı o ovam, 
1 .. .. .. B ·ı t pı mı~ ar ır. un :ır, ıax an us-

8
.. . . 

33 
.
1 Aman tccavuzunun rı anya op- t" .1 d' Ç" k" i T tane ta•·\·areeta~ır. ıı: h mı -

rağına ayak basamamasına sebep u~. gehınıf.efr ıkr. un .. ul ngı ız gc-\dir, mürettebatı 700 ki iılir. 
· t ·ı· ·ıı · ı mısı a ı ruvazor er sınıfına . . _. olan kudretın de ngı ız mı etı o - t 6985 1 

k 
1 

A ıtahan tebligı gece muharebe-
d - .. k · k" k I' . mensun ur. ton u o an - · . uYUnu gormeme , ın ara a -.ş- . 8 t 1• 2 l'k t 8 t 

102 
·sinde, Neptune sınıfından yanı A-

k b . . k" 1 ıax ane • ı op, ane . d b' · . b t ld ma ızım arımız o amaz. l'k h d f' t 4 t 47 l'k h jax'ın cşlerın en ırının a ırı ı-
ı ava c ı opu, ane ı a- • 'dd' ·ı d' b '-'d' t * fif top 12 tane hava d •li makine- l{lnı ı ıa etn11ş er ı; u ıu ıa e-

B .. ı d iki' k ı· · lı'tu"fe.;ı. 8 tane 533 lu"kekova cvviit etmenıiştir. Esasen doğru ol-ugun er e, şu • ım· e ın1es.1 g, n ve d - t hr-· b' t r ., .. t 
ve lıu «tabii mllnialar. sözü beni 2 tayyare taşır. Sür'ati 32,5 mildir, ~a. ıg-ı e ıgnı ıç a sı a verme
dahn 7.i;radc sinirlcndirmcğc baş- ıı-.i.ircttchatı 550 kişidir. Aradaki v•~•nden anlnşıhyordu. 
!adı. Zira bu kelimeler bugün biz- kuvvet farkına ve yalnız olmasına * 
den bahsedilirken kullanılıyor. rağn1cn Ajaxın İtalyan fırkasilc dö- Akdcnizde vukubulan bu ikinci 
«Tiirkive, bir tecavüzden korkn1az- vüşmckten ~ckinmemes.i ve niha- muharebe, Lıgilizlcrin denizde İ
mı!'; Tiirki:ye, herhangi bir tecavü· yet onları La(ırması, bu gen1inin talyanlara olan üstünlii~nü bir 
ze göğüs gerebilinni~. çünkü iklim geçen seneki gibi cesur, cür'etkar dalı:ı isp:ıt etmiştir. İtalyan donan
şartları söyle iıı1is, tabii minialar ve büyük bir taarruz ruhu ile sev- ması, Akdenizdc, şimdive kadar, 
böyleymis .... • diye dırdır edenler kedildiğini gösterir. kacmak!an başka, hiçlıir iş görmc
çoualdıkça çoğalıyor. Onun )·ardımına koşan York a- miş!ir. İU.lyanlar, her tesadüfi te

Türkiyenin hiçbir tcea\'üzı!en ğır kruvazörü ise, geçen seneki masta, mağlüp olduklarına göre, 
korkmadığı dofi"rudur. Cunu sez- böyle vapmakla da kendi hesapla-

! 1 .. ı kt Rio de la Plata muharebesinin miş olan ar yan ış soy ememe - e- rına iyi ediyorlar. 
dirler. Fakat bunların bu sezişi da- kahramanı olan füccteT'in eşidir. Bu arada. İngiliz denizaltı gemi-
yadıkları sebep baştanbaşa yan- 8390 tondur; 6 tane 203 lük ağır lcri de Akdcnizde, sayıları 100 den 
!ıştır. top, 8 tane 102 lik ve 8 tane 40 !ık fazla olan İtalyan denizaltı gemi-

Hayır! hava defi topu, 4 tane 4,7 lik hafif 
1 
ıerindcn daha muvaffakiyetle ça-

Türkiyeyi ller tecavüzü kahret- . k' 1. .. lışmaktadırlar. Son zamanlarda i-
top, 8 tane hava defı ma ıue ıtufe- kisi üçer bin tonluk, biri 5000, öte

meğe muktedir olduğuna inandıran ği, 6 tane 533 lük torpido kovanı, ki 8000 tonluk dört gemi batırmış
sebep, zavıf ve korkağın kalkanı 1 tayyare taşır. Sür'ati 32,2 mil, !ardır. İtalyanların harp fıaşınJan
olan .tabii mania. ve kadere rıza mürettebatı 650 kişidir, beri kaybettikleri denizaltılar 22 
gösteren bahtsızların teselli kay- Er:esi sabah, şafakla beraber, tanedir. 
nağı olan yai:'lllur, kar ve fırtına İngiliz donanmasının tayyareleri, İtalyanlar, Akdenize •Bizim dc
değildir. Mclımetçik'tir, Mehmet- geceleyin Ajax'ın hasara uğrattığı niz• deyip dururlar; fakat, •lafla 
çik! Sel3m sana Mehmet... muhribin diğer bir muhrip tarafın- peynir gemisi. yürümediği gihi 

