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As.fropalya · 

l 

Mareşalin raporuna 
rağmen Mısırda henüz 
hiç muharebe olmadı 

Kahire 21 (A.A.)- İtalyanlar 
ileri harekata devam etmemisler
dir. Mareşal Gra:ıiyani son 48 sa
atini motörize kuvvetlerini yeni
den tensik etnıeğe ve l\1ısır - Lib
ya hududundan 100 kilometre, İs

. kenderiveden takriben 400 kilo-
metre mesafede bulunan Sidi Ba
ranideki askeri mevzileri takviye
ye hasretmiştir. 
ESİR İTALYAN GAZETECİLE -

RİNİN ANLATTIKLARI 
Kahire 21 (A.A.) - Mareşal 

Graziyani, İtalyan kıl'alarınm Sidi 
Baraniye kadar yaptıkları ileri 
harekat hakkında MuS-Oliniye bir 
rapor göndermişti. 

f!) lil il 

• 
Cumhur Reisi lzmir, 
Balıkesir ve Bursayı 

teşrif edecekler 
Cumhurreisi Milli Şef İsmet İoönüniin yakında m<.>mleket da

hilinde yeni bir seyahate ~ıkacakları haber verilmektedir. Verilen 
maliimata göre, Milli Şef evvel a İzmiri şereflendirecekler ve orada 
Ege mıntakasının vaziyeti etrafında tetkiklerde bulunacaklardır. 

Milli Sefin İzmirden sonra Balıkesre geçecekleri ve daha 
sonra da Bursalıların davctlerlne mukabele olmak iiLere Bur"<ayı 
sereflendirecekleri zannedilmektedir. Milli Şefimizin Bursndan Ça
na!ı.ksleve geçmeleri ve oradan da1stanbulu te r if buyurmaları 
muh temeldir. 

iSPANYA 
MÜKAFAT 
BEKLiYOR 

Fon Ribbentrop bir müd-

MACARLAR 
MEZALiM 

YAPIYOR 
Mareşal Graziyani bu raporttn

da, İtalyan ilerleyişi esnasında bir 
muharebe vukua geldiğini ve İn
gilizlerin mühim zaviata uğradık
larını bildirmiştir. 

1 det daha Romada 

Romanya ajansı tüyler 
ürpertici hadis.?ler 
olduğunu bildiriyor 

j(aş_cf .... -
1~ 

- .. 
Son samını"""' i.Dğ!Trz lıarp ıremi leriıaiJt ehld..ai ~ manız Jı:a lan Italyan Usıenrun bulunduğu 

on iki admun laq balı::ışl bir krokisi 

Esnafı 

ljebrlmiz bele<llJosinin; dökkin ıa

beliları için emafa yeni blr mecbu
riyel taııınll elmekk olduiu öirenll • 
miştlr. Bu karva cöre; dü.kki.nlardakl 
flntdiki iabelilar hernedense beie .. 
nllmemif ve l&belilann l&hl& 7erlne 

lzmir fuarı dün 
gece kapandı 

Belediye Reisi sanayici
lerimizin alakasızlığın

dan şikayet etti 
İzmir 21 (Hususi muhabirimiz

den)- Onuncu beynelıWlel İzmi.r 
fuarı dün l"CCe yarısından iki saat 
sonra kapanmıstır. 

Bu münasebetle belediye reisi 
doktor Behçet Uz fuar gazinosun
da verdiği ziyafette bir kapanış 
nutku •Öylemiş, ezcümle demiştir 
ki: 
«Dünyanın üzüntii ve ıztırap i

çinde bulunduğu şu sırada süku
net ve refah içinde yaşıyan mil
Jetimi~e eğlenceli olduğu kadar 
da istifadeli vakii geçirten onuncu 
enternasyonal fuarı kapıyoruz. 

kristalden J'&Pllmau. mnva.1111: cörüJ

müstür. 
Kristalden bir de tabeli tipi ba11r· 

Janıp i.etklk edilmtşt.ir. Bu tip tc-kmil 
beled.iye şabelerine cönderilecek ve 

(Devamı 3 üncü. sahifede ) 

Eyüpte oturan 65 yaşlarında 

Ziver oğlu Cafer ınezbahaya man
da naklederken manda azmış ve 

şiddetle geri dönerek zavallı a
damcağızın üzerine hücum edip 

Bir ge ç ve sa 'alı 
bir memur boğuldu 

İki çocuk da duvardan 
yığınından düşüp 

ve bir amele odun 
yaralandılar 

Emİl'ganda belediye ahırında Neticede bunun Samatya nahi-
temizlik ameleliği yapan 17 ya- yesi fen memuru İsmail Hakkı ol-
şında İlyas Bozkır Baltalimanında duğu ve sar'ası tulup suyun içine 
denize girmis, fakat yüzme bilme- yuvarlanarak öldüğü anlaşılmışt:.r, 
diğinden boğulmuştur. Cesedi 3 • Firuzağada oturan 7 ya şında Ne-
ranmışsa da bulunaman1ıştır. cati Seher apartımanının bahı:c-
Tonkapı haricinde Merkezefen- sindeki bir ağa~tan düsiip yara • 

di karakolu mıntakası dahiline lannııştır . · 
Unkananında bir odun dcnosun-

Belgralkapısına 16 metre mesafe- da çalışan Ahmet isminde b ir a-
deki bir s.u birikintisi içinde bir mele de odun yıfrınları iizcrindcn 
ceset bulunmuştur. diişmüs . Taksimde nınkiın $f"vke-

l\1üddeiumınni muavinlerinden tin 4 ~ · aşındaki oğlu Giilcn de du-
İlısan .i.lc tabibiadli Enver Karan var ıl an dii şüp tehlikelice yaralan-

Halbuki ı;ölde hiçbir muharebe 
olmamıştır. İngiliz motörlii kuv
vetleri tarafından esir edilen üç 
it ~lyan gazetesinin ltarp mubabir-

)ri bu hususta dikkate değer ifşa
atta bulunmuşlardır. Bunlar de

( Devamı 3 ü.ncü. sahifade ) 

hovnuıu ile varalanııı;tır. 
Nefes darlığına uğrıyan Cafer 

Beyoğlu hastanesine kaldırılmış -
tır. 

Karagiimrükte Karabaş mahal
( Devamı 3 ü.ncii. sahifede) 

Bir sahtekar 
hudut haricine 

çıkarıldı 
Ernest Mayer kendisine 

ne süsler vermiş? 
Mayer oğlu Ernest 11.fayer isimli 

birinin hile ile \'atandaşhğınuza 
girdiğinin anlaşılarak tabliyeti
mizden çıkarılmasının Heyeti Ve
kilece kararlaştığını yazmıştık. 

Kendjsine müslüman süsü de 
veren bu sahtekirın son zaman
lar<';. bir yerde muharrirliğe bile 
kalkıştığı görülmü•tür. 

Mumaileyh hnkkındaki karar 
emniyet müdürlüjHlnc tebliğ olun
mu• ve kendisi dün hudut harici 
ediJmiç:tir. 

kalacak 
Madrit 21 (A.A.)- P.öy ter ajansı 

bildiriyor: Aln1an Hariciye Nazırı j 
Fon Ribbenlropun Komada ika -
metini temdit etmesi dnln yc•ile İs
panya Dahiliye Nazırı Suner, garp 
cephesinden Berline avdetini pa-

( Devamı 3 ü.ncii sahifede ) 

den.it.de İtalya.nlar tarafında.n çevrilip 
81!'1'best bıralulmasından sonra Dumlu· 
pınann laareketi icln Vekaletten mü -
uade istenmesi muvafık &"örUlınuştü. 

Münakale Vcki.leU bu müsaadeyi 
yermiş ve dün akşam Denleyollt.rı u
mum müdürlüiune de teblli etmişUr. 

Bunun üzrine Dumlupınar vapuru
nun eylühin 2.3 üncü pazartesi Iiinü 
aaaı 16 da Sirkeciden hareket etmesi 

ÇERÇEVE 
---···-· ·-

Telif haklarımız 
No. 1 

Siyasi çerçevede tellt haklarmııs 
&et.üste biuiyor. 

Talil haklan.mızdiLD blrlnclsl, 
ana hüküm. olarak, İnC"iltereye bir 
ihrac hareketi yapılunıyacatı. 

Bu haklkaL, damla damla &'Öl O· 
Jorcasına her an biras daha belir

mekte. 

Bükres 21 (A.A.)- Rador ajansı 
bildirivor: Transilvanyadan Ma
caristana terkedilcn kısımlarda 

Macar halkı ve l\1acar ordusu ta
rafından yapılan mez.alimin bi.r 
listesi neşredilmiştir: 

( De.,amı 3 üncü sahi fede ) 

kararlatU.nJıp mal yüklenmesine ba 

sabah başlanılouşhr. Vapur celirken de 
iskelelerde biriken birçok malları .ce-
tlrccelı:Ur. Akdenlzde eeıa.metinin te
mini için ic.abden &.eşebbu!ıtler yapal .. 

mıştır. 

Diier taraftan İuntr iskelesinde de 
tüccar ma11arı bekleyip durmaktadır. 
Bu yüzden bazı 1.U.ccarlar ma,·na ve 
motörler kiralayıp limanuıuza nakli-
7at.a ba~Jamışlrdır. Fakat. bu pahalı ol· 

maktadır. 'ltlalla.rı harabidrn kurtr-
mk Uı.ere Denizyollaruun bu haf ta İz
mire fazla vapur işletmesi bt'klenmek· 

'&e.dir. 

70Iu aradıfı belli olu~ or. Bu ink i 
,a1 yolu , şarki Ye cenubi Akdenia: 
etrafında ve içerlerindeki iuıiJiz 
nıifuz ve menfaat mnı takalarıdır, 

Fransa hailetiindenbrri ~a,,a ın an. 
ca1t bu sahalarda inkişaf t"debılt • 
cei'inl; tek ve mue.ı,sir mih~er si
yasetinin Akdeoiı.i çepC't\:re do -
dan.maya kaJkmak, bu)'leee İna:ilb 
buyiık islisma..r bolgeltrinin du -
iii.mlerini ele ge('irmei:e çah~ınık . 

bloki.ısu yarmak , .c lnciliLı tr i .ı, ul.b 

dUcmej e zorlamak oldutunu dl'~a

larla k.aydeLmiştik. 
Ak.denizin iki kilidi Ut l'rine ça

ta1vari iki hareke t beklencbilccc -
iini yazmıştık. KUiUerden bir ta· 
nesi Ceberıiltadır. 

(2 ) numaralı talil ba.kkımız da 

mahfuz. 

Bu sene elde edilen netice su
( Devamı 3 ü.ncii. sah ifede ) 

hemen hadise mahalline gitmişler mı• lar ve hastane lerde tedavi al- ı 4Jlll••••••••••••~ 
_,_c_ c_e_s_e_d_i _m_u_ay_e_n_e_e_t_m_i_ş_le_r_d_ir_. _ __ ı_ın_a alınmışlardır. --- Dön m iyen il 

__ K_ı_s_A_c_A __ I Fazla müşteri Türk dostu 

Okuyucularımıza karşı biz..i ben
lik satmakla s.uçlandJranlar bulun
dufu için bu hu.ı;usta kahramanca 
JJarekcL eımek lstemşitik. SOzumü:ı 

çıkarsa hakkımızı kaydetmeğe , haf
talarca evvel peşi11 olarak oku)'U· 
cularunızdan izin rica etmiş; sözü
müzün ak.si çıkarsa. k.a~ılıiını 

mahcup olduiunwzu kaydederek 
Ödeyeceğimize SÖZ vermlıjtik. 

Son zamanlarda bazı kunik6i& . 
ve sinirsiz başmuharrir 'Ye askeri 
7a~ıcı dillerinin Uk teşhisimize 
doiru kıvrıldJ.iını farkeLmiyor de -
filiz. Yine bu kemiksiz ve ılnlrsis 
dillerin bugüne kadar lstili işini 
saat ve p.n meselesi diye ha.,ltır

dıiını da unutmuş defillz. 

(3 ) nwnaralı telif hakkımızdan 

bugUnluk bah!;edcmc1·tz. 
No. 4 ve 5 

ıtarbin ancak bu ıekiller altında 
yurüt.ebilecrği tabii seyir ve onun 
doğuraeaiı ihliJ ıi tlar miı!ı.lesna, bir· 

Her değil, bir bile l alan bir sinema lngiliz alimi bu Fil o 1 

hall~dilmemiştir .. 1 

3 
.. 

Ajansın haber verdiğ: ne göre Ç!'Un kapatıldı 
Roma henüz "her meselen in hal- _, 
)edilnıeıWş• bulunduğu kanaatin- Fazla müşteri \'C t alebe alan si-
devmi<. nemaların şidde tl e kontrol edile-

Bizinı mahut arkadaşla konuşu- t·t· klerin i , .• kapatılacaklarını lıa-
yorduk da, he r vermi şt i k. 

