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Sovyetler 
Tuna ve 

Almanya 
Başvekil Tetkik Seyahatine Başladı 

.... 
kSE . __ 

~ovyetlerin Tuna konferansı 
.ıt.lı:ındaki talepleri Alman

y~ de Sovyetler arasındaki 
&otüş farklarının mevcudi
Yetini bir kere daha ıözönü
~·. koyıuuş bulunuyor. Bu 
:ı~~ç ili devlet arasın -
k a.., teaatları daha ziyade 
~vvetleııdirebileceii Jibi 

Yıııe iki devletin yeni me
:ltlu üzerinde anla'1JlaSı-

1 da ınilmlı:ün kılabilen bir 
l .. u. olab'lir ........ 1 .. 

l - -
~ETEM İZZET BENİCS 
Ciiıı· 

' le,;:" en dikkate şayan bava
"'•~r. den biri de Viyanada Al -
:ıa,1 l nııı teklifi ile toplanacak 
""ıhı Una konferansı hakkında 
• 'l'ıına:ıısyanın vaki istimzacıdır. 
tlınun a Osınanlı imparatorlu -
t"1u1ı. ~•tııanında teessüs eden ve 

1 \•e •rpten sonra iki defa şe
llıileı k~•~iYet değiştiren beynel
''n k tııisyon bu defa Almanya
'dd,t •tıdjsini bir Tuna devleti . "'• .. •tı:ııı,,; sı :ve bu yolda faaliye~e 
"'-biy,1 ID~nasebetile tekrar bır 
;•1nıı0 • ~•g.işikliğine maruzdur. 
~ki •t 

1 t 1.ndır ki, Almanlar Tuna
~'tıııı1 husefcre kendi istedikleri 
'•n•ız ~ernıck, komisyondaki 

~"'•l ii "• Ingiliz ilişiğini katey
•nı,,1 •ere Viyanada yeni bir 

~'! 'e .~~ loplaınayı kararlaşlır
::• de i, a~alı addettikleri devlet
' 111erd· u IÇtimadan haberdar et
,'•la, 1 ır, llu içtimada mütchas -

1n dik 
0

P1anacaklar ve Almanya-
~'i 1

1
' ~deceği yeni nizamna -

ıı_'ı·eı •~ıt eıleceklerdir. Ancak, 
\'· til,u Usya beynelmilel Tuna 
t~Y~13de. tadHat yapmak üzere 
d btr( a ıçtlınaa davet olunan 
.\~t tdi~r ko~feransından haber
i. llıa~ ~·~•ş ve bunun üzerine 
~'tıızaçıuyuk •lçisi nezdinde bir 

ç haı.. a. bulunmuştur. Bu istim
:•• .•ian,'' ~erilirken resmi Sov
••~z •it~ bılbassa ~u noktayı te
. .._ l ıtınektedir: 

~ıı! 1{0~:~İılde Alman büyük el
"lll •tını oıı Schulenburg'u ka
~"•vini ~lan Hariciye Komiser 
it <levıer vyetJer Birlil!:inin Tu
ta'·•in re.' s~fatlle Tunada seyri
ııı l:nı vi~ıne !Ak ayıt kalamıya
ııı ~leler· unayı alakadar eden 
tı'~lilt ın. halline i•tirak etme-
'% büedvh\'emiyece~ini büyük 
't ırrn· t· ~ •s . ış ır . ...... . 

~\·ali~laıısının tebarüz ettirdiji 
\· >ind et, So,·yet Rus) anın Tuua 
)i' ku\:.~österdifi ha.sasiyelin 
s,.nt llaııc.. 1 Vesikası olduğu kadar 
t~•ller( nlar \'e Tuna üzerinde 
buı ' , .• e Alınanlar arasında 
'~dandut IDenfaat ihtilafı mevcut 
li '''11i unu giızönüne koyan bir 
"ıı~vh'i :ununla da anlaşılıyor 
baka alıd 

1
usya ile Almanya ara

•ld t~ ha,,~ Unan ademi teeavüz 
\. U~u '"b~rınca buzan sanılmış 
,, ~· 1 'k· >t ne\; ı ı de\ lct arasında 

.\n lab; 1~~eııfaat tezadını tasfiye
~eıt•.lı. ha~ ın~ş .bir p3kt değildir. 
ı., ·dı~•rı.:. '.azıyetlerde tarafları 
len •aı \e '.01n hareketlerine mu
>ttı lleriy:unıaşata <evkeylemek
ı,ti ''de il ı:eçmemiştir. Bu vazi
>• lle İnh· altık, Polonya bölge -
t;,"1n i ti~~ar •~lemis ve Besarab
\11" llundan a_dı ıle niharetlenmiş
•tt ~•lı.1 A oleye kalan \e eenu-

a • '>Vr 
)a <>\·rup tıpası ile Balkanlara, 
ıt.' 1 na 1 aya, şimali ~arki Avru-
•ı d aaıı· k 

la,1 '"•tin u eden hadiselerde 
buı 1•rin;n lanıamile kendi ınen-
18tk'ı"dı1~ıa eııırettiği görüşe tabi 
lııaı.. 8t ıııe~ı ve aralarında esaslı 

'll,ladır. cııı olduğu anlaşıl -

\~ { ll•d•lıi 
~'d 8 tlı.ıa.., Yeni nizam davası da 
)•r k~ hirid~rtaya çıkaran 5ebep
'Ud ı Sov) ır, Alınanya , görülü
.\ı.,uıı,,ınıııet Rus)anın bugünkü 
•iıı; "Pa böı dışında kalan bütün 
I;.-• 8 1aJıaı ı:elerile ) alnız kendi
;:'trı•d ı add d' .. ı. " e s . . e ıyor ve bölgeler '•k P ııı, 1.,:1 l et Rusya için hiçbir 
18, llıak ist un.a Yer ve mahal bı
j~.•kttin d•nııyor, Romanvadaki 
ı ·t~ • bu 1 ' 
.._,~. le 'er·ı eze dayanmış ol-
1t h• h11 esas' ~ıı. ıı:arantinin bil -
l~ot ~ Ves;ı0· '. 11 •lıhdaf ettifi şimdi 

• •>o 1 ~ dah · · ı tt~ "Yet R a ıyı an aşılı-
~<tb"11~i b' usa şinıdiki halde 

e ır niı k •tti, 1tıüdah 
1 

.aa arısnıak ve 
"'•k ·~•k , .• ,~ f «ylcmcsini icap 
~•nı ''t•digi '.'.erden uzak kal -
~ltıi. 8 hah,; dı~ıo olacak ki Ro -
•,· \, ... n ••u"k't "h ' b· ··•usb • u u ı thar e"-d ır et ,,. . · , 
,••ı ı.aı·ır ~e ~a menfi herb n
u ı~~tteo;p khareket izharın -

da 1 alını tır Fakat ' evUır ~ ' 
<Dete 1 edebilecek , c 

llııJ. -
tıııc • ıah rede ) 

ITALYAN 
SOMALiSiNE 

TAARRUZ 

----------

BUKiNGAM 
SARAYINA 

DÜN ATILAN 

MUKABiL 
INGiLiZ 
HÜCUMU 

Tel Avivdeki hava BOMBALAR istilaya hazır Alman 
bombardımanında ölen- filosu, sahil l)ataryaları, 

lerin miktarı 119 kişi Maksat, evvela Kralı bombalandı 
Kahire 14 (A.A.) - Dün aıksam sonra da halkı Londra- Londra 14 (A.A.) - İnRiliz ha-

neşredilen resmi bir tebliiıe ııöre, dan kaçırtmak inıiş ! va kuvvetleri Londranın bomba~ 
cephenin garbindeki düşman mü- dımanına büyük bir hava taarru-
dafaalarının hırpaJaıınıasına de - Londra 14 (A.A) - Bultinııam zu a«arak mukabelede bulunmuş-
vam edilmiştir. Massa Matruh ı;aravına bombalar atıldıiı'ı zaman !ardır. 
üzerinde hafif bava faaliyeti ol- Kral ve Kralicenin sar3'\·da bu- Filhakika lnıı:iliz tayyareleri 
ınustnr. lundukları malü.-ndur. . evvelki ııece istilaya hazır bulu-
İTALYAN SOMALİSİNDE İctima halinde bulunan Inl(iliz nan Alman filosunu. Almanyada 
BİR İNGİLIZ TAARRUZU hare kabinesi. Kan~d.a Ba;vekili, ~ garp cenbesine kıtaat nakledilen 

Nairobi 14 (A.A.) - Dün burada Polonya Cumhurreısı. Polonya demirvollannı deniz teı.ııahlarını. 
neşredilen bir teblijie göre. İnıtiliz Başvekili bu barbarca hareketten Frans1z sahill~rinde, Kale ile Bo
mü:frezeleri, cephenin bütün ak- kurtuldukları için, hükümdarlara lonva arasındaki topcu batarvala-
samında büyük bir faaliyet ııös- tebrik telırraflnrı l!Önder:misler - rını bombardıman etmişlerdir. 
temristir. dir. Brüksel civarında bir demirvo-

Bir İngiliz müfrezesi. İtalyan Pol()nya Başvekilinin mesaıı lu da muvaffakivetle bombalan-
soıınalisi hududunda adetçe faik bilhassa müheneçti. Polonya m,stır, Osnabruk'taki büyük mar-
düsman kuvvetlerine hücum et - 'J3asveluli, İnııiliz hükürr.darları ~andiz ambarına da hüc:ım edil-
miş ve zayiat verdırmiştir. Bizim nın kenı.Ji1erıni tC-:-1d1t €-d(·n tch - mi~tir. 
zayiatınıız pek azdır. lıkedrn lrnrtuldukları kın. biltün On yangın müşahede <dilmistir. 

TEL'A VİV'DE ll9 İSİ ÖLDÜ dünyanın sevine ızh r etti!: ini Dii!cr bircok şehirlerde de mar -
Londra 14 (A.A.) - Tel'aviv'<len 'aıırnıstır sandiz ııarları ı·e doklar bombar-

bildirildii(ine göre, 1talvan akın- ı KRAL LONDRADAN dıınan edılmistir. 
lan esnasında bu sehirde ölenle- AYRILMIYACAK TEDHİS NEYE YARAR? 
rin miktarı 119 a balil! olma:..ta- Londra 14 A.A.) - Alın~n mat- Vaşington J4 (A.A.) - Londra-
dır. buatı, Kralın. sarav erkanının ve nın bombar<l.ınanından uzun uza-

f lna'iliz sahil bombardıman tayyarelerinden biri ( Deııamı 3 üncü sahifede ) ( Dernmı 3 iir.cii salıifedc } (D<vaııu 3 ıiııcü slLhlfede) 

Finikeye inen 
üç ltalyan · 

• 
tayyaresı 

ikisi battı, biri silahtan 
tecrit edildi 

KARAYA ÇIKARILAN İKİ 
ZABİT VE BİR KISThl 

MÜRETTEBAT ENTERNE 
EDİLECEK 

Ankara, 13 (A.A.) - 8/9 
ey Jfıl 19t0 gecesi Finike sa
bili erine iki İtalyan harp tay
yaresinin hıza neticesinde 
indiği \'C mürettebatından al
tı kisinin bir müddet sonra 
mezkur mahalle gelen üç 1 -
talyan imd•dı sıhhi tayyaresi 
tarafından alınıp götüriildü -
p haber alınmı,tır. Mezkur 
tayyare mürettebatından ka -
raya çıkarılan bir İta]) an za
biti enterne edilecektir. Dü -
,en tayyareler bir miiddet 
sonra batmıştır. 

SİLAHTAN TECRiT 
EDİLEN TAYYARE 

Ankara, 13 (A.A.) - 9 ey
lill günü bir İtalyan harp tay
varesinin Finike sahillerimiz
de Dalyan meı·kiinde Beyme
lik köyü öniiııdeki düzlüğe in
diği >e bu tanarenin mahal
li makamlarımız tarafından 
tahtı muhafazaya alınarak 
silahlan tecrit edildiği ıe bi
ri zabit olmak üzere altı ki -
şiden n1ürckkep ınüretteba ~ 
tının enterne edilc~eği haber 
aluın1ıştır. 

KISACA 1 
Bekle dur, bakalım .. 
Ansaldo, radyoda verdiği bir 

nutukta: 
_ Londraya ~imdiye kadar atı

lan bombalardan daha mütlıiş bir 
bombanın }akında Londra sema
sında patlamaM muhlemeld.ir. Bu 
bombalı İskcnderi~ eden alınarak 
bir telgraf te kil edecektir. Bn 
telgrafın mııhteviı atı henüz bildi
rilemez. fakat tahmin etmek pek 
mümkiindür ... 

Deınis .Tclgrafo ı:azetesi direk
töriinün nutku hakkında bizim 
mahuttan fikir almak istedim. 
Gülerek: 

- Kardesim bu nutuk dcğil ... 
Biln1cce! .. 

Dedikt.n sonra llİı\e etti: 
- Rü~a tabir etmek, rii)a ~or

mak kola)dır aınma; ış ~iyasi ma
bi.-et ikti>ap edince bılnıcce. çöz
mek ı:ü~leşir Zira l'Ukarı)·a tü -
kür.ek bıyık, a aııı ·a tükür k 
sakaldır •. En iyi i kendi bilmece
ıini kendi (Özıne•idir. Bekle dur, 
bakalım- • • 

Talebeye yeni kolaylık! 

ve Tren, tramva." 
apur pa ol ı ı 

mektepler veriyor 

Başvekil bugün 
izmirde . 

Baş,·ehll doktor Refik Saydam, 
d.. ak,;am Ankarıı<lan İ2lmire ha
reket etmiştir. İstasyonda Meclis 
reisi Abdülhalik Rcnda, Vekiller. 
meb 'uslar ve dil!er ze,·at Başvekili 
ujiurlanmıstır. 

Başvekilin İzınirden dönüşte 
Hataya _gitmesi de muhtemddir. 

Bir kıs~~ otobüslerde de t~lebeye Emniyet umum 
tenzılat yapılması Beledıyece müdürü bu sabah 

tetkik ediliyor g·cldi 
Şehrimiz mekteplerinde okuyan tahkikatı yaptırdıktan sonra pa-

kız ,.e erkek talebenin vesaiti nak- soları kendileri hazırlayıp toplu 
!ive »asoları işinin ıslahı için dün bir halde tramvay, demiryolları, 

Denizyolları idaresinde maarif Haliç, denizyolları idarelerine gön-
miidür mua\•İni Faikin de i~tira- dererek. tnCjdih. ettirecekler ve son-
kilc bir toplantı yapılmıştır. ra talebeye dağıtacaklardır. Bu 

Verilen katara göre, bu yıl tren, •uretle talebe ve çocuk velileri 
ı;apur ve traoıvay pasoları için nakil ,·asıtalnrı idarelerine gidip 

saatlerce nöbet beklemekten kur-
yeni bir şekil tatbik olunacaktır. tutmuş olacaklardır. 
Talebe~e bir kolaylık olmak ü- Diğer taraftan uzak yerlerde 0 _ 

zere tromı;ay, devlet deıniryolları, turan ,.e otobüsten ba•ka nakil 
Haliç, dcnizyolları idareleri kafi vasıtası olmıyan mahallerdeki ta-
ıniktarda pa<o bastırarak bunları !ebenin mekteplerine gıdip gelir-
ınekteplere teni t'deceklerdir. ken otohilslcrde tenzilat yaıııl -
Mektep idareleri de paı.o isliyen ması için de belediyece tetkikler 
talebeleri te~bit ederek irap den yapılmaktadır. 
----- ---- --------------------

u mi ığ nak 
yerlerinde ış 

Sümerbank umum mü
dürü de Adanaya gitti 

Emniyet İşleri U. llliidürii Ali 
Ri:ıa Çevik bu sabah Ankaradan 
şehrimize gelmiştir. Mumaileyh 
burada üç gün kalarak emniyet 
işleri bal.kında tetkiklerde bulu
nacaktır. 
Diğer taraftan Sümerbank U. 

Müdürü Bürhan Zihni Sansus da 
evvelki gün Ankaradan Adanaya 
ııitmi•lir. J\lumaileyh Sümerban
kın o havalide yaptığı mühim pa
muk mübayaatı ve sair işler hak
kında da tetkil.lerde bulunacak -
tır. 