N dan yedeg-e alındıgın" ı haber ver- palavra ile de denize hakim olmak izamettin Nazil .. kü' d "'ld' ş· d mişlcr; Ajax, hemen bu iki muhri- mum n •"1 ır. ım ilik •Akde-

kuvvetlerine büyiik kıymette birer 
üs vazifesi görecektir. Ploesti'deki 
petrol kuyularının ve Köstencede 
kolaylıkla tahribi kahil bir hedef 
teşkil eden petrol tanklarının bom
bardıman cdilınesı o vakit İngiliz 
kuv\'elleri için kabil bir ameliye 
olacak ve bu suretle Yunanıstana 
ve Türkiyeye muavenet edılebilc
cektır.• 

bin buhınduihı yere koşmuş ve a- ~İz• bir İtalyan denizi değil; bir 
dınm Arligliere olduğu biraz son- lngili2 denizi olmakta devam edi
radan anlaşılan bu varalı muhribi yor. 
çeken öteki İtalyan muhribi, arka- Abidin DAVER 

Sovyetlerin gönderdikleri 

takviye kıt'aları 
Taymis ;:azetesinin Belgrat mu

habıri, v:ızıyetin r,itıikçe hfıd bır 

şekil almasına rağmen, Sovyct ak
st.:llımeUcrinın pek ıhtivatlı. bir su
rette tezahür E'1ıgınc işaret et
mektedir. Belg-rada gelen bazı ra
porlara nazaran Bukovina eyalc
tınde miıhım Sov)'ct kuvvctıe~ının 
harckiıl: naz:ırı dıkkati celbetmiş
tir. Tuna nehrinin Pruth ııehrile 
bırle;tiğı m;ntaka.ı a da Sovyet 
tari\·iv<' kıtaatı _gcinder~ln1i~tır. Dı
i(cr taraf lan Rorr.aııya,·" , Belı::r:ıda 
~!elen bir müş..Jıidın iıa u;ıne _göre 
Rwnenler Alınan nezareti ,,:tında 
Galaçta Tuna nchri.-ıc mayn dök- . 

.. 1 -dır' 1 n1uş e, • 

Beykoz Tümen Satın Alma Komisyonundan 
Cimi iıı. T. Giin ve uall 

K.Uo Llnı 
----~ ~-~-.:::...C~~--------~ 
Nohut 
Nohut 
Nohut 

33.000 445 
33.000 445 
49,500 670 

24/10/940 perşembe 10 
> > 11 
> > 15 

Yukarıda yazılı nobutıara istekli çıkmadığından bu nohtular hizalannda 
gösterilen gün ve saatlerde Beykozda Halk Partisi bin.asında Tümen satınal
ma komisyonunda pazarlıkla satın alınacaktır. cl0017> 

cın.ı 

Pirinç 

• 
> 

Beykoz Tümen Satın Alma Komisyonnudan 
Mllrtan 

23.100 
23.100 

İllı: T. 

675 
675 

Glin ve saati 

23/10/940 çarşamba 10 
> > 11 

2a.ıoo 675 > > 15 

Yı..:karıda yazılı pirinçlere istekli çıkmadığından bu pirinçlerin hizalarında 
gösterilen gün ve saatlerde Beykozda Halk Partisi binasında Tümen satınal
ma komi.syonunda pazo.rlıkla satın alınacaktır. clOOl8> 

Teknik Okulu Müdürlüğünden 
Okul 4/11/940 pazartesi günü açılacaktır. Yeni ve eski taleben.in 0 cün sa

at 8,30 da okulda bulunmaları. 
Bu ıarıbıen evvel volki olaeaJı: ınüracaaUar ia'af edilırU1ecelctir. (11939) 

(Başmakaleden devam) 
· sevkülceyşi vaziyeti ile büyük do
.ıanınası ve her giin artan hava or
Jusu, hiçbir devlete, Amerikan 
(opraklarına bir kara ordu!-tu ilıra
.:ına inık3.n vermez. O halde, Ame
rikantn, kendi memleketini müda
iaa için, nıilyonlarca askerden mü .. 
rekkep bir kara ordusuna ihtiyacı 
)·oktur. Yalnız Amerika arazisinin 
müdafaası için, gönüllü ve ücretli 
efrattan mürekkep, büyült kısmı 
motörlü ve zırhlı birliklerden mü
teşekkil yarım mil:vouluk bir ordu 
kafidir. Amerika, 21 il:i 36 yaşında
ki Amerikalılar i.;;in, mecburi as
kerlik hizmetini kabul etmekle, 
Amerika kıt'ası haricine sevkcdile
cck taarruz.i bir ordu vücude ge
tirmek karar ve azmindedir. Bu or
dunun icabında, Asyada ve Avru
pada da kullanılmasını temin ede
cek kuvvet, Amerikan ve İngiliz 
donanmalarıdır. 

Bu harp, Fransa çökünceye ka
dar, Almanya ile İlah anın i.>.tedık
lcri gibi, kısia bir y;Jdırım harbi 
şeklinde cereyan etti; fakat, İn;.:a
tere dayanmağa başladıktan son
ra, uzun bir yıpratn1a harbi şeklini 
alm1~ görünüyor. Bu takdirde, mü
cadelede, İngiltere ile Amerikanın, 
birbiri peşi sıra yeni harekete g_el· 
miş ve yeni teşkil:itlanınağa başla 
mış olnn her çeşit kuvvetleri en 
mühim rolii oynıyacaktır. 

Üç başlı ittifak devletleri, bunu 
bilmez de~illcrdir. Bilhass:ı Alman
va, geçen Büyük Harpte, yıpratma 
harbinin ve Amerikan müdahale
sinin acısını pek iyt bilir. Onun i
rindir ki mihvercilcr, ,·akit geçir
meden ellerindeki bütün kozları 
oynıyarak ve bütün kuvvetleri kul
lanarak harbi bi-tirmeğe calı acak
lardır. İn,,ili.z ve Aınerikan hava 
kuvvetlerile kara ordularının ye
nilmez bir bale gelmesini bekleme
den elbirli.ı-ile müşterek bir hamle 
yapacaklarını kabul etmek bir ha· 
ta olmaz. Bu arada, Japonya, Aıne
rikaya karşı, kendinde kafi bir 
kuvvet görüyorsa Birmanya yo
lunun açılmasını bahane ederek 
tnınıtereve saldıracaktır, 

Önümüzdeki günler ve haftalar, 
bu harbin talihi bakımından pek 
mühim olacaktır. 

