
GONLOK SiYASi HALK GAZETESi 

Fuar J :z; mir ,ehrittin 
im11rın• hizmet etmiı, 
dünllü lıorkunı; y•nl'ın 

)'erinin yerinde, hal'iin 
Y•ıil hir memarc 

yülu11lmiıtir. 

Y,zan: ABiD:~ DAVE.~ 
[İzmir, 14 eylı11] 

D zmir, tabiatin özenip bezen nip yarattığı ııüzel bir yer-

, 

Sabah Pos tası 

185 ALMAN, 25 INGILIZ 
TAYYARESi DOŞTO 

Dün de müteaddit ha· 
va çırpı~mıları oldu 
Londra, 16 (A.A.) - Harbin 

d., kurulmuş bir Türk <eh
ridir. 15 ma)·ısdan 9 eylUI 1922 
.}'e kadnr ınaten1ini tuttuğumuz 
ve haı;retile ynndıiımız İz.mil', 
kurtuluşunu kullularken yeni 
bir felükctc uğramış, müthiş bir 
yanıın o maınureoin ortasına 
büyük bir harabe, hazin ve çir
kjn bir Yİrane oturtmu,tu. İs -
tanbullular, bu elim manzara -
nın çok eski lşinasıdular. Bilyilk 
Yangınların eski tabirile •hariki 
hailler. in yaktığı mahallelerin 
çoğu, 1910 danberi ı:eçen :ıc se -
neye rağmen, hala olduğu Jibi 
durmaktadır. İstanbuluıı bu kıs
mı, bilmem kaç bin sene evvel 
Yanmış olan Pompei'den daha 
harap bir haldedir. Buna muka
bil, Izınirin ı:öbeğindeki yangın 
yeri, 10 seneden kısa bir zaman 
içinde, yüreklere ferah veren, 
ınaınur bir şehir parçası haline 
gelmiştir. Türkün bu iıuar ham
lesi, bu medeniyet hamle&i kar
şısında iftihar duymamak, onu 
yapanları şükran ve hürmetle 
anmamak kabil değildir. 

bidavatindenberi cerevan eden 
hava ımuharc<belerinın en bü
yükleri olan dünkü muharebe -
~rde ~iliz tayyarelerinın ka
zandıkları muvaffakıyetler bu 
sabahki Londra ıı:azeteleri tara
fından ehemmiyetle tebarüz etti
rilmektedir. 

AKDENİZ VE AFRl KADAKl EN MVHİJ\1 iNGiLiZ ASKERİ ÜSLERi 

1931 de, İzmiı;i ~ördülüm za
man, bu harabe, bıitün yıldıncı, 
fütur verici dehşetile duruyor -
du; İstanbuldaki 20 senelik eşle
rine bakarak hmir yane-ın yeri
aln de şehrin e-öğsünde kocaman 
bir çıban gibi durup &"ideceiini 
oanmı,tım. 1937 baharında, Bü
yük Milli Şefle beraber İzmiri 
tekrar e-ördütfim vakit harabe
den eser kalmamış; yeni bir ına
nıurenin temeli atılmış, ana hat
ları çizilmişti. Kadifekaleden u
&un uzun bu e-üzel manzarayı 
ıeyretmiş, içimi çekerek cdarısı 
İstanbulun başına~. demiştim. 

Dün İzmire ayak basar basmaz, 
ilk işim Kültür~arka ve Fuara 
koşmak oldu. Uc sene içinde 
Park da, Fuar da tamamile de -
tişmiş; havuzları, gölleri, ağaç
lar., ı:azinoları, açık hava tiyat
rosu, paraşüt atlama kulesi, ren
ıarenk fıskıyeleri, hayvanat bah
çesi, l.üna - Park tarzı eğlence ve 
oyun } erleri, Viyanadaki meş -
hur çarhın kücük mikyasta bir 
eşi ile, burası İstanbulun sene -
lerdenheri beklediği ve hasreti
ni çektiği eşey ve yer. olmuş. 
Fuar deyince, Galatasaray Lise
ıinin yemekhanelerile bahçesi -
ne sığınan bizim zavallı Yerli 
Mallar Sergimiz hatırınıza gel
nıesln. İzmir Fuarı, bazıları son 
Paris serı?isindeki paviyonlar 
derecesinde ı:üzel paviyonlarile 
hakikaten muhteşem bir eserdir. 
Halbuki bu sene, harp dolayısile 
başta Fransa ve Sovyet Rusya 
olmak üzere, birçok devletler 
Fuara iştirak etmemişler, ede
memişlerdir. Buna rağmen, Fu -
kr güzeldir, zariftir, canlıdır. Fa-

at? burada, en Jiizel şey, Park
~aki aiaçlarclır. lzmirde ctabiat• 
ile •belediye. elele vermişler; 10 
•e_ııe ıonra, ,ehlr parklarının en 
ıtizellerinden biri olacak olan, 
b~gün bile çok güzel bir park 
.Ucude ı:etirmislerdir. 'Üç sene 
evvel, boyları bir metreyi bul -
mıyan palmiyeler, şimdi koca -
Dı~n altnçlar olmuşlar. Kuvvetli 
r;uneş,_ hol su, bilgili ve ihtimam-

yelıştirme sayesinde, diinkü 
Yangın ) rri bugün yemyeşil bir 
V~ha olmuştur; ortasındaki pa
vıyonlar ve eazino]arile beraber, 
nıodern hır rnaı11ure. 

. Fuarın en biiy!ik hizmeti, Ege 
ıncisi İznıirin imarını temin et· 
ıniş olnıuoıdır. Şehirde başarılan 
başka işlt'r" henüz görmedim; fa
kat Kültürııark etrafında ve için
de gördüğüm manzara dahi, Fu
arın kendisinden beklenenden 
fazlasını t~ınin etmiş olduğu his
ıini ,·eriyur 

(Arkası 3 üncü sayfada) 
ABİDİN DA VER 

• ' 

Ingiliz kıtaatı muhtemel bir ihraç luıreketine karşı talim 11aınyor. 

lngilizlerin Almanların is
A 1 manya y ı ti la taarruzuna 
Bombardımanı geçmeleri yakın - ----.. ~~~~ 

Almanlar dünkü muharebeler 
esnasında iki ımütemadi dalııa 
halinu'e Londra ve cenubu şarki 
mıntakası üzerine 350 ila 400 ta;
vare göndermişlerdir. 

İlk dalııa sa-bah saat 11 e doli
ru ııelmiştir. Bu dalga takriben 
200 kadar bombardıman ve a ·
cı tan arelerinden müteşekkil 
olup Kent kontesini a.mıstır. 

Son hücum saat 14.15 de bas
ladı. HücU'l'Da iştirak edenler 10 
ıırup halinde takr>ben 160 ila 200 
tayyareden mürekkep bulunu
yordu. 

Öl!"leden sonra daha ehemmi
yetsiz olmak üzere Dortland ve 
Sou1llıampton üzerine iki hücum 
vapılınıstır. Canterburv ve Tav
misin mansabı üzerinde muhare
beler olmustur. 

Londra üzerinde başlıvan bir 
(Arkası 3 üncü sayfada) 

Başvekil 
Fuarda ___ , ___ _ 
R fık Sayd::m lzm:r 

Fuarını ziyaret elti 

A 

ENDiŞE VE 
GERGiNliK 

Italyan hareketi 
istila başlangıcı 

şeklini alırsa 

Mısır harbe hazır 
---·---

Kral Faruk bütün 
müslümanları sulh 
duosınr1 davet etti 

i 
Berlin, Hamburg ve mü
him yerlere hücum edildi 

19 Alman Generali 

Man~ limanlarına gitti Fransada yeni' 

İzmir, 16 (A.A.) - Başvekil 
Dr. Refik Savdaın dün akşa:n sa
at yirmi otuzda Fuara ııitmişler 
yollarda ve Kültürpark içinde 
halkın kendilerini saran sıcak 
sevııi tezahürleri ve alkışları a
rasımla bazı pavyon lan ve 'Ma
arif müzelerini, paraşüt kulesini 
ıı:ezınişler. Kültürparkın aii;açlan
dınlması mevzuu ile 'biLhassa a
lakadar olmuşlardır. l:llasvek!l 
bundan sonra"Belediye Reisi Dr. 
Behçet Uz tarafından Fuar ııazi
nosunda sereflerıne verilen hu
susi ziyafette hazır bulunmU&
lardır. Ziyafette vali, ordu mü
fettişi kolordu komutanı ve dı
i?er askeri rical ile parti müfet
ti.<ıi. sehrinıizdeki mebuslar. mat
buat ba' müsaviri, parti villlyet 
heyeti azası tıazır bulunmuşlar
dır. Dr. Refık Saydam ıı:ece ya
runııdan biraz evvel Fuardan av· 
nlmı• ve ayni tezahürat arB11ın-
da de'lllir kona.ita avdet e1mis
tir. 

---·---
BASKIN MOTHIS OLDU 

' 
Londra, 16 (A.A.) - İngiliz ha

va nezareti tebliği: Dün .ııece 
İı:ııııiliz hava kuvvetleri yeniden 
B&rlin askeri hedeflerini bom • 
bardınıan etmişlerdir. Harp teç
hizatı imalat merkez.ine. Ham • 
burg, Wilhelshafen, Anvers, Fle
sinııue, Oı.tende, Dönkerk, Calais 
ve Boulogne limanlarına ve bu 
limanlarda bulunan mavnalarla 
tezgahlarda bulunan diğer .ııe -
milere tekrar ağır hücumlar ya
pılımştır. 

(Arkası 3 üncü savfadıı) 

---·---
BERLINDE GERGiNLiK 
Londra, Hi (A.A.) - Stokholm 

ve Berlinden ııelen rnallııınata 
nazaran Alınanlar, Norveçin ce
nup ve ııarp sahillerinde .Büyük 
Britanvanın istilası için vaı>mak
ta oldukları hazırlıkları tesri et
mektedirler. Amerikan kavnak
larından alınan haıbere ııöre. Al
man ordusuna mensup 19 ııene-
ral ·Manş limanlarına .ızelmis

tir. Berlinde •büyük bir ııerııin
lik oldultu söylenmektedir. 

Londra, 16 (AA.) - LeoI Aan
(Arkası 3 üncü ıayfada) 

•• 
reıım 
• • 
ırtıca 

aleyhinde 
hareketi 

---·i---
Paris mıntakasında ki hal
kın yüzde doksanı işsiz 

Kadıköy iskelesile altıyol . 
arası istimlak ediliyor : 
Burası geniş bir cadde haline getirilecek 

Belediyeaynihayetinde bumın
takadaki dükkanları yıktırıyor 
Üsküdar ve Kadıköyünün i -

ıınarlar i4in hazırlanan plaıun 
Dahilive Vekiıletıncc tasdik olu
narak belediyeye gönderildiğini 
yazmıştık. 

Dün sabahki 
Tren kazası 

• 
Yolcular •rısında hiç bir 

ölü ve yaralı yok 
Ankara, 16 (A.A.) - Bu sabah 

saat 7 de Dil iskelesi istasyo • 
nundan hareket eden 13 numara
lı yolcu katarı Dil iskelesine bir 
kilometre meoafode 55 numara
lı marşandi, katarına arkadan 
çarpmıştır. Marşandız katarında 
iki yük vag.~nu drayman etmiş
tir. Yolcu treni makinesinin ön 
tekerleği drayman etmiş olup 
yolcular arasında bu müs~deıne
den dolayı yaralı \'eya bereli yok
tur. 

Kaza mes'ulleri hakkında tah
kikat devam etmektedir. 

Bu cümleden olmak üzere Ka
dıköy vapur iskelesi civarı ile is
keleden Altıyol ağzına kadar o -
lan saha tanzim olunacaktır. Ha-

( Arkası 3 üncü sayfada) 

1 Antoneskonun 
Beyannamesi 

---·---
S;yasi ve askeri 
islahata başlanıyor 
Bükres. 16 (A.A.) - D. N. B. 

General Antonesko ncsrettilti •bir 
beyannamede ezcüımle şunları 
söv !emiştir: 

•Bütün millet ar.tık temiz ve 
saf bir ruh taşıııacaktır. Bita
raflıiiımı muhafaza ederek, kin 
qütmiyerek haksız hareketler
de bu!unınıııarak muvaffak ol· 
mıya qa.ııret edeceqim. Şimdi ar
tık ı:azife ve çalışma zamanı qel
fltiştiT. Mı!!etin manev~, siyasi 
ve askeri nokta!ardıın is!ahı der
hal başlıyacaktır. Köylü, amele 

(Arkası 3 üncü •ayfada) 

' 

Fransa Bahriye Nazırı Darlıın 

Cenevre, 16 (A.A.) - ID. N. B. 
AjanSJ bildirİVOT: 

Vlşiden öb:enildikine ıröre, bir 
kaç j(iil'.ldenberi irtica unsurları· 
nı bir araya toı>laını.va çalısan 

(Arkası 3 üncü sayfada) 

Mah.mut Yesari 
Nizamettln Nazif 
Suat Derviş 

..... - ..... 
Romanları, l\llisalıabeleri, 
bikByeleri ile 1 k d a nı 
tahrir ailesini bu üç bli
yilk ~hretle de ayrıca tak
viye edilmiş bulacaksınız. 

iMA CARLAR 
Transilvanyada 
Bayram yapıyor 

• 
Horti nutuk söyledi 

Macarlarla Rumenler 
arasında yen i ihtilatlar 
Budapeşte, 16 (A.A.) - Ste

fani Ajansından: 
Naibi hükümet Hortv. dün 

Koloszvar'a ıı:iıımiştir. Hükümet 
erkanının kaffesi, iki vüz me
bus, kilisenin mümessilleri, as
keri ve mülki memurlar ve 
100.000 kisiden i.baret bir ballt 
ilı:ütlesi, naibi hükı'l.rnetin &ehire 
duhulü esnasında hazır bulun
muşlardır. 

Naibi hükilmet, bir nutuk söy
lemiştir. 

Nutuktan flOnra askeri kıtaat, 
tribünlerin önünde ıınuazzaım bir 
ıeci t resmi vaınnmu-. 