Bir gencin karnı 
demirle d~şildi -----

Bir adam, karısının kas-
Direklerarası Parti kongresinde ten evini yaktığını 

• • iddia etti 
de bu hu•usun temını ~arar/aştı 
Şehrimizin muhtelif semtlerin

de yapılan sığınakların ı?e~Ieri 
de halkımız tarafından ııörülebil
mesini temin için buralarda ıtizli 
ısık ve işaret yapıhnası ·tetkik o
lunmaktadır. 

Gecen aksam toplanan Cumhu
riyet Halk partisi Direİderarası 

semt ocağı kongresinde de dilek
ler meyanında bıı mesele de gö
rüsülmüs ve neticede mezkur mın
takadaki umumi sıi<ınskların ge
ı:eleri ııörülebilmcleri icin l(izli 
ısık ve isaret tertibatı iltihazının 
alakadarlardan rica olunması ka
rarlastınlmıstır. 

Ablak zabıtaaınıa f,..aJiyeti 

Dün gece üç ran
devu evi asıldı 

ı8eyoğlunda Britanya oteli kapandı 
(Yan ... ı 3 üncü &ahllt4e) 

Kumkapıda Bayramçavuş 5oka
tmda 13 numarada Mardar oilıı 
Agop eradaki bir kili>:enin duvan 
vanındaki incir ağacına incir ko
parmai!u çıkmış, fakat ayağı ka
yıp diişoıü~tür. 

( Dc~·amı 3 üncü sahifede) 

Sakarya vapuru 
serbest bırakıldı 

Mersine tuz ve demir yüklü o
larak ~iderken İtalyanlar tara -
fından tevkif olunup 12 adadaki 
Leros adasına götürülen Sakarya 
vapururnuzun hükumetimizce ya
pılan temaslar üzerine serbest bı
rakıldılü bu sabah sehrimizdeki 
alakadarlara bildirilmiştır. 

Tekmil müretetbatı sal! ve sa
lim olan Sakarya vapuru halen 
iMersine doğru yoluna devam et
mektedir. 

·l{i kadın, beş er
kek zengin ilenci 

d a yakalandı 
Birisi kolsuz taklidi yapan bu dilencilerin 

üzerinde 300 küsur lira para bulundu 
Sehrimizdeki dilencilerle mü -

cade:evi arttıran belediye ve J)Olis 
memurları dün ve bu s~bah sekiz 
dilencivi yakalamışlardır. Bun -
!arın Üzerlerinde yapılan ar;ı.'Jla
da Sabri ismindeki bir ihtiyarda 
109 lira para, Ahımette 39 lira 60 
kurus. Refiada bir torba içinde 
ceyrek ve kuruşlardan mürekkep. \ 
82 lira, kolunu ceketinin altına 
Gakk > sakat taklidi 1·apan bi-

Ç~.~Ç~VE 

rinde de beline sarılıp istif edil
miş 72 lira bulunmustur. Tutu -
!anlardan Melahat ismindeki bir 
dilenci kadın da dilenmei:ıe sa -
bahleyin basladıl!:ını ve kısa bir 
zımıan içinde 109 kurus, \'ahan da 
birkac saatte 151 kuruş topladı
kını itiraf etmişlerdir. Bunların 
vaziyetlerinden evlerinde de o:ara 
Eakladıkları anlasılını,;tır. 

(D~vam.ı 3 w.cli sahifede) 

Emin Beliğ Belli 
Sehir tiyatrosu san'atkarla -

rından Emin Beliğ Bellinin 25 
inci san'at yılı tes'it edilecektir. 
Geni~ manasile Türk ~an'at

k5.rları manzumesinden yalnız 
tiyatro san'atkfırlarıdır ki, san'at 
hayatına intisap dc,·rclerini 
tes'it şuuruna ve bu hususta 
bir merasim iktidarına malik
tir. İlk defa bu ·uuru getiren 
'Ve bu çığırı açan nıiu.:ssiri tak
dirle anmak isteriz. 

Halbuki öbür san'at şubeleri
mizde de tes'ide değer bir çok 
hadise bulunduğunu kabul et
mekte bata yoktur. Amma ne 
yapalım ki öbür san'at şubele
rinde ne bu suur, ne de do~
rusu bu imkfın var. 

Mesela Çallı İbrahim fırça
smı eline aldı alalı belki 35 sene 
olmuştur; belki Neyzen Tevfık 
5jbirli kamışa üJlemeğe başla
dıktanberi 48 sene ~eçmişüı; 
herhalde Yahya Kemalin tiir 
yazmadığının 25 inci senesi dol
mllli ve Türk edebiyatının mut
lak münekkitsizlik denesi ilk 
asrını tamamlamıştır. 

Emin Beliğ Belli, kuneıle 
alakaya değer bir tiyatro san- , 
at karımız ... 

Onun bilhassa dikkate layık 
cephesi, Tıp Fakültesi çerçe\·e
sinde kendisine meslek ı·e ba
yat hüneri arıyan gencin bir -
denbire sahnede bulduğu tılsım 
ve bıt tılsım peşinde hayatın -
dan ayırdığl 25 kamil senedir. 

Ona bu tılsımı aşılıyan kuv
vet, başta Ertuğrul Muhsin ol
mak üzere herhalde yeni Türk 
tiyatrosunun bundan çeyrek 
a•ır evvel memleketimizde ifa
deye basladığı l·eni tekenün 
hamlesidir. 

İşle bu tekev,·iin hamlesi i-

çinde Emin Beliğ Belli) i, tiyat
ro san'atkıirlığıni ser>eriHktcn 
ayıran cereyanın fedakar ve 
şerefli serdengeçtileri arasında 
kıymetli bir un>tır olarak •e -
J3n1lamak borcumuzduf. 

Bu bakımdan onun ameli ba
yat planında malik olduğu dok
torluk \·asfını, aktör hü"·i:,·etilc 
teH k&bul etmez b;r hadi« tc
J3kki edeceğimize, artık her · 
han~i bir san "at c;uh<.'siuin ml :n· 
Jeketinıizd'"· ak;ıd~nıyala~nıa~ı 
~e müeyyide~ini kurınus olın.n
sı bakıınından. c.;an'.at l.a~:a t: le
hinde bir kazanç unsuru. \'l' 3)"· 

rıca bir irafn de.tt'ği kabl'I ct
meli,·iz. 

Kendilerine aındi ha~nt pla
nında ınaddı ihti ... as hlinerl .. •ri 
temin etmis ~nn"aıı..~·•r iirnf! fe
rini tezat it;-inde de~il, ab.:-;oıe, 
ameli iş planınm da fatihi ol -
mak lizım gelen san'alklır ze
kisının yeni ve gÜ<el bir teccl
Jisi içinde görmek marirettir. 
Elverir ki o saıı'aıkilr, iki cep
he arasındaki mü,·azenevi ku· 
J'abilsin ve ölmezlittini lcınine 
memur olduğu san'at planından 
öbür tarafa hiçbir kıınet a'lr
mal\ın; bilitkis öbür tarafı, ~anat 
planını tahkim edici bir mana
da muhafaza etsin. 

İste Atina hakimi (Solon), 
i•te filo kumandanı (Sophocle), 
i&te bahriye zabiti (Loti), iste 
Cumhıırreisi (Padereı·skJ ). ;,ıe 
sefir Abdiillıak Hamit ... 

Emin Beliğ Belliyi, bizce ga
rip olmak şöyle dursun, ı:üzel 
ve manalı olan çifte hüı;iyetile 
çok yakı~ık aldığı Türk sahne-' 
sine daima da }'apı. ık . görmek 
isteria. 

NECiP FAZIL KlSAKÜilEK 
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VE 

• 
rı 

MAHKEJH~LER 

Si l~L1'.RDI:N ~ 

ŞiKAYET 

Bu \az, !~ilrcısincktcn, sr.,yısi ... 
ne ·ten çok şik5yet edildi. Bizzat 
bcnhn de :,ikavetim var. Bu küçü
ciık hayvanlllrı;lan neler çeklık, 
neler?. İ.jtanbulda sinek mi artı
yor. ne oluyor?. Şehır gittikçe te
rr zlcnecef:i yerde, daha beter kir
lemyor ır.u?. Çünkü, maIUın ya, 
sinek pis]i~e gelir. 

ki. g<Jnd rızasile geld,ği ~·erJen u
sanmı~ ve solufıu poliste alarak: 

- Beni zorla kaçırdılar, diye 
şikfıvet etmiş!. 

Zorla insan kaçı.rılacağına, ba -
hw;us ı,elıir içinde, pek aklını er
reez. 

Radyo makine ve lacı· 
balarını saklıyanlar 

hakkında ehemmiyetle 
takibata geçi!di 

İstanbulda kiracı 
olmak !

Belediye Reisli~i / şeh
rimizdeki evlenme dai-
1rclerini ~~n:şletip müs-
1 takil binalara ayıracak 

G~çenforde, bir kaç gün gazete 
aütunlarında yer aldıktan sonra 
ortndrn kaybolan, bir tatlı mev:ıu 
vardı. 1".fttJt kooperatifinin tcş~k
kü!li ... Verilen ill. haberlere göre, 
büy ük sermayeli bir mali te~ckkül 
meydııııa gcimckte ve <48 lira ve- ] 
ren, ınuaJycn şartlar altındaki va
tandaş!ara bir ev yapıp te~lim e
clilmel.tcdir. 

Dünyayı dar 
gören sarhoş 

genç kız! 
Ücüneü asliye ceza mahkeme -

sinde dün sarlwş bir genç kızın 
muhakemesi yap:lmışLr . 

İhtilaf eskidir... < 
. ·~ı.ı 

v uaıa· Ali Kemal SUJ\ 

Avrupa ;ıarbi cıktı çık•lı:l 
manya da türlü değişik!ıklt .,; 
radı .Helccanın tiirhisünü d~p 
Coğrafi vaziyet, geçen h~1~ sonra Ti ryanon muahcd~ ,. 
çok büyümüş olmak ve sııı<< ı'' 
birçok amiller şıındiye kad::" 
yıldı, döküldü. Vcrsayın h ıab" 
«:ından da balısedildi. BuııUJI ·i f 
raber aşikar bir keyfi) et~r.r. 
çeu bir haksızlığın tanıirı 1 ı' 
kikaten adaletin tesisi eıılC )* 
nilmiş ise yeni haksızlıklar•e<lıl' 
acınaktan çelı:inmc.k ilti:"" d B' 
Bu da es'.·i bir kaidedir. Şın• \~ 
ınanyanıu komşıılarile artı~ .. 1ı 
l.ıilları halledil:liği öğrenildi~~ 11 
man lııınc!.an ay !arca en· el b.• •' 
giliz Sİ\'asi muharrininin yur 
ruüs elduğ-n ınlltalea batıra ıt . 

Bundan bir mild<let evvel, sı.h
h.v~ müdürünün sövl<!<liği bir 
sow hat.rlıyorum: Belediye az 
t- isal veri\or, binaenaleyh, si
ncki<' mücadele .imk5n.ı yok, de
m ·ti. 

Bana öv le gclır ki, sinekle mü
cadele )'ollara refüj yapmaktan 
daha m!i im '.ılr 4tir. Herhalde, 
!>L m~C'lenın bir icabına bak.malı! 

ETİ, 

Bır >;azcte (.avadisine göre, b11zı 
kasaplarda, k<1yu..'1 eti dıı·e s11tılım 
manda eti bulunmuş!. Hemen yıl
dırım cezasını yapıştırmışlar! 

Fıh-ald, bu hilede, kasap yer
oen go~e lı:adar suçludur. F&kat, 
müştcrınin dall(ınlıkı hiç yok mu?. 
Manda eti ile koyun etinın nasıl 
tefrık edilemediğine doğrusu şa -
ş;ycırum. Fakat, lı:imbilir, aç>kgö:ı 
k&.'iaplar, bu ko.slmca hayvanın e
tini ne hale sı:ıkuyor !ar iti, hiıç 
·he ili olmuyor. 

ZORLA KIZ 

KAÇIRILIR l\JI?. 

Şa,yaru dikkat bir zabıta ve ad
liye hadisesinin tafsilatını oku -
dum. Bir kızcağız, i5tiyerek, bile
rek, güle oynıya sevgilisine kaç
mı~ .. Olur a ... Gönül bu .. . Fak.at, 
sonradan, oğl.a.ıun evini. yahut il
tifat tarzını be~emis olacak 

AVRUPA BARBİNlN 

YENİ MESELELERi 

Dobrice ve 
Kraliçe Marya 
Kral K.arol bir kere daha ,..r

betlere d~tü. Oilu tahta çı.kh Ba
ba ile oiıı1 itil !>.,. sene en-el ,.iAe 
ayrıl.mışlardı. 6-ç Ka""I e :ıa
man bir aşk yüri.nden Romanyayı 
bırakmaia mecbur kal.mı.ş, ba
bası ona Bo~ ka!)llarım. 
ka pamı.ştı. 5olU'a lıabıısı öldü. Bir 
cocuk olan J\Ii..,l büyük annelİ 
Kraliçe Marya ile diğer ileri g&

lenleıdM. teplam ilir iıeyeti». -. 
aayeli alb.ııda Kral oldu. O me
raklı tafsilit hila lı.ep hatırlaft.ıı.. 
dır, Genç Karo! gurbette hazin 
günler cönniiJtü. İııgi!terede bir 
takım davalar açm.aia aıe<:bur kal
dı. Kendine dair türlü neşriyatın 
önüne galiba niha;r<ıt &manyaya 
gizlice gelmek YIO bir emrlvalı:ile 
Kral oluvermek smetile ~ti. 

Genç Kare! talıtıı Prens Mişel 
de İngiliz mürebbiyelerinin ders
hanesine dönmüş olıfu. O zanıaa 
bu 'amandu Kare! Renı.anyahl .. 
rın Kralı idi, 

Annesi Kraliçe Marya bugünHıri 
gö•medi. İki sene evvel dünyaya 
veda eden Kraliçe bu seferki Av
rupa harbiııi de görmedi. Zekisile, 
inccliğile, batta yuılarile meş -
bur olan Kraliçe ronmunu yetit
tirmek için az çalı~nıamıslır. 

İngiltere Kraliçesi Viktoryanuı 
torunu olan Kraliçe Marya bir de 
hatırat yuıp buakınıştır. Onun 
için Romanyanm bugünlerincle 
Kraliçe Marya wıutulur ı:ihi de
iildir. Dobricenin Bul&arla:nlan 
alınarak şimdi yine onlara iade 
edilen kısmı, bilhas&a Balçık n. 
Kraliçe Maryanın hahrası arasn•
da çok derin bir münasebet ve 
irtibat vardır. Vunanın 30 kilo -
metre şimali şar.kis:inde ve Kara-

YEMEKLERL"< 

KOKCSU 
Yeni Taksim gazinosunun mut

faö;mda pişen yemeklerin koku -
!arı iç kısımlara kadar )?eli'.for -
muş! Bakm~lar ve ~rmüşler ki, 
muUağcn havalandırma tertibatı 
yoktur. Simdi, yeni bir ihale ile 
buraya bir havalandırma tesisatı 
:yapı!acak~ . 

Fakat. bize kavrsa, b.ir kısım ye
mek .koı;;ularlJUll iç tarafiara ııı.i
fuzuna müsaade elmelidir. Çuııkü 
l)urada bazı öyle emekler var ld, 
finl listesi iUMiri<len in iLap et ~ 
mek mi..rckün değil. Hıç olmazsa 
bu yem klcrden se(nlek ""' e
tini g-O~ert~miyen baı..ı mü~~criler, 
kokusile avunurlar. 

GIDA MADDESi 

FABRiKALARI 

İ.stanbul BahlopazarıOOıın Ba
lata olan mesafe u.zerınde guia 
m.ad<lesi imal eden hır çok fabri
kalar var. Gcçenleıde. buracını 
teftiş etmişler_ Bir de ne ı;örsün
ler?. Pastırma, sucuk, tcreya:'.( ve 
saire yapan öyle müesseseltr ,·ar
mı.:; ki. gıda maddesi fabrikas:n -
dan üvade bir hokkabaz atelye -
sine benziyormuş!. Meseliı.. veje -
talinden, kuyrukyaö;ından tereyağ 
yapılıy<1r, macundan bal çıkarılı
yor, kokmuş etten ili pastırma 
:imal ediliyormuş!. 