Abidin DAVER 

TiYATROLAR 
TEPEBAŞI DRAM 

KISMINDA 

18/10/940 CUl'tlA 

günü akşamı saat 20.30 

OTELLO 

• 
iSTiKLAL CADDESiNDE 

KOMEDi KISMINDA 
18/10/94@ Cuma P."ünii akşamı 

saat 28.30 da 

YALI UŞAGI 
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Sizi saadete götüren 

PUDRA 
'RENGİN t l 

Hangi•idir! 

PARlSIN'; 
EN SON 

MOD,I. 

Fena renkte bir pud
ra. yüzünüze •makvai
lanm1$• ve çirkin bir 
manzara verir ve &.izi 
daha yaışlı ııösterir. En 
muvafık renııi bulma
nın Yeı?Bne çaresi, yü
zuııuzun bir taı'Qfma 
bir renk ve düi:er tara
fına başka renk pudra 
tecrübe etmektir. Bu 
tecrübeyi Tokalon pud- ~ 
rasının yeni ve cazip · r1 . ; 

rcrıklerile yapınız. Bu 1 ·~, • 0 

yeni renkler ııavet mo
dern •Clıroınosoone• 
ma:kinesi sayesinde ka
rıstırılmıstır. Sihramiz 
bir ,ııöz, hemen kusur- ( • "' 
suz bir itina ile rell'kleri ·' ; 
intihap eder ve artık 
cmıikyailananış• man

• 

zaraya nihayet verir. Cilt ile ııa
vet _güzel bir tarzda ;mtizaç eden 
bu pudra adeta tabu ıtibi ıı&te -
nr. Tokalon pudrası hususi bir 
usul dahilinde •Krema kö:nü.ıtü• ile 
<arıstırıhnıstır Bu sayede bütün 
ııün sabit kalır ve ne yaj!mur ve 
rüııııiırdan ne de fazla terleme -
den kat'iven müteessir ohnaz. He
men buııünden Tokaloıı pudrasını 
tecrübe ediniz. Teninizin ııüzel -
leşti.ıtini ııöreceksiniz. 

ASKERLiK iŞLERİ 

Şubeye davet 

1 - Bu yıl y\lkael< mekteplerden me
ıım olup 940 merlik meclisinde yok
lamasını yaptırmllJnll yüksek olıliyet

ııamolllerin 1 lkincileşrin 940 ta yedek llU 

blıy olrulu1la Gülhan• tatbikat moktobi
ııe sevk edilmek üzere .~imdiden şubeye 
müracaatla yoklamalannı yaptırmaları 

i1lıı olunur. 

Dr. Hafız Cemal 
( Lokman Hekim) 

DAHll..ıYE MÜT AHASSISI 
Div1nyolu 10.ı 

Edirne Asliye Hukuk HAklınJ.iiinden: 
940/256 

).{uamelell gıyap karan 
Vizelin :Müsellim köyünden Hasan kı

u ve Ali Bayraklı kansı Kadriyeye. 
Kocanız Edimenin Saraçap:ışa mabal

losinde tarakçı Şakir oğlu :Mohmedin e
rinde Hasan oflu Ali Bayraklı tara.cm
tan aleyhinize açılan terk sebebine müs
lenlt boşanma davasının. arzuhal bul~
iB ı ile 13/6/1140 hrihinde saat 10,40 
ta mahkemeye gelmeniz hakkındaki da
~tiye, ik:ametgAhınızın meçhuliyetine 
mebni 1940/5796 sayılı İstanbul Cum
huriyet gazetesinde çık.an iliı.ııla tebliğ 
edilmlıı olduğu halde o gün ve •aatt.ı 
mhakemeye gelmeditinizden duruşmaya 
(ıyabınır.da devamla gene ceryanı mua
Jneledeıı bahisle illnen ııyap karan teb
lliine ve duru~manm 7/11/940 tarihine 
saat t za tolildne lı:arar verilmiştir. Gı
yabmuda şahit dlnlenmlş ve medeni hal 
lerinlz Nil!ua müdürülğünden sorulmuş 
oldutundan o tarihte gelmediğiniz ve 
bir vekil ı5ndermediğlniz takdirde baş.. 
}taca mahkemeye alınamıyacağınız ve 
mahkemenin gıyabınızda bitirileceği teb 
!iğ makamına kaim olmak üzere il5n 
olunur. 

İstanbul 3 üncü İcra Memurlu
f'ıından: 

940/331 
Paraya çevrilmesine karar \"cri

leu ışlemeli maşlah, işlemeli ma
sa örtüsü ve işlemeli peskirlerin 
buinci açık arttırması 22/10/940 
salı günü saat 12 de İstanbulda 
Çarşı içinde Sahaflarda 97 No. lı 
dCkkanda yapılacak ve kıymetleri
nin % 75 ini bulmadığı surette i
iklnci açık arttırmasının 23/10/940 
çıırşamba günü ayni mahal ve sa
a tlc yapılacağı ilan olunur. 

(2~9) 

1 

IB:D&• 

Beyoğlu Vakıflar DirektörlüQUnden !--B 1ÇK1v·aO1K1Ser 1 Devtet Demir yollan U MUdUrlüQünden 
Y U R D U ' 

1500 

toO 

Kastmpaşada Nalıncı Hacı Hasan mabaDe&lnhı Kulaksız soka· I 
tında eski 23, yeni 51-53ve numara tal 37 sayılı bane ahşap 

yedi odalı. 
Boiaziçinde Yeniköydo GUzelceli Ali Paşa mahallesinin eski Ar
pacı, yeni Tekke sokalmda eski ıo, yeni 8-8 sayılı hanenin 3/6 

hissesi. 
Yukanda yazılı gayrimenlnılleriıı mülkiyetlerinin 10 gün müddetle uzatıl-

tnışlır. 