- Romaya güre • her • fakat ha- Haddi istiabisinden fazla müş-
na e-öre ahir· mt-sclc da hi heni.iz t eri a lma koıttrolleriııe dün ba~-
halledilmiş dt'ği l dir.. lan ılnmlır. Bu kontrollerde Şch-

D iyerek, sözü nu ŞÖ)'lc bit irdi: zadebasında ~filli sinenıanın içi 
- Çünkü henüz hiçbir seyin tıklım tıklım l'örülmüş ve iiç giin 

diin.-a ve h rblo ooıı ıı bakımın - müddetle seddi beledi)·ece karar-
dan kal'i muhaı;eLc•i yapılmış lastrılmışhr. Bu karar encümene 1 

değildir, * • • , verilip yakında .tatbik olunacaktır. 

sabah gömüldü 
On g-ün kadar devam eden h>sta - 1 

lığı n ı müteakıp dün kaldJrılmı$ olduiu 

Amer~kan hast.anesinde vefat etmiş i 
ola.n Inrllt.trenln Ankara. sefareti fab · 

ri müst.eşan Slr Denison Ros'un ce~ 

nazesi bu sabah hastaneden kaldırı -

Ranmi Yağız'ın 
en son eseri .. 

Dönruiven filoda Türk de
nizcilerinin büyük harp so
nundaki efsanevi kahraman
lıklarını Rahmi Yağız'ın ve
sikalara dayanan bu şaheserin
de görüp okuyacaksınız. 

larak, İnciliz sefareihaneslnin küçük 

kilisesine celirUm.iş ve ruhani iyin Dönmiyen Filo 
yapıldıktan sonra. cenaze Tophane ıı 1 
rıht.ımına indirilerek, o. ra.dan motörlc B . . t . u ısmı unu mayınız. 

(Deva.mı 3 uncu ulıitede) ' 

Herkese rağmen , herkesten enet 
ve t.ek bq.ımı.za bu mevzuda da .. 
yabnış ve dayanmış olduğumuzun 
zevkle şuurunu taşıyoruz. 

(1) numaralı klif hakkının 

mahfuzdur. 
No. 2 

İnı-Utere a4asma bir ihraç hue· 
keUnin tmkıinsız.hiı belirdiği nls -
bette, harp saha.sının kendiW.ne Ak
deniz klliUerl 151.ilr.aınetinde inlı.~:Lf 

denbire İncilizle rle Almanlann, 

7alıut tam aksine İn&ili&lerle Sov· 
J'ttlcrin anlaşmak ihtimali ü.ı.e • 
rinde.ki (4) ve (5) numaralı telıf 

hakkımız da cabası ..• 
HAŞOE 

Bu hükümJcr, he r biri ötekine a 
binbir ihtimal içindt şaşkın bir 
uuilihaza serisinden parçalar de· 
fıl: ha.di90lc.-rl Uzatsız bir bütiın 
halinde mütalea etmtk lsUyen, her 
unsuru birbirine cailı kat'l b \r ıö· 
rüt manzumesinden esaslardır. 

Telif haklarımız üzrrindr, oku
yut. u vicdanından b~ka dayanatı• 

Plll. JOk. 

. NICCİP F AZlL IUSAK.Oıu:K 
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JIOS 

( ;ı;çl.s:UEK 

Arka<laşunız Fel k de art k şi
kayetı bastırdı: Küç ·k tenkit !ık
.afann:ı şu, veya bu şahıs içerli
~ormuı;!. 

Felek: 
- Neden kızıyor unuz? Kızma

. m d~, kusurları giderin, eğer 
vanl.ı!J) azd·k !sc, bizi tenvir edin, 
ıyor. 

Ah, kardı-şim, sorma .• Bu asa
' et ezeli derdimizdir. Pe · kızar-

Jr Halbuki, vanlış da olsa, me
cliı. bır zatı methet, ba:<, kızıyor, 

ıp ediyorlar mı?. 

'll'TLAKA ŞİİR 

YAZMALI İMİŞ 

Doksan dokuzuncu dereceae 
meşhur bir şair, bir gazetecı ile 
konuşurken şöyle diyor: 

- Şiir kafamın ifrazatıdır, ak
lın silihati için lazımdır. 

Bu zatı şerife nazaran, şiir yaz
mıyan bütün insanlar, birer akıl 
hasta.sı<lır. Çünkü ifrazat yapıp 
ri:aftlnın sıhhatini kazanamıyor -
!ar .. 

Böyle saçma şey mi ohır, yahu?. 
'1albuki, biz, wi>ti kabul eden- ' 
:erdeniz. 

'<.İ:ll tçiN 
YAZTl.l\lIŞ?. 

Bizim inhisarlar idaresi, bir 
1cvi yeni sigara çıkarınıı;!. Pa -
<eUerin üzerinde İngiliz alfabe
:ndcn seçilmiş har!lerle yazilı 
azı ~vz parçalan varmış .. fakat, 

bu süzler doğru ve sarih bir mana 
.fade eden cinsinden olmıyacak 
ki. bir muharrir arkad~. yazdığı 
oir fıkrada: 

- İngilizler bundan birşey an-

VRVPA HARBINl!'t 

ENİ MF.SELELERl 

Jamaz. biz de anJ~·oruz. Acaba, 
bu, kim için yazıldı, diye, soru -
yor~. 

Kimbilir, doı;tu.ın, bellu de bir 
şifredir. 

TESBİT 

ETTİR.'VIELİ 

Bizim ga.etenln iaare mema 
!arından Bav Ali, geçen gün, evı
nin ihtiyacı olan Urfa yai?ını, Ka
diköyünde bir bakkaldan tamam 
160 kuruşa almış .. 

- Yahu. dıyor, bu ne biçim iş?. 
Bu fiat çok del!il mi?. Bunda ihti
kar yok mu•. Şunu gazeteye ya
zı versenıze .• 

Ben, şahsan, böyle ber duydu -
i(u.'!'uz ihtıkar hadi<;esini gazeteye 
yazdırmak taraftan değilim. Daha 
evvel, bir kere, fiat mıırakabe ko
rnısvon.ına, belediye iktısat mü -
dürlüğüne müracaat edip, hadise
nin hakikaten bir ihtikiır olup ol
madıji nı resmen, hu.kukan tesbit 
ettirmeli'.. 

Çünkü, bazan vaki oluyor .. Yi
ne olabilir ki 160 kuruş yağ fiatı 
normal jelakki .odilebilır. 

KUYRUKLU 

YIWIZ 

Nev,·orktan geıen tıır ajans teı
grafı, gökytizünde, bilmem ne 
burcunda yeni bir kuyruklu yıl
dız keşfedildiğini haber veriyor. 
Kuvrıııklu yıld;zla. kuyruklu ya
lan arasında fevkalade bir kara
bet vard:r. (Bu kelimeyi Karabet 
okumayın) fakat. ben, bu zaman
da kuyruklu yıldız keşfcdilebile -
ce)!ene inananlardan de~ilim. Çün
kü, yag fiatları ateş pahasına, za
vallı ytldız kuyruğunu nasıl bü
yütsün?. 

AH:\JET RAUF 

Od cı ve 
kap cı ar 

Tekmil kapıcı, odacı ve!' 
müstahdemler okuyup 
yazma bilecek ve imti-

han edilecekler 
Bilümıun resmi dairelerde çalı

şan tekmil odacı, kapıcı ve emsali 
müstahdemlerin muhakkak yeni 
Türk harflcrile okur ve yazar ol
roa;arırun tell'.'trü kararlaştırılmış
tır. Maarif Vekiılcti tarafından dün 
ma:ı.nf müdürlüj!line oıönderilen 
bir emre ~öre bu. ışe mektepler -
den b:ışlan.!ınıı;tır. 

Tekmil ilk, orta mekteplerle li
selerde muallim ve san'at mek -
tC'plcrindc ve muhtchf m~lek 
mektcplermde lıAien çal:şm:J>ta 
ol.--n ahçı, had~me, kap:cı ve diğer 
tekmil müstahdemlerdcn okur ve 
yazar olm:yanlara muayyen bir 
mlihlet verllccektlr. Bu mühlet 
hitamında bir imtihan yapılacak
tır İmtihanda hala okuyup yazma 
oğrenmeaıkleri ~rülenler İi;lerin
den çık"•ılt:caklardır. 

Resmi dairelere yeni alınacak 
olan her :ıevi müstahdemler de o
kuyup y&>ma bilmel:e meci>ur -
durlar ve bılip bilm"<iiklerinı ın
lo.mak iizcı e >küçük bir iınlıhan 
yapılac::k•.r. 

Tekmil cdacıların saç
ları bir Örnek kesilecek 

Rsmi dairelerdeki kapıcı, od.acı, 
b&:çi ve emsaU erkek müsahdem
lerin saçlarının 3 numnra ile kes
tir iimesi ve bunların lemizlikle
rine azami itina olunması aliika
darlara bildirllmistir. 
Kadın ve kız müstahdemler de 

ka.'iyyen tuvalet yapnuyacaklar-

lıları tiirlü düşıincelere •evket - d.ı~un Maarıf _ lüdilrluf;i de bu 
mi,,tir. S_?nra ~i~ ah ~rkın istikbal- hususları tek:mıl mekteplere teb-
de alaca~ı \auyet yme be,-az Av- lıg etmiştir. 
ruoalıları çok dü ündürmüştür. -----0<:>----
Afriknlı ces:ıret ve tahammülü ile p . · h• k • 
harbe sonderece elverişli olduı':u gi- artı na ıye ongrelerı 
bi ~ilnnm k, alma_k kabiliyeti ".8: Şehrimizin muhtelif semtlerin-

-
Gramersizliğin 

neticeleri 
Arkadaşım Ahmet Rauf, evvelki 

günkü fıkralarından birinde, bazı 
arkadaşların gramer bilmrdiklc -
rinden acı acı şikiıyet ediyordu. 
Artık, gramer bilmemek bir nakise 
değil, iıdeta, makamı iftiharda ~iiy
lenen garip bir iddia halini aldı. 
Geçenlerde, tanınmış bir edip ar
kadasımız da: 

- Ben hiç gramer bilmem, diye 
müstehzi bir eda ile, iıdeta ö~nü
yordu. 

Son bir iki y·ı!dır liselerden çı
kan gcnçfcr - kendi hususi nıc~ai
leri ile öf;ren:u~ olanlar mü•tes
na - hic granıer bilmiyor. Okıuuuş 
yazmı-\\, diye, bu gen~lcrc, ınCS<'li 
bir gazetenin tashih işini havale 
edi:yorsunuz. Fakat, delikanlı, me
sela, arkada$ıınız Ahmet Raufun 
dedii:i «ibi. kelime cinslerini ve 
bunların cümle içindeki mevki ve 
kıymetini iyi takdir edemediği i
çin, bilmeden bir lakım masum 
hatalara düşüyor. 

Senelerce, mekteplerde gramer 
okutmaınaklıi:ımııun acı neticesini 
ş.inu.!i idrak ediyoruz. 

Alunet Rauf ·dişler yolcu• ol -
ma<, buradaki ·d'1;ler• kelimesi 
od.işli• olacak. Çüftkü, yolcu isim
dir, dişli sıfattır. Sıfat isimden 

evvel gelir. Halbuki, ·di~li· keli
mesi •dişler• şeklinde olursa, diş
lemek masdarından muzari.' üçün
cü şahıs müfred bir fiil yapılmış, 
demektir. O zaman i•e, cünılenin 
manası değişir. Zira, fiil, isimden 
evvel değil, isimden sonra gelir. 
Eğer, dişliyen manası kasdedil -
mek istense ve cd:sler• filini kul
lanmak liızmı gelseydi, .dişler 
yolcu• gibi garip bir ibare değil, 
•yolcu di~Jcr• tarzında doğru bir 
cümle yazılırdı. 

Fakat, gramer bilmiyen insan -
!ara bunları anlatmak ne güç!. 
Be)·aza si)·ah diyen insanlarla mü
naka~a edilir mi?. 