Öyle ise, bu müesseselerin ka
pılarill<la bllet lı:esip, halita casri 
holrkabaı.. dive seyıettirmeli!. 

AB ET RAUF 

deniz sahilinde bulunan Balçık gü
zel bir yerdiz. Balçık şimdi Ro -
manyadan ı:eri alınmadan Kraliçe 
daha evvel oraya büsbütün veda 
etmişti. 

Buraya kadarı şairane taraf. A
şağısı da maddi ve siyasi ciheti: 

lıı.giliz matbuatı Bulgaristanla 
Ro•&11Y• &rUlllda Dobrice ıuese
leııillİ.ııt halledilmiş olmasından 
memnun. Hatta (Taymis) müstak
bel AVl'apa sulhımua tesisinde 
milletler;n ild1sacli ihtiyacları bil
haSM nazarı dikkate alınacağın -
dan bahsetmektedir. 

Ceau'1 Dabrice tamamilc çiftçi 
menılelı:etidir. •Alta başaklı• di
ye de Miylenen bu memleket ara
zisi % 34 den fazla bir nisbette e
kibniştir. 6M bia küsur hektar 
anzi. Cenubi Dohricenin Romanya,.• geçın...adaa evyeJ, •ıo da 
Bulgaristıında yapılan tahrirde ha
rası bütün Bulpristanda mevcut 
demir sapan miltarının % 15 den 
fazlasına malilı: bulunuyormuş. 
Diğer ziraat levazımı ve tohum
luk da ona göre kıyas edllmek.te-
4.ir. 

Dobricenin en tabii bir mah
re.:i sayılan Varnadan - 911 ista
fütiklcrine göre - yapılan ihracat 
sonradan Dobricenin Roınanyaya 
geo;mesini takip eden senelerde -
kinden çok fazla idi. Dobriec Bul
garistandaa alındıktan sonra Vıız
nın ihracatı da azalmıştır. Bulgar
lar için cenubi Dobricenin milli ve 
ikhsadi cihetlerden ancak kendi
laine ait olalıileeeğinc dair ra -
kamlar gösterirken Rumen tara
fuaın da ı.u me..leketi elinde tut
mak için ortaya koyduğu sebepler 
yalna askeri ınülihaza.lardaıı iba
ret görülüyor.ı.u. 913 de burasıaı 
İkiaci Balk.an. ltarbinde Bulgar
lardan almakla o zamanki Kral 
birinci Karol hep Roınanyanın i.s
tikltalde askeri noktadan müda -
faa.u keyfiyetini düşünoıiis SllJ't
lıyor. Şimdi artık o saflla da ka
panmış oluyor. 

• • 

Son ,;Jn!erde şehrimizde rady<1 
fiat ar· gıttikçe arımıştır. Bu ara
da bazı marn.f marka ractyoiar 
""kaz bulunmaktadır. Halbuki ya
oılan letltik.lerde memleketimize 
hariçten .ııetörilcn radyoların hep
si satı..lnoam,şt.u-. Stok radyoların 
bazt ticar t an el-. ce saki ncl.ğı 
ve bu su: elle r:at aı L.rıld·~ı kuv
vetle tahmin olunr,.aktadır. 

Dif!er araftan ~..,asada r:i<lyo 
lln1 :tlort da pek ... ~ç ~ı..ı L..ırur.u.k
t~dır. Hatiçteıı r~ 'o Ll bal.a .. t az 
ııelırckle bcr:ı er y;,ı.', bazı :ıçık
r;ö.:lrrin fiatl ı-ı ·u lt ek için 
radyo = · ı '.fi "bı liıclı.&larüı.ı 
da al-:lıvar·k. ihı..:..l.ra H·t~n -
dtklen <ıtıpi C'i! ·· er ne l <.mıni
yetle tak'ba!a g<ç''mi_.ır. 

Üs ~Üdarda. elek~rik 
ııiçın kes;lmiş ? 

ÜskJdarda Atla:natasmdaki es
nafııı ele! tz-iklerde rerey anın ke
sı..n:esi vüzünoen 10 eylül salı gü
nü .aat 10 dan 17 ye kadar çal;şa
m~ .. klarını ve üstelL ... çarşa1nba 
günü sabahleyin de cereyanın 
tekrar ke..ık:i~i yaz!~ıştık. 

Bu münasebetle hu sabah elek
triılı: işleri umum müdürlükünden 
ald.ğımız bir tezkerede cereyanın 
kesilmesi sebepleri izah olunmak
tadır. Fakat mezkur semttelı:i ek
ser esnaf bu cevapta mevzuu bah
sedilen Conogram ( !) ile medlü -
!ünden :.demi malWrıat beyan et
mişlerdir. İdarenın rr:ektubu şu
dur: 

•Üsküdarda Bülbüldere cadde -
sine konan bir kablonun Seliınısır 
caddesinden ve Çar:,ıdan geçen 
kablo üzerine bağlanması i<;in bu 
lı:abfolar cereyanınm ke~ilmesi i
cap etmiş olduğundan, Kadıköy 
şebekesi 9/9/940 tarihli Lir fonog
ram ile mezk\ır sokaklardal<i ala
.kadar müşterilere 1()/9/940 günü 
saat 10 dan 17 ye kadar cereyan
larının kesileceği ihbar edilmiştir. 

Dün sabahki in kı taın ise dün 
yetiştirilemiyen bir isin ikmali iç;n 
sözü geçen kablolardaki cereyanın 
yalnız 10 dakilı:a kesilmesinden 
neş'et ettiğini s:ıygılarıınla bi!c!ı -
ririm .• 

Baremden istifade 
edemeyen muallimler 

İlk mektep muallimlerinden ba
ı.ılarının yeni barem kanwıundan 
istifade edemeyip bilakis dun em
sallerine nazaran derecelerinin 
müsavileştiğini ve bunun için de 
maarif müdürlüğünce teşebbiis
lere geçildiğini yazm:ştlk. 

Bu kere memnuniyetle ö~ren -
diğimize göre miktarı 120 vi bu
lan bu kabil mua!Emlerin :ııaa;;
larının birer derece yi.ik~dtilmesi 
için hazırlanan proje maliyece 
tetkik olunınt;.Ş ve müna.sip gö -
rülerek muameleye konulmuştur. 

erken? 
1.tanbuldaki h.:mcn hiitüıı ec

nebi ve ekalliyet mektepleri ey
liıl orta.sacla dersfore lınşlıyQr. 
Halbuki, havalar hcnü:ı sıcaktır. 
Birçok aileler henüz sa fiyeden 
dönmemiµir. Resmi mektepler ise, 
teşrinievvel haşında açılır. Uusu
lilerin böyle erken açliına'ilnda, 
tedris ve terbiye lıakınıından bir 
kazanç temin ettiklerini zannet -
ıniyoruz. Olsa, olsa, bu erkencilik 
..,na yarar ki, talebeden, bir aylık 
fula mektep lineti abnabil.ir. 

B"ORHAN CEVAT 

• Şehrimiz kazalarındaki evlen -

Eu te:,•kkülün gayesi, daha zi
yade ınırtavassıt bir ha~ at seviyesi 
yo~ı)'l!n 'c bir ev suhiLi olabil -
nıck için tasarruf hes:ı.bı aç:ıı::ıı
)Un nt. ndaş!arı kiradan kurtar -
nınk ve h3 larını sokarak müte'\ ıaı 
h~r e-.t sahibi kılmaktır. 

Koopel'>'IÜ te~ıu.;;ı cı!er, faa
Jiyr•e ~erse ,.e şin111.ılik proje 
halinde olan n!:zamnaın S.:ni ta -
hakkuk ettirirst>, bt1, hem h~J a 
bü ·ük bir hizmet. hem de şehrin 
imarwa eh oıınlyctli bir yardım 
olur. 

İs!anbulda, bilb!'.ssa son zaman
lanla. nilfu,ım ha~ li arttığı anla- ' 
ş1İJ~ or. ı::kcıek inıaıi irin bu iane 
kndar sarfedilcn ım miktarın 
arttırılmı~ olmasından da, bn ... nı 
anlı)' abıJ;riz. 

Şehir kalabal.luaşın:a. ort:ıya 
lı:eadılii(inden bir de mesken me••
ırun çıkı)·o•. Bugün. İstıınbulda ki
ralık ev ve aoartıman sayısı, bU 
iki yıl evveline nau.ran. çok az
tlır. Halbuki. son iki yıldır yeni-
4en hışa edilen biııalan da d~il
aünüz. 

Ev, aparlım.an lıuhnak husa -
suada en çok miişkülata uğrıyaa 
yalandaslH. az gelirli olan aile
lc-ı-di.r. Bir ins.an dil'-Ünü.nilı k.i, 
içtimlli mevkii itibarile. az çok iyi 
"" müstakil bir i.ka.metgi.'ıt:ı otın
ınalı: mecburiyetindedir. llaşmda 
fazla kala.bahtı da yoklar. Jfüıa
enııleyh küçiik. fakat temiz. derli 
toplu bir ev veya aparlıma.R klı&
lamak ihtiyacındadır. Fakat, ni
layet aylık sahibi bi.ı;. insandır. 
.&luayyen gl'liri vardır. O_ylc, uzun 
boylu bir kira bedelini biitçesio
den ayırıp veremez. 

İşte, İstanbulun ihtiyacı, temiz, 
4.erli toplu, kirası ut.m ikamet -
ıahtır. Cünkii, İstanbul daha zi
,.adc bir müstehlik şehridir. 

RNŞAT FI!YZİ 

Ders kitapları tashih 
komisyonu 

Mevcut ders Jritaplarındalti te>
rim yanlışlıklarının tashihlerini 
gözden geçirmek ve yeni terim -
leri t.e.;bit etmek üzere M~arif Ve
kaleti şehrimiz Üniver.itesıin<le 
profesör ve doçentlerden mürek
kep bir ibtJsas komisyonu teşkil 
etmiştir. Mezkür komigy<1n faa -
!iyetiı'e devanı etmektedir. 

----oc----* Ticaret ~emilerinıize ücüncü 
kaptan bulunamadığıooan süva -
rilik .;ehadetnraınesini haiz olan -
!arın imtıhanla bll ııemi!cre alm
maları Münakale Vekale\ınden is
tcuilıni.;;Lir. Teklif teUok olunmak
tatlır. 

ELİ .V1 BİR Zİ 'f A 
Bu memlekette binlerce talebe 

yetiştiren sabık Darüliünun Tıp 
Fakültesi teşrih Hocası Denizyol
ları Bashekimi doktor MAHİR 
TOKAY meslekdaslarının ihti -
marn ve ı:ayretine rağmen müpte
la oldu.i?;u hastalıktan kurtula.mı -
yarak ebediyete intikal etmiştir. 

Cenazesi bugün saal 3 de Şişli 
Bomonti İzzetpaşa sokak 30 nu
ma ... Jı evinden kaldırılarak na
mazı Teşvıkiye ı:amiinde kılına -
rak Feriköy mezarlı~ defne -
dilecektir. 

,......... .. , .. ~ . . ·- · ~-- ... ~~..:~-'"~-'?'~·,.;. ··~ u-.~ ıao· •'...,:>.;' " 

me memurlukları dau derinin h~ 
m ~n l<.Serismin ~k dar <1ld Ll{(u 
ve ıh,ıyaca gayrikafi geldiıii hak
k:nda beledıycye mül.€addit ;ı -
knyetler yaµılmış~ır. Evlenecek 
çi!tlerın aile ve akrabaları ıle ".!a
vctlilen ekser evlenme mcmur.uk
lar.nda kiıfi salonlar olmad;~·n
dan koric!Drlarda kalrnaktadır!ar. 
Hal ım.z nikah günü olarak umu
mi etle pazarte.>.i ve perı;em!>E-yi 
sc~: ... ...!".a- n -bilhassa haftc.uı~n bu 
1ki ;:.ı.· <rnde ev :nme d · e!eri çok 
.kal .. b~lıl. ol akla, iistüste yapı -
l:tu nik"' arın ~tlzrç E.. ri. ., -
ları:ıa rajimrn UL.lk yerlerde otu- ı 
ranLır er~en gelıncc, salo!ldaJ:i 
di~~r nıkiıh m ~r ,ı.mi bit!nceye Ka-

dar rahatsız uımaktadırlar. 1 
Be:drve rei.sliJ!i bu m~ne.< el:et

le <-\'lenroe dairelerini .ııenUet -
n·,e~ ' Ye !<;.rı rr,ı ktarda bekleıne, 
merasJm edaları ayırmayı lüzumlu 
bııJup ;.;.a.lal rda tetkiklere geç -
mı~.tr İlk ımkanda bunlar. resmi 
daiı·?l'-!r \C kalem odaları civarıa
r:n~an çJ:arılıp müstakil bina ve· 
ıa ayrı k..;unlara naklolunacaı< -
lar.Iır. 

----00----
Seviodirilecek çocuklar 

Her yıl yüzlerce fakir vatan ço
ruğunu giydiren Kızılay Beya -
zıt nahivesi bu sene de 29 teşrini
evvel Cumhuriyet bayramında 
:ıoo fakir çocuğu giydirip sevin -
dırme(?e karar vermiştir. 
Bun•arın her birine ayakkabı -

sile b~raber şapka.>ı dahıl olduğu 
halde bir ta:nm elbise verecektir. 

Kız.laym diğer şubeleri ve 
mektepler himaye heyetle .. de 
~dit.len yardım hazırlıklarına 
başlamı.:;lardır. 

IKLÇÜK HABE.RLERt 
* Şıehnmızdekı teleton abone

lerıniı1 sayısı 14 bini bulmu:;tur. 
Anka.rada da 40W abone vardır. 
Şehnnıizde ıelefon alan küçük 
e.>naf da zıvadeleşmektedir. * Piyasada teneke ;ız.lıf(tndan 
bazı konserve faıbr.ikµtörleri eski 
yogurt tenekelerıni toplıvarak k~ 
sip kutu vaomaga başlamışıardır. 
İngilteredıen ya'.ilnda teneke ıı~ 
lecektir. * Belediye reisliJll dun kav -
ma.ltaınlık.lara bir emir ııöndere
rek odun ve kömür ihtikarı va.,. 
ma,ö;a kalkışanların hemen yaka
lanıp milli k<1rumua kanununa gi>
re tecz.iyeleri içın .moodeiumu -
miliğe verıl:melerini bildırmiştir. * Şebrımizde daıbnık bır halde 
bulunan seyrüsefer teşkilatının 
Galatarlalti voıcu salonunun ust 
katında lA>planmıu;ı kararlaştırıl -
mıştu. 

* Kavseri parti teşkilatı mü -
iett.i$lığine tavin olunan Eminönü 
Halkevi reisi B. Agii'h Sırrı Le -
veııdin ev reisliitinden ayrılması 
münasebetile akşam şerefine bir 
veda çay ziyafeti veritmistir. * Çavdar ekmeklerimn şehri
mizde 30 - 35 kw-uşa kadar çık -
tığını ve fazla kepekli oldu_ğu ııö
rülerek belediyece harekete ııe -
cilmiştir. Di.i\er taraftan buniar 
kai(ıUara sarılıp satılacaktır. 

* Sehrimiz dokumacıları, Sü
meriıank.ın kendilerine iplik ver
mesini Ticaret Vek.iletinden iste
m.islerdir. * Şehri.miz<lı! terevai! fuı.tları 
ihtikar addolunacak •bır şekilde 
yü«selmiştir. Maliyet fiatı 85 ku
ruş olan kremalı tereta~lar 160 a 
cıkmıştır. Alakadarlar tahltikata 
~işlerdir. 