İhalesi 26/18/940 cumartesi günü saat on 
Mahl<tat kalemine mür.ıcaatlan. 

birdedir. İsteklilerin Akarat 
(9986) 

Tophaneda S<:.lıpazarınu dsniz yollama bir.asındakı 
Satın Alma Komisyonundan 

Cinsi Miktarı -----
Yula! 200.000 
Ot 150.000 
Soman 100.000 
Odun 250.000 

• Fasulye 100.000 
Mercİl*:lı: 40.000 
Patates 10.000 
Soğan 30.000 
Gaz yalı 5.000 
Pirinç 50.000 
$eker S0.000 
Tu.z 20.000 
Kırmızı bib<>r 300 
Sabun 14.000 
K. üzüm 20.000 
Sadeyalı 30.000 
Çay 500 

Mü Jü r • 
Muhammen bedeli 1.37 .500 (yüz otuz yedi bin b~ yüz) lira olan 22000 ton 

Anna Peçaropulo Lin)it kdmürü 31/10/1940 perşembe günü saat rn te kapalı nrı usulile An-
Selçuk Ble&I okaı.mdan diplomalı karada idare binasında satın alinaeak . ır, 
ve lise mezunu, Haaritt.'e musad- Bu işe girmek isteyenler.in 8125 (sc·~ ~ z bin yüz yirmj beş) Hra1ık 1nuvakkat 
c1ak diploma. verir. l\olekiepte pa.- teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14 
zardan bafka. her ıün bJd mu&- de kadar Komisy<..n Rejsl1ğine vermeleri lAzımdır. 
melesi 7apılır. Şartnameler 680 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veuıele:inde dağ.ıhlmakta-

Adres: Beyofla, Galat.•ra.7 J d (9809) "ll•m· ır. Dm• Suterazisl. No. 16 • 

Sultonaiımet Üçüncü Sulli Hu
kuk Jllahkemesinden: 

Hatice. Saime ve Fatma Necmiye ı 
ve Hüseyin Nail ve Mehmet Alı 
ve Fatma Hayriye ve Mehmet Ce
milin şayian ve miiştereken muta
sarrıf oldukları İstanbulda Eyüp
te Kızılmcseit mahallesinde Va
pur iskelesi sokağında 1, 3 numa
ralı dill<kan ile keza ayni mahalde 
5-7 nıınıaralı maa oda kayıkhane-' 
nin izalei şuyuu zımnında füruhtu 
tekarrür ederek müzayedeye va- ı 
zolunr.ıuştur. 

Hey'cti umumiyesinln k:ymeti 
muhammenesi (3000) üç bin lira
dır. Birinci açık arttırması 12/11/ 
940 tarihine müsadif salı günü sa
at ondan on ikiye kadar icı .ı olu
nacaktır. K•ymeti muhammenesi
nin yüzde yetmiş b~ini bulduğu 
lak ;:rde o gün ihal~i kat'iyyesi 
yapılacaktır. Bulmad.~ı ~akdirde • 
en son arttıranın teahhüdil b5.ki 
kalmak üzere on gün müddetle 

lstanbul Mıntaka Tıcaret Mü6ürlü9Unden 
İ'>tanbul gümrüklerine gelmiş olup ta bu güne kadar her ne sebeple olursa 

olsun çekilmemiş bulunan ve depo, antı·epo ve ambarlarda bekleyen her cins 
ve nevi malın •sahibi, komisyoncusw. ve mümessHi> gibi cal.Akadarları ta.rafın
dan A> cins ve nev1inin B .miktmınm C> marka ve numarasının, B «kıymeti
nin E> vürut tari-hinin F .m~ei.Din G>vürut vasıtasının mensup olduğu acenta 
i~mile birlikte> H banka ile 11,gis.i ol du,ğu takdirde banka isminjn istaıı
bulda bulunduğu dePo, antrepa ve ambar isminin en geç 23/10/ 
9i0 çnrşamba günü akşamın3 kadar 4 üncil Vakıf Hanının 4: üncü ka
tında İstanbul mıntaka ticaret müdürlü:ğüne birer beyanname vererek bildiril
mesi lüzumu. 2/14209 sayılı kararnamenin talimatnamesine tevfikan ilfın olu
nur. c9999, 

lstanbul C. Müddei Umumiligind3n 
İstanbul Adliye daire ve mal:keme' eri için açık eksiltme surctile alınacak 

bin adet cuval ne 600 sandıitın eksiltrnesi itin tayin edilen günde talip çık 
madığından on gün müddetle uzatılın1stır. 

Çuvalın muhammen bedeli 1000 lira, muvakkat tem.inalı 75 liradır. Sandı

lın muhammen bedeli 1500 lira, muva'dtat terlilınatı 112 lira 50 kuruştur. 
Çuvalın eksiltmesi 28/10/940 pazar:esl günü saat 10 da, Sandığın eksilt

mesi ayni günde saat 11 de Sirkecide Adliye Levazım dairesnde yapılacaktır 
İstekliler şartname ve nümunelerl tatil günlerinden maada her &ün me:ı-

kQr da.irede görebilirler. «10014:> 

leykoz Tümen Satın Alma Kom syonundan 
Kıtaabn Dıtiyacı için Viz.,.e tesl!m edilmek üzere, yukanda cins ve mlktar-1 temdit edilerek ikinci açık arttır-

M.lklan 
Kilo 

M. tembralı 
Lira 

İhale l"linü, saati ve 
larDıl 

lslant ul Lev Zil!'I Aıııiı·. ; et..,.. . 
liği Satına'ma lüımisyo.: ''7.:·: ' 

·nu il111ları <-:• t 
i\Iiktan. Tutarı Teminatı 

Melre Lira Lira Kr. 