Gramersiz!ik, lisanımızı maal
esef bu hale soktıL 

REŞAT FEYZİ 

cnebi r POLİS Vl dill r MAHKEMELER 

Mekteplere mütehassıs] Uniforma giyip 

l
boca yetiştirmek için üç erkek taklidi 

kurs açılıp 60 kişi yapan kızlar! 
alınacak Geçenlerde Kilyosta vukua j(e-

Lise ve orta mekteplerde ecnebi len garip bir biidi>enin muhake • 
dil tedrisatına daha fazla ehem- mesi dün asliye 6 ıncı cezada ne-
mıyet verilmesi kararlaştırılmış- ticelendirilmiştir. 
tır. Bunun için mütehassıs mual- Kilyosta otııran ve ikisi Ferni-
lımler yetiştirilmesi zaruri görüle- yaz. lfakat isimlerinde bulunan 
rek Üniversıtcde yeni kurslar a- beş kız yine Kıly0<>ta mukim Ba-
rılması takarrür etmiştir. yan Mü\'eddete bir şaka yapmayı 

Bu kurslara lise veya muallim kararlaştırmışlardır. 
mektebi mezunlarından imtıb anla Bunlardan İfakat arkadaşlarına: 
60 genç alınacak; \'e kendilerine •- Ben bu akı;arn Müvedcietin 
1 v•I olan tahsil miiddetinde her evine gideceğim. Siz de kı ·afetle-
ay için 30 lira harçl'k verilecek- rinizi dei(istir· erkek kıLJtına gi-
tir. Namzetler Üniversitede yalnız rin z. Ben orada iken gelir kapıyı 
yabancı dil öğrenecekler ve her omuzlar ve içeri "irerek Müved-
o-ün sabahtan akı;ama kadar de - deti kaçırmak istersınız. Tabii o 
vama mecbıır bulunacaklardtr. 1 bu vaziyetten korkacaktır. O va
yı! sonunda. siyasi vazivet nor - kit nülüsürÜZ!.• demiştir. 
malleşirse Avrupaya gönderile - Öbürleri bu garip şaka progra-
ceklerd.ir. Rektörlüğe müracaat mını el çırparak sevinçle kabul et-
1 teşrinievvele kadardır. İmtihan mişler ve gece olunca da tatbikata 
5 - 7 teşrindedir. Olgunluk vermiş geçmişlerdir. 
olmak ~art değildir. 60 gençten Ferniyaz ile üç arkadaşı birer 
2() si ingilizce, 20 si almanca, 20 si resmi üniforma giyerek erkek ııibi 
de fransızca muallimi olarak ye- yola düzü1müşler, tam saat 21 de 
tistirileceklerdir. Müveddetin evine gitmışlerdir. 4 

Açık iş ve memuriyetler 
Divanı muhaselıatta 20 lira asli 

maaslı katiplik münhaldir. Orta 
okul veva lise mezunları imtihanla 
alınacaklardır. İmtihan 10 teşri
nievveldedir. O vakte kadar di -
vanı muhasebat reisliğine müra -
caat olunabilir. Yine mezkur dai
rede 30 lira asli maaşlı murakıp 
muavinli~i ve 50 Ura asli maaşlı 
murakiplik de münlıaldir. Bunlara 
da yüksek mektep mezunları im
tihanla alınacaklardır ve 4 teşrirıi
evvele kadar müracaat etmelidir
ler. 

!KLÇÜK HABERLERi 

kız burada kapıyı usulca omuzia
yıp açmışlar ve içerive şiddetli bir 
baskın yapıp; korkudan ne oldu
ğunu anlamıyan genç arkadaşla
rının önüne dikilmislt·rdir. 

Bunlardan Ferniyaz cebinden 
bo0 bir tabancayı cıkarıp Mıived.
detin alnına dayamı;; ve: 

«- Ben ve arkadaslarım senin 
için vanıvoruz, güzel kız .. Bizimle 
gel bakalım!.• 

Hitabile onu kaçıraeaklarını siıy
Iemistir. 

Bu teklif korş:sında .Müvedde -
tin korkusu büsbütün arlmtşsa da 
biraz sonra karşısındakilerin sah
te üniforma giymiş kimseler ola
bileceğini düşünmüş, bu esnada 
da öbürküler dayanamayıp kah
kahaları basmışlardır. 

Nihayet is anlaşılınca Müveddet 
arkadaslarının bu sakalanrun çok 
çirkin ve adi olduğunu sövlt'mış, 
onlarla kavgo.va tutuşmuştur. 

Afrikalı ile 
Avrupalı 

ı'.aıan: ALI KEMAL SU:llMAN 

Avrupa harbi Afrikaya da ge
•:ecek diye daha ilk ı;ünlerdeki 
tahminler yani~ çikmadı. Mihver 
devletleri için Afrika harekatı 
c;ok ümit verici görünecekti. :Si
tekim İtalyanın müttefiki Alman
ya ile beraber olarak harbe gir
mi · olması iizerine AfTikada da 
harekatın ba lama ı tabii olınuş
ıur. Bu eferki harbi ~örmeden 
daha 937 de ölmü1 olan General 
Ludendorf Almanlar için kıymetli 
birer \'a iyct sayılan mütaleala -
rında müstakbel harbin mutlaka 
Afrikada yapılarak büyük Anu
ııa devletlerinin Ancak Afrikada 
yenileceklerini ileri sürmü~til. 

yesınde de en yeru harp vesaıtını de Cumhuriyet Halk Partisi koııı:-
kullnnabilecektir. Artık istikbali- relen d~\'am etmektedir. Ocak 'Yüksek 
çio nasıl vaziyetler meydana gele- kongr~lerinin hemen ekserisi bit-

1 

Muallim mek-

' Lik maçları yarın Bcşiktaşta 
Şeref stadında Fenerbahçc ue Be
şikt~ın karşılaşmaları ile başlıya
caktır. 

*Dün Bulgaristandan 118 Türk 
muhaciri gelmiş ve Sirkecideki 
Kızılay misafirhanesinde is,:;m o
lunmuslardır. 

DOKTOR RAPORU 
Diı!cr taraftan Kilvos zabıtası 

da hadiseden haberdar olarak tah
kik:ıta baslamış \'e \'ak'a asliye 
6 ıncı cezava intikal etmiştir. 

cek?. Herhalde öyle gi.irüııüy·or ki mi~tir .• 'ahiye kongrtleri mcya-
her büyük harp gibi bu seferki d~ nında. Bevazıt n~hiye ~on gresi de 
diiııyada yeni deği~ikliklere yol teşrınıc\'Velın 2 ıncı gunu ak:;amı 
açacak, Afrika me•clelerile çok yapılacakt r.-o--
mesgul, bilha!Sll siph ırkın türlü 
hususiyetlerini tetkik etmiş Av • 
rup.ı:ılı muhnrrirlcrin ehemmivetle 
kay deltikleri bir <·ok haller ~ldu
ğu gibi 'll1 da vardır: 

Fransızca veya lngilizce yazan 
zenci gençleri az değildir. 

Fakat siyah adam arada bilgi 
sahasındaki bihük mesafeyi aş • 
mak icin kendisinde hamle kabi
liyeti görüyorsa buna ne denecek? 
İ~te bu suali ciddi surette soruş
turan Avrupalılar az değildir. 

Tüık- Rumen 
ticareti 

Şehrimizde yapılmakta olan Ro-
man,·a ile ticaret müzakereleri 
neticelcnmis ~ibi<lir. Bugünlerde 
imzalanması beklenmektedır. Sim-
dive kadarki müzakerelerde ka-
rarl•ştırıldıj\ı veçlıile Rumenler 
bizden lifti!<, yapağı, oamuk, zey
tınvağt, zevtin ve tuzlu bal· k, su
sam alacaklardır. Biz de Roman
yaaan bilhassa petrol ve kereste 
alacağız. 

Afrikalı - siyah olsun, olmasın -
başlı basına hlr •kemmiyet• teşkil 
ediyor. Bu kcııııniyet bu •efcrki 
Auupa harbinde de kendisinin =m .... I"' ıcı nan 
ihmal edilir gibi olmadığını gös- ' : 

Gecen harpte Alman orduları
nııı ba ında bulunmuş olan bu 
general acaba bir güıı AJnıanya -
nın doğrudan doğruya İngiltereye 
taarruz etmeği de dli ünme.i liı
um geleceğini söylemiş miydi? .• 
Muhakkak olan keyfiyet Luden
dor!un topy ekün harbin yegiıne 
harp olııca mı, Almanyanın da 
mutlaka Afrikaya geçerek har -
bctnıcsi ile neticenin alınacağl.Dl 
dü,unınüş olmasıdır. Şimdi Al -
ıııan,·a ile İtalya müttefik buluna
rak birlikte harp talihlerini tec -
rıibc ettiklerine ve İtalyanın Afri
kada lıir de imparatorlufıu bulun
dui'nna göre mihver devletleri i
.-in Afrika harekatı hakikaten kat'! 
nt!tice lizerinde birinci &miller s~ 
rnsına giriyor demektir. 

tereeek_. __ --1 11 

lfstanbuldan hangi ens- Sahilleri göraek .. 

Afrika harekatı büyük bir in
kisaf arıfesinde bulunuyor. Bu -
glhı ve yarın için Afrikanın vazi
yeti Avrupa harbinin herdem taze 
'eni meselelerini te kil edecektir. 
Cirinci olarak Afrikada lıer ıİıa -
na•ile muharip bir yerlinin mev
cudiyeti şimdiye kadar Avrupa -

ti!ü::~} ~~:;~:~:~ı~~ek.? 1 
zın 14 mmtakasında açılan ve hiL 
len 3000 talcbcsı bulunan k·iy 
en.stitülerine teşrinievvelde 3000 
talebe daha alııımast lıakkınaakı 
karar d.in Maarıf Miıdür!ü~'in~ 
tebliğ olunmuştur 

Bu meyanda Kocaeli (Arifiyel 
enstıtüsüne 200, Lüleburgaz (·r.s
titusıine 100 talebe almaca~ı da 
bddirilmıı;tir. 

Vilayetimiz kc.ylerınden de ens
titülere ııirmek ı..liyenlcr ancak 
bu iki enstitüye gircbileceklerdlr. 

Son Telgrnrın edebi romanı : 6 ı 

G.Ö~~y AŞLARJ 
ETEM İZZET BENiCE 

-~hkanlı.! 
Hey .. 
ı::vıaL. 
Bev a!ıabeyl 
Diye omuzumdaıı. sarsıyordlL 
- Ne var? 
Dedim. 
- Kes artık!. 
Kendine ~el!. 

.Dokunacak!. 
DcdL 
- Korkma acı patlıcana kırağı 

çalmaz' 
Dedim \'e.. iliı ve ettım< 
- Ver bir tane daha! 
Amma. başımı kaldıramıyor -

dum, gözlerim yumuktu. Görmü- ı 

yor, bilmiyordum. Sadece lş.ıüyor, l 
cevap vcri}"Or ve •. bır tek arı:ıı dı.ı
yuyordwn: 

icmek.. Ve .. ~ôz kapa-ltlarımın 
altında tek canlı bir hayal vardı: 
Naran; onunla konuşuyor, onunla 
gülüşüyor, onunla oturuyordum! 

Usta 1stavri: 
- Artı:k veremem! 
Dedi. füıve etti: -- Dünyanın rak..ı.sını içtin!. 
Baksana arpacı kwnrusuna dön

dün! . 
İçimdeki arzu deitişmez bir ar-

:ı:u.vdu. 
- Ha.vır. 
Bana bir şey olmaz! 
Sen rakı ver .• 
Diye bağırdım. O da ısraı ~

yordu ve .. ay>lıııru yüzüme vu,tu
yordu: 

- Veremeıın!. 
İl;ecek halin yok!, 1 

İstanbulun yeni imar planında, 
boğazu1 iki sahilinin adan1akıllı 
açılmasına bilhao;sa dikkat edil
meli. İ<tanbul bir liman ve Sll 

sehri olduğu halde, bu belde so
kaklarıuda dola ırken denizi gö
rcn1ezsiniz. f"ünkii, bütün sahiller, 
en lıü) ük, en kötü binalarla kapa
tılmı~lır. 

Geçen gün g:özil111üze çarptı: 
Üskiidardn Şcm.>ipa5a sahille -

rinde :.\limar Sinanın bir ramii 
var. Güzelce taın·r ediliyor. Fakat, 
bu can1iin hemen yanında muaz .. 
zatn bir tütün depo~u binru,t \"ar, 
Ne cirkin duru)"or:'. 

BÜRHAN' CEVAT 

Sarhoş oldun .. 
Gözünu üçamı.vorı;un !. 
Enson cümlesi ç0k ağırıma gitti 

ki. galiba gözümü açtım. Onun 
gözleri icine sokacak gibi uzattım: 

- Bak bir şey i.m yok. 
Gözlerim açık!. 
Daha bır okka rakı içerim .. 
Dedim ve .. ilave ettim: 
- Senin anlıyacağın bıraz efkar

lı idim de onun için gözlerim ka
palıydı. 

Ve .. hakikaten gözlerim açıldı, 
:kendimi toparladım, etrafı gör -
meğe ba.şladun. İstavrinin yüzü -
nü seçebildim!. 

Ve .. yine vunıruğumu tezgaha 
vurup dayandım: 

- Doldıır!. 

Az sonra meyhaneci ile uyw; -
tuk. 

O bana emniyet etti. Ben ona 
.ırüven verdim. 