Budapeste. 16 (A.A.) - Nim 
resmi kaynaktan bildiriliyor: 
Transilvanyanın Rumenlere 

( Arkıısı S ilncü ıa'Jlfada) 

MISIR KRALI FARUK 
BBle, 16 (A.A.) - Basler Na -

chrichten gazetesine Romadan 
bildirildiğine göre, Romada Mı • 
au bahsinde istisnai bir gercin -
lik ve intizar hüküm sürmekte
dir. Gazete diyor ki: 
cİNGİLTEREYE YAPILACAK 

ALMAN UMUMi TAARRUZU -
NU DERAKAP llUSIRDA BİRİ
TALYAN İLERİ HAREKETİNİN 
TAKİP EDECEÖİ KAT1 SU • 
RETTE TEYİT EDİLMEKTE • 
DİR.• 

KRAL FARUK'UN MESAJI 
Kahire, 16 (A.A.) - Reuter: 

Kral Faruk, bütün müslümanla
rı yarın sulh için duaya dnvet e
clen bir mesaj ııetretmiştir. 

MISIRIN KARARI 
Kahire, 16 (A.A.) - Reuter: 

Huır - Libya hududunda Sollu· 
111.un İtalyanlar tarafından J.ua· 
li, Jıazı mahfillerde tabif bir en-

(Arkası 3 üncü ıayfadıı) 

Macarı•Tanııı ·rramılvanııayı ilhakındıın iki resım: Macar - Rumen 
hududundaki levha çıkanhyor -N•ib Horti Tranailvan!fada 

lspanyol 
Talepleri ---· 
Cebelüttarık ispanya 
toprağının bir cüzü imiş 

Münih, 16 (A.A.) - Stefani a
jansından: İspanya dahiliye na
zırı Serrano Suner, Almanyaya 
hareket etmeden ev\·el Voclkis
cher Beobachter'in Madritteki 
muhabirine beyanatta buluna • 
rak İspanyanın gayri muharip 
olmakla beraber mihver devlet
lerine karsı mevcut 0J • .d1 sağlam 
d-Ostluk yolundan inhıraf etn ek 
niyetinde olmadığın' söylemış • 
tir. Mumaileyh demiştır ki: 

cİspanyollar, en müşkul anda 
İtalya ile Almanvanın kendile -
rine yapmış oldukları yardımı 
asla unutmıyacaklardır. 

Cebelüttarık'a gelince, bir ia -
deden baska bir şey olmıyan bir 
Jı:eyfiyet için iddia demek doğru 
olamaz, zira Cebeliittarık, İspan
yol toprağının bir cüz'ündcn baş
ka bir şey de~lclir .• 

Suner, netice olarak, İspan • 
yolların mutalebatının menşei, 
an'aneler ve memleketin coğrafi 
vaziyeti olduğunu söylemiştir. 

1 -----
8 ul gar - Rumen 
Müzakereleri 

---·---
Muhtelit Komisyon 
görüşmelere başladı 

Sofya, 16 (A.A.) - D. N. B 
Rumen - Bulgar komisy-0nu · 

Dobrucada, Crajova muahedesi-
nin tatbiki için icap eden tedbir
leri görüşmek üzere ihzari rr:ü
:ı:akerelerine başlamıştır 

Sivil ve askeri on murahhas -
tan müteşekkil olan bu k.or. ' s- ' 
yandan maada, diğer bır korn.s -
yon Dobruca ve Toutrakan'oa fa· 
aliyete .ııecmiştir. 

SON DAKiKA -Bulgaristan 
10.000 kişiyi 
askere aldı/ 

Sofya, 16 (A.A.) - D. N. B. 
ajansı bildiriyor: Bulgari ton, 
75 günlük bir talim devresi i
çin muhtelü sınıftan 10.000 
kişi silah altına almıştır. 

•• 
Amerika fngilte-

ayda 700 reye 
tayyare • 

verıyor 
Vaşington, 16 (A.A.) _Ha

ber 8;1ındıiına göre, Birle~ik 
Amerika İngilttrtye al'da 700 
tayyare vermektedir. 
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A 1 E o 
Yazan: ZİYA ŞAKİR 

Emevi askerleri kılıçlarını çekerek 

cf;naze alayının arasına girdiler 
_ Olamaz. Cenazeyi, buraya 

defneltirıneın. 
Dıye sıdtle'l lc muhalefette de

vam ettı. 
V az.ıvet, derhal de~şti. Hiç 

şüphesiz kı kan dökülecekti. 
Ebu Hüreyre, araya ,l!ird.i. Ev

veliı. Avseııın neıdine l!icterek: 
- (Alı Resül) ü, en taıbii bir 

lıaktan mahrıım etımiyc çalışmak. 
insafsızlıktır. Havatında biribi
rinden ayrümıyanlar, oldükleri 
,zanı an da bir arada ·buhmınalı
dır lar. 

Diye, rıca etti. Buna, mantı
ki deliller gö.;te.'Cii. 

l''akat Avs.o. bu sözlerin hiç 
birini dinlomedi. Arkasıııda'ki si
lahlı Emevi askerlerıni ı?östeıe

rek: 
- E.i(er ( H üsevin) israr eder

se. bu kuvvet ile muhalefet e 
derim. 
Dıve cevap verdi. 
Ebu Hüreyre, (Hiı:;eyin) in 

n ezdine avdet etti. Vaziyetin va
baımetini anlatarak: 

- Muhakkak . .kan dökülecek.. 
Bari. bız buna mevdan venniye
liın. (lınarnı Hasan) ın vasiye
tini verine getirelıan. (Buka\(} 
lkııbrıstanında bır vere defnede
l.ioın. 

Dedi. 
Ebu Hüre~enin ıhı> sözleıt, 

fena bir tesir husule ııetrrdi. Ali 
ResUl'e samıııni bir sekilde mer
but ve taraftar olanlar arasında. 
derhal sıddetli ll:m e:alevan baş 
ııöstcrdi. 

Bunlardan bir ookları, Ayşeırin 
karşısına a\Lldılar: 

- Ya, Ayşe!.. Bir zamanlar. 
deveye binerek r1ı (Emirülmü
ııninın. İmamı Ali) ile muharebe 
etmişti:k... Simdı de. katıra binip 
buraya geldik. Resulfillahın seY
~li torununu. onun cıvarına def
nedılımekten mene1ımek istersin. 
Nedır bu, senin ett>klerin. 

Dıve, ~mıı:va basladılar. 
V azivet, son derece ger,ginleş

misti. Hiç şüphesiz ki luın.lı bir 
ılıadıse vukua gelecekti. 

se) nin emri talrıı> etti. O da. 
tabutuna ok atnıaı<, hanıti dinde, 
Emevi askerlerının kumandaru
na: 

- Silah kuvveWe, bu hareke
tin önune l!e<;ilı.ız. 

Dedı. 
O zaman Elmevi askerleri der

hal kıhçlaruu çektiler. Oklarını. 
vavlarına verleştırdıler. Katur 
ile cenaze al.avının arasına gı:r
dıler, Geçilmez. bir sed teskil et
tiler. 

Ehli J3eyt taraftarlarından bi
ri, dayanamadı. Hıçkıra hıckıra 
kılıcını çekerek Eınevi askerleri
nın üıcrine atıklı. Bu suretle, 
mesele filen .mücadeleye dayan
dı. 

Artık, iki taraf ela biri'birine 
ok vaı.'dırunı va ve kılıçla hücu
ma ba,Jadı. V az.rvet, ook korkunç 
bir hal aldı. 1ki taraftan da ya
ralananlar vardı. Fa-kat en ha
zin ve cok teesslire şa van olan 
bir cıhet şurasıdır ki, (imamı 
'Hasan) ın nfışıru ihtıva eden ta
buwn muhtelif verın~ de oklar 
saplamnıştı. 

[I] Meşhur, (Cemel) muhare
besini hatırlatmak ırıaksadile, 
böııle söıılemiş!erdir. 

f21 Bazı rivaııetlere nazaran, 
E>lıabı Kirıını.dan, ak sakallı di
Qer bir zat. 

AÇIK MUHABERE: 
Kasım paşa - Ba11 (Sedat B J e: 
Sordu<jtmuz mühim suallerin 

ctvaplarını Ankara caddesinde 
Maarif kütüphanesi tarafından 
~edi!m4 olan (Kerbel.d Vak'
ası) adındaki kitabımda bulacak-
sınız. Z. Ş. 

* Se!imi11e - Dıvardibi caddesi -
Kaptan Arif JlllŞa konağı - No. 
4 - Ba11 {lbrahim Necdet): 

Lisan anarşisinin önüne qeç
mek, buqün için mümkün ola
maz. Bunu, bir müddet daha 
beklemek !azım. Takdir ve te
veci:ühlerinizi, hürmet ve teşek-
kürlerle karsılanm. Z S. 

Böyle bır iecaatın önüne geç- ";::::;:=::::::::::::=:::==:::~ 
mck ıçin. Ebu .Hüreyre, (2] tek- ~ 

rar araya ,gırdi. ANADOLU ' 
- Ey .Mii.mınter anası!_ Su ta- H A B I!. R L E R i 

but ta ya tan masımı. sehit, kım-1 _:..:...=...=..=...::.:..=-=.;;..;...;;.__ 
dır? .. Senuı.. Bızmı.. Ve bil:lü.n •• •• 
ıMiu:ninlerın kıbleıı:ahı olan (Re- T ürkkuşu paraşutçu-
sulüllah) ın w .ııöz bebeı!ınden leri Adanada atlayış
bm deı!ıl mi? .. O, Resulfillahın 
dızleri ve oırwızları üzerinde lar yaptılar 

büyüdü . .$j,rod:i de, ona en va- Adana, 16 (A..A.) _ Cenup vi-
kın bir yerde yatmalıdır. Buna liiyetlerinde uçuş ve paraşüt at-
ımaııi olmak, zaüın"'1e •bır hak- lama gösterileri yapmak üzere 
oızhk olacaktır ... Sen ki. Resu- seyahate çıkmış olan Türk Ha -
lullahın civarında başkalarının va Kurızmu l!eDÇleri dün bura -
dclııin.i bir hünmetsWtl< teliık- ya gelmişlerdir. 
ki cdiyor.-un. Fakat Resulüllahı Gençler tayyarelerine binerek 
en kıvmetıı bir sevgilisinden a- havalanmı.şlar ve 800 metreden 
vırmak suretile daha büvi.tk bir paraşüt atlamaları yapmışlar -
hürmetsizlii?e sebebivet verivor- dır. Bu muvaffakiyetli uçuşlar 
sun_ karşısında on binlerce halk hay-

Di ve. hır oak ricalar etti. Fa- ranlık ve ~r içinde gençleri -
kat Avseve söz dinletmek. onu mizi alkışlamıştır. 
inat ve israrmdan vaz eecirmck KAR,\NTİNA Pı"..RTİ OCA(.;I 
ımümkiin değildi. İzmir, 16 (A.A.) - Cwnhuri-

Bülün bu ımünakasalar arasın- yet Halk partisi ikinci Karanti
da (Hüsevin). tıunaımile sükıl- na ocağı tarafından satın alınan 
nunu muhafaza edivor. Mesele- Ocak binasının açılma töreni dün 
nın mücadelesiz bir surette hal- yapılmıştır. Törende Parti mü -
lodılmesini beklivordu. Fakat fellı.şi Galip Bahtiyar ile bele -
A vsenin muhalefette devam et- diye reisi Behçet Uz ve Parti vi-
mesi, (Ehli Bevt) taraftarlarını !ayet k~a ve nahiye erkiinı ve 
o kadar müteessir e1ırnisti ki, Partililer hazır bulunmuşlardır. 
bu teessür (.Hüseyin) e de siravet AFGAN ELÇİSi Aı.'JKARAYA 
ettı. Artık daha fazla sabrede- DÖNDÖ 
me<ii: İzmir, 16 (A.A.) - İzmir en -

_ Bizi. mübarek ceddimizden ternasyonal Fuarını z..ivaret et -
hiç kimse avnmaz. Nası. kabre mek üzere şehrimize gelmiş o -
nakledUtlz. lan Afgan büyük elçisi Feyz Mu-

Dive. emir verdi. hanımel Han bu sabahki ekspres-
(Hüseyin) in bu emrini !Av- le Ankaraya dönmiliıtür. .. 
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KISKANIYORUM! 
__;~Y~a~z=a~n~:~S~E~~~~~A~Mmlı..i ... zz.E_T_ı.._J 
.\.sbilcşmiye başlıyorum; sinir

lerim geriliyor. Gözlerim cadde
den ayrılnuyor. Arada sırada u
zaktan görünen bir l adınt Be -
diaya benzetiyorum; yüre~iın 
hopluyor, iki adım ilerledikten 
sonra yanıldığınu anlıyoruın, 

Bir -olis mcn1uru :yan11na so
kuldu bir nıüdıiet beni süzdü. 
Haliıı:den şüphelendiği~ an~a.
dıın._ Elim de arka ceb,mde ıdı. 
Tabakamı çtkardıın, bir sigara 
yaktım... Polis yoluna devam 
etti. 

Bir gömlekçi mağazasının ö -
nünde durdum. Kapıda iki satıcı 
kızın bir müddettir beni gözle -
d.ik.lerini tarkettim... Tekr111 do-

lasınıya başladım. Kaldırımda 
sı;a sıra sigaralar ezilmişti: Be
nim yatıp attığım sigaralar. 
Kırk dakika... Elli dakika... 
On dııkiluı daha bekliyet:eğim. 

Bir saat beklemiş olayını .. 
Beliti de biz işi çıkmıştı. Ge -

lip özür dileyecek, anlata.:alı:tı.. 
Bir saati_ 
Muayenehaneme doğrn ;rürii

yordum. Gözüm hala kolumdaki 
saatte ... Durup arkama bakıyo -
rum ... Beyhud"-

Odama girıl.im. Şimdi ne yırpa
cai;'im? .. O~acak mıyım?_ Ça
lışacak ~!-

Telefon ettim. Evde yok. 
Sigaramı tellendirdiro, du -

- - --=-- ----
+ -~-------------- -

İngiliz filosu. himayesinde t3carct gemileri 
memleketimize mal getirip götürebilecekler 

M emleketimizde bulunan İngiliz mübayaat şirketi mümessili 
Lort Glinkoner alakadarlara İngiliz filosunun himayesinde 

olarak Cebelüttarık ve Akdeniz yolunun ticaret ı:;emilerine açıldı -
ğıru bildirmiştir. Yakında İngiltereden bu yolla müloiın miktarda it
halat e~yası geleceği haber almmı•br. 