Henüz 18 yaşında bulunan Emi
.ne ismindeki bu kız evvelki akşam 
Beyaz ıt ve Çencberlitaş ile Sirke
ctde üç yerde bir hayli şarap ve 
bira içmiş \'e bilahare Divanyolu
na ç,karak: 

•-Bu gece dünya bana dar ge
liv<1r .. Hey garip Allahım nerede
sirı •.. diye nara atmai(il başla -
mı.ştır Onun bu lıa'ini görenler 
yoı~ ·n ıc e.ken durup merakla 
bakr- 'arsa da El:'ine: 

oı:- Nt: bakıvorsu uz bana_. U
ıtnr~u>. nr!.• hitııbı ~ halka haka
retle ~oylenmı,tir. E'TI ne kendi
sine sükônet tavsiye eden polis ve 
be!.:cılere de sataşm ş ve nihayet 
ilı:ara<.ola götür;..lıi;:ı dun de mah
keme ·e \"C'rilmiştir. Sarhoş genç 
ıkız net ieedc 3 gün haP5e mahkıiın 
olu11rrıu-?tur. 

Bir poEsi tabanca ile 
yaralıyan po'is 

Emnıvd müdjjrlıiitü dördüncü 
şube ımemurlarından Ömer ve ay
ni sulıc't!en Rıfkı ile diğer ba21. 
arl:adasları evvelki eecc Beyoğ -
lunda Panorama birahanesinde 
iQki icerlerken Rıfkı ve Ömer kav
ıta etmişlerdir. Bu aralık R~ 
belinden 1.al:>ancasını çeoloerek Ö
meri ağır surette yaralıınuştır. 
Gazinodaki f1alk bu kavııadan iir
•küp karışmıştır. Ömer Bevoğlu 
hastanesine kaldırılmış arkadaşını 
yaraııyan polis Rıfkı adliyeye ~ 
rilıp tevkif olunmuştur. 

Azgın mütecaviz 
Birkaç ay evvel Cumhuriyet ga

zetesi idarehanesinde kendisini iş.
ten çıkaran makineci Blumer is
minde bir Almanı yaraladığından 
tevkif olunup mahkemeye verilen 
Mehmet Ali i.:ınıindc birinin dü.n
ill ü muhakemesinde müddeiumumi 
ö!ü m kasdile yaralamadan 18 yıl 
mahkümiyet istemiş, dava karara 
kalrnışt•r. Mehmet Ali jandarma 
muhafa1.asın<la olmasına rağmen 
•looridora çıkınca davacının avu -
katı Cavidin üzerine hücum edip 
tekmelem i< ve el) erindeki kelepçe 
ile de vurmağa kalkısmı.ştır. He
men cürmümcııhut rnahkemesine 
verilmiştir. Bu azııın mütecaviz 
bundan ev,..elki celselerden birin
de de şahitlere hücum etmiş ve 
,2!_lları tekmel6111.İŞti. -------

BI rlmlzln Derdi 
Hepimizin Derdi 

Ankara istasyonun· 
da bir gişe kafi değil 

Ankaraya gidip gelen bir o
kuyucumu~ yuıyor: 

cAnkaradnn akşamlan ha
reket eden eksıml5 treainiıı 
yolcuları lüzumsıu bir zorluğa 
ve treni kaçumak gibi bir he
yecana düşürlilmelı:tedir. Bu
nun da sebebi, yolcnların bi
let işinin yalnız bir tek gişe ile 
başa çıkarılmak istenm.esidi<. 
Garda üç gişe mevcut eltluğu 
halde, açılan. bir tek gişenin 
memuru bilet yetiştirmekte 
güçlük çekmektedir. Diğer 
gişeler de açılırsa, bu :ıorluk 
kalmıyacaktır. Tren seyahat
lerinde yolculara o kadar ko
laylıklar gösteren Devlet ~ 
miryolları idaresi, bu zo:rln
ğun da önüne geçse, .. kadar 
iyi olur.> 1 

ROruanyada nasıl bir def:'.;,ıı> 
olursa ol.sun bu son olmıya< ~ 
Y i vaziyet ancak harpten\ 
kafi olarak takarrür cdecel•1

' '.11 
rs~ıtı"" Macarlarla Rumenler a .. ,_, 

o. kadar ihtilaflanı ~·ol uçan ~ 
sıhınn,-anın bir znmanlnr O•d ~ 
imparatorluğmuın tarilıin .< 1# 
biiyiik bir nıevkii vardL ı~• !il 
1699 sem.,ine kadtır dahıJı • 
mU:.tariyetle impamtoriu~ ı I!' 
bi l>uJunan ve o tarih ten sollr 
ayrılan Transilvanya geçen U~,I 
harbin sonuna kadar Ma~•r .• ~1 
kalmışhr. Fakat 920 de Ttr) .1 
muahedesile Macaristan bur~ıl 
R-0manyaya luraknıağa J11< f.. 
kalmış, şimdi aradan 20 seJJ:ı? 
tikten sonra tekrar almış d il 
tir. Tarih noktasından T<B?' tıf 
vanyanın Macarlara aidiyetı ~ 
liı.m. Fakat ırk noktasından 

1
,· 

şık bir keyfivettir. Transil~ııDı" 
nın şarkında Macarlar ekscrı(4!'. 
tedir. Garbinde de Rumenler;/ 
tur. 920 den evvelki hududu il· 
edince Rumen halkını ]\Jacar ,lf 
taaın idaresine vermek hizı111 _,r 
caktı .. Maamafih mübadele < pf 
nın kabul edildiği görülüyor· . f 
risi için de bu yüzden herha~gı;I 
lahlı bir ihtilat çı1'ıııas~ •:; 
"eçmek bugün Romanya ıle JıS 
şuları arasındaki davalarda .~,I 
kem vaziyeti almış olan ıo• df 
devletlerinin hesabına uygun 
ğildir. . 

Alııeaklılar istedikleriııi al~ ıl 
sonra Romanyanın mülki t•ııı' 'ti' 
yeti artık tekeffül ediliyor .. 'I 
maıniyeti mülkiye- tabiri lı~~' 
manlar Osmanlı imparatorl ôtl' 
nwı muhtelif umanlara• •~,,,; 
tiki muahedelerde çok kufi• iPI 
bir tabirdir. Diplomatlık ilcOI ,-ıl 
bövle yerleşmiş, kalmış sö~}er )il 
İcap ettikçe her taraf bunları 
dine göre ileri ııönnektedit: tf 

cTamantlyeti miilkiye• ,.ı~d,r 
min edildiği muahedeye 1-'!.ô";f 
tan sonra zayıf taraf bir JJl1~ 'i 
dinlenir, çok geçmeden ba~l< ~ 
meselenin lum;ısında kalırdı· 9f 
mesele mühim bir lıısun toP~ 
ııitme ile cbal• .fedildikteıı i"ıtl 
yeni vesikada yine c taDt•"' f 
ınülkiye• ni.u temini rdetİJle 

dilir. - P' 
Şu takdirtle Maear - RUJ1le f 

tilifı sade geçen 9%0 Tiryaoo0~.,ı 
alıedesiniıı bir ınalısulü olııı' l 
daha eski<lir. Iıomen - Ma••!.~ 
litlı bir gün yine tezeıenııı~. 1 
mi?. Maziye bakmu bu g .;,1 
valarda isti..kbnlin temin e&'. ,J 
veceği söylenebilir. ~f 

Mahkum ka~akÇI~ 
-.Er<1in kaçakçılarından M~; /,' 
ve Osman isminde iki sah.ti<. 11ı' 
5 inci asliye ceza mııhkem~ ./ 
fından l er yıl haose ve ""°·~ ' 
lira para eezıısı ödem~e r1I 
Jalın olunmuşlardır. 

jİ 
" * Avlardır bir türlü ~ 1./ 

il. dil · ---"·tura ·:~ an e emıyen '-""'l.llO .. ııJV 
lan liste&inin artık ön~ıl tif· 
hafta cıkarılacaih öi!reniltll15 

, 

-=============,==========-zı=====-----=.=:========c=::========:=:c==:======================~=====-====================-=====================;======-=====x====:"'.':~~, 
defa memurin müdürünü. gördüm: · Ergin ve .. ismini bil.mediı?im co- tllıızallc1·eı~< .uuyoıuu. ~11• trl. 

Son TeJgraf'm edebi roma•: 57 

G.ÖZ.YAŞLARI 
, ETEM iZZET BENlCE 

...t- ~ • 

-
Ye. Ruhiye dikkatle bakarak i-

liv etti: 
- İ<aret ettij!iniz kısımların da 

ıkunması mu va.ilk bulurum.ıştur. 

Z.\BIT KATi.Bi OKUYOR 

Zabıt katibi yeniden c\wnağa 
başladı : 

Tem.muz 
Müthi parasızım! 
- Bu de~inııen ne ile döne -

cek'. 
Derler.Ben de kendı kendime 

soruyorum: 
- Bu iı;ln sonu neye varacak?. 
Saatun. altın kalemim, kol dük

n:elerim, kıravat i.ltnclerını. fula 
elbiselerim hepsi hepsi çoktan git
ti. İlk önce rehine ko)"tn tan baş-
1..\y arak sonra teker teker e.lcien çı
kardık; en sonra da lA>ptan kap -

tırdık. Üzerine oturacak bir san
dalyem bile kalmadı . .Ne var, ne 
Yok elline geçen, l(ÖZÜJne gözüken 
he~y k.oltuık.çu Moiz efendinin 
dük.kıinını boyluyor!. Kafir Yahu
dide de hiç ıned:ıaınet yok. İ1ıi al
tına aldığını bir şey için: 

- Yarım kağıt şöyle böyle eder. 
O da. senin güzel. hatı.rın için. 
Dfyor. Şimdi bir de: 
- Eski milşterilik. 
Çıkardı. Birley götilrdüm mü: 
-&ki nıiişterimsin iki görum. 

Sana da eksile söyliyecek değilim 
a .. Fazla etmez. 

Diy<1r, elime beş on kuruı sır 
loştıınyor. HMSı. da y<ıık. d.eiil. Sa
hiden eskidik. Altı aydan fazla ol

, du. Daha bir yerden beş lı:ur04 eli
me geçınrdi İlsiz w baınbıııı bir 
adamım!. Yüz defa nazın. beli :yü 

- Ne yapalım?. Biz de mütees- cuğum hatırilna ııeldikçe bana nef- larda Napoliııin Gaet kalCS1 p 
sirlı amma, münhal bekliyoruz.. ret, isyan, gay-ı: tasıran roşkun bir >lZ kralının düı;manları tat 

Diyorlar. Aç olan, parasız olan his selinin icinde buğulup kalı - dan muhasara edildL ıe'.: 
beniın.. Qnlara ne dei!il mi?. vorum .. Bu anlannda hayattan Sultaıı Cem.in nilşi Gaet ~e''-

ij?reniyoru:n. kend.i:mden ii(re~- de idL l\lüzakere bir sene '•'/ 
Teşrinisani yorum, bütün her şeyden ve öıın- etti. Kaleuin muha>arası u 

rünııden ii?:reni-,.orum!. Ve .. Üze - ediy-0rdu. ~ Seksen kapırun ipini çaldım. 
Ya ben aforoz edilmisim; yahut 

dt ıs yok. En eski. sarntrııi ahbac>
lanma gidiyorum: 

- Yahu.. Bana bir iş!. 
Derdemez hemen suratları aso

hyor, ellerini uiustınma.b ba,ş -
lryorlar. Ve .. bekliyorlar: 

- Gitse de kurtulsıok!. 
İş istemedin m.i hepsi can ciiıtt. 

Hatır soran sorana!. 
Ba.zan tevki!ha.nedek.i o müthiş 

rüya ııözümün önüne ııeliyor. 
Nestin1in: 

- Daha dur bakalım sürüne -
ceksin!. 

Deylşini hatırlıyorum. 
- Allahım çilem dolmadı mı?. 
Dfyar, üzüntü, merak. korku ve. 

endişeden ürtir titriyorum!. çar. 
;pişmanım, içimde cı ve sızı keli
ıroeleriDi.n ifade eder.ııediki bir yat
~ ıstu'bını duvuvoru:ın! Fa
lı;at, iiişten çoktan geçü!. Nesrin, 

rime gelen l.inet karşısında sinip !\o. 161 ! Yasan: M. SAMI KAll.AYEL. Nihayet, aktedilen p:ıll~ ~ 
kalıyorum!. mucibince, Sultan Ceınin "'fi''•, 

-Ne yaptım?. Cem'ı"n matemı· gu··nıerce su·'rdu·· muhafazasına memur o)ao,;ıJ•, 
Divemiy<1rum.. !er Napoli kralına lesliı:n "" ~-
- Ne yapacağım? da bilınukabele geınilerioıl1•,.eıl(, Di · Öyle olsa buyurtlu.m ki kaziye- yolladı. ~ Napoliye ıı:ekli (M. 1 ,..._ · ı · · sa ı 

vemıvorwn.. ~ r~ansu esır erını ı··· 'J 
_ Ne oluyorum?.. sinin dahi malfimun olup merhuM 1485.) Sultan Ceıni.ıı naşi Napo ı~ııl"' 
Diyemivorum!. Müthiş biT sinir ruhu mağfer için tahtı livayı ada- Elçi Sultan Beyazıt namına, Ce- tirildi. Of şatosuna konulıl~J·ô·i. ~ 

bozgunu ve sarsıntı içindeyim!. let intimılıuzda olan camilerde lllİl1 nişini istiyecektl. ~iniıı. bir Bcyaz.ida adamlar gönderı 1111,ı!", 
Daha bir CH/ 

Artık hiobir ümidim ·, ok!. 
Kolaylıkla hükmed.iyoru.m: 
- Naran benim olamaz! 
Ve .. hiç düşünmeden söyli.,.e-. 

biliyorum: 
- Onu ka'/tıettiml 
- Fakat. ben lı.Qla <lllun fı.ştkı.. 

yım. Hii.la <1nunum. Hila o ııöz.. 
lerin, o kon11ŞUŞUn, o ııülüşün, o 
kıvraklilığın esiriyim. G<iz ka -
paki arımın i<iDde <1 var. İdeali:ın-

Wevamı oor) 

namaxın kıldırsın• (1'7. vazifesi de Sultan Cemin nişi ha- Şiındi de Napoli aY•J<l• , ~' 
Sultan Beya:n<Ün ı.u hükmü ...,aa bekllyen Ayas beyle Celil Sultan Ceınin ıı.Cşindea paf fi 

kendisinin ne ruhta bir adam ol- beyi görmekti. Sultan Cemiu. ne parmağa çalışıyordu. s~"'ıff.,ı' 
doğunu ııöstenn ..... kafidir. Miii- mretle vefat ettiğini anlıyacıılttı. yazıtı.. külli~ para ;s . ~ 
telı:i ve dindar olan Beyazıt ayni Türk el-.;isi Cem Sultanın nnşini larılı. #~ 

__ ..ı.. -ı d ~L t --' talep etti. Fakat, muvllffıık ola- ,,, zam..,,_ og wıa a nas .... a ..,...... B"6'0- ._ -"-"Jtu··ıer ara~' • • 
du :madJ. Nişi vermek istemiırorlarılı. on..a ,_ "~ ~ y•P' 

yor · taya »-- da -· ... b. Nişi • • Sultan Cemin matemi ır;iialeree Sultaa Beyurt bir sene sonra • •.- ....,. 1, 
sfudü. Sultan Be,.uHnı YePu Nııpeliye bir elıei fthıı yol!Mı. SU- tiyordu. ·ı~' ( 
endişesi karietiniıı Ditiıtf vll8i- tan Cemin na.,iıai iııte4i. Fraı>AZ lı:rah Şarlin istı 11 ~; 
yeti mucibince kendi toproğıaa Türk eleisine '8 eevap Yeri.hli: tında neye uğradığını ~şıt9 ff' I 
...,tirtınekti. -Bq lıia tlilka altını '1'9l'iaiz Te poli kralı ~ dirilınıştı~jlıı'ı 

alamı. sızlann topraklarından çe ..ı 
Sultan Beyazıt Nıısıollye bir dcıl Jtımlıtr lıep ~ 1-bi knvvet IQ'lenıişti. fil'' 
fil Müı:ıı;ietıiisseJAtiıı. cit 1S2.ıaT. imalı Şul F>• J til0 lil' amliftiL ( A.rJcol' 
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aponya artık Macar - Sovyet jlngilterenin Ka- '.· :;:,~J:f tıaıienleı:iudeı 
d f b •k ı TeJlris eden: MUAllMIJıALNfUB Ucuz mal anlaşması na a a rı a arı- Krajovada iıauı.ınnı• oıa ... 

do''kemı·yor _Budapeş(• ~' (A . .&.>- stefani na siparişleri :::.:ak ~=an s:.!:rua; 
a1ansı.ndaıı: Bir a7 evvel Mosı...- .. 