4.545 909 68 17 Tepe urgam 
690.000 89.700 5735 Gergi ipi. 
474.000 16.590 1344 25 Sitil ipi. 
Yukarıda yaU:1 üç kalem ipin pazar

lıkJa eksiltmesi 22/ ı 0/ 940 salı &ünü sa
at 14,30 da Tophanede İst. Lv. funirliğl 
satınalma komi,nonunda yapılacakt ır. 

Nümul'cleri komisyonda görülür. is
teklilerin kanunt vesikala.riJe belli saat
te komi>yona gelmeleri. (516) (9800) ... 

4X8, 5X25 eb'adında 2000 adet !~ta 
a1ınacakbr. Pazrrlıkla eksiltmesi 22/10/ 
940 salı günü saat ı~ te Tophanede Lv. 
amirliği .satma1ma komisyonunda yapı
lacaktır. İsteklilerin tcminatlarlle belli 
saatte komi57ona celmeleri. 523 - 9907 

18x2ox4 
18x22xt 
18X2~X4 
Eb'adlarında 

* 
20,000 adet çıramz ı;ıım 

tahtası alınacaktır. Pazarlık1a eksiltme
si 22/10/940 salı ıünil saat 15 te Top
hanede Lv. Amlrliltl satınaı:Oa komls
yoı:ıwıda yapılacaktır, İateklilerin teml
na1la.rile belli saatte komisyona ıelme
leri. 520 - 9878 

* 

lan azılı ---~ ···Jıkl ı ktır ması 22/11/94<> tarihine müsadif y ICJ.LCI,& ve yem, pr...ı.a!' a a ınaca . 
İsteklilerin 22/101940 sali günü Pınarbisardaki komisyona müracaat et· ~uma günü sııat ondan on ikiye 

.g989, kadar icra kılınacak ve o _gün en 
-;Qk arttırana ihale edilecektir. 

85 ton nohut alınacaktır Pazarlıkla 
eksiltmesi 21/10/940 pazartesi günü sa
at 15 te Tophanede Lv. Amirliği satınal
ma komisyonunda yapılacaktır. Tahmin 
bedeli 12,750 lira, ille teminatı 956 lira 
25 kuruştur. Nümunesi komisyonda ı:ö-

Sadeyağı 63360 5250 22/10/940 salı günü 10 rülür. İsteklilerin belli saatte ko'llisyo-
ctlç parça olduğun- na gelmeleri. 507 - 9735 meleri nan olunur. 

Tophanede ~alıpazarında Daniz Yollama hinasındaki 
Satın Alma Kcmisyonundan 

Enakın 

cin61 

Pirinç 
Fasulye 
Sade yal';ı 

Tuz 
Şeker 

Makama 
Üzüm 
Sabun 
Gaz yoğı 

Nohut 

illik tan 
Ton 

45 
4C 
10 
25 
15 
35 
17 
11 
15 
45 

Kıtaatın ihtyiacı için yukarıda cins ve miktar1an yazılı erz:ık Kırklareli am
barına teslim edilmek şartile pazarlık la s..ı.tın alınacaktır. İsteklilerin 24/10/ 
94-0 pe~mbe günti muhammen fiat üzerinden teminatı kat'iyyelerlle bir~·k
te Salıpazarında Deniz Yollama binasındaki Kor Satınalına komisyonuna mü· 
racaaUarı um olunur. c9988ı 

İPotek sah>bi alacaklılarla diğer 
1liıkadarların işbu gayri menkulü
zerindeki haklarını hususile faiz 
ve masrafa dair olan iddialarını 
evrakı müsbitelcrile on beş gün i
çinde bildirmeleri lazımdı r. Aksi 
halde hakları tapu sicillerile sabit ı 
olmadı·kca satış bedelinin pay !aş
masından hariç kalacaklardır. Mü- ı 
terakim bilumum vergiler borçları 
nisbetiı.ıde hissedarlara ve telliıli
ye ve Vakıflar kanunu mucibince 
verilmesi liı.z•mı:elen yirmi sene
lik taviz bedeli ve ihale pulu ve 
tapu masrafları müşteriye aittir. 

dan her biri için> 2112~ 1980 > > > 11 ... 

Sadeyağı 211~0 1980 > > > ~: 35,100 kilo ;yufka alınacaktır. Paıar-
Sadeyağı 21120 1980 > > > !ıkla eksiltmesi 21/10/940 pazartesi gü• 

Yukanda yazılı sade yağ!:trına istekli c;'ıkmadığından bu sade ya~.ların nli saat 14,30 da Tophanede Lv. ~li
hizalarında gösterilen gün ve saatlerde Bey kozda Halk Partisi binasında Tumen ği satınalma komisyonunda yapılacaktır. 
satınalma komisyonunda pazarlJkla sa ~ın alınacaktır. c10019> 11Şartnamesi komisyonda iörülür. İstekli-

Bursa 
-- - ler teminatlarile belli saatte komiı-yona 

N :ıfıa müdürlüğünden : gelmeleri. * 504 - 9733 

1 - Bursa Sa11 1at okıılunda yapıla ... ak 29557 lira 51 kuruş keşil be1.elll tes
viye atölyeleri inşaatı kapalı zarf usu .iJe yeniden eksHtmcye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 7/11 / 1940 pcrşerr..be günü saat on altıda Bursa Nafıa Müdür-
lü~ eksiltme komjsyonunda yapılacak . ır. 