Tekrar ·ooehleri doldurmağa 
başladL 

Bu defa gözlerim açıl>t.ı. Onun 
bunun . .şunun yüzüne bakabiliyor
dum. Dediltlerııu i4itıyordum. Fa
kat yine daJ.ııındım, içimden k.o -
nuşuyol'Uum. Bır ara !i.kriıı:ıı 

tebi talimatnamesi 
değiştirildi 

Yüksek muallim mektebi ıçın 
bir veni esas talimatname ile ka
vıt ve kabul talimatname.si hazır
lanarak dün şehrimizdrki alaka -
darlara tebliğ olunmu•tur. 

Bu talimatoaıneye ı;ire her ders 
yılı başında mektep müdürü ile 
Üniversite edebiyat ve fen fakül
teleri dekanlar:ndan mürekkep bir 
meclıs toplanacak \'e her talebe i
çın o ,·;J ı:;eçirilecek olan nntilıan
ları gösterir bir tahsil planı hazır
lryarak talebc:lere tebliğ edecektir. 

Haziran ve teşrinievvel ımti -
han devreleri içinde bu planı ta
mamen tahakkuk ettiremiyeıı mek
tepten çıkarılacaktır. 
Yalnız mektepten ç;kanlma 

hükmü 194-0 - lMl ders yılı içinde 
tatbik olunır.ıyacaktır 

FE:ll FAKÜLTESİ;o;DE 
Digcr taraftan Üniversite fen 

fakültesi için de yeni bir ders 
programı ve talimatname hazırla
narak Ankaraya gönderilmiştir. 
Fen fakültesinde rnboratuar ve 
tecrübelerle teknik tedrisata da
ha fazla bir ehemmiyet verile -
cektir. 

Yeni yollar inşaai.ı 
Topkao - Maltepe - Halkalı yo

lunun ıamiratı 26 bin lira} a ve 
Halkalı· - Nalbanl~·e~me - llaci.m
köy yol•ı dd 109 bin liıaya miite· 
ahhide ·hr !e olunarak ilk hazırlı:<-
lara ge··ıınıişlır. 

-<>---
* Altın fiatları dün 2100 kııruş 

üzerinde durmuştur. 

düzene geldı Kendi kendime u-
7.:Un ve haklı konuştum: 

- Mahvolduk artık!. 
Bırak şu kad;nı ... 
Ne hayır gördün?. 
Bile bile fenalıj\a ı:ıidiyorsun!. 
Serseri. ayraş oldun. 
Kendini ıehıdıyorsun!. 
Kadın.a kıtlığı.na kıran ıtu gel- J 

di?. 
Dünyada N arandan başkası yok r 

mu?. 
Kendini toparla!. 
Mey hane köşesinden kurtuıı. 
Satacak, sa\'acak, birşeyin de 

kalmadı!. 

Akşama yiyecek ekmeğin yok!. 
Kimseden borç alamıyorsun ... 
Bu maceramn sonu ııelmez!. 
Sonun dilencilik!. 
Hırsızlık!. 
YolkesiciHk!. 
Karakol karakol sürünmek .. 
Havdi aklını başına topla'. 
Öldür kafanın ieinde şu kaltağı! 
Kendini düşün!. 
Istik.balini düşün!. 
Daha toparlanabilirsin. 
Bir ı.ı, bulabılırsin!. 

(Devamı var) 

* Büyükada ve Yeşilköy ,gibi 
uzak yerlerdelu kok kömürü sa -
tıcıları belediyeve müracaat roe
rek kok kömürü nakliye ma.rafı
n:n 180 kuruştan 350 kurw;a çt -
karılmasını istemişlerdir Daimi 
encümen keyfiyeti tetkik etmek
tedir. 

* 6 yıl beraber yaşad•kları met
resi Flrdevsi yaralamaktan suçlu 
Cavit ısminde biri dün l ay 28 gün 
hapse P.lahküm edilmiştir. 

* Bakla. mercimek ile un hali
ne getirilebilecek kuru sebzelerin 
rr.enılekelimizdcn ihracatı meno
lunmuştur. 

* Erzurum çocuk esirgeme ku
rumu katibi iken zimmetine 500 
lira geçirip buraya gelen ihsan is
minde biri tevkif olunmuştur. 

* Fransadan getirtilen su saat
lerınden 1000 tanesi dün gümrük
ten rıkarılm.ı;tır. Bu suretle 1000 
yere yeniden su verilebile<.ektir. 

... Edirııedcki dükkanında kah
ve sakladığı anlasılan Mordo is -
minde bir bakkal 2 yıl sürgüne ve 
500 lira para cezas.na mahkum 
olunmustur. 

..J- Dil bayramı 26 eylül günü 
.memleketimizin her tarafında kut
lulanacak ve Halkevlcrinde me
ra.>im vapılacaktır. 

..J- İ2llllit kdj!ıt fabrikasına Yu
noslavyadan sellüloz temin olun
muştur. Bu suretle fabrika nor
mal çal .. abilecektir. 

*Eminönü meydanına yeniden 
çiçeklikler konarak süslenccektir. · 
Sökülmekte olan tahta kÖprünün 
tahtaları da Ortaköy deresi köp
rüsünde kullanılacaktır. 
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Mahkemeüe okunan doktor ra
poruna ~re, Müveddetde korku
dan mütevellit hiçbir sinir hasta
lığı ,.e buhran görülememiş ve 
bazı ten:arüz eserleri müşahede 
olunmuştur. 

Müddeiumumi bu rapora isti -
naden maznunların beraetini ta
lep etmistir . .Müveddet a\·ukat tut
tuğunu, fakat saatini vanLş söy
lediğini beyan ederek davanın ta
likini istemistir. 

Liıkin mahkeme heyeti; davanın 
uzamasını muvafrk görmemiş ve 
Müveddetin ayrıca şıkayet hakkı 
bakl kalmak üzere bu şakayı ya
pan genç k:zların hepsinin bera -
etine karar vermistir. --- - - -· - -----

Birimizin Derdi 
Hepimizin Derdi 

Yeşildirek yokuşu 
Bir okuyucumuz yazıyor: 
•Yeşildirek karakolundan, 

aşağıya Sultanhamamına doğ

ru inen yokuşun halini her
kes bilir. Bu yokuşun ~ki tara
fında hanlar, yazıhaneler, ma
ğazalar, depolar bulunduğu i
çin burası İstanbulun mühim 
bir ticaret yeridir de. .. Fakat 
y•ıllardanberi bir türlü tamir 
görmez. Topu topu üç yüz 
metreyi geçmiyen bu yoku -
şnn artık bu ihmalden kur
tarılmasını rica ederim.• 

Yuan: l\L SAMI KAllAYElı 

Ehlisalip hareketi başlamıştı 
ya donanması Kefalonya adasını 
istirdat ettiler. 

Gedik Ahmet Paşa tarafından 
fethedilmiş olan bu mühim ada 
eski muahede ile bizde kalmış idi. 
Lıikin buna mukabil padişahın bu
znrile yeniden mübeccel olmuş olan 
ordu marifetile karada büyük mu
vafakiyetler elde edildi. 

Modun kales.i Venediğin Mora 
ruüstemlekiitı içinde en mühim 
merkezi idi. Denizden ve karadan 
muhasara olundu. İmdadına gelen 
düsman donanmaııı mağlup edildi. 
Kale Türk askerleri taralınan 
kahren zaptolundu. 

Anadolu Beylerbeyisi Sinan Pa
şa bu iste teferrüd etti. 

Dii:er mübim mevak.iden (Kro-

1 
ne) kalesi de iki taraflı mnhasara
raya dayanamadı, teslim oldu_ 

Navarin körfezinde bulunan kü
çük bazı iskeleler dahi kolayca a
lındı. (H. 906). 

Bütün bu mnharebelerde Hadım 
Ali Paşa kuvvetleri temayüz etti
ler. Buna miikA!aten Ali Paşa da
hi bütün Morava Beylerbeyi ta
yin olnnd1L Beyıuadı VeH, Ali Pa
şayı adeta Yunanistana kral yap
m.ı.ştı. 

.L\.rtılı; Venediğe isı bir bende na. 
zarile bakılıyordu. Kalelerin fethi 
Ni~ancı Naci bey kal emile her ta
rafa bildirildi. 

Padişah, Mac:arist .... iapaay ... 
ya, Fraıwıya, Papaya. Milin Kral-

Amcrika'da mecburı 
askerlik . 

l'uım: AHMET $"ÜKR0 ES~~ r 
k rlıl ~ 

Amerikada metburi a6 • jj' '<> 
kanunn, Cumhurreisi Ruzvelt rl ,\ 
rafından da imza edildikten so~ "'l 
mer·iyete girm~ bulıınuyo~- ı"P' 
kanunun şümul ve ehcnım~Y~ ~l 
anlamak içın 1914 harbine ı~tır d' 
eden Amerikanın, ancak barb• 0~ j 
tirakten bir sene sonra m•'.b. . ·~gi 
askerlii(i kav"! ve tatbik ettı~Y t,.,. 
hatırlamak kalidır. Mecburi ·r1 ıı: 
kerlik Atı;:lo - ~ak!On an'ane!•!~ l, 
uygun de'.'\'ldi". {lıılnr m.-cburl r 
kerlik sist~nı.nd.1 :.i\iJ idareyi :ı- "i 
ka p13na atan bir nevi militar rı 
esprj!'i g~rıi~ ·"'rıar. Binaena~~~ 
fili oiarrık lıaı:-h~ ıştirak etnı dı bl~ 
mecburi askeclık ,;,temini ıııt 01 
etmekten ka~ıı.ırl.ıı İngiltere rı 
1911 harl•ine i tirak ettikten•?~. 
mecburi a>h.-ıı~i kabul etııııı ,1 

Bu dda fo:;ilizler. AlmanY"r" 
Avrul'n için büyük tehlike h• ~ 
alaıı askui hazırlıkları kar~ı.S-~ 
da harpten kısa bir müddet ••;,ı 
mecl.ııri askerlik si temini k• ~1 
etmi5Jerdi. Fakat bu sistcııı ,~ 
hizmete ca''lrılan askerler hcP,. 
talim ve terbiye halinde iken ıı: pi 
harebe başladı. Bitlerin A,·rU r 
hakk.ndaki milli sosyalist P':S,. ~ •. l 
ram11u derhal tatbike başla~' .,ı 
nın bir sebebi de mecburi hıt• ,. 
usulünü kabul eden İngiltere ~j 
keri hazırliklarını tamamlaıt•,. . , ... 
fırsatını vermek istenıeme~•. bit 
Filhakika bn istical İngifülcrl .1 
dereceye kadar gafil a,•Jadı d•~i 
Alnıanların Avrupa kıt'&Sln ııı 
askeri zaferlerinin hakiki scb• 
de budur. il' 

Amerika mecburi askerli~ s,ı· 
temini derhal kabul ve tatbık1 ,. 
mekle İngfüere gibi gafil o•~~ 
mıyacaf':"ını Almanlura ~nlat b;ı 
bulunu,·or. E<a•en Amertk• .,. 
nıüddeİtenberi fili olarak ha~P : ... 
ziyetinde bulunmaktadır. Bt1' ...ıV' 
neden beri devam eden mücad b ,. 
eski manadaki mubarebele~e ~r 
zeıııiyor. 1939 harbi cephe.-• ol t 
yan bir muharebedir. Daha do • 
rusu bunun cepheleri geriler~'tl' ~i~ 
dir. lllü_cadelcnin manevi t-eP ;,~ 'tli 
,·ardır. lklısadi ve siya;i ceph•.,r J:ı 
vardır. Denizlerdeki tephest 'd~ q 
dır. Havalardaki cephesi ,.~r ,ı· 
Hulasa eski manada bildiğiın•t r 
kcri cepheden baska her türlü et 
heleri vardır. 'il' 

1939 mücadelesi bu yok!~ "''~o· 
lea edilince. Amerikanın bır _P1 <" 
dettenberi. bu cephelerin bil' rt' 
ğunda Almanyaya karşı ingiJte ,~ 
nin yanında muharebe etmekte ·J;I 
duğu anlaşılır. Mesela, An••'~ıt 
matbuatı, manen İngiltereye d~ 
türlü müzaherette bulunınolıl•1ır 
Amerika gazeteleri, Bitler AIP' ~ • 
yasının hedef ''e gayelerini tdD b' 
bilıte İngiliz matbuatından D 

ileri gitmektedirleT. 
Amerika sanayii İngiltere P~ 

mma çalışmaktadır. ~ 

Amerikalılar donanmalar~~,~ 
kı.smını İngilizlere devretJP•~;,;.ı 
dir. Kendi bava fil!'lan için 1 ,·r' 
edilen tayyareleri Ingiltereye ,r 
riyorlar. Şimdi tayyarelerle ~ 
her tayyarecilerin de İngilt• 
gitmeleri bahis mevzuudur. ,..r_ 