'l' k .,.__ •Lt t h reşte teati edilmekteol.ir. Anlaşma 0 ~o 14 H vaya gitmiıı olan .....,.ar ... 158 e- Londra 14 (A.A.)- Kanada Mii· 
ritiy, ~' (A.A.)- D. N.B. a- yeti, Budapeşte~ dömnüştür. He- mucibince cenubi Dobricede vazi· 
titı f "8>:ırı Matsuoka. japon ha· ,_ himmat ve İaşe Nazırının, dün vu· fesine başlıyacak olan Bulgar k.o-
illııd ıtar~t birliıfinin bir toplantı· yet reiııi orta elçi pa~uindeıı ku bulan beyanatına göre, Kana- misyonu bugtiA Vanuulan hare-
~ kka, Cunün iktı di me>elcıl.eri Mickb, Kont Caannin de iştirak da ile :b.ciltere, Kanada harp fab- ket ede<:ektir. 
•ıt .'._"

1
da bir nuluk sövleıniş ve etmiş olıluğu wuııiardan müta - rikalarına müştereken 2?2,600,00I Rumen. Macar muhtelit konıiır 

ı: - c sunJarı demi tir: şeldı::i.J. bir heyet hunrunda SoT- dolar tahsis etmi~lerdir. Bu fı!b- yonu da iki memleket arasında 
taııı·U• :ınnll· r dökmekle japoa - yet BirHği ile Wr itilifnaıne ak· rikalar, senede 8-00,000,000 dolar yeni hududun tesbiti ve buna mü-
, düıı' . ld t kıı metinde malzeme imal edecek- t r . l 1 ' .. .. k .. "ti . ;a pıyıısasını e c c - dine müncer olmuş olan müzake- c errı mese e erı &oruşme uzere 
Poa;"'hıanlar ge(mi~tir. Şimdi ja· reler hakkında malil.mat ve iza· ler.;.r, Şimdiye kadar İngitıerenin Vıyanada hariciye nezareti bina-
!ttc ~· k~ndine nınlısıL~ olmak ü- hat vermiştir. Kanadadan aldığı siparbler 208 sında ilk toplantısını akdetmekte-
40 • , 1r ıktısadi blok teşkil etme- l l l d•• - d- milyon dolar luıımetindcdir. Er- dlr. 
dır .::~nıalıdır. İşte bu maksatla- Po ony a l arın uşur u- zak ve inşaat kerestesi mübayaatı Macar hüküıneti örfi idare ka· 
land •c_aret ve sanai nazırımız Ho- v •• Al t yare)eri bu ı·akaına dahil değildir. nuııunu ilhak edilmiş olan şarka-
,,~,,,a liındistanmda bir seyahate gu man ay Amerikanın pasifiktec rıızisi ile Transihanyaya da teş· 
dahil ~lıt, Uzak ııark zi:ınresine Londra 14 (A.A.)- Pat ajan • mil etmiştir. 
f,,1 h' n~unan ınenılekellerin men· sından: Geçen perşembeden bu mÜdaf a&Sl Romanya valide Kraliçesi Prcn-
d a ırlığj jap.,nyanın bu ı.ümre- çarşambaya kadar &eçen bir hafta ses J,;leu de buı:ün hudutta oğlu-
li, r· arıe bulunan memleketlerle zarfında 303 Pelonya hava filosu, Vasinııton 14 (A.A.) - D. N. B. na mülaki olacak ve birlik.le Bük-
llıe,h '?ünasebetlerde bulunmak 50 Alman tayyaresi düşürmüştür. bildiriyor rcşe dö:ıeceklerdir. 
~İta ~rıyetini unutt:ırınamalıdır. Bir ravuş, kendi lıaşına 6 tay yare Kanada ve Amerika yalnız At- Dil:er taraftan Romanya ile AI-
lıııın 1'Ponyanın usak şarkta bu - ~rmüştür. Bmıların be:fini bir !antik sahillermde deiiil Pasifik manyı: arasuıda henüz \'azilı olmı-
ij'llt ~hn İptidai maddelere de ih· günde düsürmü.ıı;r. Bu cesur pi- sahillerinde de müşterek hava ı yan nıüna>cbetlerin aydmlatılması 
'y 1 Vardır. lota, General Sik .. rs.ki tnrafıııdan üsleri tesis edeceklerdir. için, Berline gönderilen !Cral Ka-

lıll&ll lı"manlarında Vtirir.tuti Mititaitt nişanı verilmiş- Vaş.inı:ıtonda iyi ha<>er alan mah· rol znnvınındaki ı;ençlik reisi Si-
filler, Amerika • Kanada görüş • daroviç Fon Ribbentrop t:ıraiın· 

Sovyetler Tuna 
ve Almanya 

(B•p=eb1 edea devam) 
kmıdl hakiki menb&t ...., milll • 
lıazalanııa lleCl çebeet m~ 
lı:ildiselerin Se~ Birllllıtin 
sabrını tükete~ yine Ta· 
na konferamı münascbetlle ...ıü 
istiınzRÇ orte7a koyuyor. Dıt iti -
barla, Sovyet ltus7a, her davama 
hallinde kendi bildiğini yapmıy• 
Almanyayı mezun kılınaDlJJ! bu
lunduğnnu hafif bir ihsas ve ihtar 
mahiyetinde olarak ve ilk defa 
alenen ifae etmiş bnlunuyor, ıı.. 
melrlir. 
Şimdi Almanypıııı hu ihtar ve

ya istimzaç kaq:ıs.mda nasıl bir 

hattı hareket takip edeceği ve na
sıl bir mukabelede bulunacağı ha
kikaten meraka şayandır. Bu ha
disenin en kritik noktal:mndan 
biri ıle bu istim:ıacın müstakbel 
Aln1an - Sov:vet münasebatına 

yeni bir veı;he verı::ıiyc 5cbcp o
lup olmıyatağıdır. Iltı i~tiınzaç ile 
Alman - Sovyct miinaseb:ıtı müte
zat menfaatlerin ve göriişlcrin 

şiddeti ile bü:.bütün rekabet ha • 
!ine düşebileceği kadar her iki 
de\.'l ~tin yeai nıcselC"ler üzcı·inde 
anl;.:.şnınsıun da \·esile olabilir. Bu 

itibarladır ki, ayrıca ve bu bakım
dan da hususi bir elıcnınıiyeti 
haizdir. 

ETEM İZZET BENİCE 

İtalyan Somali.sine 
b• t db" 1 meleri esnasında Kanada hava ıl ~ b 1 d · ı · tir 'ı· ır e ır talyan -u-stemleka" t an aa n e 

1 =~ . t " - üslerinin müştere!<en Vanlmer ve Yine dün Romanyanın Berlin aa.rruz 
lt,ıe •.na. l• (A.A.)- Resmi gne- h • d Kraliçe Şarlot adalarında tesi- sefiri Romarıı Fon &ibbentropu c ı !ucl •ahlfoden d<vam) 
tor. 

1ı:!•şaı' edca bir kararnameye nazırı garp cep esın e ııin.in karar altına nlmdığına dair zi•·aret ederek vedanawesini ver-
t. '• «l bti , Kahire 14 (A.A.) - Dün ak-
ün en limaalarma giren - Faris 14 (A.A..) - St.efani aı·an- iiı:ııalarda ıbulunulroaktadır. miştir. 

Düzı7amn - ..._ı T..ırosn. 

CESAR ROMERO ve MARJORI VEANER 

Y Sinemasında tarafından SAR 
MADENLER ŞEYTANI 

Cıırip ve gü:.:el fil minde ıiansedilmektedir. 
Kahkaha.. Heyecan ve alkış sahnelerile dolu bir film . 
İlaveten: hmir enternasyonal fuarı bütiin tofsilat.ile Türkçe 

ııözlii. ı 
B !!'Ün saat l de ve arın saat ll de de ten.zılAtlı matine 

AH. NE KADIN •.•• 
( Fı·anaızc sözlil) 

MEL VYN DOUGLAS - VIRGINIA GRUCE 
Salı akşamı SÜMER Sinemasımda 

lraçE BERLiTAŞ Si EM.ASI=~ 
18 eylül Çarş~mba ı;-iinündcn itibaren 1 ci vizyon filmlerine başlı· 
ya"aktır. Sinema Jlliiıli-:)•di biiyilk fodaki\rhklar ı>~ral: bu 
sene Beyoğlunun 1 ci sınıf sinemalarında göstcrileeck fllin:ılcrin 
en iyilerini intihap ve tenıin etmistir. 

Sa\·ın miişt.crilcriınlzin istirahatlciini temin bnsu5unda sinemn 
dahilinde lıir cok yenilikler yapı1mıııtır. 

İit&nbul Fiat Mür kabe Koın"syonunci n: 
İstanbulda nıevcut bil(imum saçların miktarım t.e..,bit etınck 

olch.•.;, 1dan: 
ı - İJAn br.ihlndc h3kiki ve htikmt ş:ıhıslar he-hangl b:r Eiıf">tla c-llerinde 

bulundu,...ıukları bilUınum saç, nev'i ve nukL.arlannı bu il.An tarihinden it.:baren 
beş iş gu:ü.i iç!nde i:.,t&ıı·.1 U 'ıat murakalJe koıuı..,--yununa bilu~ıc<.:eft..h::ı·di.ı:. 

2 - İJAnı nıUteakıp ya~ulan bilılmum s.aç alım ve satıml:ır~L'l da alım ve 
satım tarılunı takip eden beş i~ gunü Jçi.zıde kimden al.:.."ldı~Lrıı ve kime &J.t !
dığını bildirmek suret.ile b~yanı llzımdır. 

3 - 16 sayılı karanıam.e hükü.ııtleri dahilinde ellerinde san'atlarıru ifa itin 
200 kiloya kadar saı; bulunnn sobacı gibi küçük. esaaf saç beyanatına mecbur 
değildirler. 

k •aıı .. -ı · "- sam resmen bildirildıi!ine göre, l)ıtt ~ arın ı.e.ıli isimlerı ..., sından: * Suriye hududu 14 (A.A.) - İTALYANIN FRANSADAN · ili ı hıı.Ju dutu lim · · . İ İngilülcr, ltalyan svmalisi hudu- ğüne ıevd.J olunaca'<lır. 
1 ıı, Vap n anın ısmı - İtalyan müsteınle>kat nazırı D. N. B. BiR TALEB dunda, Valgari mevziindt>ki !tal- -------------------

4 - Beyannameler İstanbul fiat murak;;.ıbe komisyonuna hitaben ya:.:ılacak 
ve Bahçe!t:ıpıda 4 üncü vakı[ handa 4 ilncü katta nw1Laka ticaret ınlidurlü-

(8652> 

~~... Urun ,._.....ıa yazılı ltu- ~neral Tern••; ·beraberinde Al· ' Terhıs' edilen Fransız asker'.e - Röytcrin bildirdiıfine göre, İlal- ,t, · t ~f-d •• 1 •• ~ ~ d "··ası ı· .. _ ~ ~ ~ y·anlan terdetme"e muvaffak ol- nın•ye 1 u ur ugun en. r azımuu:. man mlletemle!keler birliili şefi rini hanuı iki gemi Beyruta ha- ya hükumeti, Vişi hükumetinden ~ • ' 
,~a .. rısadaki yahudi)er G<ıneral Von Epp oldk.ı;:tu halde reket etmiştir. şimali Afrikadaki bütün Fransız muslardır. --<>--- Müdiriyet hizmet olonıobılı ile motosiltletlednde kullanılmalt üzore alın-

t' •ı•ı l• (A • ) N B b'ld' hes' dek' uh ebe mey ,_"'ıı:ııl~P...aJ~ıı=ı~~~~~~lllll kıtaatının terhi•ini istemistir. İta!- masına ihtıyaç gi>rülcn azı 10000 çogu ~501l0 litre benzin açık cluiltmeye kon· 
1 ~flr· a·· ~. - D. • • 1 ı- a:arp cep ın 1 m ar - yanın, J\olt5ıra karşı yaptığı askeı'i * Tcsrinisaniden itibaren tica- muş be de talip çıkmadığından eksiltmesi 21/9/940 cumartesi günü saat 11 de 
•tııı.~ .11kUmetin evvelce kabul danlarıru U7'1lll uzadıya ~ezmiştir. z~ngin dilenciler sefer için 'l.'unustaki Fransız kta- ret gemilerimizde yeni ve zamlı yapılrnok üzc.e ••mdit eJilmi •. ir. Benzinin m:uhaınmen kıymeti 3750 liradır. 
\'~bud· ıst~mcdi;ıi ve Fransadnki Nazır TeUZJi. Parise dün öğle- atı:·n ıne\'codiyetini ciddi bir teh- bir navlun tatbik olunacaktır. Muvakkat teminatı 231 lira 25 br~:ur. Taliplerin ayni gün ve saatte mildiriye.. 
c,c ılerın · _., · t b't ede- · ( 1 inci •ahifeden devam) •o'- vazıy=nı es ı den sonra gelmiştir. Mll!11laileyh. like tetakki etmektedir. !erdir. timiz bma•ında kurulu komihyona ıartnameyi görmek için de Ş. 3 müdür!Ulü· 
di·· "'n satüı-·n a~i zanıMlliil- Evüp eamü civarında dilenen · ı ================il i;:illd ...... ı ...,... t pazartesi akşmna. Londraya vasıl ita )'nnın terhisini istedi~ i as· _ ne ıııüracaatlıırı. <8~0l• 
d. •n daha •aL..L tabakknk o- !Hüseyin isminde bir ihtiyarın da · 'k 1 -----------------------------''•k . . , ..... olıınııs olacaıldrr. kerın .~ t~rı- 200,?0~ ki~idir. Fa- ı Deniz Leva-ı:ı:n &atı:ıs!• 
ı.~lif gı?ı görünüyor. Hiikfunete Patlaması bekle- poturunun paçalart arasından 30 kat Vışı hukuıııetının, bu asker- ., • . . \ i L A N 
~ıqlt edılen proje, sabık dahiliye kağıt lira ve 10 altın lira çıkarıl- Jerin ~e.ıeral, Dö Gol~ i~tihakı kor- •~:ıı ı omısyo;ıu ilanla~ 
lııu,a~·l\tarkarun kanun projesine mıştır. kusu.ıle ltal~nn ~alebını k~bul et- 10 kilo Sert fosfor bronz le\·ha 0.40 lstanlıul Beşinci İcra Memurlugv undan: 
d•tp- ıh olup nek cezri tedbirler nen bomba Di~er iki dilencide de birkaç memış oldu'l'U rıvayet eılılıııekte- E .

1 l>.r~~~ •tnıektedir. Bu teklife na- kurıı.s 'bulunabilmistir. dir. · 100 ' ''ersı macunu 
lerd. \'•hudiler, serbest meslek- --<>-- . D'" 1 ft , 1 1 .. k. 2 adet Emaye kademhane taşı " •n Londra 14 (.A.A.) - Saint • Pa· ıKer ara an ;, man ıu uıne-

ı,;'l•tr ' ıııatbuattan, telsiz telgraf, D •• .. J t' d Fr d . ı· 1 d b 50 > Uzun saplı fıı«:a 14 numara 
' O uJ kilisesinin emniyeti hakkında UQ gece UÇ ran~CVU ı e, ansa a ışı:n 1 atın a U· 
tır l ve sair mesleklerden uzak- ha'la' en-'•~ h'---~"--"·tedir. 250 lunan iaşe mevaddı stoklarının 20 > Kalem !ırça 1 ltıcaktu ~ .~ .. u.ll~ 4 b }d 75 > Kvnlplc .;igorta. O amperlik 

1( . kilo aitırlıiıında olan yüksek infi- evı ası ı yüzde 58 inin teslimini İ>lemiştir. 