İngilizler memleketimizden alacakları mühim miktarda tütün, 
incir, iizünı ve fındık gibi mahsulBtııuızı da ayni şekilde Akdeniz
deıı ı;oülüreceklerdir. Bu suretle bize lüzumu olnn bir çok madtleleri 
Akdeniz 'olile tedarik edebileceğimiz anlaşılmaktadır. 

---------
Pamuk iplikleri 
saklanıyor mu ? 
Dokumacılar da iplikle
rini tüccaril satıyormuş 
Pıyasada bazı fırsat düşkünü 

tüccarlar tarafından sun'l bir pa
muk ıplııh darııgı yaratılmıştır. 
Sümer Bankın pamuk ipl1klerıne 
bır miktar zam yapa.cai!ını du
yan bır kısı.ın tüccarlar bu zam
dan i.>tifade icın derhal ellerin
deki malları saklamı;lar ve va 
ç0k ınzli olarak pahalı fıatlarla 
satıınıya basıaımışlard•ır. 

Bundan b3$ka, iddıa · edildil!ine 
l!iire, dokumacı esnafı da bu vol
da tüc<:arlara vard:ımda bulun
mıya l!irişmistir. Dokumacı es
nafının korunması icin Ankara
dan alakadarlara her gün bu es
nafın ihtiyr.cı rusbetinde kendı
lerine fabrikalardan iplik veril
mesi bildiriımistır. 

Fakat bu ıuliklcri alan do
.kwnacıların bazı tuc<:arlarla u
yuşarak fabrikalardan aldıkları 

ıı:nalları muayyen bir karla onla
ra devretımive basla.dtkları söv
lenınektedir. Dokumacılar ayrı

ca alakadarlara da ba:; vurarak 
verılen wliklerin ihtivaclarına 
yetismcclıi?ını ve bu miktarın 
arttırtimasını istetnislerdir. Ala
kaciarlar iplik meselesini ehem
nuvetlc tahkike baslamtslardır. ---VtL.A.YET 

lstanbul Mebuslarının 
toplantısı 

İstanbul mebusları dün par'. 
vi!avct merkezinde Valınin is
tirakile bir toplantı vaı>mıslar

dır. •Mebuslar tıalkla temasları 
neticesınde tesbıt ettikleri dilek
lerden alakası olanlan valiye 
bildirmislerdir. 

. • . 

Küçük haber&or 

* Belediye memurları tarafın
dan dün Küçükpazar ve civarın
daki fırınlarda yapılan ani tef
tıı;lerd~ Kücükpazarda Kantar
cuarda Petro ve Koconun fırı
nında 63, Zeyrekte, Manto Ma
rakı.sin fırınında 64 eksik ekmek 
'bulunarak müsadere olumnustur. 

* Emnivet Müdürlü;?ü Dördün
cü Şube Müdlir muavini Nazım 
Çııkına görülen lüzum üzerine 
muvakkaten isten el çektiriJanis.
tir. Bu kararın verilmesini ica
beden mesele üzerinde müfet
tişler tarafından tahkikat yapıl
maktadır. 

manlarnıda bir gün Bedia ile ıe
çirdiğim s:ıatleri hayallendir -
elim •.. 
Uyuşuyorum! .. 
Silkindim, kalktım, masamın 

başına geçHm. Bir makalemin 
tasb ihlerini getirmişler; işe haş
ladım. 

•llavdi efendim, bir kadın , :i
zünden k<'ndimi kaybedeceğim?. 
Filvaki J!Üzel kadın, güzel kadın 
amma. İstanbulda güzel kadın 
kıtlığına kıraıı girmedi ya! ... A
dım başında güzel kadın var! •. • 

Amma neden gelmedi? • Yine 
telefonu açtım. 

Bu sefer Bedianın sesi duyul
du. Teliışla adeta haykırdım: 

- Ne oldun Bedia? 
- Ne var? .. 

Ses biraz çekingili. 
-Yalnız değil misin? .. 
-Pek değilim, bir arkaduşun 

var. 
- Şu halde kapatayım. 
-Hayır. 
- Konuşabilir miyim? 
- Kısa •. 
- Neden gelmedin?_ 
- Şimdi söy liyeınem. 

Kahve tacirleri 
imtil1anda 

Muvaffak olamazlfrsa 
iş bankaya verilecek 
Gümrükten çıkarılmas.na baş-

lanan 25 bin çuval kahvenin 
memleket ihtiyacını en iyi şekil
de kar ılavacak ~ckilc!e tevzi e
diln,c,ine çal1şılmaktadır. Bazı 
tüccarlara ve esnafa mal veril -
meciiği alakadarlara yap:lan şi
kayetlerden anlaşılmaktadır. Bu 
arada ıüzumsuz telaşa düştük -
!eri anlaşılan memleketin uzak 
köşelerindeki bazı tüccar ve es
naf İstanbula gelerek buradan 
kahve almak istemektedirler. Fa
kat bunlara şimdiye kadar nere
den ka h,·e almışlarsa, yine ora
dan almaları tavsiye edilmekte
dir. Cünkü memleketin bütün 
tüc<:ar ve esnafıru 'buraya top
layacak bir hareket tevziatın in
tizamın ı bozacak ve belki sun'i 

ıbir buhran manzarası J?Östere -
cek karısıklıklara bile sebep o
labilecektir. 

İstanbuldaki bütün kuru kah
vecilere de şimdiye kadar sar -
fettikleri miktardan fazla mal ve
rilmemesi toptancı tüccarlara bil
dirilmektedir. Halktan da lüzum
suz vere her zamankinden fazla 
kah,;.e almamaları beklenmek -
tedir. Çünkü bu suretle sun'i bir 
buhrana meydan verilmeye -
cej?i qibi halk da fazla alarak ba
yat kahve içmek mecburiyetinde 
kalmıvacaktır. 

Diğer taraftan Ticaret Vekil -
leli alakadarlara, kahve tacirle
rinin son bir imtihan geçirdik -
!erini, ei!er 25 bin çuval kahve -
ve rağmen mal saklayarak mem
lekette sun'i bir buhrana sebep 
olurlarsa bundan sonra kahve it
hali ve memlekette tevzii ish
nin Ziraat Bankasına verilmek 
zarureti hasıl olacağını bildir -
miştir. 

BELEDİYEDE 

Sebze hali nasıl 
genişliyecek? ) 

Belcdive Reisliği sebze ve mey
ve halinin bilhassa •bu mevsim
lerde çok dar olduğunu görerek 
h.ili j!enisletıınek: için yaptı,ih tet
'l<>kleri ikmal etımistir. Neticede 
burasının veni inşaatla tevsi o
lunması şimdilik mümkün l!Ö -

rülmemistir. 
Yalnız rıhtım civarında ve a

çı;kta tel kafeslerle ayrı1mıs sa
tıs yerleri vücude ~etirilecek ve 
lbu suretle halin bahçesinden de 
ımazbut bir sekilde istifade edil
mis olacaktır. 

- Mahsus mu gelmedin? .• 
- Hayır. 
- Gelemedin mi? .• 
- Son dakikada gelmeme im-

l:in kalmadı. 
Telefonda böyle kesik kesik 

konuşuyorduk. Bana sadece •e
vet• veya •hayu. la cevap ve -
rehilcreği sualler soruy<>rduro. 

Bu konuşmadan sonra biraz ra· 
hatladım; iısabım yatı.ştı. Sükun 
buldum. Bedianın tekrar gele -
ceğini dü~üncrek seviniyordum. 
Onu gene yalnız görebilecektim. 
Yarıda kalan makaleıni yaz -

mağa başladım. 

* 
iki ay Bediayı sık sık gördüm, 

daha doğrusu ona sık sık lesa -
düf ettim. Onlara gidjyordum, 
sinemada rastlıyordum. Bir iki 
ahpap evinde bulu;uyorduk. Ko
cası hep yanındaydı. 

Bu sıralarda Bediaya, hiçbir ha
tırayı yidetmedcn bakn1n:ğa ça
lıştyordum, Elini uzatıp elimi 
sıktığı zaman titrememeğe gay
ret ediyordum. Fakat biribirie -
rinin sırrmı bilen iki el temas 

tyüpte de yeni bir 
verem dispenseri 

yapılacak 

Silivrideki sıhhat dispaue
rinin genişletilmesi kararlaş
tırıl.mıııtır. Bu binanın yanın -
da yeni bir pavyon daha ya
pılacaktır. 
Diğer taraftan Sultanah -

metteki verem dispanserinin 
bulunduğu binanın da gayri 
kıifi olduğu anlaşılmış ve bu
nun yanındaki bahçenin is -
timl&k olunarak bir pavyon 
il:ivcsi suretile dispanserin 
genişletilmesi için tetkiklere 
baslanılmıslır. 

Bundan başka Eyüpte bir 
verem dispanseri açılacaktır. " - - ~ --- ~ 
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Gizli fuhuşla 
mücadele 
---·---

Kefeli köy oteli zabı· 

tıca kapatıldı 
Ahlak zab1 tası memurları giz

li fuhuşla mücadeleye devam et
mekte ve şüphe edılen yerleri sı
kı bir kontrol altında bulundur
maktadırlar. Dun de KireQbur -
nundaki Kronsun otelinde ani bir 
arama yapılmı.ş ve birkaç çift ya
kalanmı.ştır. Otel kapatılmış ve 
tahkikat neticesinde iki arkada
şile beraber Çolalc Hüseyin adın
da birinin buraya daimi şekilde 
müşteri getirdiği anlaşılmı.ş ve 
Hüseyin de yakalanmıst.r. 

Di-,er taraftan Dimotro adın
da imi de Beyoitlunda ayııi isi 
vapmak surile yakalanmıştır. Bu 
hususta tahkikata başlanmı.ştır. 

* BİR sucu arabasından bir dama
cana talan J-Jü::;cyi.rı adında bir ço -
cuk dun Üı;tincil Sulh ceza mahke
mesince bir ay hapse mahküm edil
miştir. 

* CUMARTESİ günü akşrunı Su
adiyede vukubulan bır otomobil ka
zasında, yaralanan İsmail ve Ali a
duıda iki kişi ölmüşlerdir. Zabıta ve 
Adliye h.5.dise tahkikatına devam et
mektedir. 

MÜTEFERRİK 

Kor~unç yılan bulunamadı 
Dün sabah, Şişlide tramvay 

dcpasu arkasında.ki arazide sim
diye kadar şehrimizde görülme
miş cesamette bir vılan bulun
dul!u Sisli polis ılroımiserlii!ine 

.lıı>ber 'Veıtilmiştir. Kaıniserlik 

derhal mahalline memur J!Ön
dererek yılanı aratmıs fakat bir 
şey bulunamamıştır Yılanın f?Ö

rültlül!ü iddia edilen verde bulu
nan küçük bir fıındalik ihtiyati 
bir tedbir olmak üzere tutustu
rulm us ve vakı.lmıştı r. Yılanın 

kaçtı.i(ı veya bu fundaltl!ın iç.in

de yandı.in sanılımaktadır. 

ettiği zaman ürpermemek kabil 
midir? 

Bu müddet içinde Bedia üç ke
re bana geldi. 

Onu beklediğim köşeyi artık 
bütün teferrüab ile öğrenmiş -
tim. Gömlekçi mağazasının satı
cı kızları beni artık pek iyi tanı
yorlardı, onlnru1 yabancısı de -
ğildim. Beni gözlerile takip edi
yorJar, biribirlerinc bakın gü -
lüuısüyorlaı-. biı'şeylcr fısıldaşı -
yorlardı. Ben söylediklerini anlı
yordum: 

.Bak, geçen günkü adanı geno 
ddaşıyor!• 

cErkeklerin işleri güçleri bn 
zaten> 

Berber dükanının camekanın
daki balınurou kadın kafasını 
seyredivordun1. Tırnak cilô.ları-

• nın iiçÜncü katındaki iskelede 
dum. Sıvanmakta olan bir bina
nın ücnücü kalındaki iskelede 
çalışan boyacıvı tetkik ediyor -
dum. Seyyar bir satıcı sigara pa
ketlerini ikram ediyordu. Altla
rı kalın luıuculc kırmızı erkek is
karpinleri olduğunu öğrendim ... 

ı ..ıı,.kası var) 

- Ölüm havadislerinden, ka
nı haberden artık gına geUL 
Londra sabahlara kadar bomba
landı, Berllne bütün gece bom'ha 
yağılı, Manş sahilleri yanıyor: 
İşte Avrupadan duyuJan sesler. 
Yeni Dünya haberleri ise bun -
dan farkh değil: Amerika m~ 
zam bir ordu yapıyor, otuz bin 
tayyare ha>:ırlıyor ... Köşe muhar
rirlerini o'kuyoruz, ya Avrupanın 
matemini besteliyorlar veya ten
kit güfteleri ile keyfimizi kaçı
nyorlar, Neş'eli şeyler yazamaz 
mısınız? .. Biraz da aşktan, sev -
dadan, gönülden bahsediniz. 
Bunları söyliyen cŞengönühe 

ıı.şlr.tan bahsedecei:imi vadettim. 
S9zümde duruyorum: 

- Evvel zaman içinde dünya 
güzelini, kırk gün kırk Iı"CC dü
ğiin yapıp evlendirdiler. Onn sev
mediği bir adama verdiler ve bu 

17 - EYL'OL IMI 

işi yaparlarken onu sevdiii ._ 
damdan da ayırdılar·-

Dünya ıtüııeli, geeele:ri pence
reııinin önünde durııp, aşaj:ıda, 
bir ağacın rubinde b:ışı yukarıda 
bekliyen sevgiliaine bakardı. BöJ' 
le malı.tan biribirlerini seyreder
leroL Kocası lııokançtL Her ı:-e
ce karl5Ullll pencere önünde dnr
masmdan şüııhelendi ve bir ı:; .. 
ce sordu: 

- Gttele:ri pmacere önünde ıaa 
yapıyol'S1DI? 
Dünya ıibeli: 

- Bülbül dinliyorum! dedi. ' 
Kocası blilbülü öldürdü. Dün

ya güzeli bülbülün ölüsünü aldı, 
albu bir kutuya koyup sevditi 
•dema göndereli. 

İşte bir aşk hikayesi bayllJl 
Şengönül! .. 