Geride bir kara askerlerile .. ~~' 
dım meselesi kalıyor ki bugt' ıP' 
barp vaziyeti böyle bir yard1~jt' 
yapılmasını istilzam etmeıııc -~ 
dir .Bunnnla beraber, Aın."~ • 
her ihtimale karşı, mecburı. ,~ 
kerlik usulünü kabul ve tatbılı- ,.. 
meğe karar vermiş bulunuyor·,~· 
merikanın bu karacı, fili o!~;rJ 
harp irinde bulnnduğımu 1 

mahiyetindedir. . j,. 
Filhakika bundan böyle, bi1,t ' 

giliz - Alman harbinden balı' b~ 
nıek do{:ru değildir. Mücadeleıt" 
taraftan Almanya, dij\er tar• Jıl 
İngiltere ile Amerika arası~~ I 
Yani Cermcnliğin Anglo - • ,ıı". 
dünyası ile giriştiği bir boii"" eıl'' 

( Devamı 3 üncü sah•!;,/ 

Iıklarına zaferlerini gururla b~dl' 
riyord1L . ıı.ı'1' 

Fransa ve ispanya ba)'1"8 
11,Y 

altında olarak birer filo doP~~,e~· 
bize karşı harben taarruz e 
te idi. ,.dif 

Papa ile sairi eri ise Ven hli,ıY 
iltiması üzerine umun1i bir e ~ 
lip tertibi mü:uı.lı.ercsile pır ul#' 
idiler. Bu bapta mütrrecfdit ~' 
nanlar işbu tebşirname (J1ıJ6.,,; r 
betsidiği üzerille tereddüt!•'' 
zale ettiler_ . . ..Jf( 

ı.•r~ , 
Bu suretle Papa, Fr.ıno8• h' 

ya, Almanya, Avusturya, V'ıC~· 
. i ... , tan, Macarıstan, talyanııı 

0 11ı' 
cümhuriyetleri hep birdcıı ' ,ıif 
lıler ale"""'n• bir ehlisalİP ;Jı~ 
ettiler. (i\f. 1501) senesinde cfıı f1' 
tekılt) yortusu iyini ıırasıJI ;y~I' 
pa tarafından iıleıni n-'f,,ı ıt' 
tebşir ve muvaHakiyel du• 
ra. edildi. . .. 91,.,. 
l~ ehemmiyeti büyöktıl· ı,..ıı ı' 

zıdı Veli üzerine yapılacalt 001~~ 
ehlisalip ile başa çıkmak Jll ~JIY 
dil. Çiiukü, padişah haliDl .;r 
ı.;.. idısiyetti. 1161) 

(Devatr>' 

l 
1 



. ' 
' . 

: r ·f1iI· 1 S 1 · ı S . d 1 l ~ ,, ız vapur arı ovyct gazete erı urıye e ta ya 
: ·ı.kdcnizde ser- lngiliz ist'lisına aleyhtarlığı ·. 
1 

/~~.tçe dolaşıyor artık inanmıyor gittikçe artıyor 
;:~1~~ereden bir vapur. "Pravda,, gazetesi de İtalyanların Mısıra karşı 
~'Ut Mısıra gönderilai vaziyeti ggzden geçiriyor Suriyeden istifadelerine 
•:ıi~:,;• 21 (A.A.)- İngiliz harp Mosk~va 21. <A:A.)- •Pravd~~ meydan verilmiyecek 
q, de haJ~:~nlarm :bizim .. de- gıızetesı~ yazdıgı brr malaıl~e, Bu-
:• o:, ıliklerı Akdenızde muesr yük Brıtanyanın 1..-udretinın In-
•r.s0 kontrole devam etmekle - gilterenin işgaline en büyiik mani 
~~ ,. n .defa 8000 ton kömür yüklü teskil ettiğini yazmaktadır. 
"lllır,";; Mısırdaki limanına va.r- Ingi~tere, Şimal deı:ıizinde ve 
'.'ktardau .l\J.ıs.ı_ra gönderilecek çok ~tlantikte bul.un."!' fılosu ~~:\'.~ .: 
ıJ ttııı komurün bir kısmını teş- sınde Alman ıstilıı teşcbbumnu 
l~·i(·•ktedir. kanlı bir hezimete uwatacaktır. 

''.•lan 1~.h~kumeli, lUısrra ilıliya- Almanların, Fransız sahillerine 
1•hijı ut~n kömürü vermeyi ta- konulan bataryalarının yardımı sa-
ll;;.:tlttiştir. yesinde Duvr ,boğazını geçmeğe 

tı.ı,~i .taraftan İngiliz vapur ka- tesebbüs edeceklerini söyliyen ga-
~ltt ~~~ J\kde~izde her istika - zet~, ~:\.'le d.~nm e~i!or: .. 
llı.ıkıı.d 'P geldıl<leri beyan olun- «Ingılız hiildDnetının mudafaa 

b ıt. tedbirleri nazarı dikkate alınırsa, 
r asd . -~ İngiltereye ihraç edilecek Alman 
l_ a ısyan kuvvetlerinin kimbilir nasıl müt-

~l!tt " b kk d külata tesadüf edeceğini düşün-• •gı a ın a mek ;yerindedir.• 

hah l Bugünkü devir 
ı.. er er d . . 
ı..::•a 21 (A.A.)- Röyter: me enıyetın 
'n~ ~anın salahiyettar meha - • ' "d • 

~'~da ,asdaki J.'rn~ız kı~aatı ~- rıc at devrı ır 
tdj0erıe ISYan çıktıg;na mutcdaır 
ta lıııek~ k~ydi ihtiyati re kabul 
l l'IQ~ •dır. Bu haber düşman 
4an•oı h~ın.dan geldiği cihetle, Is
~ltrin; likuınetinin mihver dev
~ ltt hu~ lehine olarak bir hare
~ ije o,41unmasını te~nin ~ak.~a.: ".lııı;ı. 1~d~ çıkarılabıleccgı duşu-ltaa ır. 
~d;ı f:!;•fih, Fasda mühim mik -
~ 4duku r Fran<a taraftalarının bu-

~o~,1 no ~e bu miktarın zaman
!; loııd,aeaı.:ı~a da ~üpbe yoktur. 
ı.;Daıı,a;da ı.ngiliz hükumetinin 
.~1 ledb·

1 •ndışeye dü~ürecek hiç 

J tııeı,. 1"dialnıamış olduğu işaret q e r. 

Jlon gazeteleri 
l~f değil, is 
l t• 'l', s ıyor , 

•o· kı·o 21 ( . • 
\' •idi,- . A.A.)- Stcfanı aJan-
~ •aı;,'lor: Dahili siyasetteki ye
)\nhteıiıet üzerine \'Uku bulan 
ı·:'hi ı::a leıahiirat hakkında Nichi 
~' liliya~~tesi halihazırın laf de
l ~kı•dır ıstemekte olduğunu yaz-

QQ • 
1•n; ı::azete · h"k . · \iı, Ray,1 '. Japon u umetıne, 
~. •llaıı.ııı krı Yani nizam ve teş
lt ıı <levı" Prensiplerini güden 
1 ~'H 1 •ll;rle yaklaşmayı tesri 
.a.••ı. avsıve t kted' •ır ·~• 20 , e me ır. 
1t,!~o,, C:h (A.A.)- D. N. B. bil
~~- &on ou~ia Shimpo gaze -
~~•tı ıa_nıanlarda japon - A
•;1 l"ttı~;nunasebetlerinin yine 
-~~·ı.; ~e a~ını yaınıaktadır. Bu 
~ ıih~~nliğiu, japonyanın ce
~I ""u~ lııı.de gösterdiği seba -
lıı,~rıı,_, oW h~rbi dola)· ısile faz -

\ l•d;, ııgıınu mü alıede et -
t. ~ Cltı~ 
~{' e\~a 21 (A.A.)- Bahriye 
,ı.;tiııe elee birleşik Amerikan 
),;~ ~ bıt olup şimdi Kanada 
\,~da hi;,'.'.~nnan altı destroyeri 
· «aıııı }""'1etinln kendi hesa

a ncaı:ını bildiPmiştir. 

l\~~~tt~ik~.d~~~~. 
• a mecbur' 

· •skerlik 
\,ı (2 . 
1, ,,~'l.lı\er;kııct ~alıi fedeıı devam) 
~· '1ı 1 tiıı0 k' hıssetnıiyerek, ted
'"·ı 11kadd aydığı bu mııharebe
"-ı,, •dı~1 t ••?tını mukadderatına 
~ •• ~'a '~ı nııılterenin mağliıp ol
t ~,;0!n so~ •lanıaz. Çiinkü ln!l'il
'1 .\ı~ bilir • srra kendiı.ine gelc
~'k ~ •ıı~; A. 
•liı· ••bı·ıı.' . ınerikanın fili ola -'° Ot 1 • lı; 1. • Ve At•nde bulunduğunu 

t •t nı ' k ,1 1 tı~ ; ... ııtde h 
1 
erı a ile muharip 

t, \» •ıı. kal' h undu;hınu ilan et
~· 'ti ~ltıı ,\ın ll~uki sebepler rnr
L~t l\ ır ha erıka donanmasının 
;<ıı~~ lıı.ı•ıı~:p •

1
.ehebi olabilir. Fa

:•a '.? ı:eıin '. nı:ıııerenin hak -
'"'' il'\ . cıye k . ı"~ l' 'nzi~·,r adar Amerıka-
ltır.,''ıııi b' •

1
ne karsı göz yuma-

t-ı "'lllt l l" • .. • .. 
"• ttın Bkd'ngı ız - Amerikan 

t .\'1ı '•ktır •ne miıui olııııya 
:~ ~tik • l-~ 

tir» •la, a dahi A.I · . 
ıı, •e,, ~k kar 

1 
nıanva ıle ~·.al-

~·~, t•ıı ına,:,~'· •snıaınak için Jıı
t Q~ljı_ <ıtar v"" ll?ıyctine nıllni ol-
"•k· ' L. erın,... lll • ı ~ "'-Qllunı ... Lır. ccbu.rı aı;;-

1: ~~nun . kalıul , .• tat· 
aıı,~r_ıfodc 'di~ 

a neın ıa:.:ı !d re e 1 1 
~ t~t.\•a;,_;;:uhn,.,.. -

ia ... ~'J.•.,, ,., _ ~ 
"""l~ • ' .. 

Londra 21 (A.A.)- Pensilvan
ya Üniversitesinin 200 üncü yıl
dönüınü miinascbetile Filiidelfiya
da bir nutuk söyliyen Amerika 
Cumhurreisi Ruzvelt bilhassa de
mi-.tir ki: 

•Aln1an milleti, on sene var ki 
nazizın denilen bir harekete ku -
lak vermiş bulunuyor. Nazi parti
si, Alman ınillctinc daha iyi ida
re ettiiti iddiasında bulunan bir 
avuç insan veriyordu. Eğer de -
mokrasiler ortadan kalkmak teh
likesi karsısında beler, fikir a -
damları bütün kuvvetlerini de -
mokrasilerin müdafaası için bir 
araya getirn1elidir.• 

Cıunhurreisi bugünkü 
•medeniyetin ric'at dc\'Tİ• 
tavsif etmiştir. 

devri 
olarak 

.. . . -~· ~ .. ~ '•' ,. 

Ağuatostak\ idhalat 
ve ihracatımız 

A?Tustos ayındaki ihracatımızın 
3 milyon, 162 bin lira olJuf(ıı an
laşılmıştır. 

Buna mukabil ayni avda 4 mil
yon 534 bin liralık ithalat yapıl
mıştır. 

Ai,'llslostaki ihracatın yüzde 23 ü 
krom ve bakır, yüzde 19 u afyon
dur ve ihracatın 26 sı Aınerikaya 
yüzde 22 si Almanyaya, yüzde 16 sı 
Balkanlara yapılmıştır. 

Avni aydaki ithalitımızın yüz
de 26 sını makine ve ateş luj:lası, 
yüzde 17 sini de petrol, benzin teş
kil etmektedir ve ~·üzde 22 si Ro
manvadan, ~·üzde 18 i İtai)adan, 
yüzde 10 u Ingilteredcıı ~·apılmış
tır. 