I • El Bu talebin de reddctiilmis olması 5 > Kon1ple sigorla 200 a'nperlik r a içe en laklı bir l:ıomban.ın kilisenin va- Emniyet nıüdürlüg" ü ahlak zabı- 25 B k • t hta 

t • muhtemeld[;'. > "·a.ı ana r 

l 
.kınına diişınü.ş olan beş bomba tası tarafından dün gece yapılan lin red ke•·fi.,-etlerinin ya Pe- 4 Roda Gradın halat 2,5 burg. "y t d t• d '~··"-· edilm kte- ani bir baskın neticesiııde istiklal , •• h !at 31• b 

.. ~ C$ e en geç J ::s:u ~:::;:k_.= şoscy~ sap- caddesinde Büyiik Brilanya otelin- ten hi.ikı'.ımctinin çekilmesini, ya- ı~~ n:etre Ç:ik ;eı : 2 l/; u:g· 
• .. d ı d k d hut U:ı Alnınn i~rralinin d!ğer Frnn-

ı.Q~ı':•ste 14 (AA..' "'teiani a- larsnıstır. İnfil!ık ettü!i takdirde .. e 0 a ar a 7 genç a ın ve 6 er- sız arnz;s•nin bir k1'm:na ve "ll· 1 Jl<yfa > > > 2 > 
;t •ıd ,_...., 1roı:,. ...... .; b' ·d kek nıü.nasebetsiz vazi:yetlerde "' 3 ı 

~i 11 1ıtıı: Romaa~ valide krııli- Saint - Paul ~ ınastnın cı - hut taınnr.l'na teşmili gibi bir ne- 1 • > • > nı m 
ı. t ,_ k ynknlanmışlar ,.e ol<İ k•. atıl • 0 b d k 4c--·2·xı2 ~Ilı en, dün akşam beraberinde dl hasarata u~aıınasından kor ul- tice tevlıt etmesi de muhtemel gi>- 5 adet ış " • ux 0 

v, b •rıy• Prenslerinden Nicola maktadır. mıştır. rülmektcdir. 4 > Çıralı 4oox2sxs 
l • ..,~ Gizli randevu evi halinde kul- X X 
~lldu· Yanın Roma sefiri bu - * Ohanııhai 14 (A.A.) - D. N. !anıldıkları haber Rlınan Kurtuluş İŞG.\L MASltAFLARI 07 > Fub. tahta.;ı 400 20 2

'
5 

, ltraf·u halde buraya gelmiştir. B. : Nan.kin hükCıanetı, milli mec- caddesinde Yaneccr sokağında 16 Vişi hiikiımei, Alman ordusu • 46 > Pirine menteşe ınaa vıda 6X2 
1~1\c d~~e Bükreııe doğru seyaha- lisin 1 kanunusani 941 de içlimaa numaralı ICalinanın aparlımanın- nun is"al masrafını üdemcğe de- 1 kilo Pirinç kafes çıvl.iı 
~~e ~ Vam etmekte olup kendi- davet edilmesine karar vermiştir. da da 3 kadınla 2 erkek, Kuınka- vaın eiınckledir. Bu para, müla • ı adet Keser 
~llıa ıtgoslav hudnduna kadar Bu içtimada Çin kanunu esasisi pıda Nişancada Türkeli sokak 1~4 rekeııin imzası gününden itibaren ı » Zıvana tC<1teresi 

~d~eck[.:ının Roma elçisi refakat kabul ve mer'iyete ııirecei!i tarih numarada Bayan Fel'idcnin evin- günde 20 milyon mark o!ar"k te~- 1 > Testere 
l~d, k ır. Prcas Nicola ise Tiryes- tavin edilecektir. de de 2 kadın ve bir erkek yaka- bit edilııı:sti. Fraımz hükıim"ti bu ı > Pula.oya 
l<ınta Va bir müddet kaldıktan !anmışlardır. masrafları korşılamak üzere ha- 1 > Kaba rende 

1 enediğe dönecektir. --.o-- zine emrine ·10 milyar a\·au.s veren 1 > Perdah rendesi 

c: llııt tevkif edildi Du"n gece • Mulr .. bı"l İng·ııı·z hu··cumu bir kanun larihası ne~r.tmi~tır. ı • Köstere yenı ..... llAVA MUHARPBELt:ai 1 > Mokk•P kolu 
bı1}1n.~., 14 (A..A.) - D. N. B. DE','ı~M EDİYOR 10 > Mul-.telif eb'otı., makk•ı> 

'(. "f •dd ı• b• (l inci sah.Jtt~~t!n tt~ı.a1n) Vı: or: Ve ŞI et 1 lr ın· gil'.z ta»_yareleri, Berliıı iize- 3 > i·karpell ı, 2,5 ve 4 sim ı.. (>iıy'd dıva bahseden Amerıkan gaze · , 
~·raıı ı; va yılan bir habere na- tel eri, şu neL-.ccve var,naktadır: rinc vint! b:i;·:ik bir akın )·anmış· on• 1de 
"'İ kklı Başvekil B. Blum ve lzele old cMadcmki kor:cınurorlar, tedhi,o !ar, Pot.sı!am ve Anhalter istas . 1 > Kerpeten 
"l.iı·aıı a e. tn müdürü B. J ulem<ıe'h ZC U '.'Onları üzerine büyük çapta bom- ı > Bı!oy taşı ~ neye varar?. ·1 

"'llıı,· l btr tedbir olarali: tevkif LO. 'DRADA BiR KATOLİK balar atmı~lurdır. Yukandn cins ve miktarı yaz.ılı otuz 
G. :!~erdir. Merkezi Is tan bul civa- KILlSEJSİ YIKILDI Bcrliııdcn Nevyorka verilen :1a- kalem ınalzoıııoni'l 16/9/9;0 pozartesi 
Otu··ırneını"ş Ring"' hedere -" •c. iıır,iliz tanarcferi • günü saat 15.30 <la Kasımpaşada bu · -. d t h · b t Londra 11 (.ı\.A.) - Evvelki · · 
b rl lr Ve a rf a nin bombaları Berlinde çok bü- !unan Deniz Levazım satın alma ko • 

Cemile (1000) lira vernıcğc borçlu Haydar oğlu NuretUnın mezkür borcu. 
ödememesındcn ötuı-u ın.:lhcuz bulunan (Suıs Semra) teneuUh motOrünün para
ya çe\THme:;ınc karar verilmiştir. 

~1otörün evı;ah; 

Dahilen su seviyesinden itibaren haricen muayene edildikte: Dahill vazi
yeti norınal bulunmuş ve Olçüsü 41,66 kadem tul, 9,16 arz ve 3 derinlik olanlc 
bulunnn1ş ve baş tarafta Ark.adi ve kamara mefru.Şatı ve kunranda 4.eçhiı.a.tl. 

yerlerinde görülmüj ve kamara üstünde bir adet iki küreği ile beraber küçük 
sandal mevcut olduğu a:Orühnüıilür. Kamara üstünde ve kıç havuz Ustünde ör
tUlü bulunan tenleicr çüruk ve hurda bir halde bulunmak.tadır. Geminin tek-
nesi dernridir. l\.Iotör kısmı: 

].fo~ör 1926 maınulciti olup Ro.nu.ı:ıyada yapl~ B. N. W. mark.alı vt 

405/60 bt.:ygır ku\-vetiudcdir. 
Z~ihiri \·rıziyelı umuıniyesi: 

İyı göril=-ıntekle beraber işlet~ldifi. takdirde bir arıza mevrut olup olnıadı,t: 
~nla~ılarogınıJ.~.n bu hU:)US meçhul kalmıştır. Molör benzinle müteharrirktır. 

!l.1otöıiın kıymeti: (690) liradır. 

İşbu n-..otöri.ın arltı~·ına rtnamesı 25/0/940 taribinden itibaren 39/5211 
nun-ıa.ra ile ist.aubul be~ın1.:1 ic.r::ı dairesinde herkesin eörebilmest için açıktır. 
İ!~uda yaz.ılı olanlard:ın fazla :nalı)-nat almak istiyenler, i$bu şarlnamey~ vt 
39/5211 do~ya nun1arası ile dairemize ınüracaat ebnelidir. 

Arttırmaya ~tirak tçin yukanda yazılı kıyn1etin yüz.de 7 ,5 nisbehnde pey 
veya milli bir bankanın te:ı1 tnat mektubunu tevdi eyliyecektir. 

Bu motör üzerinde ipotek sahibi alacaklılarla diğ,er alacaklılann haklarını. 
hu::.u:sıle !aız ve uuısra!a dah.J.l olan .iddialarını ~bu ilıln tarihinden itibaren (15) 
gUıı içaıde e\·rakı musbitelerile bırlikte memuriyetim.ize bildirn1eleri icabeder. 
Ak;;i t-.ıldc h;:ıkları sicil kaydı ile sabit olmadıkça saU, bedelinin payla~n1a!>lll
dan hariç k.U,rlar. GOstcrı!en ı;ünde arturmaya iştirak edenler artt:...ı.-ma §artna
n1e.:'i.ni okuınuş ve ltizuınlu malıiınatı aluuş ve bunlan tamamen kabul clmil ad 
ve itibar olunurlar. 

"'I .. • ·ı" ıı:ece bit· Alman bombasının isa -
)t .. 1il IStı ast ht ld' betile I.ondrııda bir katolik kili- yük ha;arlar yapmıştır. Amerika- misyonu binasında Mi pazarlıkla mil-

, oııe h m U eme 1 r . lılar Alman tebliğlerinde heyecan bayaa edıleceği ililn olunur. c8650> 
1 

•t.llır,. ,,:;anag. 14 (A.A.) - Stefani sesi harap olıııu~tur. Kiliseden ve hatta korku sezmektedirler. ~- -- - --

Mahcuz motor 7/10/Q;O tarihinde pazartesi ıünil saat 14 den 16 ya kadar 
istanbul be,.;incı icnı ıneınuduğunda üç de!a bağırıldıktan soora en tok 
i)rllırana ihale edilir. Ancak artıırma bedeli muhammen kıymetinin lj'O 75 ini 
bulm<ız veya satış istiy~nin alacağı.na rl.içhanı olan diğer alacaklılar bulunup 
ta bedel bunların bu motör ile teınin edilmiş alacaklarının mecmuundan faz
laya çıkmazsa en çok arttıranın taahb.O:dti bakik. almak. uzcre arltınna 10 gün 

daha temdit edılerek 17/10/940 tarihine tesadü! eden per~mbe günü saat lf 
den 16 ya k:ldar İstanbul beşinci icra memurluğunda arttırma bedeli salı,J isU,.e-

. .., Du"n !!ece saat 18 i 30 dakika 14. do"rt duvardan backa bı·r şey kal 
ır~ · .. ' • İsviçredcn gelen haberler ise, 84lar •• C .ı?ünd.enıberi Danima.rka saniye geçe şehrimizde iki gün mamıstır. İnP'iltereye karşı Alman hava hü-

et ~•t ~ b ,_,_ · · evvelkilerden daha şiddetli bir ll\4u .. nııa a..;;,. siırüleri ıstil.iı cumlarınm kesif bir ourette arta • 
«ıı r " 1 zelzele daha olmuştur. B k' etıli •. <>Un arın miktarı ııörül- İs ll lDgam Sar AY J 0 a cag"mı bildirmektedir, 
~ "" de Bu zelzelenin merkezi yine · 
,_~İlla . recede olup sahillerin ve ı Bir İsviçre gazetesine Berlinden 
~· -rın hl tanbul civarıdır ve ıoa kilomelre dün atılan bombalar ~i leh . a uka ed.ilmis hale gel- bir mesafede tahmin olunmak • çekilen bir telgrafa göre, l\lareşal 
bııl~.~t lıkesi \'ardır. tadı c ı ine! r h'fcden devam) Göring, lllan~ sahillerinde bir şe-
~}~ı b~ı de fazla miktarda Rinııa K~·ndilli rasathanesi sismoğrah- kordiplomatiğin pek yakında hirde bulunan Alıuıın orduları 
"'"ll<ııı Unduftu haber veriliyor. nın .flmi henüz banyo edilmedi • Londravı tcrked<X:eiti şayiasım başkumandanı Mareşal Branhiç 
i,"'lta Ya, bu balı.'<larla geniş an&- d k , • .1 ya":ını.slardır. ve erkanılıarbiyesi ile görüşmüş-vtl l~ · ğin en ·ati hesap ögrenı eme • • 
Ilı ~tıl sın; temin etmekte ve miştir. Maamafih rasathane bu- Londramn salahiyettar meha - tür. 
'~tadıar cok parlak isler yap - nun siddt!tli olduğunu ve imtida- filinde. bu şayianın hiç bir asıl ve İngiliz tebliğlerine göre, Alman-

lı ,._ C: rlar. dının bir dakika olı!uğunu söyle- esa.;ı olmadığına ;,;aret edilmek· !ar dün sabah Bokinganı sarayına 
ili'.) · enevre 14 (AA) - D N B · T h · h bombalar atmışlarsa da, telefat ,.ırıyor· · · · · miştır. n rıüat yapması mu le- tedir. 

> •. «eJıy• · mel bnlunnıakladır, MAKSATLARI NE İMİ$? ve hasar olmnmıstır. Krnl ve Kra-
"'"an P'r den gelen haberlere na- Gece saat 22 de de hafif bir sar· Londra 14 (A.A.) - Hamburııer liçc o sırada sarayda bulunuyor • 
~ını L ansız hükı'ımeti merke- sıntı olmuştur. Fremdenblat isnunde-ki Al."llan ga- ları!ı. 
tetı-~. ~n. "Şehrine nakletmek ni- --<>--- Alman tayyarelerinin ev\'elki "'''" zetesi nesrettii(i bir makalede, 
lı-.... Sn;r B" • k ıAbıan tayyarelerinin niçin Bukin- gii•ı öğleden sonra 150 bombardı-
1 ll~ 1·"11et· ıı-g 14 (A.A.) - Mançu tr gcncın arnt g:ı.m sarayını bC'mbardıman et _ man talyaresile yaptıklorı hücum 
~lıli~e 1nın b~ün nesrettiği bir deşildi tiklerini yazmaktadır. İnı:;iliz avcıları tarafından ı>üskür-
. ane1rr nazaran sonbahar büvi.il< Gazete divor kı: •İngJiz hükıl- tülınii~. bu tayvarelerden bir kıs-
~, bastları tesrinievvel ortasın- ( 1 inci sahifeden devam) metini Londravı tahhye elmeğe I mı lllo~sın ortalarına kadar takip 

..ı. · IYacaktır. Bu sukut neticesinde Agobun edilıııi •tir. lngilizleriıı yeni ba-
i .,. O 1 d d · kik u11ecbur ·bırt:!': nak me\•zuubahstir. · ı · · k .. · ld <ır- '"d> o H (A.A.) _ Stefani a- lıarnı uvum emır "arma ı • raı ate~ erının ço muessır o u-
c .... ,. an· larına sapla.nnH) ve karnı Sİ\:ri de- Eaer biz, Ingıliz hnned.,.n aile~"ini, ğ-u ve bu usulün tekcn11nül ettiri-

l. eçe ' d 1 k c h İngiliz pavıtahtını terke mecbur b'I · d ı · ~ac~ n nisan ayında Londraya mirlerlo e>i er< erra paşa !erek tat ı ;ıne evam o unaca,ı 
C:h '"lŞ ı · bastıuıesitıe kaldırılını~lır. obırakıınai!a unuva!fa.k olursak, bu. anlasılnıakt.ıdır, 
ı1·l isteno ~n kabine yerine dr. Fatihte U.ı alıasan mahallesin· umumi bir tehliyenin isareti de- Almanlar, son hava blicumlann-
V ~ıada se ın rıya .. cti altında ve de !Cırıttulııı ıba ı.okağında 14 nu- mek olncaktır da 52 bonıbardnıan ve 22 avcı tay-

ec kab· n nıurekkrp veni bir Nor- ınara<la •oturan U ) :ısın<la Hakkı Alman ordcısu o ~n kat'i ehem- varesi ka~ betmişlerdir. 
~ l'-<e ınesı teskil edilmiştir. km Neriman da inri r. koparırken' mivette bır zakr kazanmış ola • TUNA KONFERANSI VE 

• b.tali vvork 14 (A.A.) - D. N. B: d.. .. J JI ca"tır.• SO\'YETL'"R 
"11\,ı ... tııatbuattan haber alındı- ağaçtan uşııp )·ara anmış ve a· ~ ,, 
lııiJ ,ore 13 seki Jıast:ın•.ıne knlılırılmı~hr. SARA YA BEŞ BCXM:BA ATU,DI Mevcut heynclnıilel Tuna statü-
b Y<ın rczilva hükılmeti 16 1 )Ju,fafa isminde biri miiılıleiu- Londra 14 (AA.) - Bukinııam süude tadil~t yapmak üzere, Al • 
ı:;,Yaa ~va! kahve mübavaa mü- nnımiliğc milracnaı ederek bir sarayına dün 5 bo.rnlıa atıldığı bil- manlarm Viyanada eksperlerden 
~ ta1t.ıı ece,ktır. Bunların bir kıs- uıüddettcnbcri ayrı yaşadığı ka· dırilone-ktedir. Boıııbalardan ikisi mürekkrp beynelmilel yeni bir 
ı.'n da 

808
"• kalan kısımların • rL'<lnın • ..arara sokmak için Aksa- saravın icinde bir avluya ve bir konfcranı; toplaınağa karar ver -

lilısaı "ı:n:~~:~cunlu madde ravdaki evini ka den yaktığmı id- kü<:ük kiliseye, dil!er ikisi de harp diği yazılmıştı. 
din etmi tir. lliıdise emniyet mü- -ölüleri a.bidesi ile sarayın '1<.:u:ıılan Bu haberin .İll~ üzerine, SoT-
dürlıiğline lıavale olw.mu~tur. arasındaki şo.seye yet Hariciye Balk Komiseri mu-

Sigara içenlerin naz:o !' ı 
dikkatine: 

Meşhur Ankara mamulatı 

ANTiNll\Ol iN '' D!FI ,, 
Kullonınl7. Nikotini kiımilen 
bertaraf eder. N evyork sergi
sinde takdir edilmiştir. Kutu
su 12 1/2 kuru~t11r. Her tütün
cüde sahlır. Umumi salış yeı·i: 

Galata Rıhtım boyu 33/2, 
Telefon: 40493 

1 

nin alacağına rüçhanı olan id~er alacaklıların bu gayri menkul ile temin edil.mil 
alacakları mecmuundan fazlaya çıkmak şartile en çok arttırana ihale edilir. 