SELAMİ İZZET SEDES 

L'A :clr!J11tllD 
A m eri kaya Türk Kırtasiye ve Çuval 
şilebi işletilecek fiatları tesbit edildi 
Armatörlerden biri 
dün müracAat etti 
Amerika ile ticaretimizin ge-

nişlemek istıdadı göster.ınesi ü
zerine bu yolda naklıyatı temın 
etmek üzere Türk armatörleri a
rasında da hareket başlamı.ştır. 
$İmdiye kadar valnız memleket 

dahilinde seferler yapan Türk ar
matörlerinin kazançlı harici se
ferlere harp vaziyetine rağmen 
rağbet etmeleri ayni z:ımanda de
nizciliğimiz için de bir kazanç 
telakki edilmektedir. 

Armatörlerden Yelkenci Lut -
fi dün alakadarlara bu arada ti
caret müdürlüğüne müracaat 
etmiş ve Türk mallarının Ame -
rikaya naklini temin etmek ve 
Amerikadan da memleketimize 
ihtiyacımız olan ithalat eşyasını 
getirmek için Türkiye ile Ame
rika arasında varur seferleri ya
pabileceğini ve iki şilepini bu 
işe tahsis edeceğini bildirmiştir. 

Bu müracaat alaka ile karsı -
lanmış ve lfızım gelen müsaade
nin istihsali icin hükumete mü
racaat edilmiştir. 

Rumen ticarat heyeti 
dönUyor 

Dı.ş ticaret dairesi reisi Ser -
vet Berkin dün sabah Ankara -
dan şehrimize geln•iştir. Şehri -
mizde bazı tetkikler yapacal!ı 
zannedilmektedir. Ankarada bu
lunan Rumen ticaret hey'eti aza
ları da şehrinüze gelmu;lerdir. 
Yerıi Rumen hükfunetile temas
lar yap.mak üzere memleketle -
rine gideceklerdir. 

HAYRETTE •• 

Salfımi İzzet Scdesle Nane
molla arasında hususi ve umu
mi bakımdan ayrıca rukkate 
değer bir münasebet mevzuu 
olmamakla beraber her ne
dense üstat, Selimi İzzetin 
yazıları üzerinde ekseriya te
tevakkuf ediyor. Ben bunu da
ha ziyade Nanemollanın Sela
minin sadık ve devamlı bir o-

kuyucusu olduğuna hamlediyo
ruro. Netse, gelelim 1 sadede .. 

Nanemolla, Selim.inin fıkra
sını göstererek: 

_ Bak, bak Selamiye ne 
yazmış?! 

Diyerek okudu: 
_ Evmeni lehi derya, eyseri 

anber ~ık~ğı, ~aj!'çesi eşcan 
müsmircyı havı .. - .. 
Yazı bu ifade ve uslup ile 

devam ediyordu. Nanemolla, 
okunıayı bırakarak benden şu
nu &ordu: 

- Asıl merakım, Selliminin 
bu kelimeleri kenrusinin bildi
ği mi, yoksa biryerden kopye 
ettiği mi? ... Mablm a .. Selami 
Türkçeyi Türkçe olarak yega
ne bilen mbbnrrirdir, üsllibu 
atik ile ne yazabilir, ne de yaz
mışbr! .. 

- Belki Şehir Meclisi Mül
kiye Enciimeui mazbataların
dan kopye etmiştir üstat ... 

Cevabını verirken müdafaa 
ettiği fikirde Seliimi ile birleş
tim! 

Çuval çifti 90 dan de
ğirmenlere verilecek 

Fiat mü.rakalıe komisyonu dün 
toplanm.ı• hariçten gelecek kır
tasiye eşyasının toptan kar nıs
ibetlerini tesbit et:miştir. Buna 
göre, kırtasiye eşyası dört sını -
ta ayrılııu.ş, alelade kullanılan Ç& 
şitler için yüzde 15 - 20, lü1cs çe
şitler için de yüzde 25 - 35 kir 
kabul edilmiştir. 

Komisyon ayrıca perakende 
kırtasiyt:ciler için de kar tesbit 
edecektir. Bunun için tetkikler 
yapılmalctadır. 

Dünkü toplantılarda fırıncı -
!arla değirmenciler arasında bir 
ihtiliü mevzuu olan çuval mese
lesi de tıalledilınistir. $imdiye 

kadar un çuvallarını pahalı fi -
atlarla harice satan fırıncılar 
.bundan sonra çiftı 90 kuruştan 
olnıak üzere dej(ırmenlere iade
yi kabul etmişlerdir. 

j Ankara borsası l 
16. 9. 940 -

Kapanıs fiatları 
Açılq 

1 Sterlin 5.U 
100 Dolaı· 132.20 
100 İsviçre Fre. 29.605 
100 Drahmi 0.9976 
100 Leva 1.6225 
100 Peçeta 13.!lO 
100 Pengö 26.5325 
100 Ley 0.625 
100 Dinar 3.175 
100 Yen 31.1375 
100 İsveç Kronu 31.005 

ESHAM VE T AHVlLAT 
Er!lani 19 50 

BULl\IAK 

Bir arkadaş hkrnsında ihti
sas iş(isinin az bulunduğunu 
söylerken kazma var, kazma -
ya göre sap yok.. diyor. 

N nuemolla ile konuşuyor -
duk da: 

- Bunun böyle olacağı ta -
bii idi .. 

Diyerek, ilave ediyor: 
- Mekteplerimiz hep üni -

versiteye talebe yetiştirmek 
kaygısı ile programlandınldık
larma göre mütehassıs iKf 
bulmak ihtiyacı gitgide daha 
çoğalacaktır. Halluıki, öyle 
bir devre girmiş bMIQDuyonız 
ki ülemadan :tiyad• ~knisye
nc ihtiyacımız vau-. 

İJm;n sesi kadar, ınotörüa 
gürülfüsüııe de kul•klann:tıD 
a~·arlattırınak ihtiyac:ındayı&. 
Bı.nu da manrif programla -
runız ve teknik mekttplerimis 
yapabilecektir. 

BUNLARilf 

KÜÇÜC.Ö YOi[ MU\ 

Gazetelere bakıyorum, ye.ui 
tefrika ilan edcrlerkeD: 

- Hep büyük eılil.' büyük 
romancı, büyük şair .. 

Diye lanse ediyorl~r. Nane
mollnya: 

- Üstat, bunların hiı; ~ 
iü yok mu? .. 

Sualini sordum. Gülere .. 
- Onlar anadan doğm .. bil

yüklerdir, hakikaten büyiilc o
lanları piyasada pek nadir gö
züküyor vavrum.. .. 
Cevabını verdi. A. $EKİP 
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. ( Ba:;tarafı 1 inci saııfada.) 
dıse uyandırınıs olmakla ·b<ra _ 
lıer~ burndaki kanaat, bu hare -
ketın, Mısuı harbe sürüklemek i
çin _kafi derecede askeri ehcmmi
y~tı haiz olmadığı merkezinde -
dır. 

_mr yüksek hükumet memuru, 
dun Reuter muhabirine demi• -
tir ki: < 

•İtalyanın harbe -'dşlnden bi
raz sonra, kuvvetlerimizi hudut
tan çekmemizi müteakip, Sollunı 
nıudafaa edilmez telakki edil -
mişfir. 

. ~~kat İtalyan hareketi Mısırın 
ıstılasına başlangıç şeklini alır
~ o zaman harp illin edeceğiz. 
Askerleriıniz, o zaman, İngHiz 
askerleri ile yanyana savaşacak
tır .• 
İTALYA.NLA.R NE DİYOR? 
. RQ-na, 16 (A.A.) - Stefani 

Aıansından: 
İtalvanların M= arazisinde

ki ılerı hareketlerinden sonra 
İtalya ile Mısır arasındaki mü
Ua.>('hatın almıs oldufru sekil ımü
na.,,:betile Romanın salahiyettar 
rnaMilınde İtalyanın İn.gil\ereve 
karşı harbe girerken Ducenin 10 
lıazıran tarihli nu~kunda açıkça 
sövkmi.ş oldui(u veçhile ne 1"1ı
sırı ve ne d'e diğer memleketleri 
i:htila:a sürüklemek nivetinde ol
madı~ bevan edilmektedir. 

P..oına ınahafilinde İtalyanıa 
hareketinin Mısır arazisinde bu
lunan İngilizler aleyhine müte
Vttcih olduğu, Mı.ır ve Mısır 
milleti aleyhine mütevttdh ol
ınadığı beyan edilmektedir. 

Almanların is
tila taarruzu 

( Bll4!Ll:mıf\ 1 inci sa11jada.) 
&J .bil dırı vor: 

Inı:il:ı.z resmi mahfillerınde tes
bıt odıl.en buuin aliı.rnetler Çör
cılin geçenlerde izah ettii:ti gö
rüs. Yani AJmanyanın va derhal 
Llt1la tecnibefilnde bulunması ve 
:vahut planından vaz gecınesi i- •

1 
cabodecelıı mütaleasuu tevid ey
lemektedır. 

İnı:iltere iocin nazik an ııe-ınu.
tir. 

Y ıldırı.ın harlıi aklın kalm.ı.s
tır. Buna .mukabil. Alman tay
:v areleri her an daha ziyade dü
zelen çolt kudretli barailara çanı 
maktadır. 
Dı~er taraıftan su.rası da unır 

tulımamal.ıdıc iki Inı;ıiltere sade
ce müdafaa vazivelmde ka1ma
ımakta. ayni zamanda taarruz 
l:ıat'bi de yaıımaktadır. İnıriliz 
tayyareleri Holanda. Belçika ve 
Fra11&1 sahilleri üzerindt>ki Al -
rn.an üslerini ıınenni yai!Jmuru
na tutmakta berdevamdır. 

Londra, 16 (A.A.) - Londra 
'matbuatı müttefikan, Almanların 
artık i;-tıla planlarmdan sarfına
zar edem.ivtteklerini isaret et -
mekledir. Observer ııazetesi.nde 
Garvin •Simdi taıın umıanıdır. 
Dundan sor.ra hic yapılama.Z> 
•Ahnanya tereddüt ederse kazan
dık demektir. diye yaz;maktadır. 

Antaneskonun 
Beyaannemesi 

( 81l41tarafı 1 inci sa11fadaı) 
ve memurlann ha11at şartlan d.er
haL i11ileştirilecelctir. •LeycmeT 
devlet. in kanunları, di3iplin, ça
lışına, talim ve teTbiııe. cidddi
ııet ve milli tesanüt kanunlan 
olacaktır.• 
-:VALİDE KRALİÇE BÜK.RE$T& 

Romanya Kralının annesi KrıiT 
lice Elen bul?Ün Bükreşe ııelmi=t
tir. 

Çinliler bir köprüyü 
berhava ettiler 

!Hoooi. 16 (A.A.) - !Hava A
ansı bildirıyOI": 

Fransa ile Çunı;ıkinl! hükürne
ti arasında yeni ve vahİ!rrl bir ha
dise vuk.u buhnuııtur. Hakeu'<Hı 
Yunnan demlı"yolunun Hindici
ni ·kııımını ayni hattın Çin lw>
mına bai!Irvan hud"1t köı>l'Ü6Ü 
havaya l.LQ'!l1UŞtur. Köprü Çunj!
kinl! hüıırumetine titbi istihkam 
tarafından tamil> edilınistir. ~ 

Macarlar 
(B~tarafı 1 inci savfadaJ 

kalmıs olan kısmından ııelen mül 
tccıleri taşmıakta bulunan 50 vük 
vagonundan müt"*kkıl bir tren. 
Rumen - Macar hududundaki 
Kuertoes U;tasvonwıa ııelmistir. 

Kimsenin yerini terketmive ic
bar edilemiveceı'!ini ve herkesin 
kalıp kalıınamakta hakkı ihtivarı
nı ıstiunal ecleceğıni 2ımir bulu
nan Vivruıa hakemlik itilafuıa 
istinaden. Macar makarnalı mül
tecileri kabul etmekten içtinap 
ederek ııerisin ııeriye ııöndermis
tir. 

Kadıköy iske
altı yol lesi le 

( Baştarnf> l inci savftlda) 
)en bu sahada bir çok dükkan
lar bulunmaktadır. Belediye Re
isliği evveliı bu adayı istimlak e
derek yı.kacak ve .ıreniş bir as -
falt cadde açacaktır. 

Belediye Reisliği bu karar ü
zerine hemen istimliık işini mu- \ 
ameleye koymuş ve mahallinde 
kıymetlerin teı;bitine geçilmiş -
tir. Mezkı'.ır ada dahilindeki em -
lak sahipleri, Kadı:köyünün en 
~zel, merkezi bir yerindeki bu 
imar teşebbüsünü sevinçle kar
şıfamıslar ve yola gidecek kısun
lardan artan arsalar kendilerine 
terkolunduğu takdirde yıkıla -
cak dükkfuı ve binaları için hiç 
bir bedel istemiyeceklerini Be -
lediye Reisliğine bildirmişlerdir. 
Halkın Belediyeye gösterdiği 

·hu yardım imar işini kolayla.ştı
raeak ve ay nihayetinde de dülc
kanların yıkılmasına başlanıla -
caktır. ------
lzmir Fuarının en 

büyük hizmeti 
(Başmakaleden devam) 

İzmirdeki imar hanılesilc, Kiil
türparkla, Fuarla iftihar edebi
liriz; çüııkü hunlar, istilalara, 
yangınlara, iktisadi buhranlara 
ve lıarbe rağmen, Türkün mede
niyet sahasındaki kıymetli eser
leridir. İstanbulun, L11tfi Kırdar 
gelinceye. kadark·i· pek ".'~hdut 
gayreti, cıdden futu~ vcrıcı ve 
ümit kırıcı olnıuştu; Izmirin mu
vaffak hamlesi, bir şeyler yap -
mak ve başarmak azim ve heye
canı olunca, harabeleri mamure
lere inkılap ettirebileceğimizia 
Ankaradan sonra, ikinci bir nü
munesi ve delili olmuştur. 
Şu harp günlerinde Izmir li

manı ıssız bir manzara arzcder
ken İzmir şehrinde hayat kay -
naşıyorsa bu Türkün yaratıcı 
medeni kuclxetinin eseridir. 

ABİDİN DAVER 

m--YAZAN: M. Sami Karayel m 
KANUNİ SÜLEYrYIAN 
VİYANA KAPILARINDA 

1•Frika No. 9 ======:I 
Hıristıyan hükı'.ıımetler ba ta 

Papa olmak üzere bütun İtalya 
Ve Fransa Şehzade Cemi alet e
den•k Türk imparatorluğunu za
fa dilşiıı mü•lerdi. 