3 - Bu işe ait evrak şunlardır: 
Proje, vahit fiat listesi, mesaha ce~veli, keşif, eksiJtme ve bayındırlık iş

leri genel şar~ ~meleri ve mukavele projesidir. Talipler bu evrakı Nafıa Mü
dürlü~iinde te~k ik edcreklcrdir. 

4 - TaJiplerin milna,kasaya iştirak edebilmeleri için 2201 lira 81 kuru§ mu
v:- 1- Y :ı t teminat yatırmaları, bu iş iç- in viHlyet makamından illin tarihlr..den son
ra a1ınmıs ehliyet vesikası, 940 senesi için Ticaret Oda-;:ına kayıtlı olduğuna 

dair vesika almış olmalarJ ve UçüncJ maddede yazılı münakasa evrakını gö-
rüp kabul ettiklerine dair imzaladıktan sonra 2490 sayılı kanuna uygun ola
rak haz1rlay:""'nkları teklif zarflarını 7/11/940 günU sat on beşe kadar Bursa 
Nafıa Müdiırliığüne makbuz mukabilinde vermeleri llıım olduğu ilfuı olunur. 

(9756) 

On bin adet tımar fırçası alınacaktır. 
Pazarlıkla eksiltmesi 2~/ı0/940 salı gü

nü saat 14,15 te Tophanede Lv. Amirliği 
satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

Tahmin bedeli 9500 lirn, ilk teminatı 

722 lira 50 kuruştur. Nümunesi komis .. 
yanda göriilür. İsteklilerin kanuni vesi
kalarile belli saatte komisyona gelmele
ri. (515) (9799) 

Vebolid Limited Şirketinden: 
Vaziyeti hazıra dolayısile Şirk etimizin tasfiyesine karar verilmiş 

ve tasfiye memuru olarak (Galata, Tünel han No. 14-15 de Bay Ah
met Dürrü Aygün) tayin edilmiş ol~uğundan Şirket dayinlerinin 
bir sene zarfında l:ıilmüracaa alacaklarını ispat etmeleri lüzumu >liin 
olunur. 

Arttırma şartnamesi işbu ilan 
:arihinden itibaren mahkeme di
vanhanesine talik k:lınmL1t :r. Ta
lip olanların kıymeti muhaınıne -
nesinin vüzde yec:H bucuğu nisbe
tinde pey akçesini hamilen o gün 
ve saatte İstanbul Sultanahmette 1 
Tapu binasın •n alt katında dairei 

1 

mahsusasında Sultanahmet Üçün-

~r~~~~~~!t~a~~~~~~F '!!!'il ~,n·h-ls·a-rl-ar_U_m_um--M-Ud_ü_rı .. uoinful 
İstanbul Asliye İkinci Ticaret mmmmmm•••••m:111111m••••ım•••••••••miiı 

54,000 kilo saman 77,277 kilo kuru ot 
Harp Akademisi için müteahhit nam 
ve hesabına 23/10/9~() çarşamba gilnü 
saat 14,45 te Tophanede Lv. Amirliği 

sabnalma komisyonunda pazarlıkla sa
tın alınacaktır. Şartnamesi komisyonda 
g6ı;-.J • ür. İ~tckliler n kanuni vesikalarile 
komisyona gelmeleri. 526 - 10002 

..... 
207 ton kuru ot alınacaktır. Pazarlık

la eksiltmesi 23/10/940 ça~amba günQ 
saat 15 te Tophanede Lv. Amirliği sa
hnalma komisyonunda yapılacaktır. is .. 
tcklilerin kanuni vesikalı\rile belli sa
atte komisyona gelmeleri. 527 .. 10003 

i\Iahkemesinden: 

Rüstem Nazmi tarafından Hafız 
Emin veresesi aleyhine ikame o-

İstan bul Üçüncü İcra Memurluğundan: Junandavanıncarimuhakemesinde 
vereseden Ankarada Keçeciörende 

dpotek cihetinden paraya çevrilmesine karar verilen ve tamamı- Avni Paşa köşkünde müste'cir 
na 2452 lira kıymet takdir olunan Samatyada eski Hac kadın ye/ Hakkı Behicin ikametgahının meç
Abdi Çelebi mahallesinde eski Hacıkadın yeni Demirci Oskiyan S(I- huliyetine binaen ve vaki ilanen 
ika,ıtında kiıin eski 14 mü·kerrer 14 yeni 96 kapı numaralı ve sağ ta- tebligata rağmen mahkemeye gele
rafı Doktor Dimitirani hanesi, sol tarafı .Lt.zarinin arsası, arkası Ali mediğinden lı~kkında usulün 401 
Ziya ve ömer ve Halil hane ve bahçesi, ön tarafı tariki am ile inci .maddesi hükmüne tevfikan 
ile mahdut ahşap ve bahçeli evin tamamı açık arttırmaya konmuş gıyap kararı ittihazile ilanen teb
olup 22/11/940 tarihine müsadif cuma günü saat 14 ten 16 ya kadar liğine ve muhakemenin de W/11/ 
dairemizde birinci açık arttırması icra ve arttırma bedeli mezkur 940 tarih saat 14 e talikına karar 
l1ayri menkule takdir olunan ıkıy metin % 75 ini bulmak sure tile en verilmis olduğundan ve 'bu husus-1 
çok arttıran uhdesine ihale oluna ca.ıtı aksi takdirde arttırma 10 gür. taki gıvap karnrı da mahJ<eme di
müddetle temdit olunarak 2/12/94 O tarihine tesadüf eden pazartesi 'vanhanesine talik edilmiş bulun
günü ayni saatte dairemizde yapılacak ikinci acık arttırmasının 1 duğundan J<eyfiyet tebliğ makamı
mezkı'.ır gayri menkul en çok arttıran uhdesine ihale olunacaktır. Sa- ·na kaim olmak üzere ilan olunur. 
tış peşin para iledir. Arttırmaya girmek isteyenler mukadder kıy- (29852) 