Böyle bir bedel elde edilınezse ihale 7apılmaz ve s.aµş talebi dÜj<:r. Motk 
kendine ihale edilen kim~e derhal veya verilen mühlet i.Çinde parayı vermezse 
ihale kararı lcsholunur, kendisinden evvel en yüksek teklille bulunan Itm
arzet.miş oldutu bedel ile almıya razt olursa ona, razı olmaz veya bulwunaua 

1 
hen1en 15 gü.n müddeUe arttırnıaya çıkarılıp en çok arttı.rana ihale edilir. İki 
ihale arasınd.~ ki fark ve geçen günler için % 5 ten hesap olunacak faiz n 
diğer zararlar aynca hükme hacet kalmaksızın memuriyetimizce alıcıdan tah
sil olunur. Alıcı arttınna bedeli haricinde yalnız feni barcı ve ihale kars 

I• 

pullarını vermeye mecburdur. Tellaliye resmi ile motörüıı ka:rıUı bulund:ulu »
mandaki borçlan bedeli müzayededen ten.dl olunur. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! İşbu ınotör yukarıda gösterilen tarihde İstanbul bef;inci icra memurlu,_,. 
Beyoğlu yerli askerlik şul:ıesin-

den~ 
Şu.bemiW.e kayıtlı ve yalnız tü

tün ikı-amiye.>i alan m:ı!Cıl subay
lardan tekaüt şubesince istenilen 
ve haziranda gazetelerle de ilAn 
edilen iki fotoj'.:ra!lı cetveli henfuı 
doldurup su.beye vermiyenlerin 
tezelden vermeleri ve bu cetvel
lerden almıyanların şubeye ge* 
rek birer tane 'almaları iUn olu-
nur. 

avini Vişinski, l\Io•kovadaki Al • 
rnan sefiri Kont Fondor Şulen -
bcTgi kabul ederek, Sovyetler Bir
liğinin Tuna devleti sıfatile Tıına
daki seyrisefain rejimine liıknyıt 

' kalamıyacaihnı, binaenaleyh Tu· 
nayı aliıkadar eden meseleleriıı 
hallinde So\'yellerin de bulunmuı 
lazım geldiğini bildirmistir. 

Sovyet lıükUmeti, şimdi Tmıa 
eksperler konferansı hakkında 
Berlinden !bun gelen her türlü 
malumatı alacaltuu ümit etmek
tedir. 

dan işbu illn ve gösterilen şartname dairesinde sablacaiı llAn olunur. 39/5211 

Sultan Ahmet 1inci sulh 
Hukuk Mahkemesinden 

Ziraat Bankası İstanbul şubesi 
tarafından Sultanahmette Can -
kurtaran mahallesinde 56 sayıda 
Hasan Talft;in aleyhine açılan 82 
lira 50 kurU$Un tahsili hakkmda 
ki davadan dolayı davalın:n ika· 
metgiıhının meçhuliyeti hasebile 
ilanen tebligata rağmen mahke -
meye gelmediğinden gıyaben icra 
kılınan duruşmada: 

İbraz edilen 11 sayılı senetteki 
imzaların inkarı halinde berayi is
tiktap gelmesi aksi takdirde ka -
çıımnş sayılacağından bahisle mu
ameleli ı;ııyap kararının 20 gün 
müddetle ilanen tebliJiine ve mu
hakemenin de 8/10/MO tarihine 
raıılJ.yaıı Sah ırfhı'i saat 10 a tali- 1 
• dııe karar verilmiş olduğundan 

İRTİHAL 
Trabzoa valisi Osman &mri !.

dalla ~vekilet hnsust kalea 
müdürü Hasan Şükrü Adalın ~ 
deri ve Mülkiye müfettişi ~ 
Dl"mirta~ın kayınpederi Balıke&ir 
varidat müdürJ:iikünden mütekait 
Limlili Mh.met Adal tutulduğu haa. 
talıktan kurtulamıyarak bu gece 
vefat etmiştir. Cenazesi bugün 
'Kadı.köyündeki evinden kaldırı

larak Kızıltoprak ca:münde ikindi 
namazı kılıncWttan sonra Eren
,köy Sahrayicedit mezarlığına def
nedilecektir. Alla-h rahmet eylesin 

ilıin tarihinden itibaren 5 gün i
çinde itiraz etmediği ve o gün ve 
o saatte biuat veya bilvekfile ha
zır bulunmadığı takdirde muha -
kemesinin gıy ahında yapılacağı. i. 
ıruı olunur. ~0/896 
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1 
İstanbul Levazım Amirliğinden Verilen Harici 

Aıkeri Kıtaatı ilanları 1 
Aşa~da "."azılı ınevadm paurJıkJan hizalarında yazılı gün, saat ve mevkilerdeki asker! ntın a1ma kornisyinlannda 

yapılacaktır. lsteklilerin kanuni 'Yf'Sıkal arile belli gün ve saaUerde ait oldukları ko.mu;yonda bulwunaları. Sartnaırıe1eri 
komısyonlarında i:öriJliır. 1060 - 8611 
Cıu11 ıbalcoııı yapılaca~ı yer 

Sade yaf:ı. Konya Lv. ~mirliil 
Un. Konya Lv. ~ımrliti 
Kuru ot. Konya Lv. imirli&i 
Çi!\ at araba koşumu. Kayseri. , 
Sade yatı. Erzincan 
Çamaşırlık Amerikan bezj. Çorlu. 
Kışlık elbise t'!feniiatı verilmek şartile 
diktirilınes.i. Çanakkale. 

Miktarı Tutarı 
Lira 

12,000 kilo 15,120.6 
600,000 > 
600,000 • 

200 adet 30,000 
30,000 kilo 33,000 
G0,000 metre 

5,000 takım 3,500 • 

Tcainatı 
Lira 
1417,50 

-t500 
2475 

525 

ihale rüa ve 

r 19/9/940 
16/9/940 

( 17/9/940 
20/9/940 
l/10/940 
19/9/940 

18/9/940 

Sull 

10 
16,30 
15,45 

• 
17 
15 

10 

Aşağıda yaulı mevadın paıtthklo ekıoiltmeleri hizalarmda yazılı ıün, ııaat w n1evkileroekl askeri satın abno ko
misyonhrmda yapılacakbr · Taliplerin le anunl v.,ikalari!e ihale saatinde k~ooda bulumoalan. Şartname len komls-
yonlaruıdll ıörülılr. 1057 - 8174 

Cınsı 

Gaz.) 
Gaz.) 
Un. 
Kilim 

Arpa. 
Yulaf. 

lhalealıı yıptlacatı ver 

Balıkesir 

> 
M. :M. V. Anlı:ara 

M. ili. v. • 
.M. ili. v. • 

150 Kr. 

300 • 
325 • 

ıartnam~sinin 

bedeli. 
> 
> 

* Miktarı 
50 ton 

150 • 
1000 > 

10,000 adet Lr. 3 

1000 w. Kr. a 
1000 • Kr. 8,3 .. 

Teminatı 
Llra 

4600 

kilosu 1500 

• 9000 

• !bale a-üu ve Saatı 

• 20/9/940 
20/9/940 
20/9/940 
18/9/940 

19/9/940 
19/9/940 

17 
J7 
18 
11 

14,3-0 
15 

.,,!_00 ~irinç pacarl:la sabn alına-ı ~lıda yazılı mevad 23/9/HO puartesi ıfuıü hiuılarında yazılı saatlerde 
trrü • 

5
lii>de !.~~~ı 1 

. HO --,eblltmeleri KaJ'Bttide aakerl aatm alma komısyonunda yapılacaktır. isteklilerin 
om uat ı ...._. ıehır mmtaka sa- ka.uwıJ 1JıtSilr 1 ·ı ._ ... ,,.. ki 1 1 "-d lr ı k · 
tın lma K d 1 ktı Şa • an e K;A.&.U me up annı illa e satıuu en b saat evve omıs-

a o. • 1*Pı aca r. rina- 10na venoeleri. 990 - 8355 
m.,ı, evsafı ve nümuneai Ko. da ı:~ c· · M k T T 
rillebilir. Tahmin bedeli GO,OOO lira, ıoaı ı tarı utan eaılııalı 
l<at't teminatı 8500 Jirac!Jr. isteklilenn ton lira lira tekli 
kanunda yazıh vesaik ve ~mi.Dal roak- Kok kömürü. 150 4950 371,25 A. Ek. 
buzlarile belli gün ve ... tte Xo. da Kok kömunı. 570 16,530 1239,75 K. Ztırl 

hazır bulunmalan. (869) (8023) Rekompoze taş k6mllrü. 1040 21,810 1638 K. zarf 

* .* 
l!ıale 

11at 

ıs 

ıe 

17 

Beher adedine taıurun t'dilen fiat AşaCıda yazılı mevat hjzaJarmda yaz.ılı gıin ve aaeUerde pazarJıkla ekailtmeei 
(2.'.iOO) kuruıtan maa başlık (3700) a- Ankarada M. M. V. Hava satın alına komiı.-yonunda yapılacaktır. Taliplerin 
det tevhit ııemeri paza.-hkla alınacak- kanuni vesllı:alarile belli saatte komisyona gelmeleri. 1042 - 8526 
tır. Muhammen bedeli (92,~0) lira Cinai Miktarı Tutarı Terııiaatı ihale rüa saat 
olup kat'! lemınatı (13,687) lira (50) Ura Lira 
kuru~tur. İhalc.i 18/9/940 çarşamba Hava rengi kaputluk lctımo, 2500 metre 15.625 2344 
ıunü sa.at 15 de yapılacaklu'. Sartna- ıliava re.ngi kışhk eJbıseHk kuma~ . l<J,000 J 38 500 5775 
mesll J:;tanbul, Ankara levalllll amır- Hava rengi kapuUuk kumae;. 10

1
000 > 39,500 5925 

17/9/940 
18/9/910 
16/9/940 

il 
10 
il 

lik erı ve Kay~eri abkeı 1 satın alma ko-ı 'f + 
rnısyonlannda gorülebılir. lstekliJerın .a .. ,.. d 
kanunun 2, 3. maddclerınde yaz.ı!ı ve- ~8•1 • a yaz.ılı mevnd San.kan11ş askeri 11 uhn alına k:oıni..!yonunda kapalı 
Eaık ve temmatı bırlık.Le belli gun ve zarfla eks?tmeye, k:onn1uş-tur. Taliplerın kanı; .i ve8lka!aril(' teklil mC'ktuplaı ını 
saatle Kay.sen askeıi satın alma komıs- ihal_e ~atınden bır sa~t e\·\el koml!;;yona veıınl'lerı. 1059 - 8676 

yonuna müracaatları. 1048 _ 8!i82 J C1·111 Miktarı Tutarı Teminatı lbale a-uıı ve Suı: 
+ Lira Lira 

Arpa. 
Arpa. 
Arpa. 
Arpa. 
Bulgur. 
Pır inç 
Şeker. 

Sabun. 

/ 1 
), 
) 

) 
) 

) 
) 
) 

2100 Ton 
600 > 
540 • 
370 • 
220 • 
50 > 

116 > 
85 • 

105,000 
30,000 
27,000 
18,500 
33,0PO 
17,500 
52,200 

6500 
2250 
2025 
1388 
2475 
1313 
3860 
2869 

2/10/940 
2/10/940 
2/10/940 
2/10/940 
4/10/940 
4/10/940 
4/10/940 
4/10/940 

15,80 
18 
16,30 
17 
15,30 
16 
16,30 
18,30 

Bu akşam : saat ( 3) e kadar 

Tepebaşı Belediye Bahçesi Alaturka Kısmında 

K l Z 1 L AY' ı n Mevsim sonu E G LEN C ELER I 
Bayan SAFİYE ve Bahçenin bütün PROGRAr-.4

1 

NAŞİT -HALİDE PİŞKİN 
ve arkadaşları ·Varyeteler - Cambaz akrobat - lspanyol Rakısları 

••••••••••Fişek eğlencelui ve bir (ok lliirprizler. Duhuliye yoktur. ••••••·-~ 

SVENSJ\A ORİENT LİN1EN 
BIRKALANU VAPURU 

Nisan aymda eşyavi ti<ariye tah
mil elmiş bulunan İsve( bandıralı 
BİRKALAND vapuru ahvali ha
ı.ıra dolayısile İsve(ten hareketini 
iptal eylediğinden tahmil ettiği eş
yayı ticariyeyi Gothenbur& lima
nına ibra( edildi;:ini mezkdr eşya 
sahiplerine ilin olunur. 

DeYlet Demiryollan Ye 

U. idaresi 

Şehrimizde miaafiretea bnluoaa LübDan ve Mısır film yıldızı 

ESMA EVLA 
Bu akşam ve yarın akşam 

T epehaşı Belediye Bahçesi Alaturka Kısmında 
İki emri hayır için ıureti mahsusada verilecek fevkalade 

Limaalan 1,Jetme 
lliaları 

eğlencelere iştirak edecektir. 

Belgrat Devlet Orman işletmesi 
Revir Amirliğindeıı: 

Muhammen bedeli (382) lira (50) kuruş olan 450 adet takoz badana fır

-.ısı (23/9/11140) p~zartesi cOnü saat (10,45) de Haydarpaiada Gar binası da
bJlinde!ti komisyon tarahndan açlk eksiltme u!l.llile satın alınacaktır. 

1 - Büyükderede Belgrat devlet orman illetmesınin kurt kemerl dfl" · 
da teollm edllmclt üzere 0,15X0,10X bqrmetre yirmi santım boyunda 1200. ~. 
O,HX0,20X bir buçuk metre boyunda 2000 ki, cem'an 3200 adede n>"';..ı 
metre mıkAp 600 desimetre milt~p meşe kerestesi iki ay içinde kaldırıl 

Bu işe girmek isbyenlerin (28) lira (G9) ku~luk muvakkat teminat ve 
kanunun tayin ettiği vesailcle birlikte eksiltme günü saatine kadar komjsyona 
-müracaatlan l~zımdır. 