Kan ·ni Süleymnn devletin 
baş:r.a t inci bir gaile acmamak 
irin Cem Sultanın hıristiyanlara 
iltica eden şehzadesini Rodosta 
ele geçırir geçirmez katletmesi 
kadar n cıvafık bir şey olamaz -
dL 

* Kanuı.i. Ilodosun büyük kilise-
sini camı tahvil eyledi. Ve, Sü
leymanive namile bir carniin in
şasuu da ~mretti. 

Rodos ;Övalyeleri ve aileleri 
tamaınile adadan bosaltılınıstı. 

Adada eski olarak hemen, he -
men kimse kalmamıştı. 

Kanuni, Anadt.ıludan yüzler -
ce hane Rodosa nakledip iskan 
etti. 

Rodos kalesine toplar ve asker 
ikame eyledi. Bu suretle Rodos 
adası Türklerin mühim bir mer
kezi ol<hı. 

Rodosun düşmesile başta is -
tan-köy olarak Rodosa tiı.bi mü -
tcaddit adalar mukavemetsiz 
Türklere ge.;-ti. 

Artık, Akdeniz V<! Adalar De -
nizinde Mısır, Şam ve Hara.meyn 
arasında engel kalmadı. Yaln.12 
Girid ve Kıbruı adalan vardı. Bu, 
adalar VenedHtlilerin i.,qgali al -
tındaydı. V enediklile.ı: de Türk 

(B~taraı l inci sa11fnda) 
muhareibe Hastinııs sa:hilleri üze
rinde nihayet bulmuştur. 

Matbu.at, Londrayı, ~i bo
zulmuş olıınaktan uzak fakat "Yü
zÜn<le bir kaç çiz.ı<i basil oldu
İİU halde müthls bir azXn.le mü
cehhez olarak sağlam adınılarla 
viirüımİVe deva;m eden bir adama 
ibell2etiyodar. 

YENİ BİR TAYYARE 
Londra, 16 (AJ~.) - Londra

da, daha fazla miktarda bonıi:ıa 
taşıyabilecek veni bir tayyare ti
l>i tetkik edilmektedir. 

185 ALMAN TAYYARESİ 

DÜŞÜRÜLDÜ 
• 

Londra, 16 (A.A.) - Hava ne-
zaretinin bu sabah tarihli tebli
ği: Dün, 185 düşman tayyaresi 
tahrip edilmistir. Evvelce kayıp 
olarak bildirilen beş avcı tayya
remiz, halen üslerine dönmi4 
bulunmakta<lır. Dünkü İn,giliz 
kayıplar~ yalnız 25 avcı tayyare
sidir. Fakat bunların pilotların
dan 12 si sa)! ve salimdir. 

Londra, 16 (A.A.) - Geçen 
hafta içinde Almanlar, 455 tayya
re ve 1100 tayyareci kaybetmiş.
lerdir. Ayni hafta içinde İngiliz
lerin zayiatı 100 tayyare ile 57 
tavvareckiir. 

Londra, 16 (A.A.) - Çörçil İn
giliz avcı tayyare fıl<ılar:nın yap
tıkları hizmetler hakkında hava 
nazırma ~ek.kür mesajı gön
denn.iştir. 

F ransada yeni 
Rejim 

(Ba:;tarafı 1 inci saııfada) 
bir hareket belirmektedir. Pa
pazlar, Action Française etra
fında toplanan Kralıık taraftar
lan ve bazı askerlerle büvıik sa
nayi ve maliye müı:nessilleri bu 
harekete ıştirak etmoktedırler. 
VerilE:n ımalumata nazaran. iyi , 
malfunat alan mahfillerdeki in
tiba •bu hareketin her şeyden ev
vel başvekil muavıni Lava] ile 
temsil ettiği siyaseti bertaraf et
rnive matuf oldu,iiu meı-kezinde
dir. 

Paris, 16 (A.A.) - Tass: Fran
sız eazeteleri Fraı:ı.sadaki dahili 
müşkülat üzerinde durımaktadır
lar. Lavalin. Parise yaptıih son 
ziyaret esnasında, şimali Fran
sadaki kömür ıınadenlerinin is
letilmesine ımuhasemat sebebi~ 
le imk&n olınadığından haberdar 
edildiği bildirilmektedir. Keza 
ırazeteler :müteımadiven artan is
sizlik Ine6elesile de mesl!UI olu
yorlar. Paris bölııesinde halkın 
vüııde doksanı issizdir. 

• 

K D A 

Bugüa bv. ıriitan.la lıen kinılri
lir ne yuacaktun. İdare!· aneye 
ı:efuke.n aklıma loirkaç ınev -
znum vardı, ki heı>ai de birilıi -
riuden hoşça idi. F11kıri tam ida
rehaneye gelip de her günkü 
yazı yazdığım odaya girince bir 
de ne bakayım, Bab.ı&linin ne 
kadar dilbaz, ceı-bezeli ve bir ke
re çeneleri açılınca kolay kolay 
susmaz insanı ,.arsa orada de
ğiller mi? Artık edebipt mı is
tersiniz, felsefe mi, tarih mi, sos
yoloji mi, miuh mı, adam çek~
tirme mi, gırla gidiyordu. Ayni 
odada tam bir buçak saat otur -
doğum ve belki de on, on beş ka
ğıt karalayıp sepete attığım ve 
sekiz on sigara ile dört, beş çay, 
kahve içtiğim halde bir şeycik
ler yasamadun. En sonunda, hiç 
bir şey yazmadan kalkacağım sı
rada biri tuttu, şu Şişlide görü -
len üc metre b"yımdaki lılar.ı 
ynz! dedi. Biri tuttu, hugilnkli ı">l
caktan bahs~t! dedi. Diri t:.ıttr., 
Nedp Fazıl'la şaka et! dedi, biri 
Nurullah Atnç'ı dile getir! dedi. 
Bunların hiç birini buqüııliik mü
nasi., bulmadığımı sö):leyince bu 
sefer de biri tutup şuııu tekili 
ctmcsiıı nıi? 

- Bugünkü yazınla da kus -
kus pilavı nasıl pişirilir? Onu 
tarif et! 
Kalabalıkta keçinin kuyruğu

nıı kcsmeğe kalkınca işte böyle 
olur, her kafadan bir ses çıkar. 
Onun için bug-üııden sonraki ya
zılarunı ben, artık baska yer•e 
yazıp gazeteye getireceğim. 

OSMAN CEMAL KAYGILI 

KISAA.JANS 
HA &ERLER i 

* Berlin, 18 - (Stefani) İspanya 
Dahiliye nazırı Serrano Suner, bu
gün Berline gelıniftir. * Berlin 16 - (D.N.B.) İspanya da
hiliye nazll'1 Serrano, muvasalatından 
biraz sonra Hariciye n::ı.zırı Von Rib
bentropu ziyaret etmi~tir. İki naz.ır 
uzun bir göru)ıne yapnu;dardır. * Atina, 16 - (Stefani) Alman 
Ik.tısat nezareti sergiler meclisi re
isi Dr. Hunke, beynelmilel fuardaki 
Alman pavyonunu org:ın~ı.e ellnek ü

zere Sellıniğe gelmiştir. * Brüksel, 1 - (Stefani) İtalyan 
Afriknsı nazırı Teruzzi, beraberinde 
eeneral Von Epp olduğu halde PJris
ten ayrılınış ve fimaU Fransa ile 
Belçika muharebe meyc.lanlarını z.i
>:aret etnıiştir. * Prag, 16 - (D.N.B.) Bohemya -
Moravya ile Almanya arasındaki 

gümnik huduUannm kaldırıldıi.'l res-
men bildirilm<-ktedir. (AA.) 

ıgıgww+ p 

Eu Perşembe Akşc.mı S A RAY Sinaması 
Mevsinı.in TÜRKÇE SÖZLÜ ilk süper filmi 

Pompeinin Son Günleri 
Şaheserini takdim edecektir. Binlerce figüran ... ~nsals.iz dek~r
lar .... Muazzam bir film ... Zevk -.e sefahat... f~ınuş alemlerıle 
n1eşhur bir şehrin tahribi. .. Volkanın indifaı ile günah ıneınlcw 

ketinin harap olmnsı ... 
Bu mi.istesna sinema harikasını görnıcğe baıırl~nınız. 

Ko~ku, dehset filini .. · 
Korku bahseden artist ... Ölmi~n Canavar ... 

BORiS KARLOFF 
(FRANKENSTEİN) den daha müthis bir rol temsil ettiği 

ASILAMAYAN ADAM 
filııninde, yakında T A K S j M Sinemasında• 

İmparatorluğuna cizyedar olan 
bir hüklımetti. 

&>dosun fethi ve şövalyelerin 
adadan kamilen tardı hıristiyan 
aleminde büyük bır tesir hasıl 
etti. Romada, Sen Pıyer kilise -
sinde Papa icrayi ayin yaparken, 
kilisenin ku·bbesinden, bir taş 
ayrılıp yere düşmi4tü. 

Bu, alamet felaket addolun -
du. Avrupanın telaşını arttırdı. 

Hakikati halde şark ve garp 
müsabaka~ı mühim bir devreye 
jrirmekteydi. 

Belgrat ve Rodosun Türkler 
tarafından zaptı bir i~aretti. 

Beşinci Şarlin Avrupa hfrki -
miveti ve. hıristiyanlık hamiliği 
yavaş, yavaş sönmeğe baı;lıyor -

du. d • 
Türk akını şarktan garbe og-

ru yürüyordu. 

_ iKİNCİ KISIM -

Türkler Viyanaya doğru 

Kanuni Süleymanın Belgrat 
ve Rodosu fethetmesi Avrupanın 
rahatını bozmuştu. 

Rodosun zaptı hıristivanlığı 
manen zedelemisti. Haıbsbur.ıı .lu>-

nedanı Avrupanın kısmı küllisi
ne malik böyle bir su·ada '.i.'ürk -
!erin F.odosu ve Belgradı zap -
tetmeleri büyük bir tehlike işare
tiydi. 

Belıırat, Macaristanın kapısı i
di. Macaristan ise Habsburgların 
aç gözleri önünde bir şikardı. 

Rodooun fethi hıristiyanlık &
lemini galeyana getirmişti. 

Habsburg hanedanı bu, hıris
tiyanlık galeyanından istifade e
derek Belgrat üzerine bir hare
ket yapmağa karar verdiler. Bel
gradı Tiirklerden ı<eri alacaklar
dı. 

Alman.va İm_paratoru Beşinci 
Şarlm bıraderı Ferdiııant Avus
turya Dükası, Bohemya kralı 
Macaristan kralı Türklere karş; 
yürüyeceklerdi. 

Yani, Türklere karşı yenı bir 
ehlisalip hazırlanıyordu. 

Kanuni Süleyman, dedesi Fa
tihin muvaffak olamadığı iki 
şeye muvaffak olnıuı;tu. Rodos 
ve Belgrat kalelerinin Türkler e
line ;ıeçnıesi bütün hıristivan -
!ık alemini harekete geçi.Oneııe 
kati gelmişti. 

(Arkası var) 

---- - - ---

"''"') Cid4J 
n 

iki ölçü TllÜ '! 
a Uılyanlar, harbe girm..den 

Dobruca 
da ki 

Bulgaristana geçerken ora
ırk da ş 1 ar im ı z ı n vaziyeti 

ve Rumenlerle aktettiğimiz mukavele
nin g riye kala kısamları ne olacak? 

evvel; kendi tabirleri!• 
cgayri muhariplik., hakikatte i
~e chnır!ık. devresinde iken, 
Ingilizlerin İtalyan vapurlarını 
muayene maksadile İngiliz kon
ttol lim.anlaruuı götürmelerine 
tahammül edemiyorlardı. 1914 -
18 harbinde İıı&ilizlerle beraber
ken kendilerinin de tatbik ettik
leri bu usulü, 1'39 harbinde halt
sn., adaletsiz, bitanflan zarar -
lı, binaen•lıe7h kabul ve taha
mfil edilems bir hareket sayı -
yorlardı. 811 yüzden kaç defa İ:n
a-ilten;yi proteat. ettiler, tiddet
li notalar yer4iJer; müzakereler 
mün•ka$1'ln o1'1u; İtalyan pZl!>

teleri, başta meşhur muharrir 
SIAJ>or Ga7da olmak üzere, İn -
Jiltereye kaqı ateş piiskürdüler. 
Ingilizloria .aoinkkanlılığı ve İ
talyaıılana da en tehlikesiz zıı
maııcla harbe ckmek prensipiııe 
sa~abt azmi olmasayd~ İu;:ilte
re ıle İUıly a, 15 ha.ıi randan çok 
evvel, bar be l:atnş:ı.caklardı. 

Oa dokuı: ağustosta Krajova 
şehrinde dostumuz Rwııen ve 
komşuınua Bulgar bükiıınetleri 
marahhaslan arasında başlıyan 
müzakerelerin nihayete erdiği -
ai ve Rumen hü.kiımetinin Silis
h"e vilayetinin tamamı ile Pazar
cık vilayeti mülhakahndan ciiz't 
bir kısmı istisna edecek olursak 
hemen hemen bütün Dobrucayı 

altmcı maddesinde zikredildiii 
il.zere B:ı.uhaceret işlerini tetkik 
ve haHedecek olan htll>usi ko -
misyona verilecek bir istida ile 
Tü.rkiyeye hicret edecek olaa 
Türk müslümanın şehir harici 
bütün gayri menkulleri Rumen 
hükfunetinin mülkiy~tine geçe _ 
cek ve bu muhacir vapura bin _ 
diği andan iti haren Rumen hü

Bulgarlara ter -
kctnıeğe 1nuva -
fakat ettiğini 
biliyoruz. 

kıhneti bu ga7-
,-----Y AZAN:---- ri mekule vaz'ı-

Safaeddin 
lJo,t ve kom-

şu iki millet 
murahhasları ara~nnda yapılan 
konu~malar sonunda varılan bu 
neticeyi tetkik ve mütalea ede
cek dcği liz. Ortada galip veya 
mağhio bir devlet olmadığına 
göre varllan bu neticeyi, etnik 
zarureUcrııı bir icabı olarak ka
bul etmc!ı(eyiz. 

Herhangi bir arazi parçnsıwn 
bir devletten diğ~me intikal et
mesi bizi alakadar etmez. Fakat 
Dobruca, bizim için herhangi bir 
arazi parçasından çok farklıdır. 