Çamaltı ve Koçhisar tuz1alarmdan clOO> kilodan fazla alınacak tuz Jç.Jn 
tuzun müşteri vasıtalarının yanaşabileceii yere kadar taşınması için ihtiyar 
olunacak masrafların içinde bulunduğumuz mali sene zarfında da geçen sene 
olduğu eibi Çamaltı tuzlasında kiloda c15> santim ve Koçhisar tutlasında da 
kiloda cl2• santim olarak tesblt edilmif olduğu 3078 sayılı tuz kanununun 
4 üncü maddesi mucibince il~ olunur. ~9528> 

1 - Yeniden tanzim olunan keşif b>deli mucibince ldaremWn P&şabehço 

müskirat fabrikasında yaptı.raca&ı csığınak> ~aatı işi, kapalı z.art usulile U
iiltmeye konmuştur. 

2 - Keşit bedeli 12.000 lira, muvakkat teminatı 900 !irııdır. 
3 - Eksiltme 31/10/940 pel'§embe ıünü saat 15 te Kaba~ta leva.ıun ve 

mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
4 - Şartname levazım §ubesi veznesinden 60 kuruşa alınabilir. 
5 - Münakasaya girecekler mühürlü teklif mektuplarını kanun! vesa.ikle 

yüzde 7,5 güvenme parası makbuzu veya banka teminat mektuplarını ve ~rt .. 
namesinin cF> fıkrasında yaz.ılı vesikalannı ihtiva edecek kapalı zarflarını 

eksiltme günü ihale saatinden bir saat evttline kadar mezkdr komisyon bas
kanlığına makbuz mukabilinde vermeleri lilzımdır. (9757) 

Haydarpaşıı Lisesi S~ttnalma Kurumundan 
Nev'i KUo Tahmin bedeli 

Kr. 

Tutan 

Lira Kr. 

* Bin kilo çay alınacaktır. Pazarlıkla 

eksiltmesi 23/10/940 çarıamba günü sa
•t 14,30 da Tophanede Lv. Amlrlif;i sa
tınalma komisyonunda yapılacaktır. NU
munesi komisyonda görülür. İsteklile
rin kanwıt ves.ikalorlle belli saatte ko
misyc-na gelmeleri. 525 - 10001 

* 766,400 kilo kuru ot ahnacaktır. Pazar 
lıkla eksiltmesi 25/10/940 cuma ıono 
saat 14 te Tophanede İat. Lv. Amirliği 
satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

Şartnamesi komisyonda görülilr. İstek
lilerin kanunt vesika ve teminatlarile 
belli saatte komisyona gelmeleri. 

* Tabmlıı 

524 _ lOOG 

Miktarı bedeli İlk teminatı 

128.00-0 adet 7680 576 3 Sm. kolan to 

82.000 • 4920 369 
kası. 

S,5X4 Sm. 4 kil 
~ halka. 

metin % yedi buçuğu nisbetinde pey akçesi veya milli bir bankanın 
teminat mektubunu vermeleri !az ımdır, Hakları tapu sicillerile sabit 
o!mıyan ipotekli alacaklılarla diğer alakadarların ve irtifak hakkı sa
hiplerinin bu -haklarını ve hususi le faiz ve masarife dair vukubula
cak iddialarını ilan tarihinden itibaren 15 C'Ün zarfında evrakı müs
pitelerile birlikte dairemize bildirmeleri iktiza eder. Aksi halde hak
ları tapu sicillerile sabit olmıyanl ar satı.ş bedelinin paylaşmasından 
hariç kalırlar; mezkur ııayri menkulün nefsinden doV.an bilcümle 
vergi mükellefiyeti ile tellali"e resmi borçlu"a ait olmak üzere satış 
bedelinden tenzil olunur. 20 seneli~ Vakıf taviz 'bedeli alıcıya aittir. 

Karplh 
Kavun 
Çavuş üzümü 
Yapıncak üzümü 

12 oco 
12.000 
5.000 
4.000 

05 
06 
20 
10 

600 00 
720 00 

1200 00 
400 00 

219 00 22/10/940 sali saat 112.000 > 
14. Açık eksiltme 

6720 504 3,5 Si. çıknkli 
tek dilli toka. 

2,5 St. çift yan
li toka. EVSAFI U MU!ltİYESİ 

:Mezkur gayri menkule sokak tan beş ayak tuğla basamakla çıkı- ' Ayva 
lır. Zemini karosiman döşeli bir !aslık üzerine sağ ve solda camlı Amasya elması 
dolap ve yükü olan iki oda taşlıktaki kapıdan geçilince bir sofa üze- Gümüşane elması 
rine birinci kata çıkılan merdiven ve :r-ıerdiven altı. Solda zemini Portakal •80 lli<> 
malta taş döşeli karasim:ın ocak ve ahşap tezgah ve raflı mutpak 

10.000 
8.000 

10.000 
10.000 

9 
25 
15 

3 

- - -2920 00 

900 00 
2000 00 
1500 00 
300 00 . 

4700 00 

352 50 22/10/940 salı saat 
.14.15. Açk eksiltme 

196.000 > 7840 588 

830 kilo 2490) Bakır perçin 
çivisi. 