Graziyani ordusu 
durdu 

( ı lnol sahifeden d•Yam ) 
mislerdir ki: 

·İtalyanlarla İngilizler arasında 
daima bircok J.ilometreler mesafe 
bulunuyordu. Çölde hiçbir mu
harebe olmadı.• 

l\luhabirlerden Francetti şun -
ları söylen1iştir: 

•Pazar sahnhı, kıtaat ileri ha
rekete b;ısladığı zaman, bu hare
ket o kadar yavaş gidiyordu ki, biz 
kıtaatın önüne gecmevi tereib et
tik \'e ilerimizde hiçbir sey gör
medik. Çok [(ermeden motörlii bir 
kun·ete tesadiif ettik ve yaklaş
tık. Çünkü bunları İtalyan asker
leri zannediy·orduk. Fakat İngiliz
Jerlc karsıla11;lığut1ız zaman hayret 
içinde kaldık. Bu kuvvetler bizi e
sir ettiler ve lllarsa Matrulıa ge
tirdiler.• 

İNGİLİZ GEMİLERİNİN 
B0i\1BARDIMANLARC 

Kahire 21 (A.A.)- Solluın ve 
Sidi Baranjyİ bombardıman eden 
İngiliz. deni~ cüıütamları şimdi İs
kenderi»eye dönmüşlerdir. Geıui
lere hiçbir hasar olmamıştır. 

Sollum mıntakasını bombardı -
man eden gt"ınilerden birine ınen-

sup bir ~ahit c:unlan beyan etmi:ı:
tir: 

.sabile yakb~tığımız zan1an 
diişmanı arayıp bulduk ve şiddetli 
bir ateş a~tık. Ateş yarım saat de
vanı elti. :\feuilerdcn ha ka, ci· 
\'arda lıulıınan hü~·ük "" eyi de 
bombarJınıaıı ettik. 

İlal~·an nıot"'rlii kıl"nl nnın n~ır 
za' • in ui!rad•klarına ıiphe yok
tur. ,. •ede o karlar bı.h'ük ha•ar 
hu ' ı:etiril ni ı.r 1 , İtalyanlar 
l • •ın b •cl.lıt rı 'ı l ullanmak 
i u ' 1 

• ~ 117.t " n 1 t isfl
C '\. c, ıı/ .. ~·J .. • ··' 

Kalılre 21 (A.A.) - Beyru\tan ıro-
len habıırrlere e-öre, Suriye halkmm 
İtal:ran mütarclı;.e komisyonuna karp 
husuınMI &'lllikçe arlmak\a4lır. 

Elm.ı.'Jri ı-azetes1.nln Beyrut..takl mu
habiri, Sariyelllerin, eter Fransa kıea

dllerini himaye edemJyecek vaziyette 
ise, icabcdeu kararlan bizzat almalan 
için Surlyelllcre istiklallerini verme
leri leabettıtlnl söylemektedir. 

Surlycllle-r, Mısın Te SüTeyş: kana
lmı işgal teşebbüsünü. kolaylaşlırmalr. 

le.in İlal7&ıılardan Snrl;redeu istifade 
eUnelerine kat'i surette- m.i.ni olmak 
amıindedirler .. 

*Kap 21 (A.A.)- İn,ııiltercden 
tahliye olunan 300 çocuk cenubi 
Afrika bükıl.metinin misafiri ola
rak buraya gehniştir. Çocuklar, 
kabine erkiı.nıodan ikisi ve İngiliz 
fevkalade komiseri tarafından 
karşılanmı.şlardı.r. 

Türk dostu lngiliz alimi 
( 1 inci sahıfcden devam) 

ha7da.rp;ışaya. c~lrilm.13 ve inc-Ltlz ıue~ 
zarhiına &ömülmilştü.r. 

Cenazede Vali, İoı"ilb .konsolosu ve 
konsolosluk. erkanı, üniversite pro -
fesörlerl ve i.n,.Ub kolonisine meMUP 
birçok zevat ha.zır bulunmuştur. 

71 yaşında vefat eden f'~r Dtnlson 
scn~ler('C Londra şark dlllerl mekte-
bini.ı başında bulunmu11, hayatının 

büyük bir kL"1nlru Türk dillerine alt 
ictldklerle ceçirm.iş, uzun seneltr mcm... 
tekelim.izde ya,aı:nq ve muhitinde ce
niş bir muhabbet ve hürmet çerce -
vcsl yı:ı.ratmıth.. 

Büyük do!;tumnzu.o ziyaı Türk i.
lem.lnde de derin bir teessür uyan -
dınnı.ştll'. 

ispanya mükafat 
bekliyor 

(Biriııci sahif··den deı•am l 
z~r "'ününe bırakmı$hr. 

Suner Alman ricalile konu~ma
larma pazartesi günü devam ede
cektir. 

İspanyol gazeteleri şu iııhbaı 
veriyorlar ki , Suner «Avrupa n1ü
cadelesinin ilk safhasını teşkil et-

' mis olan d.ahili harbi kazanmakla 
nasyonal IspanyanLn sulhdan ne 
gibi ınükôfat. beklediğini Berlin
de anlatınışhr. 

Gazetelerde mesela söyle cüm
leler görülmektedir: 

•Son üç sene zarf1nda İspanya
nın .-aptıf:ı fedakarlıklar Anupa
da n"lüshct nr-ticclcr vcrccekllr.• 

Dii':-:.ır taraftan Alcazar gazt:tesi
nin Berliıı ınuhabirine göre, Su
ner bir nıüddettenberi nıüzakcre 
edilmekte olan ticaret anla ma.'lnı 
ancak inıza etmek üzere RiLbcnt
ropa nıiilQki olmuştur. Bunun, 
diğer n1cselL•lcriu görüşmediği ına
na~ına nıı geldi,!i pek o kndar belli 
de~•ldir. llfö·le lıir anlasmanın ak
di Fraıı~anıu yıkılıuası iizcrine bit
tabi hasıl olan ticaret imkanlarının 
pek ziyade artmıs oln1ası:ıın n1an
tıki bir neticesidir. 

Azgın bir manda 
( 1 inci sahifeden devam ) 

lesinde oturan Feris kızı 5 y~şında 
Şükran l\lclekhora caddesinden 
geçerken İhs.an isınindc birinin atı 
kendisine çarparak başından ve 
vücudünden ağır surette )'arala11-
mı~, Gureba hasbııesine kaldırıl
mıştır. 

Kısıklıda Bulgurlu sokai{ında 41 
numarada oturan Zalıidenin 3,5 
va.ıııdaki oğlunu Haydarın azgın 
eşei\-i cifteleyio tehlikeli surette 
yaralamıstır. Çocuk tedavi altına 
alınınıstır. 

On iki adanın 
bombardımanı 

(Başmakaleden devam) 
dok.i askeri ve havai vaziyetini 
kaybedecek olan İtalyanın ayrıca 
Mısıra kar~ı taarruzu da o nishette 
zayıflıyacak ve müşkülleşecektir. 
Dcrne, Binı:azi, )lısrnta ve saire 
Trablus üsleri ise her giin İngiliz 
donannıası \ 'C hava kuvvetleri ta
rafından ateş yağmuruna tutuldu
ğuna göre İtalyanlar Akdenizin 
şarkında, orla• ında ve Mısıra ta
arruz. hususunda on iki ada üsleri 
tam nıile felce uğradığı takdirde 
ço~< mü ki.il \ 'azfyctc giriyorlnr, 
~ ... 1.llC 'l, 

_.':'~ • i~ZL. r.~ :c .. ~ 

\soN24SA_AT 
içindeki · 

...... ~ - -. Asııı; • ~ • taTtt.u; - MUAZZAM ft korkaaıl aabnelerlı 

B U O it 1' 

iPEK KANLI DAVA 10 bini.re• flp 
ranl• can-ilen ma• 
•ırır•m bir film 

. ı • ~: J'OJa! IJth!IYA HAVADisL!:ırl Hadiseler 1 BucOıı - 1 ,,., 2,30 da tenzj)l!tb ınaUneleı' • 

, • (Bu yazıruıı metinleri Ana-
dolu Ajansı bültenlerinden 
alırunı.ş tı.r') 

Telhis eden: MUAMMER ALATUB 
Komada bulunan Aimu Bariclye 

Nazın Fon Rlbbeatrop, aiallr edll
dltl Villa Mada- köşkü.ad• Berlla 
ile ur.un müddet tem.as ve muhabere· 
lerde bulundu.klan sonra, dün öfi<yl 
mütealap ikinci de.fa MlbOlinl tara -
tından kabul edilmiştir. 

Konı Ciyanonun da iftlra.k etUit bn 
ikinci cörü-ı;me sa.al 11 de N.şla1DJ,Ş, 
18 de nlhayet.e ermlştlr. 

Roma miilakatı.nc1ıuı bahseden .cı. 
7ornale Di.talya.. ca.zet.c:;t, cenubu. p.rki 
Avrupasında. bütün meı.;etelerin :ta.alle
dilmlf olmadığwı Yazarak, ViTana ve 
KraJova kararlarını. emsali daha bü
yük siya.Zıoi ve arazb-e müteallik me
scJeler Jcln muslihane hal sw·eı.i bu
lun;;ı.bileccline bir mlsal ol:ırak cö::;ı.t.r
mektedir. 

Berlii.l l'azeıeicri de, Koma mıi.J,ka
tınm Avrup:ı ve dLin1·aum mukadde
ratı için ha.kiki ve kat 'i ma.hlyeUe ol
dujunu, mihver de\.·Jetlcrlııio pro -
cnunJanru fiHya.t saba.sına J..oymak 

,-SARAY 
Sinemuında 

Bu hafta görülıneıniş mnvaf
fakiyetle gösterilnıekte olan 

POMPEİ'nin 
Son Günleri 

l\Iuazzam -ve emsalsiz 
TÜRKÇE SÖZLÜ şaheseri 

Her scansda salonu dolduran 
halk kütleleri tarafından al -
loşlanmaktadrr. 

Bq rollerde: 
MARİA KORDA ve 

VİCTOR VARCONl 
İlıiveten: FOKS JURNAL 

Bııgiin saat l ve 2.30 da tenzi
lfıtlı matineler. 

T E PEBAŞ ı.._.-.1 
... 

A S R /Sinemada 
hususundaki atimlerlne blr delil tef- Her hafta senenin en güzel 
kil ettlilnl .Y•zı1orla.r. Bu l':Lzcteler, filiınleri arasında seçilen 2 bü-
'\lısırın d& lıı&"ilt.cttden Jı.urtulnı>lr. yük film birden gösterilecektir. 
lçln, bu fırsattan islifade etme.lni HER PROGRAMDA: Bir 
menfaaıt icabı olarak rörmektedlrler. 1 film TÜRKÇE SÖZLÜ \"e 

KRAJOVA ANLAŞMASUll~ ŞARKILI olacaktır. 
TATBİKATL'IA GEÇİLDİ 1 SALI _ ÇARŞAl\lBA ve 

KraJova'da DulgarlarU. Rumenler PERŞEMBE ı;:ünleri !JCUZ 

arasında yapılan anlaşmanın araziyo HALK GÜNLERi. 
mütcalilk ahkiı.mının bu sabalılaıı lli- Duhuliye 10 kuru~tur. 
baren tatbikine g~ilmlftlr. Bulpr or- 1 Filimler HER CUMA matinede 
dusu bu sabah eski hududu ıreçm(.f, 1 deği~tirilir. 
Balçık ve Tolr.ıkanı thıtva eden bl- CU:\1ARTESi saat l de ve 
rinci merhalenin ış.-allni bu.-uıı ..,.ı PAZAR saat 11 de ucuz Halk 
14 de tamamlanu,tır. nıatincleri ,~ardır. 

Bölün cennbi Dobrlçenln işpli do,·t DUHLLİYE 10 KLRUŞTCR. 

-.erlıalede tamamlaoaca.khr. ; ~=============~=~~~~~~ 

•• 
Bu hafta SUMER Sinemasında' 

Nq'e. .. ~ .. Maetta ... Kahkaha ,.. güzel kadınlar fihni olan 
Ve MELVYN DOUGLAS - VİRGİNİA BRUCE 

• tarafından emsalsiz lıir tanda yaratılan 

AH. NE KADIN ... 
FRANSIZCA SÖZLÜ güzel filmi mutlaka gorunuz. 