Malüm olduğu üzere 936 sene
sinde Rumen hükümeti ile hü -
kiımctimiz :ırasında bir muka
vele aktalunmıışfur. Bu muluı -
veleyc nazaran, Silistre, Pazar -
cık, Köstcnce ve Tolca eyaletle
rinde oturan müslüman Türk e
kalliyetleri, mukaveleye müteal
lik kanunun ~i tarihi olan 
2.%.937 tarihinden itibaren beş 
sene zarftnda anavatana naklo -
lunacaklardı. 
Mukavelcnameniıı şümulü da

hiline ııiren Pa:aarcık ve Silistre 
eyaletleri bugün tamamen Bul-
1?11ristana intikal etmistir. Bu 
vaziyete göre buradaki Türkle
rin akıbeti ne olacakbr?. 

Geçen ayın 26 ncı günii Rn -
men Başvekilleti tarafından Bük
reş matbuatına verilen bir lel>
liğde, arazi terkini, ahali müba
delesi istihl&f edeceği bildiri! -
mektcdir. Yani, Romanyadan 
Bulg:ıristana intikal eden Silistre 
ve Pazarcık eyaletlerindeki Ru
men halk, Romanyadaki Bulgar 
ahali ile tebdil olunacaklardır. 

Rnmen Başvekaletinin tebli -
ğinde, mübadele mevzuu olan 
ahali hakkında etnik bir kayıt 

ol:ınnd1ğına göre, Türkiye ile Ro
manya arasında müu'akit mu -
kave]enamenin matu[u olmakla 
beraber bugüne kadar Rumen 
tebaası hak ve vcc.ibclerini mu
hafaza etmekte bulunan Dobru
ulı Türk nıüslünan halk da 
mübadele ohınacaklar mı? .. 

llükümctimizle Rum~n biika
mcti arasında müu 'akit muka -
velenamenin iitür..cü nıaddcsine 
nazaran, mu.kavelenamr.:nin on 
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Soldan sağa: 

1 - Hububat (cemi). 2 - Lıizu

mu J;>ıılunan (!iri kelime). 3 - HOJ'
vanatın yediklerinden, dııyııu. 4 -
El koyarak, soru edatı. 5 - Kuruntu. 
6 - Bir deniz, birdenbire. 7 - Bir 
hastalık. 8 - cam abajur .• - Bir 

maddenin muntazam keailınlş bir par

ças~ tenezzüh gemisi. 

Karımakçı 
yet edecekti.,. 
Hnsusi tasarruf
lara ait bu iibi 
gayri menkul -

!ere mukabil Rumen hükümeti 
TüI"k hiikfunetine 6000 l~y vere -
cek ve bu para Rumen hiikümeti 
taraf.ndan y~di senede ödene -
cektir. Cemaati İslamiye ve ev
kafa ait rlenknl ve gayri men -
kullerin t.ısfiyes.i için iki hükiı
met arasmda hllSUSİ bir nıuka -
vele alı:tolunacalı:tır. 

Mu.kavelenaruenin mer'iyyet 
tarihinden itibaren üç sene geç
miştir. Birinci sene on beş bin 
~ilik Türk müslliman kafile, i
.kinci sene Rumeıt - Bnlgar eski 
hududu boyunea ııem kilomet
relik arazideki Türk müslünıan 
halk, üçüncü s.,..e ise Pazaretk 
şehri ile Ezibeyi, Kurunınar san
caldan dahilindeki Türk möslll
man anasır Türk.iyeye gelmiş -
!erdir. Şimdi bu 11UAtakalar Ro
manyadan Bulgaristana in ti kal 
ettiğine göre, bu havali Türk 

~endi ticaret a-cnı.ilerinin İn -
gı1lı: kontrcıl limanlarına ııÇa _ 
malan mecburiyetini bu kadar 
~akaız bulan İtalyanlar, bir Türk 
limanından ba~ka bir Türk li -
manına ~den bir Türk Yapuru -
nu yoluno.an çevirmekten, Ler.,. 
Hasma götürüp orada günlerce 
tevkif etmekten ve bu arada va
J>Unm Törle mttamlarına teW.
le vaziyetial ı..1ıer vermesine bi
le müsa.ole --ekten ~ _ 
~. 

İtalyanlar, ,.. o zamanki şiki-
7etlerinde, yahut da bua-fuıkil 
hareketlerinde haksızdırlar. Yok
sa, beynelmilel hııknk ve kaid&
leria ilrl ilçlbii ınft var! Öyle ol
sa dahi, bu iki ölçüniin dürüst 
bir ai7asct takip eden Tilrkiy&-
7e tatbik edllmemesiıı.i istemek 
hakkımızdır. 

A. n 

müslümaıı halkına ait olup şe - J •ı • / 
hir harici bulunmaları dolayısi- ngı ız erin 
le mukavelenamenin üçüncü 

maddesi mucibiace Rumen hü - bombardımanı 
lrfımetine terkolıman gayri men-
kullerin değeri bulunan ve Ru- (~arcfı 1 inci sat(fada.) 
men hükümeti tarahndaıı yedi Başka bombardıman tayyare _ 
senedir mukasaatan ödc~i i- !erimiz de Hıımnı, Osnalhurg. 
cap eden parayı lıim verecektir?~ Soest ve Kref.eld, tevzi rııeritez.. 

Bahis mevzuu olan mukavel&- !erine hücum etnı.işlerdir. Ham-
uin henüz tatbik olunmayan hü- burgda emtia garları ve Rhlıı lunı 
kiimleri için k.omtoımuz Bulgar- :ı:aıımda demiı)ıoohı iltisak hatlan 
!ardan herhan&:i bir mütalcbe&e da boı:nbaıdıman edilmiştir. 
bulunmakta balı:kmuz olmasa -. Londra, MI (A.A.) - Dün~ 
rek. Ancak Türk müslüman h~ denizindeki limanlara hücum et-
tarafından tahllve edilmiş ..,. miş olan İı>giliz tayyareleri ~ 
ı.u kere Bulgaristana intikal et- ;:s ~~ı:n:a 4te ~~ 
Dl.İş bulunan arazideki ~aate mla vancn bombası atm;.şlar -
ve evkafa ait pyri menkuller dır. Büyük bombardıman tay -
üzerindeki Türk hukuku mah -
fuzdur. Bu mesele bizimle kom- yareM!rile yapılan bu hücum iki 

buçuk ..... t sür.mü.ştür. 
şumm Bulgarlar arasında bir tet-1 •--!!!!!!!!!!!!!l!ll!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!• 
kik ve mütalea mevzuu olabi - İatanbul A•liye Mahkemesi l-
lir. Dij!er taraft811 Dobracalllll kinci Tie8ret Dairesinden: 
Romanyada kalan kısmında.ki W. J. Perkins ve P. C. A. Le-
Türk müslüman ahalinin, mulat- ette tarafından S. Novvil ve şe-
velenamede derpiş olunan esu- rl'lı::i namına FF: 501341 No.lı ve 
lar dahilinde anavatana gelmel&- 3/9/940 tari.bli keşide edilen 147:1 
ri kadar tabii bir şey olamu. lira :M 1ruruşAık cekin muhata-

Nüfus davasını milli davala - bına ııönderilirken volda Qelı:i _ııö-
nmızın en üsfünde ve en ileri - türen vazıhane adıaıını tarafından 
sinde tutan hükllmetimizin, bu lı:.aybedi]mesi üzerine şirket vek:i. 
miihim meseleye icap eden ehem- li avukat Sevki tarafından mu-
miycti vcr<><-eğini sanıyontz. ha:kemeye müracaatla sözü ,tte-

S:ıfae<Min KAR..o\..'11 AKCT ccn -ekin iptali talep edilmekle 
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hTe.lkt b Mafn ~ f4*ll 

Yukarıdan -~ 
l - Gönni.Te (idlş. 2 - Telilcı, 

seyahat. 3 - GUzellilı: ... ııirinlik. i -
Cümle, caka. ~ - Rahat ,.. bel
luk içinde olm.akblt, m.. 1 - Ten 
...... ırn--ıız bir edat oı.-, bir edat, 
bir ~ 7 - ... millet,, ronabm 

8 - İnilti, lçllldorimi.zden. 9 - M 

hizmetkin. 

mahkemece keyfiyetin 46 ~ 
müddetle ilAnına ve iıbu cek ilhı. 
müddeti ~ mahkm:ıeve ib
raz edilmedi~ takdirde iptaline 
karar verilecei(i Ticaret kanunu
nun 438 inci maddesi mucibinet> 
ilin olunU!". (29086) 

AL KAZAR 
SiNEMASI 

YAR 1 N 
matineleımn itibaren 

940 - 9f1 -ven.i si.nema mevııi
ıın.İ.Dfl ~ c.olumbia şİr

lııetinin ell büyük fiknile 
batlı:ror 

BU AKŞAM S Ü M E R SINEMASINDA M-andark 
MEL VYN DOUGLAS - VİitGİNİA BRUCZ 

Gibi iki büyük yıldınıı güzel bir tanda 1Ulıttılduı 

AH. NE KADIN ... 
Yeni ve cazip Fraıınua söıdtı flhmni fakdbıt • 

Aşk uğrunda mü~evherat lursı1ı... Btr kadın, ıı.. :!!!:· 
hafıye, heın de .. _ mAşuJı:a olal>ilir ., 

N ' Es -· eş e... rar ..• Mac en Mlme)erilo 4o1u loir filııı. 
Bu akşam için yerltıırinhd evvelden t-ı. ediıılır.' 

lıem 

'' Sihirbazlar 
Kralı,, 

311 kwn Wcmi1'i birden 
f,'lin>dh..., bd:ar nWsline rast
ıanmamııı derecede delı$etlıı!r 
saçan iManları heyecandan 
h<"V«ana scQı:ı büyük esn -
tt!W!iz mecera filmini mııhaıt. 

lcak i!iirünüz. 

• 
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istan~ul Levazım Amirliği : Satınalııla ·Komisyonu .. İlanları ,. 
. , ~· '.:.Y. :-• ":; .• -.,;. , • . ;, , . ... .,. • ,... .. 

Mikı&n 

Adet 
Tahmin bedeli 

Lira 

l.972,000 2465 184 87 Küçük madeni düğme 
13,195,000 21,112 1583 40 Büyük madeni düıime 

Yukarıda yazılı iki kalem madeni dCğme 18/9/940 çarşamba günü saat 
15,30 da Tophanede İsL Lv. Amlrliii ıatın alına komisyonunda pazarlıkla 

ıatın alınacaklır. isteklilerin kanuni ~ikalarile belli saatte komi~yona gel-
meler~ (362 _ 8461) 

Mlktan 
Adet 

Tula.rı 

Lira 
Teminatı 

Lira 

... 

300 7700 577,50 Zonııuldalr tipi 
300 5200 390 Ekonomi tipi 
400 6650 498,75 Afanya ve Rekor tipi 

1-2-3 numaralı sobalo.rdan olmak üz.ere yukarıda tipleri yazılı wba
larda.n 1000 adet demir soba a11naca.ktır. Pazarlıkla cksiltmC'si 23191940 
pazartesi günü saat 15 de Tophanede ist. Lv. Amlrli~i satın alma komis-
yonunda y:ıpılacaktır. İstekl!lerln kom!syona ıelmeleri. (384 - ıtB?G\ 

* ıın.tan 

Ton 

500 

Tutan 
Lira 

40,000 

teminatı 

Lira 

3000 Bulg~rluk sert buğday 
700 52,500 3875 Ekmrklik yumu:;::ık bu,ğd<ly 
700 52,500 3875 Ekmeklik sert mııh!Cıt bu,;d:ı~ 
Yukarıda yazılı bui;daybrın pazarlıkla eksiltmesi 23/9/940 pazartesi 

gtmü sa.at 15,30 da Tophanede Lv. AınirJiği satın alma komisyonunda ya
pılacakb.r. İstıeklllarin kanını! vesika larile belli saatte komisyona gelmele-

~ (--~~ .. 
1000 kilo mühür kurşunu alınacak· 

tır. Pazarlıkla cltsiltmesi 18/9/940 
çarpmba günil saat 15 de Tophane
de Lv. Amirliği satın alına korrUsyo
nunda yapılacaktır. Tahmin bede
!J 480 lira ilk teminatı 36 liradır. 

Nümunei komisyonda &örülür. İs
tek.lil<Tin belli saatte komisyona gel-
melerL ( 358 - 8457) ... 

20,000 adet çenbtt tokası alına

caktır. Pazarlıkla eksiltmesi 18/9/940 
çarpmba COnU saat 14,30 da Top
hanede Lv. Amırliğı satın alına ko
m.ısyonunda yapılacaktır. Tahmin 
bedeli 160 lira kan teminatı 24 li
radır. Nümunesi komisyonda gOrü
Jür. İsteklilerin belli saatte komis-
yona ıeım.eıerL (361 - 8460) 

* 500 kilo kınnap, 3000 kilo balye 
lpı pazarlıl<la salın alınacaktır. İba
ı .. ; 18/9/940 Ç8J'lamba gunü saat 
14 de Tophanede Lv. Amirliği aatın 
alına komiayonunda yapılacaktır. 

Tabın.in bedeli 3825 lira ilk 1.eıninalı 
186 lira 17 kuruatur. Nü.muneleri 
lı.omisyoonda görülür. İsteklilerin bel
li saatte komisyoııa celmel.,.i. 

(368 - 84e5) 

* 5000 adet bakır bardak alınacak -
tır. Pazarlıl<la eksiltmesi 24/9/940 
aah &ünil saat 14,l:S de Tophanede 
Lv. Amirliği satın alma komisyonun
da yapılacaktır. Tahmin bedeli 1250 
lira ilk teminatı 93 lira 75 kuruş -
tur. Nümunesi komisyonda görülür. 
1steklilenn belli saatte komisyona 
Celmeleri. (379 - 8621) ... 
Adet 

4 Mlkr<>Mop 
20 Hemati.metre 
20 Bemometre 
Yukarıda yazılı !iç kalem iletin 

pazarlıkla eksiltmesi 24/9/940 sah 
&ünü saat 14.,30 da Tophanede Lv. 
Amirliii sal.ut alma komısyonunda 

yap1lacaktu-. Hepsinin tahmin bede
li 1540 lira teminatı 231 liradır. ){a
taıoğlan komisyonda görillür. İstek -
lilerln belli aaatte komisyona tel 
meleri. (380 - 8622) ... 