349 kilo 1396) 291,45 > > pulu. 
Yukarıda yazılı 6 kalem malzemenin 

pbarlikla eksiltmesi 25/10/940 cuma gU 

nü saat 15 te Tophanede İst. Lv. 4mir
liii! satınalma komlayonwıda yapılacak
tır. Nümuneleri komisyonda ıörWür. İ.1-
teklilerln lı:anunl vesikalaıile belli saa$-

olup ön cephedeki il..ı odaıı..ın altın da boduruma girilen kapı ve arka 
tarafa bahçeye çıkılan ka'Pı vardır. Arka tarafta bina ittisalinde bir 
katlı hela ve musluk maahlli vardır. Bahçede harap, ahşap, bir katlı 
çamaşırlık mahalli ve büyük ceviz a~acı mevcuttur. Arsa ile bahçe 
arasında tulumbalı bir kuyu var dır. 

Çekirdekli kayısı 
Çekirdoksi% yaprak 
Çekirdeksiz üzüm c !%> 
İncir süzme 

2.500 
2.500 
5.000 
5.000 
4.000 
uoo 

70 
eo 
27 
!O 
40 
45 
65 
20 

1750 00 
1250 00 
1350 00 
1000 00 
1600 00 
900 00 
325 00 
100 00 

1121 ııo - r 22/10/940 ııaıl saat te komisyona gelmeleri. 528 - 10004 

BİRİNCİ KAT: 15 basamakla ç.kılan bir oofa üzerine merdiven 
başı, camekarua kapaJ ,dır Jkisinde vük dolaplı olan 2 ve çerçeveleri 
harap öiğer bir oda olmak üzere üç oda mermer taşlı bir hela mev
cuttur. Birada elektrik, havagazı tesisatı olduğu ve arka ve yan 
cephe kanlaması esaslı tamire muhtaç bul.ındugu ve bodurum ve ze
min kat pencereleri demir parmaklıklı olup ön cephede iki ık.ısımda 
birinci katta müsellesi birer ç ıkma mevcuttur. Sağ yanında yangın 
duvarı oldui!u ve binan:n iki katlı ah şap olduğı: ve umum mesahası 
ise 206 metre murabbaı olup bundan 92 metre murabbaı bina, 114 
rnetre murabbaı ise bahçedir, 

Gayri menkul kendisine ihale olun..ın kimse derhal veya verilen 
mühlet icinde parayı vermezse ihale kararı fesholunarak kendisin
den evvel en ~k teklifte bulunm u~ olan kimseye arzetmiş olduğu 
bedelle almağa razı olursa ona, olmazsa veya bulunamazsa yedi gün 
müddetle tekrar açık arttırmaya çıkarılarak en çok arttıran uhde
sine ihale olunacağı ve iki ihale arasındaki afrk ve geçen günler i
çin % 5 ten hesap olunacak faiz ve diğer masarif ayrıca hükme ha
cet kalmaksızın memuriyetmıizce eski alıcıdan tahsil olunur. Daha 
fazla malCımat almak isti yenler 4/ 11/940 tarihinden itibaren daire
m.izde aç?k b-.ılundurulacak arttırma şartnamesine ve 40/296 numa-J 
ralı dosyasına müracaatla icap eden bilcümle malfunatı >.l.ınJş ve öğ-
reımı.iıi olacakları ilan olunur. (29843) 

Ceviz iti 
Fındık içi 
Çam !ıslığı 

Kuş üzümü 

Tel kadayi! 
Yassı kadayil 
Tahan helvası 
Tad ı "'ı 

Pekmez 

500 
500 

1.200 
1.500 
2.500 
3.000 
3.000 

27 
16 
32 
30 
20 

--~-8275 00 

324 00 
240 00 
800 00 
900 00 
600 00 --2864 00 

~~------~~-~~~~~~~--~~~~~~ 

Tavuk eti 

Eindi eti 

4.000 
4.000 

65 
55 

2600 00 
2200 ()() 

4800 ()() 

ru oo 

J60 ()() 

H,30. Kapali zarı 

22/10/940 salı saat 
15 te. Açık eksiltme 

22/10/940 salı saat 
15.15. Açılı: elı:siltme 

Haydarpaşa lisesi pansiyonunun ihtiyacı olan yukarıda cins, milda<t ve tahmiı:ı bedellerlle ilk teminatı yazılı yl
yocckier eksiitmeğe konulmlllJIUT. 

Eksiltme 22 birincitcşrin 1940 salı günü yukanda yazılı saatlerde Boyoilu İstllı:lfl caddesi Kaı:lm:m lı:arşısmda 
liseler alim satım komisyoııu bina!l :içinde toplazıacalt olan lı:omisyoııda ;;rapllacakiu:. 

İstekliler şartnameyi mektepte görebilirler. 
Taliplerin belli ıün ve saatte carl sene Ticaret Odası vesilı:aalle b.trlikte lı:-1>yona plmeJecl. c9502> 

ZAYİ - B. O. Nüius dairesin
den almıış olduğum nüius tezkere
mi zayi ettim. Yenisini alacağım
dan eskisinin hükmü voktur. 

334 tevellütlü İspirooğlu 
Lüi Psalti 

Akseki Hukuk Hak.imliğinden: 
Akseki Boğaz mahallesinden A

ziz kızı Makbulcnin kocası !stan: 
buldan Ali Haydar oğlu İsmail 
Hakkı aleyhine boşanma davast 
açarak ilanen tebligatlara rağmen 
gelmediğinden 28/6/940 T. de gı
yabında boşanmalarına karar ve
rilmiş olmakla hükmü mezkfır 
kesbi kat'iyyet etmek üzere ilan 
olunur. (29852) 

İmtiyaz Sahibi ve Neşriyat Di
rektörü: E. İZZET. Easıidıjtı yeı:t 

SON TELGRAF Baaımevi. ' 