İlaveten: 2 kısımlık bir komedi ve MİCKEY - MOUSE .. ••••ı:ı Bugün saat 1 ve 2.30 da tenzilatlı matineler 

Gayrimenkul satış ilanı 
İst2nbul Emniyet Sandığı Müdürlüğünden: 
Vasilinin 22303 hesap No. sile Sandığunızdun aldlbt (700) lirnya k.a111 bi .. 

rinci derecede jpotek ettikten aon:-a haz.ine namın• taslı;~ k.ayduı.a hüküm sa .. 
dir olan (i~bu hüküm emniyet sandığının hukukuna müessir değildir) vade
sinde borcunu vermediğinden hak.kında yapılan takip üzerine 3202 No. lu kanu~ 
nunun 46 cı maddesinin matutu 40 Cl maddesine göre satılınasl icabeden Fa ... ' 
tihde Haraç-çı ~:Iuhittin mahallesin.in Sırıkçılar _ Şita.hane sokagında eskı 1, 3.i 
5. 7 yeni 5, 7 No. lu dükkanı olan kfigir evin tamanu bir buçuk ay müd.deU• 
açık artb.rmaya konmuştur. ı 

Satıs tapu sicil kaydına göre y:ıpılmaita.dır. Arttırmaya ginnek bt1yea 
(237) lira pey akçeoi verecelı.tir. Milll bankalarımızdan birinm teminat melı:41 
tubu da kabul olunur. Birikmiş bütün ver&ilerle belediye resimleri ve vakıf\ 
icarcs.i ve ta''iz bedeli ,~e teillliye rüsumu borçluya aittir. Arttırma ~es:l 
.23/9/4.0 tarihinden itibaren tetkik etmek istiyenlere sandık hukuk ~erl servi-1 

sinde açık bulundurulacaktır. Tapu 1ıücil kaydı ve sair lüzumlu izahatta şartn.a ... 
ıncde ve takip dosyasında vardır. Ar.':tırmaya girmiş olanlar, bunları tetkik ede.. 
I"('k satılığa çıkarılan ga}Timenkul ha.'tkında bel" şeyi öğrenmiş ad ve itibar 
olunur. Birinei arttırma 11/ 11/P.40 tarihine müsadif pazartesi günü Cağa1oğ-I 
lunria ktıin Sandığımızda saat 10 dan 12 3e kadar yapılacaktır. ?.1uvakkat iha.tel 
yapılabilmesi itin trkı edilecek l>f'delin tercihan alınması icabeden gayriınenlcul 

mükellcfiyt:tlcrile Sandık alacağını tamamen geçmis olına.s..ı şarttır. Aksi t:ıkdir

de son artlıranın taahhUdU baki kalmak şart. le 26/11/940 tarihine mtislldi! Salı 

günü ayni mahalde ve ayn s:ıatte son arttırması. yapllaca.ktır. Bu arttırrnada 

g3y-·mcrık;J.l en ç0k arttırnnın üstünde bı.rnkılacaktır Haklan tapu sicC.1erl1c sabit 
olr-ıycın alh.kadartar ve irt.fak hak1:ı sahipler:inin bu haklarını ve bususı!e !alz 
ve ınasari!e da:r iddıalarını. ilAn tarihinden tibaren 20 güD. içinde evrakı mUs
b_te erile beraber daıremızc bildırm.elerı ~ztmdtr. Bu suretle haklan.ot bildirme .. 
n:ııs olanlarla hz.k.Lrı tapu s clllenle sabit o!m.ıyanlar sat11 bedelin~n pJyl~ma-HİNDIÇ!Ni MEHELESİ ! : 

Son 24 saatin miıhlm. meseI~lrrin

den biri de llindiçinide vaziyetin al

~snafı memnun 
etmiven karar 

1 &lndan harıc k .... .rJ:ır. Daha fazla malümat almak isti)'enleriıı 938/35 dO!ya ?-:.>. 
sUe s;ır~dığımız hukuk 1,.ter1 ser\-·isine mürac:rnt etmeler! lüzumu ilin olunur. 

ınış olduğu şekildir. 

Sin.{apordau c-e:lcn malümata core, 
llindlçinidcl\.i Fı).n.'il.Z makamları ile 
japonlar arasauda günlerdenberi de • 
\'am eden mıizakrreler lnkıb;ı. uğra -
mışhr. 'Ya-ıiyet naılk. t..ela.kki eıJilmtk
tcdi.r. 

J:ıponl'1r, llindiçiui maku.mlarına es- ı 
ki taleplerini lt"yU l'dt'n 7'! saatlik bir 
ültimatom vcrınlı;lerdır. l1 1Hın&toınun 
müddeti yarın l'eee yarı~ı bıtecektir. ı 

Vi:,f lıükiımc!i vaziyeti tetli.i14 et • 
mlş, Amerika bükUmt"tİ"le yaptıl;'t tcb
lia'atta, Uindtçinlye müteallik Japon 
taleplerine \"i:i hiıkü..:.11ell l('in muk:ı

v~t lmkıi.nı olmadıiını blldirıni , 
müzakerelerin bUl'Ü.OC katlar dt'vam 
ettıiinl il.ive eylemiştir. 

Diğer taraftan Siyarn hökümeti de, 
Bongkok'dakl J'raıısı~ mas.lahatcli. - ı 
zarına yeni toprak bleplcrlnde bulu ... 
nan bir nota vernılştlr. Vişi hükü.ıneti, 

Siyam'm bundan evvelki lah·p.lcrlni \ 
reddetml:;ti. 

DÜNKÜ HAVA MUHAREBELERİ l 
Alınanlar, dün de 200 tayyare ile 

Londra. nımtakasına &'t~mek. teşebbu· 

sünde bulunmu!:'lardır. İncili:ı &\'eı - 1 
ları. derhal birinci Alman filocı:unwı 

etrafını sarm.v;lar ve ilerlcmelcrlne 
•iddetle ka~ı koymWJlardır. A:ı ~onr:ı 

büyük bir AJman avcı l'rupunuu 
Fransız sa~ıilinc doiru kaçtlj'ı C'Orül
mü1tUr. 

Bununla beraber, bir tay7are Lon
draya yaklaşnuş, lkl bomba atmtthr. 
Londranın cenubu ljarL.i m.ilballeleriııe 

de J'IDl'ID bombahı.rı aWın1.1tır. 

Bir Alman tayyaresi Duvr mınt:ı -
takasını l:'Cçerken, bir tepeye dill}mtiş 

ve lııflliik ctmiıttir. 

MlSIRDA VAZİYET 
Libyiıl.dan Sollum'u. C'('('erek Sldi 

Baranııi'ye vara.n ve böyJt>ce mr-rhale 1 
uıerha!e ilerlemele ve yerle~meie ça
lı.şan Jtalyan kulrvetlerlnin havadan 
ve denizden iyice iıkL,iarıtdıiı an • 
!aşılmaktadır. 

Röyterln askeri m.uharrlrl 'u ma. _ 
limı:ıtı vefi1or: 

, 
( 1 inci sahifeden deram) 

t.a.beliların kırmızı bo)·ah tahtalar ye
rine krl:ı.talden Yl;Pılma.<..ı.oıu ı.tm.lnl 

L<.tcneeek.Ur. 
Şc-hrin hemen tekmil st'mtlerindr-kl 

dti.kk:inl~ruı bbet;l.ları yepy~ıi ve 
1 

hatta yeknasak dururk.en . orlaJa b67- 1 
le bir mtocburlyeL çıkardı.n.a:;ı hayretle , 

k:.L~ılannu-,hr. Çünku; boya. fiaUarı 

gibi kristal Ciatıan do1. artmış oldu • 
iundan eskiden süs makamına. krt.,

tal tabel:i Lu11anan en kalant.or ma -
iaı.1.lar bıl.e tahta tabl'llya dönmüş

lerdir. Batta ba.zı dok.tor, avukat &ibi 
yüksek. kazançlı vaUndaşlar da rili

yen krbt.al tabelilarının yerlııt: aynl 
sehcp ydzi.inden tahta tab~li yaptır -
m.ı'ilardır. 

1 

~f'hr.i:Lmlzln berh:ı.ncl bir semtinde 
kU.;ük bir tetkik ile kolayca mtydana 

çıkabilecek ola.n hakikat bu kadar 
meydanda. Lken az kazançlı küçük dü:lt

kin sahiplerinin yeknasak kristal ta
beliy:r.. tabi tutulmak. istenmelrrl biç 

de doğru bolu.nmamışhr. 
BinAen:ıleyh belNilyede alik:1darla

nn keyfiyeti bir kere d:ı.ha tetkik et. 
melerl lca.b~tm,ktedir. 

Ec.nafı füzuli ma.srafa sokacak ve 

belki de ortaya bir krUı:tal ticarl"tl de 

çıkarabilecek olan bu lüzum&UZ kara

rın ıatbikiı:.dcn yeni tetkik.at netice-

sinde va.z &"eçUeceil 
edllmektedlr. 

kuvveUe Umil: 

Fatih 1 inci Su-Ih Hukek 
Hakimliğinden: 

Hazinenin Mesilıpa~a mahallesi 
Azin1k3.r sokak 43 No. lı hanede 
n1ukiu1 ve halen ikaıuctgii.hı me~
hul Hüseyin Avni ale~ hine açtıi\'ı 
alacak da\'asının gıyaben cere~ ap 
eden ınuhakemesindc ınüddci ,·e
kili iddiasmı isbatıan izharı acizle 
Kcmerburgaz yolunda toprak çı-

. .. 
DİKKAT 

Eınniyel Sandığı, SJıı.dı~tan alınan gayrimenkulü ipotek g6stermrlc ist.yen· 
lere muhamıninlerimiz.in koymut olduğu kıymetin % 40 ını tecavüz etmemC'~ 

üzere ihale bedelinJt yarsına kad.:ır l>orç vermek surctile krılayl~ göster· 
ıncktcdir. 

Gayrimenkul satış ilanı ~ 
lstanbul Emniyet Sandığı MüdürlüS:-ünd~n: 

Bay Ligor ve Bayan Eftalya Hızır oğlunun 19082 hesap No. sile Sandıtl· 

m 7 dan aldığı (2600) liraya k.lrşı bı..."lllc' derecede ipotek edip vade:,· de bor
cunu vennediğindcn h;:ıkkırıda yaj,':ılan takip lacri..'le 3:?02 No. lu kar..ununun 46 cı 

maclticsınin malufu 40 cı ınaddesıne g3re !:..Jınsı tc::.ıbeden I!..ırc::ız adasınd3 

eski Bliyükpiyasa yeni G--.nti ve Y'cnjce aralığı sokağında e5ki ı yew ı, ., No. 
taj 1, 3ı 8 kapı, 2 ada. 8 parsel No. lu ve 6 oda 5 parseldeki aarnıctan borular 
vasıtasile su almak hal .. kı olan bır No. lusu k5.gir dit,erlennin bir katı k~gu· 

d.iğcr katları ahşap k5gir camaşA lığı olan bahceli iki e\·in tamamı bir bU\'.Llk eı.y 

rntiddetle açık arttırmaya kc.nmuştur. 

Satış tapu t>icil kaydLna göre yapılmaktadır. Artlırmaya girmek l.!tiyl'n (79J) 

lira pey akçesi verecektir ~Iilll bankalarımızdan birinin teminat mekt•ılıu dl 

k::ıbul olunur. Birikmiş bütün vergilerle belecUye resimleri ve \·akı[ lrnresi ve 

taviz bedeli ve tell.lliye rüsumu borçluya aittir. Arttırma şa.rtnarr.esi 23/9/940 tn

rihinden itibaren tetkik etmek istiyenlere a;andık hukuk işleri servisinde açık bu

lundurulacaktır. Tapu sicil kaydı ve sair lüzumlu izahat da şartnamede ve Ukip 
dosyasında vardır. Artttrrr:ıya girmi$ olanlar, bunları tetkik NJercl satı 1 ığa çı.

kartl::ın gayrimenkul hakkında her şeyi ötrenmis ad Vfi!' iti.bar ol nur. :Uırtnrı 

ari.tırma ll/ll/9l0 tarlhlre nı 1 .ııdıf pazaarh..~i gilnü Cağ;ıloğhındJ. k~ "I Sandı

mızda saat 10 dan 12 ye kadar yapı1acaktır. :"tlu\.'3.k~'::at Iha.le yıırH1abi1nesi .c;ı, 

tekli! edilecek bedelin tercihan alınması lcabe<len g::ıyrimcnkııl mı.ıke:Icfiyct,.; ılc 

I Sandık alü ·ağını tarrwmen grçm.i,,. olması şar1tır. A.1<.<;i . takdirde son ::ır~tırar"ı:ı. 

1 
taJ.hhüdü b<>ki kalmak şartıle 2G / ll/940 lar hir;c nıüsad.! salı gıinü uynı mahald 
ve ayni saatte son arttırması yapılacakltr. Bu •• l.fttırmad:ı g:ıyrimenkul en co:~ 

arttıranın üstünde bırnkılacakhr. !Iukları tapu siciller:lc sabit olmıy...n t.1.'..k:lJ.ı.r-

lar ve irtiiak h::ıkkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile !aiz ve m::ıs~rife d.ı.r 

tı.ld!alarını. ilô.n tarihinden itbaren 20 &ün iı;inde evrakı mü!!b,Lelerlle beraber da .. 

irem ize bildirmeleri lAıımdır. Bu suret.le haklarını bildirmemiş olanlarla haklan 
tapu ı;icillerile sab;t olmıyanlar ~tıs bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. 