Altı adet tele at koşumu alınacak
tır. Pazarlikla eksiltmesi 24/9/940 
salı &ünü saat 15 de Tophanede Lv. 
Amirliği sal.ut alma lı:omlsyonunda 

yapılacaktır. Tahmin bedeli 270 11-
ra kal'! teminatı 40 llra 50 kuruş
tur. Nümuneıi komlsyGnda &örülür. 
İsteklilerin belli aaatte komisyona 
gelmeleri. (383 _ 8625) 

* 2000 kilo kınnap 12,000 kilo bal-
ye ipi pazarJıkla szıtın alınacakt11. 

İhalesi 18/9/940 çarşamba gunü sa
at 14 de Tophanede İst. Lv. Amirliği 
salın alma komisyonunda yapılacak
tır. Tahmin bedeli 15,300 lira ilk te
minatı 1147 lira 50 kuruştur. Nü
muneleri komisyonda &örülür. İs
teklilerin kanuni vesikalarlle belli 
.aaıte Jı.om.iıı;Jona ıelmeleri. 

(165 - 8401) 

Kilo 

3500 Fırın lunnh ve kazıntısı. 

2000 Fınn sönmüş kömürü 
Yukarıda miktarı yaztlı fırın kı

nnh. kaııntı ve fırın sönmüş kömü
riJ ~tılacaktır. Pazarlı.kla arttırmn.so. 

18/9/940 çaT$8.Dlba günü saat 15,15 
de Tophanede Lv. Amirliği satın al-

ma komisyonunda yapılacaktır. Kı

rıntı ve kazıntının tahmin bedeli 52 
lira 50 kuruş, sönmüş kömUrün tah
min bedeli 30 Hradır. İsteklilerin 
belli saatte komi~yona gelmcleri. 

(389 - 8723) ... 
6300 ton buğday kırdırılacaktır, Pa. 

zarlıkla eksiltmesi 20/9/940 cuma 
günü saat 15,15 de Tophanede ist. 
Lv. Amirlifi satın alma komisyo -
n-..ında yapıJacak:.ır. Tahmin bedeli 
44,369 lira 32 kuruş. İlk teminatı 3327 
lira 70 kuruştur. Ş:lrtnamesi komis
yonda görülür. istekHlerin kanuni ve
sika larile belli saatle komisyona gel-
meleri- (386 - 8669) 

* Bir milyon doksan bes bin altı 

yC!z kilo samcın alınacaktır. Pazar
lıkla eksiltmesi 24/9/940 salı gü
nu saat 14 de Tuphancde İst. Lv. 
Amirliği satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. Tahmin bedeli 46,563 
lira ilk teminatı 3492 lira 22 kurnş
tur. Şartnamesi komisyonda görülür. 
İsteklilerin kanuni vesikala.rile ko-
misyona gelmeleri. ( S85 - 8627) 

-'f 
Ma3 teferruat ve elektrik motöıi

le beraber bir adet hamur makinesi 
alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 
20/ 9/9-10 cuma günil saat 16 da Top
hanede Lv. Amirliği satın alına ko
misyonunda yapılacaktır. İst<!klilerin 
şartnamesini görmek ve eksiltmiye 
iştirak etmek üzere Jıtat'l temJnalla
rile beraber komisyona gelmeleri. 

(378 - 8620) 

17 adet 4X8 branda eşya örtüsü 
alınacaktır. Pazarlık.la eksiltmesi 
19/U/940 pervembe güoü saat 16 da 
'l'ophanede Lv. Amirliği satın alnuı 

komisyonunda 11pılacaktır. İstekli
lerin ıetireceklerl numunelerden be
leni!erek alınacağından teminat ve 
nümunclerile beraber belli saatte 
komisyona gelmeleri. (378 - 8576) ... 
79,694 :Matra perçin çivisi 
77,G94 114atra perçin pulu 

Yukanda miktarı yazılı lki kale
min pazarlıkla eksiltmesi 18/9/940 
çarşamba günü saat 16 da Tophanede 
Lv. Amirliği satın alma komi$Yonun
d~ yapılacaktır. Tahmin bedeli 3140 
lira 91 kuruş ilk temlnatı 235 lira 
67 kuruştur. Nümwıeleri komisyonda 
ıörülilr. İsteklilerin kanuni veslka
larile belli saatte komisyona gelme-
leri. (374 - 8574) 

* ro,ooo adet oenber tokası alınacak-
tır. Pazarlıkla ek"ltmesi 18/9/940 
çarp.mba günü saat 14,30 da Topha
nede Lv. Amirliği satın alına ko
misyonunda yapılacaktır. Tahmin be
deli 640 lira ilk teminatı 48 liradır. 

Nü:nunesi komisyonda görülür. İs -
tek iller.in kanuni vesikalarile belli 
aaatte komisyona aeJmeleri. 

(360 - 8459) 

Hd!ıc .ollu.ndd topçu ok"Jluourı mut 
bah, hamam, çamaşırhane ve bula
ııkhanesinin keşfi mucibince tan".iri 
23/9/ 940 pazartesi günü ıaat 16 da 
Tophanede Lv. Amirli~'İ sabn alma 
komisyonunda yapılacakbr. Keşif be
deli 999 lira 10 kuruş ilk temjnatı 

75 liradır. Keşfi komisyonda görülür. 
İ steklilerin kanun! vesikalarile bel
li saatte komJsyona a:elıneleri. 

(391 - 8760) 

hıanbul A•irdcrıdi caddesin· 
tle Hanımeli sokak İstanbul 

har~nda muk;m 

TÜRK SONDAJ Lİ:hİTEu 
Şirketinin te,fiycsinc hisse -
darlarca brar verilmiş bu -
lunn1a~ma binaen ulilcaklı ve 
bo,çlu o!"n!anr.. işbu il.!n ta
r:Jıinden itibar;;aı on beş gün 
ınüdtletle :htanlıulda 4. lirıc.:~ 
vaı.ıf lıanındn 4 üncü ];atta 
14/16 No. da şirkcli mezkCıre 
Ta~fi.ye l\1eınurluğ"una müra
caat eylemeleri liizumu ilim 
olunur. 

Tasiire I\lemuru 

Beyoğlu Sulh 4 üncü Hukuk 
Hakimliqinden: 

Beyoğlunda Panıraltı Nişanta
şı Bekçi Şafak sokaı(ında Erpul 
apartmanının 2 N o.lı dairesinde 
mukim iken 5/8/940 tarihinde ve
fat eden Artin Antreasyanın İs
tanbul Birinci Noterliğince 
21/4/939 tarihinde tanzim kılı
nan vasiyetnamesinin tenfizi, 
karısı Sırpuhi ve knfiz :memur
larından ıM.ıııırdic Antrcasyan ta
raflaxın<ian talep edHerek icra 
kılınan duruşmada dii!er teniiz 
memuru Lutfık Armanın İstan
bu!da Mevdancık sokaı:tm<la A
Jalemciyan .hanındaki adresine 
vaıılan davetiven.n zahrına anu
anaileyhin Mısıra ııittiği cihetle 
biliı t"bliğ iade edildiiti verilen 
meşruhattan anlası!mış olması
na mebni ııazet~ ile il<lnen teb
ligat icrasına karar verilmiş ve 
muhak~e 11/10/940 cwna saat 
9,30 a taf.k kı.lınmıs olınak1a, 
mezkur vasiyetnaımede mumai
leyh Mll!ırdiç Antrcasyan ile bir
lik!~ tell'liz memuru tayin kılın
mıs olan mumail<?yh Lutfik Ar
ımana tebliğ makamına kai.ın ol
ııııak üzere yevım ve vakti mez
kurda Beyoltlu Sulh 4 üncü Hu
kuk mahkemesine rnuhakomedc 
hazır bulunması ilanen tebliğ o-
lunur. (29078) 

Beyoğlu Sulh 4 üncü Hukuk 
llukimliğinden: 

Beyoğlunda Pangaltı Ni~anta -
şı Bekçi Şafak sokağında Erpul 
apartunanının 2 No. lu dairesin
de mukim iken 5/6/940 tanhinde 
ölen Artin Antreasyan'ın İstan
bul Birinci Noterliğince 21/4'/939 
taxihinde tanzim kılınan vasiy -
etnamesi hükmünün tenfizi ka
rısı Sırpuhi Antreasyan ve ten
fiz memurlaxından Mıgudıç An
treasyan taxaflaxından mahke -
meye müracaatla talep edilerek 
icra kıl:nan duruşmada diğer va
rislerinden kaybolan Mihran ve 
Vclıe'nin hukuk ve menafiini 
müdafaa için avukat Elmas Kay
yum tayin kılınmış ve mezkur 
vasiyyetname ile müteveffa mu
risleri Artin'in Orduda da Ta -
'PU mutasarrıf olduğu gayri men
kullerdeki hisselerinin intifa hak
larını karısı mumailey ha Su -
puhi'ye ve mülkiyetlerini dahi 
altı evladına altı. hisse itibarile 
her birerlerine birer hisse olmak 
üzere vasiyyet etmis ve Mıgırdıç 
Antreasyan ile Lut!ik Arman'ı 
teniiz memuru tayin eylemiş ve 
kaybolan mumaileyhima Mih -
ran ve Vah enin gayri hazu bulu
nan verese ve tenfiz memuru ve 
Kayyum mezkiır vasiyyetname 
ahkamını tamamile kabul ve bir 
gı'.ına itirazları olmadığını beyan 
etmiş olınalarına ve müteveffa 
vasiyyetnamesin:le tenfiz me -
muru tayin etmiş olmasına ııöre 
musabih emvalin ten!iz memur
ları tarafından idare edilmesine 
veya ettirilmesine ve vasiyyetna
menin alf>kadaxlara tebliğine ka
rar verilmiş olmakla, tebliğ ma
kamına kaim olmak üzere ilanen 
tebliğ olunur. (29077) 

Ayvansaray Semt oc;-#ınclan: 

19/9/940 perııembe günü aqamı 
saat 21 de oca~1m1zın kongresi C. 
H . P. Fener nahiye merkezinde yapı
lacağından ocağımızda kayıUı arka
daşlann o gün akşamı hazır bulun
maları rica olunur. 

İmtiyaz Sahi!>i ve Neşriyat Di
rektörü: E. İZZET. Basıldıit• yer' 

SON TELGRAF Basımevi. 

Yatılı • Yatısız • ltız • Erkek 

YRIYE LiSESİ 
Saraçlıanebaşında Horhor eacldesinde. Telefon: 20350 

ANA iLK ·ORTA LiSE 
Eski ve yeni talebenin kayıtlan her gün saat 10 - 17 ye kadar yapılır. Yabancı dillere ilk amı!lardan itibaren 

bqlanır. Son aınıfla fen JUbesi de vardır. Talebe mektebin hususi otobüs ve otomobilile evleriıİe nakledilir. 

'IS D & • 

Beykoz tümen satınalma komisyonundan 
1 - Aşab'lda mülredat.ı, m:ktarı, muhammen bedeli ve muvakkat te

minatları ile ihale gün ve saatl<>ri ya:ıılı sade yağı 18 eyJfıl 940 dan itibaren 
on beş gün müddetle ve kapalı zarfJa eksiltmiye konulmuı;;tur. 

2 - 63360 kilodan ibaret kısma toptan teklıi mekutbu verildiğı gibi 21120 
kilo olara~ üç parça halinde de teklif mektubu verilir. 

3 - Isteklilerin kanuni Ve5ikalarHe birlikte tekli1 mektuplarını ihale 
saatinden bir saat evveline kadar Beykoz Halk Partisi binasındaki aske-
ri arttırn1a ve eksiltme komisyonuna verrrıeJeri. (8651) 

Cinsi 
Miktarı 

Kıl o 

«Sade ya~ 63360 
Uç parça olduğunda 
her biri içjn') 21120 
Sade yağ 21120 
Sade yalı 21120 

Banka 

Muh:ımmen &t. Teminata ilıale günü 
bedeli Lira. ve tarihi Saati 

79200 

26400 
26400 
26<00 

5250 

1980 
1980 
1980 

memuru 

9 ı. Te:;: . 940 çarşamba 15 

9 1. Teıı 940 çarşamba 15 
11 ı. leş. 940 cuma 15 
14 !. tq. 9<0 P. ertesi 15 

alınacak 
Emlak ve Eytam bankasından: 

Ankara merkezi:nı, Je çalıştırılmak üzere ve 3659 numaralı b-.ı.reın ı~a

nurıı nıın tari(atı vcc-hl'C? nli.intesep hakları ulJuJun:1 tevsik eylen1clcri şar
tile birtsine 140. Lçl.rıc ltO şer Ura aylık ve ;:ıyru.a bu derecelere g6rc An
k~ır taz.ın.natı v~-·•;!T:C k surehle, Bıınk;ılar n1ı.iha:!eb~sınde vcyu ınuanıcla

tınd:-ı çalış!nış forır.c dört memur ahnncaktır. Tal1p o1::ınların lüzumlu ve 
sikatarilc birlikte biz..:.c!t veya mektupla 30/D/9'10 tarihine kadar uıııum mü-
dürlügüınilzc nıür~caaUarı. (8685) ----- --- --·-------------
~Ticaret Vekaleti iç 1 ic2ret lln;um PlüdUrlllgündan: 

17 - Eft.t)L 1940 

ODEON 
Yeni çıkan plaklar 
Müzeyyen Senar 

r~n. 270368 

No. 270369 
No. 270385 

Çıkar yücelerden yumak yuvarlar 
·Cemile Hurmalar altında filminden. 

BENLİ - Köçekçe •arkı şark.. 
MEŞELİ - Bursa türküsü 
Bİ VEFA - Giilizar şarkı 
DERDiMİ UMl'IANA DÖKTÜM 

Müzık: Şerif İçli 
ALAMAM DOGRUSU DESTİ EMELE 

ELA 

No. 270386 UOY 

Müzik: Şerıf İçli 

GÖZLÜ:.\1 - Çanakkale filminden 
Müzik: Sadettin Kaynak 

BENİ - Çanakkale filminden 
Mllzik: Sadettin Kaynak 

Beykoz tümen satınalma komisyonundan 
1 ·~- Aşnl§ıda ihale gluı u ve wati ile rnuhaınmen bedeli ve muvakkat 

tcınin:ıtı yazılı ikı kalen·ı yem kaplı olarak 18 eylül 94.0 dan itibaren on 
be~ giJn nıüddetle cksilt;:niyc konulmuştur. 