Bu işe alt şartnameler komisyondan para.sız olarak dağltılınaktadır. (8252) 

zere on beş ai.in müddetle açık arttırmaya konulmuitur. 

2 - Art1ırma 20/9/940 tarihine müsadU cuma gunü saat 15 de ııııtııi' 
ba!ıçeköy orman :fakültesi dahilinde Belgrat orman i§let.rne revir amithi1 a 
sındaki k<>nıicyonca yapılacaktır. . ,P Ilı 

3 - Beher mamul meıre mikfıbın muhammen bedeH 22 yirnü iki ıır tı 

* Bir yıl içinde İmı.it deposu namına gelecek olan takriben 5000 ton maden 
kömü.ninün 3700 tonunwı izmite ve 1300 tonunuı:ı da Adapa:ı.annda vagonlardan 
yere indirilmesi ve ayni miktar kömürlerin yine ayni yerlerde yerden makine 

4 - Muvakkat teminat 174 lira 25 kuruştur. 
S - Şartname ve mukavelename projelerıle kerebıeleri 

aı1hrn·ıadan evvel Bclı;rut ornıan işletmc~i rcvıı iımirliğ;ne 

l<'r .. sı 19> 
ve icabında vagonlaıa yükletilme ~leri açık eksiltzne suretile 20/9/940 tarihine ---------------------------~ 
rniısadi! cuma günü ıaat 15 de II. paşada gar binasında l inci işletme komisyonu 
J.arafından münaka.sası yapılaco.ktır. 

Muhmn1en bedeli: Beher tonun yüklemt~i 45 ve indirmesi de 40 kuruştur. 
Eksiltmeye girmek istiycnlcr kanunun teyin ettiği vesaik ve 425 liralık muvak

kat temınallarile birlikte eksiltme günü tnyin edilen saatte komisyona müracaat
ları. 

Bu i~ ait şartnameler komisyondan ve İzmit deposu ile Adapazan istasyon 
e:efliğinden parasız olarak verilir. c7931> 

Memuriyet ilanı 
Vakıf Paralar Müdürlüğünden : 

İdaremizin ikraz ter\'islnde münhal olan altmış lira ücreth memuriyet için 

Topha11ede Saraç Evi ıvı. den: 
Knyseri dikim evi için imtihanla bir sara(' ve bir çadL us ası aıınacB~ 

taliplprın a§ağ'ıdaki vesa!kile 25/9/940 gi.ınime kadar Tophanede saraç e 
lı ,, 

dürlüğüne müracaatları. )ti 
1 - Dılekçe. (kaç kuruş yevmiye ile talip olduğu yazılacaktır.) °'t: 

2 - Hüsnuhal kağıdı. 
061

, .1 I; 
3 - ~ı k!ıaıdı., 1055 - _!::...-. ı~ 

-1-'-t-S-T~A~N-=--B~U-L~B~E-L_E_D~İY~E-S-l~l-L_A_N~L--AiV 

3710 sayılı belediye istimlak kanununa tcvfikc.ı.n istimlak.inin uınoı11~ : 

4 adet ltemerll yer altı deposu ka
palı zarf ile eksiltmeye .konm111tur. 
Keşif bedeli 21,897 lira 40 kuruş ilk 
teminatı 1843 liradır. İbalesl 26/9/940 
per,ıembe günü oa.at 11 de Aııkarada 
l!. M. V. Han satın alma konusyo -
nunda yapılacakbr. K~i! ve şartna
mesi 110 ku.nışa komi'.'ıyondan alınır. 

istı-k.l.ile.rin kanun! 'ftSlkalarile teklıt 
mektuplannı ihale saatinden bir saat 
e"veJ komivona vernıelerf. 

38,250 ... 
~upalJ zarfla ek~ilb'J'leye konmuştur. 1 
Jhalesi 23/9/940 pazartesi gUnh saat 
14 de Anlı:arado 'M • .M. V. aatuı olma 
komisyonunda yapılacaktır. Jlk temina

tı 7875 llradu. Şartnamesi 525 kuruşa 
komisyondan alınır. Taliplerin ihale 
saatinden bir saat evvel zarflarını ko .. 

. 28 Eylül 940 tarihine müsadiC cumartesi günü saat on ikide ıiSe tahsilini ikmal 
~agJCia yaz.ılı meva~ ka~h zartla etmiş olanlar arosuıd:ı müsabaka imtihanı icra kılınacaktır. 

1023 - 8480 eksdt.rncye konınu~tur. Itıalcsı 29/9/94.0 \ İmtihana iırmek 8arUartnı öğrenmek istiyen1erin müdürlüi:e miln:ıcaaUarı 
gunü h.iııılannda yazılı saatlerde E .. il~n o1unur. (8833) 
dımcde Hacıumur askeri ~alın öln.lll 
koıni..yonunda yapılacaktır. İstekli -
lerin kanuni Yesik:alarile teklif mek -

tuplannı ihale saatınden bir saat ev-
ve) komiayoııa verme1eri .. 

Yük.sek İktısat ve Ticaret 
Mektebi Müdürlüğünden? 

500 ton labrika unu kapalı zar!la 
satın alınacaktır. İha1csi Çanaklralede 
Umurbeyde askerl satın alına komis
yonunda yapılacaktır. Tahmin bedelj 
70,000 Jıra ilk teminatı 5250 Hradır. 

Eksiltme 26/D/940 pel"l!embe gunü saat 

misyona vermeJeri. ... 938 - 821 6 
Cinsi M kluı Tuları Te•i·GQn Talebe kayıt ve kabulü 

rlhine kadar devam edecektir. 
25 eylül 1940 tarıhinden 15 birincileşrin 1940 ta-

faatlere uygunluğu tasdik edilip mezkür kanunun 8 inci maddesine t~ 
11
1 

824 lira kıymet takdir edilmiş bulunan Ycni~atni Çelebi oğlu A l~iettin ~ ı l' 

lesinin Yenicami avlusu_nda kadastronµn 380 inci adasında 7 pcı.r!-:Cl vt; cıı gO '1 ~t 
ycnl 30 kapı No. lu kfıgır dük.kiının tapudan alın~ tasarruf kaydında / 1.ı: 
hissesine sahip Musa oğ]u Ali Osnianın velatı dolayısile \,,ri..!t:rinc btl ~ f ~ 
tebliğ edilmek istenmiş ise de htiviyct ve il<arnetg-.lbları te.bıt edil~'"!:, 'il' ld 
bıtaca yapılan tahkikattan anlaısılmış olmakla 3710 sayılı be1cd•YC is.ilmıtl ~t 
nununun 10 uncu maddesine tev1ikan icabeden tebliğ varaka1arının . hard k 
birlikte bir nüıhasının bu dilkkAna diler nü5hasının ait oldu:U be ıed:ye (1 lı 
•ine ve 3 üneU nüshasının da umuma mahsus mahalle 20 gün müddetl• 1 
edildl#i ilin olunur. (8689) _A 

15 de yapılacaktır. İsteklilerın kanuni 200.000 kilo un kap.ah zarfla ckıdlt-
vesikalarile teklif mU:tuplarını ihaJe me-ye 1ı:o~r. İhalesı 7/10/940 gli-

saatinden bir &ıat eYVeI komieyona DÜ saat 10 da Mıdyatta ıuo;keri aatın a1- ı 
vermeJtti. Şartname.si kontisyonda gO- lro und ıl ki T h 
rüli.Jr. 1017 - 8474 ma mıqon a yap aca ır. a InJn 1 

.lf bedeli 24,000 lira ll!ı: teminatı 1800 li- j 
Bir ıaraj hinMı iD.5301 pazarlıkla radır. Şartnamesi komisyonda cörülıir. 

yaptırılacaktır. İhaletı 16/9/940 pazar- İsteklilerin kanuni vesıkalarile tek -

lif mektuplarını ihale saatinden bir 

saat evvel komis)'ona verıneleri. Şart 

namesi İst. Lv. Amirliği satın alma 
komisyonunda da cörillr. 1058 - 8625 

kilo 

Pu-ine. 90.000 
Kuru 
fasulye. 214,000 

Lira 

31,500 

nalı ve 

Lira Sa. 
2363 15 

42,800 3210 16,5 
1061 - 8678 

* 25/9/940 tırihınde İzmir Lv. imırlifi 
satın alma komisyonunca ihalesi yapı
lacaiı ilAıı edilen 154,000 kilo sığır eti 
ekı;lJ~den sarlınaraz edilmiştir. 

1056 - 8873 

Kabul şerUarı: 

a- Lise bitirme ve olgunluk imtihanlarını vermi~ olmak. 
b- Ticaret ~elcrinden mezun olmak. 
Kay1t z.amanı: 

Pazartesi, çarşamba, cuma ıünleri saat 9 dan 13 e kadarcnr. Kayıt 1çin 
aşagıdak.i vesııikin bir dilC'kçeye raptedilerek müdürlüğe bizzat müracaat edil

mesi J:izımdır. 

1- Lise bitirme ve olgunluk diplomalarının asılları 

2- NO!us hüviyet cüulamnm tasdikli sureti 
3--- Sağlık raporu ve aşı vesikası 

4- iyi 1ıa1 kağıdı 

Bu akşıım 

BÜYÜKDERE BEY AZ Park't9 
Güzel yaz gecelerine veda 

!MO yaz gecelerini kanıyoruz. Ayni •amanda 

MÜNİR NUREDDİN Arkad~t,rl 
ROZEL kadın Ot~tı· 

trasının veda müsameresi: Masalaırınızı evvelden tutabilirsiniı· 
Tel: 32 - ü 

tesi gUnU saat 11 de F.skışehir a!'kerl 
satın alma komisyonunda yapılacaktır 
Keşif ve sartnamesi komisyonda a:O
rulür. Kesıf bedeli 31,409 lira 56 ku
ruştur. Kat'! teminatı 4711 1ira 43 ku
ruştur. İste.kWerin kanuni ves:ikala -
rile belli saatte komısyona ıelmeleri. 

!'>- 6 adet 4.5X8 eb'adında ltarton suz fotograf. (8532) 
~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~ 

1011 - 8468 • &herine ta.bfflin edi~ hiatı 575 lira 
olan 150 adet ıeJ'J'ar etüv 26/Eylfil/ 
940 perşembe &ünü saat 15 de Anka
rada M. M. V. aatm alına Ko. da ka
psalı z.ar!la lhale edHeceğinden istek -
lerin 5582 Ura 50 kuruşluk ilk temi -
n::ıUa.Mle birl.ilı..-te teklif mckluplannı 

ihale saatinden behemehal bir saat 
l!vveline kadar nlfiktır Ko. reishğine 
vermeleri Şertnam<si 432 kunıı be
d.U., mezkılr Ko. dan alınır. 

977 - 8"42 

* B~hPrine tah."'ll.İn edilen fjatı 26 lira 
olan 1000 ta.ne ıabhiye arka çantası 

26/9/940 rerııembe günO saat 14 de 
.A,,karada M. M. V. satın alma ko -
mısyonunda paıarhkla salın alJna -
caktır. isteklilerin 3900 lira kat'J temi
natlarile belli ftin ve saatte k:omis -
yona gelnıeleri. Şartnamesi 130 kuru
ıa llornilyODdan almır. 994 - 1359 .... 

Belıer metıulııe talamln edilen fiatı 
15 kuruıı olan 25,oeo metre harp pa- , 
keti sarmak Jçln bez :ZC/9/940 perşem
be ,onu saat 11 de Ankorada .M . .M. v. 
satın alma korrıisJ'onunda pazarlıkla 

satın lınacaktır. İsteklllerin 3187 llr.ı 
50 kuruşluk kat'ı teom.inatlarlle ihale 
saatinde komisyona a:eımeleri. 

995 - 8360 • 18.000 kilo .. d• yağı alınacaktır. Ka-
palı zarıfla ebiltmHi 23/9/940 pazar
tCl!i günü saat 10 da El~zığda askeri 

satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

Tahmin bedeli 20, 700 !ıra ilk teminatı 
1553 liradır. Evsa.:t ve şartnamesi ko
misyonda görülür. İsteklilerin kanuni 

v~s.k:;.l:ırile teklif mektuplannı ihale 
aaa\indf"n bir saat evvel komisyona 
veı n1eieri. (907) (815.5) • R<'l"'ine tahmJn edilen hecleU 1()5.000 
lira olan GIOO add malume ıı.ndıb. ~ .. . • •• .. ' ··" ., ....... ""t, )(~·--- . •••. • . • '"- ...... 

Yarın akşam: Saat üçe kadar 
Tf PEBAŞI Belediye BAHÇESi Alaturka KISMINDA • 

ŞEHİR EGLENCELERİ - ŞİŞLİ GECESi 
C. H. P. Şişli Hakevi Sosyal Yudım Şubesi adına 

S A F İ y E ve Bahçenin bütün progra_:ıı 
Şehrimizde misafireten bulunan 

Lübnan ve l\Iısır filim Yıldızt ESMA LEYLA. 
"' ~"' Bu geceye mahsus olmak üzere şehir eğ'leneclerindc müsteııne numaralarmı gösterecektir. ,o bil 

Bahçesinin Caz - Orkestrası, AtrakJi:von, Patinaj ve diğer numaralan da bu akşamki (e,·kıılid• $e 

eğlencelerine hususi mÜ>aade ile iştirak edeceklerdir. Bunlardan başka: • jl!f 
KARADENiZ OYUN ve HAVALARI, TÜRKIST AN KIZLARI ve Hava 
Diii; numara ve sürprizler - :Mehtan \'e fişek e"lenceleri - Duhuli e yoktur. ,,,. 

1 İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonu İlanları ] 
. otJJ,Btıl ' 

Aşapda yazılı mevadın pazarlil<ları hizalarında yazılı ıüıı, saat w ınev~eltl askeri satın alma komısY . •'"/ 
yapılacaktır. İsteklilerin kanuıd -...ikalarile belli saat ,,. ait oldukları lcmılly•larda bulunmaları. ŞartnameJcrı 
;ponlarında görülür. 1050 - 8628 

Cinıl ihılubı yapılacaaı ••hal Miktan 

Bu&day. hmir Lv. Omirlitl 
Buj;day. > > > 
Buğday. > > > 
Bufday. > > > 

Butd91'. > > > 
Soba. M. M. V. Ankara . 
Yün çorap ipliği M. M. v. Ankara 
Şarı.namesi 210 kuruşa komosyindan 
alınır. 

600 t.oın 

500 > 
IOO > 
600 • 
440 • 

1300 adet 
U ,000 kilo 

Tatarı 
Ura 

Temlııab 
Lira 

18,750 290'! 
38, 750 290'1 
l&,750 2907 
18,759 2907 
M,100 25$0 
17.! OKr. beheri 3!34,GG 
210 Xr. kilosu 8300 

• 
* ---- -· . 

llıalc rin ve 11ıti 

17/9/HO 
17/ 9/1140 
17/ 9/940 
17 /11/HO 
17 / 9/ 940 
18/9/940 
17/11/940 

15,30 
15 
18 
16,30 
18,30 
10,30 
il 

1 ı - ·=r~a~nr~::ıncc~5~000 ~.~!~!~~~~l~: çuva! / / 

Dr. Hafız Cerrıal 
LOKMAN HEKmfsJSI 

DAHİLİYE MOTEllAS müte;:ıhhidi namına pazarlıkla satın alınacakbr. 

11 - Pazarlık 17 /lX/946 ııalı tıünil -t 18,30 da Xaktafla levazım ft mQ
bayaat şubesindeki alım komi!J'oruıncla 1*Pılacaktır. 

111 - Şartname ııözü geçen oubeden parasız alılı.ııbilır. 

IV - İsteklilerin pazarlık iıçıo tayin Dhman ııtın ve --~ edeeek
lerl fiat üzerinden yllzde 7,S tıüvenme panlarile Wrilkle -:ıeıl<Qr k~ 

müracaatıan. •8401> 

1 

Divanyolu 104 •• 3!1 
Muayene -Ucrl: Z,5 _: 6. Tel: •• .. 
. ·- -- . ,&•' 

Sahibi ve neşriııatı ,dare 
B~ muharriri . el 

ETEM iZZET BEl'<l 
&.ıa Telı:raf Jlılat~ 