2 - İsteklilerin jb&Je t.Jatin<lcn bir saat evveline kad3r teklif mektup
Jarı.nı kanuni v~Jta1ari1~ birlikte Beykoz Halk r-art.isi binasındaki askeri 
artlırma ve eksiltme konıiı;y41nurıa vermeleri. (86;>2) 

Cin~I 

YUiaf 
Yula! 

Ton 

550 
1100 

Muhammen 
beJell 
Lira 

35750 
71300 

l:fovakka& 
teminatı 

Lira Saati 
hıaı. 

ıüni.i 

2683 
4825 

15 7/1. Te;ı. 940 
16 7/1. Teş. 940 paıarteol 

30 İkincitesrin 1330 tarihli ·Ecnebi Anomm ve sermayesi es
hama munkasiım sir.jı:etler kanunu• hükümlerine tevfikan Tlirkiye
de çalısmasına izin verilmiş olan Ecnebi Şirketlerinden Ve;ıern 

Elektrik Ko. (Nir İst) in Türkiye umumi vekili bu defa müraca
atla, sirk.et tarafından almış olduiiu emir üzerine, İngiliz tabaasın
dan Lewıs Joscph Chaµman'ı kendi verine vekıl tavin evledıgıni 

iSTAN UL BELEDiYESiNDE~ 
bildinmis ve lazım ııelcn vesaiki vermiştir. I" 

Keyfiyet tetkik edilerek kanuni hü.kümlere uvl!'lln ııörülmüs 
ohnakla ilan olunur. _____________________ , 

EL,·!.'! Yenı· KoieJ· N·Kh ... :ıı'' ... .---------·---' 

[ 
"' Jll llllmı 3710 sayılı belediye! lstimlü.k kanununa tcvlikan .lı;timlakinin wnuınt 

- m menfaatlere uygunluğu tasdik edilip mezkür kanunun 8 inci maddeıunt 

t L K • O R T 1l _ L İ S E tevlıkan (4350) lira kıymet takdir edilm;ş bulun•m Em:inönünde Çelebi 
oğlu Aldeddin mahallesinın ycrucami avlusunda kadastronun 384 üncU 

Taksimde Sıraselvller 86 - YElli.I AÇILDI. adasında 144 parsel 128 '"'ki 13-14 yeni kapı NoJı Urgır dukkAnm ta-
Müdürü. Eski Şi,:ıl Terıılcki Direktörü 1\1. Ali HQ.$Tllet Kırca. pudan alınan tasarruI kaydında 3/18 hissetine sahip Huriser, 1/18 hisse-

Hususivttlr.ri: YABANCI DİLLER ÖÖRETİ:MİN.E geniş sine sahip Munewer, 1/18 lıls.<~•ınc •ahip Seruye, l /13 hissesine aahip 
mikyasta ehrmmiyet vern1ek, sınıflarını az mevcutla tec::kil Ulvıye ve 1/12 h,,ş.scsine sahıp .htehm.ode bu kıyınet tebhğ el! Jlmek JsteuH-
ederek talel,.,esinin calısma ve inkisa~fı, sıhhat ve i.nııbatı .. ile mış ı~e de ikonı<:tg:ihı tesbit edilemediği zabıtaca yapılan tahkikattan anla-
yakından .tl8.kadar olmaktır. Mektebin denize nazır kalörife.r- ıılmış olmakla 3710 sayılı belediye ıstiml.ıik kanununun ıo uncu maddesine 
li teneff;.Jshane ve jin1nastikhanesi vardır. Her eün saat (9 tevfikan icabeden tebliğ vnrakalarının harıtasiJe birer nüshasının bu dük-
ile 18) arasında talebe kayıt ve k&bul olunur. Telefon: 41159 kıina digrr nüshasının rut olduğu Belediye dairesine ve 3 üncti nüsha"nın 

da umuma mahsus mahalle 20 e:un müddcUe blik edildiği ilfın olunur. 

Beykoz tümen satınalma komisyonundan 
1 - Aşağıda mikt.J.r, muhammen bedel, muvakkat teminatları ile i

hale gün ve saatleri yazılı arpa 18 eylU.l 940 dan itibaren kapalı olarak ek
siltmiye konulmuştur. 

2 - İsteklilerin kanun! vcsikalarile birlikte tekli! mektuplarını ihale 
saatinden bir sacıt evevline kadar Beykoz Halk Partisi binasındaki aske-
ri artt.ı.rma ve eksiltme komisyonuna vermeleri. (8653) 

Mahammen 
llklan bedel 

ctıuır Ton Lira 

Muvakkat 
teminat 
Lira 

İhale ıünü 
v~ tarihi S:ıat 

Arpa 

ATPa 
Arpa 
Arpa 
Arpa 

1100 
1100 
1100 
1100 
1650 

82500 
71500 
77000 
77000 

107250 

5375 
4825 
5100 
5100 
6613 

8/1. Te~. 940 ı:;nlı 

9/1 'feş. 040 çar,mırba 

10/1. Teş. 940 perşembe 
12/ 1. Tcş. S40 curnarı.e~i 
14/1. Teş. 940 pazartesi 

10 
10 

10 
10 
10 

licaret V Gkaleti iç l icaret Umum Müdürlüğünden · 
30 İkinciteşrin 1330 tarihli •&nebi Anonim ve sermayesi es

hama munkasim Şirketler kanunu• hükümlerine ııöre Tiirkiyede 
çalısınasına izin verilmiş olan ecnebi şirketlerinden •Üliviye ve şiıre
kası Limited• şirketinin Tiiı'kiye umuımi vekili bu defo müracaat
la haiz olduğu saliıhivete binaen, İstanbulda tali bir sube actıi!ını 
ve bu wbenin acenteliitine, sirket naımına yapacai!:ı islerden doğa
cak biitün davalarda dava eden, edilen ve üçüncü şahıs· sıfatlarile 
hazır bulunmak salahiyetini de haiz olmak üzere İngiliz tabaa -
sından Edward Perkins'i tayin ettiğini ıbildirınis ve lfızım gelen 
vesaiki vermiştir. 

Keyfiyet tet!kik edilerek kanuni hükümlere UVftlln ı;ıörülmüs 
olmakla ilan olunur. 

lnhlsarlar Umum MUdürlUQUnden 1 
I - İdaremizin Ankara Baş müdtlrlütüne bağlı Çoğul tuzla.sında 1009 

M 3 tuzlu su istiap kabiliyetini haiz olııcak 4 teraküm havuzunun inşası 

için verilen fiat haddi L"\yik görülmediğinden yeniden kapalı zarl usulile 
eksiltmiye konmuştur. 

II - Bu inşaatın muhammen bedeli 31.115.64 liradır. 

III - Eksiltme evrakı Ankarada İnhisarlar baş rnUdürlüğünde ve İs
tanbul Merkez binasında tuz fen şubesinden 160 kuruş bedel mukabilinde 
tedarik olunabilir. 

IV - Eksiltme 30/IX/940 pazartesi günü saat 16 da Ankarada İn
hlı:arlıır baş n1üdürlüi;U bin:-ısında müteşekkil komisyonda yapıl:ıcaktır. 

V - İsteklilerin teklif e\·rakını havi zarfa, şiındiye kadar beton ha
vuz iilerile meşgul olduklarını gösteren vesikalarını da koymaları icabe

der. 
VI - Muv2kkal teminat miktarı 

minat için milli bankalardan alınacak 

yüzde 15 noksanile mil!l esham kabul 

yüzde 7,5 hesabi!• 2334 liradır. Te
mektup ile borsa rayiç fiatlarından 

edilir. 

VII - Teklif mektuplannı ve diğer evrakı havi zarflar usulüne göre 
mühürlendikten sonra ihale saatioden bir saat evveline kadar makbuz mu
kabilinde teslim edilmelidir. Posta ile ıönderilecek mektupların yine ihale 
saatinden bir saat evveline kadar komisyona gelmiş olması lhımdır. Pos-
tada valrl olabilecek gecikmeler nazap itibare alınmaz. (1777) 
------·· -

Maarif matbaası müdürlüğünden: 

Cinsi 

Masa 
Sandalye 

!ilik tarı 

32 ) 
250 ) 

Tahmini 
iulan 

1211,50 L. 

" 1,1 man1ıbl 
lemln&lı 

90 Ll. 86 K. 

Maarif Matbaası için evsafı şartnamesinde yazılı 32 masa ve 250 tane 
sandalye satın alwocaktır. Açık eksiltme 3/ 10/1940 perşembe saat ıs de 
Yüksek Okullar Muha~ebcciliğinde yapılacak.Ur. İsteklilerin muvakkat te
minatıari1e yazılı gün ve saatte komisyona müracaatları. 

Şart.aa,nıe bedelsiz olarak müdürlükten alınabilir. (8775) 

Y eşilköy tohum islah istaayonundao: 
Nev'i Miktarı 

Söml kok 40 ton 1050 lira 78.75 
){eııilmı~ ıriirlen odunu 15 çeki 60 > 4.50 

Mt.ıesseseıniz için alınacak yukarıda yazılı yatacak ebiltmesl l 7 /i/94-0 
ıalı günü saat 15 de lıtikllil C. 349 numarada Liseler !ıfuhase~de 
yapılacakbr. Şartnamesi muhas1!becllikte ve mü....-e görülebilir. İatekli
lerin muayyen ıün ve saatte muvakkal teıninallarile 1uımis7ooa mürıwıat-
lan. 18089) 

(8791) 

* 
Tahmin 
be:'! :-11 teminatı 

3654,00 274,1)5 ]{,ıraağaç muessesa n ıÇ1It aımocak :ıu,ouo kilo motorin 
2100,00 157,50 Kurnağac;: mi.icssCfia tı için aJınacnk 7,000 kilo motör yağı 

Tahmin bedelleri ile ilk teminat mik.tar1arı yukarıda yazılı motorin ve 
motör yagı ~atın alınrnak üıere ayn, ayrı açık eksiltmiye konulın~tur. 

Şartnameler Zabıt ve Muamel~t Müdüxlüfo kalemlııde ıörillecektir. İhal~ 
24/9/940 salı gunıi saat 14 de Daimi Encümende yapılacaktı.-. Taliplerin 
ilk teminat makbuz veya mektuplan ve 940 yılına ait Ticaret Odası vH;ika
larile ihale gü.ni.ı. muayyen fi.halle Daim! Encümende bulunmaları. (8160) 

--------~-----------~--~--------·--

İstanbul hava mıntaka depo amirliğinden: 
1 - Hava birhJcled ihtiyacı için 2000 çift kundura satın alınacaktır. 

2 - Pawrhk eksilbnesi 19/9/940 per~embe günü saat 14. de Yeşilküy 
bava mıntaka depo auı.irhği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - İsteklilerin nümunelerile ve teminatlarile birlikte mezkür günde 
komisyona müracaaUarı. (87.52) 

Türk Maarif Cemiyeti 
Ankara Kız ve Erkek Kollejlerile Bursa Kız Lisesi 
ve lzmir Ege Lisesi Tal ebe Kaydına Başlamıştır 

Ucretler a9ağıda yazılmıtbr. 
bıı. Orta Lll• 

Gündü.z yatılı Giiııdus Yalıh GündWı :ralllı 

Lira Lira Lira Ura Lira Lira -Ankara Kız ve 
Erkek kollejlerl 70 240 
Bursa Kız lisesi 00 00 
İımir Ege Lisesi 00 00 

110 
60 
80 

275 
185 

130 
80 

200 85 

300 
200 
220 

Fazla bilgi edinmek lstiycnle rln 
maları. 

mektep mUdüxlUklerine 
(4499) 

baş vur
(7170) 

Beykoz kor satınalma komisyonundan: 

Taze Ayşekadın fasulye 
Patlıcan 

Domates 
Taze yeşil biber 
Taze üzi.lm 
Karpuz 
Kavun 

Teminat 
Kilo Lira Kuntf 

.~~~--~~~ 

85000 
85000 
10000 

3000 
20000 
15000 
15000 

20000 
20000 
10000 
2000 

10000 
8000 
8000 

735 
525 
240 
40 50 

300 
112 50 
112 50 

1 - Aakeı-! Dıtiyaç içjn yull'anda yaı.ılı sebze vesaire pazarlıkla sabn 

alın ocaktır. 
2 - Pazarlık ıünü 20 eyi()! 940 
3 - Taliplerin yeYJDi mezk\l.rda 

tm alma koınisyonuna mü.racaatlan • 

İstanbul 1kinci Ticaret Malı -
lı.emesinden: 

Mt/204 
Beyazıtta Çıırşıkaıııda Sepetçi 

ban 39 No. da mukim Nesim Fa
raei tarafından 3/9/940 tarihli 
imzalı ve 5/1W940 tarihinde va
cibüttediye ve Çax~ı.kapıda De -
rici ve köseleci Sala.ınon Çipru t 
emrine verihniş beş yüz liralık 
bir kıt'a senet mumaileyh Sala
ı:non Çipcut tarafından açık o!a
rııık. Refael Amram ve Biraderle
ri Şirketine ciro edilmiş ve mez
k:Or şirket tarafından zıyaa ~
rımıış olduP;ıından bilbah is şir -
ket vekili ~t Bensiyon ta -
rofından mahkemeye müra<:aatla 
sözü geçen senedin iptali talep 
edilmekle mahkemece ke~ -
tin 45 gün müddetle i!.9.nına ve 
ı.bu senet ilAn milddeü iı;inde 
mahkcxıeye ibraz edilmediği tak-

ınıma günü ıaat 15 de yapılacaktır. 
Be:rkozda Halk Partisinde askeri aa

(8758) 

İstanbul Üçü.acii iera Meınur• 

ıutıınün: 
Bir alacaj!ın temini için hap

.edilen paraya çevrilmesine ka
rax verilen dokın paxça ve yüz 
kırk lira kıymetinde ev ~-yası 
Cağaloı(lunda Çatalçesme ookak 
40/1 No. lu apartımanın ikinci 
katında 20.9.94-0 cuma günü saat 
dokuzda birinci arttırma ile sa· 
tılacak:tır. İ<ıbu gün kıymetin % 
75 i lbulmedı.ğl takdirde 24.9.940 
salı günü ayni saatte ikinci art
tınna suretile satılacağı ilan 
olunux. (29076) 

clirde iptaline karar verileceği 

Ticııret Kanununun 638 inci mad
deııi muciıbmce ilfuı olunux. 

(20062) 