Daha faz1::ı n1alômat alm:ık istiyenlerin 938/87 dosya No. sile SandığımlZ hU:;.ulı: 

ku\. i:ileri servisine milrac-aat etmeler.i lüzumu il"n olunur. ..... 
DİKKAT 

Emnlyet sandı~. ~andtktan a hnan gayrunenkula ıpotck g ·~t.?rmek lstcyc:ı-

•Gelen raporlar, Mareşal Gnzlya.nl 
ordusunun muhinuııat ve takviye kı· 
taah sevkinin ciddi teehhtirlcre du _ 
çar edileblleceil anlaşılmakta.dır. 

lere muhamminleriml:Un koymus oldı..1ğu kıymetin yüzde 40 nı t~ca\'Ü7. etmemı:-k 
karmamak suretile 139 lira hazi- ı . 
neyi zarara sokmadığına dair ye- üzere ihale bedelinin yarı:;ına ~ adar.borç verntf".k suretile kolaylık göstcrn1t-kte-

min teklif etmis olduğundan i~bu '_:cllr:·::·--------------;-ıı-:--=:---~-----

Darekita su ve benzin yeliştinnek: 

için en Jyl mevkide bulun&n Blı.ıgazl 

üssü İngiliz tayyarelcrini.n tnüt.eınad.i 
bombardımanuıa maruz katmaktadır. 

İtaıyanlano yolları uzadıkça. t.a.şe tş
leri..ode de miıUılş m~k\11.olta marm 
kalaca.klan. anlaşılıyor. Bin.pıt ile İ· 

Y".min da".e~iyesinin ~-n be~ .giin ı M 1 r mezalim İzmir Fuarı kapandı 
müddetle ılanen teblıg tarıhııı - acar a 
en itibaren mahkemeye gelip ye- yapıyor < ı iııd salılfrden devam) 
mini icra ettiği ve mahkemenin 1 reti umunıiyede çok memnuniyet-
muayyen bulunduğu 25/9/940 sa- ( 1 inci sahifeden det•am ) babı;tır. Fuarın bariz husu.<,iyeti 
at 10 da berayi yemin mahkemede 13 vak'ayı ihtiva eden listede Cumhuriyet Türkiycsinin sulha 
hazır bulunmadığı takdirde ye - 1 mevkiler ve zulüm &'Örenlerin i- hağlılıii'ını, yurttaki sükün ve sa-

. 1 · b.ld' ·ım ki d' B'lh adeti pek guz·· el bir sekilde ak.~et-minden kacıms. ve yemin edeceği sıın erı ı m e e ır. ı assa tirmis olınasıd,r. Basiretli bir ida-
vikıaların sabit ı:örülmüş addine şu cihet kaydediliyor ki, Bellin dukl:ırL mevki ara_cı:ıuda.kl me~afe 575 b . b ka reye \'C her zanıandan kuvvetli or-

kllomelredir. ve gıyaben müttca z ış u rar köyünde ~facarlar 10 Rumeni par- duva malik olan milletimiz, bu 

talyan ileri harekilhnın şimdi bulun-

İn~iliz hava kuvvetleri, deniz cüzü- aleyhine H. U. 1'1. K. nun 337 inci çalamışlar, Kolavarın .Macar kıta- \•esile ile kendisi için olduğu ka-
\amlarınıo (.ftlraklle, esasen nui'!ku - nıaddesine tevfibn hakkı itirazı atı girdikten sonra Macarlardan dar, başkaları iç'n de faydalı ol-
liıta 1aptlan İtalyan ileri lıarelr.ellnl olduğu tebliğ makamına kainı ol- silahlı çeteler teşkil edilerek Ru- masmı bilmiştir. 
mütemadiyen taciz etmektedir. nıak üzere yeminin kesbi kat'iyet men halkına tecavüzlerde bulu - Fuar münascbetile Basvekilin, 

Mısır meb'usan reisi Ahmet ::\lab.lr edeceft'ini mübeyyin ,-e yukarıda niılmu.ş_ evler yağma edilmiş ve Vckillcrimi7Jn V(" meb'u~larımızın 
P- dün söyledltl bir nutukta de _ gösterilen büküm dairesinde teb- mukavemet etmek istiyenler öldii- hmiri ziyareti de gayretlerimizin, 
mlşlir ki: lif( makamına kaim olmak üzere rülnıüştür. müküfatı olmu~tur.• ı 
•- Mulr.adderatımıu tayin edeeek ilan olunur. Trasnea köyünü Macar kıtaatı Belediye reisi, fuarın ırelecck 

mücadele devam. ederken, seyirci lr.a· ı YENİ NEŞRİ YAT 1 ateşe vermiş ve yangından kaçan sene daha iyi olacağını söyliye -
la!nayız. MLSırlıJann tek bir b:ııean &'lbi ı _ rek, milli sanayicilerimizle büyük 
isliklillerlnl müdafaa etmesi n loı>-1 halk kurşuna tutulmuştur. Ro - tacirlerimizin alakasızlığından ~i-
raklanndan dii,manı kokması lazım- Yeui edebiyat manyalı bir öğretmen bir haça a- kayct cimi~, bunların luarda boş 
dır.» Güzide muharrir n edibimiz Saat sılmıs ve bir papas da sün&iiden duran yerleri doldurmaktan n1üs-

Dliier taraftan Avuslral:ra Ba vektıı De.-..işin yazı işlerine ıUnalı nezareti geçirilnıi~tir. taj{ni kalmalarına hiçbir makul 1 
Monzl de söyledlil bir nutukta, Mı- altında hazırl:ınmakta olan •Yeni tele- Transilvan;yadan ka~arak gelen 1 seh<ıp gösterilenıiyeccl:ini iliho 
sıra y~niden Avu.stralJa aske-ri cön - bıyat> mecmua!ı.. teş:rinievvelin birin- bir Ru.pıen hariciye nezaretine mü- etmiştir. 1 
derileceiinl vr l\ftoı;rnlak.l A\ lralya de çıkacaktır. M«mua, memleketin 1 racaat ederek bütün ailesinin !\la- Belediye reis.i. [u ra işlir!'J..;; c-
kıt:ı:ıt:ntn pek '.' 3.·:ında. ttaı: a. 1:ır!:l. t :ıınmış birc::>k kale !:'lbipl""l ın ya- carlaı:: tarafından öld\irüldüC\inü , den c nebi dc,:lcll, ~ '= • vrı ;t.)'rt 
h .. :- .. gl4L! C'r: n. ıi:·!~trı • • ..._..,. .... ı .... 1-.ı l 1.. sü~l:-llli~'*!:-, tc~eklü- c~a..: .. ti;;, 
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MAZON MEYV A TUZU 1HK1 BAZ, HAZIM S l Z L 1 K, M 1 O E BU l AN Ti re B Ol U K L U G UN O A, BARS .,X 
TEM B [ L L i G i H o[, Mi o [ [ K si L i K Ye y AH M Al AR 1 N o A emn~~:il~:.ııa-• 

Müferrih ve midevidir MiDE ve BARSAKLARI temizler, alı~tırmaz ve yormaz. MAZON ieim ve IIOROS markasına dikkat. 

1 
İstanbul Levazım Amirliğinden Verilen Harici 1ı Askeri Kıtaatı ilanları 

:....--------------------------------------------------· 
Gayrimenkul satış ilanı ı ~tanbul Belediyesiİianları_ J• 

İstaııbul Emniyet Sandığı Müdürlüğünden: _ 
.A,şa~ıda yaııh zevat kapalı zarfla satın alınacaktır. İhaleleri hizalarında yazılı gün saat ve mevkilerdeki asker! 

satın alına ltomi~nlarında yapılacaktır. Taliplerin ihale gün ve saaünden bir saat evvel kanuni vesikalarile teklif 
mektuplarını ait ok1 ıg; komisyona vermeleri. Cartnamcleri Ankara, Istanbul Lv. amırlikleri ~tın alına komİ!>"J'Onla

Suphıyenin 18258 hesap No. sile sandığınızdan aldıgı (400) liraya karşı bı- ı llııı---""'"".,. ____ .,. ... ..., _______________ iiiii-. ... .-..-., 
VaH konağı karşısındak i c;ocuk: bahçesinde yaptırılacak nıerıncr nıerdt\' 

rinci dC'rcc: __ ede ipotek edip vadesinde borcunu vermediğ'inden hakkında yapı- ve ,.ı 
saire inşaatı açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif bedeli 7698 Ura 65 kU 

lan takıp uzerine 3202 No. lu kanununun 46 cı milddesinin matu!u 40 cı madde-. it" 
ve ilk teminatı 577 lira 10 k:unıstur, Kcıi.t ve ~artname zabıt ve muameliıt "' 

s..nc r.t•rl' salllma!;ı ica.bcden Saraçhanede ikraz senedinde Dtil~erzade mab.ı dürlüğü kaleminde görülecektlı., İhale 2/10/940 çarşamba glinü ı-aat 14 de dl" 
Haflafhane sok~ığnı<la kad<ıstro tesbilinde Fatihde Hüı-;ambey mahalle-sinin Kız- ı .. rtı 

nnda da gönilür. 1045 - 8579 
Ciaai ıh•lenin yapıııcagı }Cr Miktarı Tutarı Temiaab 

Ura 
ihale 2'Ün ve autı imi encümende yapılacaktır. Talipll'rin ilk teminat makbuz veva nırktı1P"' kilgir evin tama- .r ia!'I 

ihale tarihinden 8 gün evvel Fen İş. müdürlUğüne müraacL1atla ataC'flk 
S.man 
K uru ot 
Arpa. 

Edime eski mu,iriyet daire-si. 1290 Ton 
Lira 

25,800 
36,000 
~3.911,50 

1931 
2700 
•043,36 

30/9/ 940 
30/9/940 
30/9/940 

11 
9 

11 

~şı sokugında eskı 79 yeni 58 kapı, 2173 ada, 26 parsel No. lu 
nıı bir buçuk ay müddetle açık a.rtt.ı.rmaya konmuştur. 

Satı$ tapu sicil kaydına göre yapılmaktadır. Arttırmaya girmek istiyen 
fenni ehliyet ve 940 yılına ait ticaret odası vesikalarile ihale günu .. tıaY>'' 

Urla 600 > 
(225) lira pey ak<.:csi verecektir. !.1.illi bankalarımızdan birinin teıninat mek
tubu da kabul <>lunur. Birıkmiş b(.Lıln vergilerle belediye resimleri ve \-akıf 

İlare<.,i vt t..ı\·iz bedeli ve telloiliye rlı.sumu borçluya aittir. Arttırma şartnamesi 
23/9/40 tarıhindcn itıbaren t<'tkik etmek istiyen1ere sandık hukuk i~leri scr\·i-

saatte daimi encümende bulunmaları. (8792)__... 

• 1415 • 

Gayrimenkul satış .... 
Aşağıda yAZıh mevadın pazarhkla ek!'iiillmeleri hiı.alannda yazılı gün, saat ve mahollerdeki askeri satın alma ko

misyonunda yapılacaktır. Taliplerin kanuııl ve.lkalarıle ait <lldugu komisyonda muayytıı vakitte bulunnlalo.ırı. Ş;:;.ruıa-

ilanı 
•ınoc •«ık bulundunı'"eaktır Tapu 1icil kaydı v~ sair lüzumlu izahatta şartna· İstanbul Emniyet Sandığı Müdürlüğünde11: 

meleri komi yonlarında görülür. 1113 - 8973 medc ve t;:ıkip do:-;ya~ınt.la vaı"dır. Ar•tırnıaya gim'liS olanlar, bunları tetkik ede~ Dörtte bir hi~sesi Gülsüm ve dörtle iki hissesi Hüseyin Baykut.alp 117 crıf·" 
Lııısi lhıleoıa yapılacaiı mahal Miktari Tutarı Temınau ihale iÜn ve aaatı rek satılı:;ii ~·ık.ırılr.n ı;ayrimenkul ha!ckında her ~eyi Öğrenmiş ad ve itibar de ilcen 25083 hesap No. sile s<:ındı,ııı.ıı.dun aldıgı (850) liray<.ı karşı birinçı ctt" 

olunur. Bıı-inci arttırm:.ı 11/11/940 tarihine müsadif paz.artesi gilnü Cağaloğ~ ,__ ,., 
Yula!. Gelibolu. 
Nak.hyat. Er.ıurum 

Tevhit semeri lzmir Lv. 
Yulaf. İzmir Lv. 

Lv. ~mirUği. 
imirlıc:i. 

AmırJı&:i. 

Arpa. İzmir Lv. Amirlıııı:i. 
Er fot.ini. İzmir Lv. !ınürligi. 
St-rı bui:day ) 
Yum-k bulday ) Lleburıaz. 

YUz ton benzin kapalı zarf usulil ile 1 
ihalesi 30/9/940 pazartesi günü saat 
15 de yapılacaktır. Muhamm~ tutan 
35,000 lira ilk teminatı 2625 liradır. 

Şartnamesi Ko. dadır. isteklilerin Hk 
tcnıinat makbuz veya mektuplarile i
bole saatinden bir saat evveline ka- ı 
dar tekh! nıcktup1arile beraber Ha -
dımkoyündeki komutanlık satın alma 
Ko. na muracaat etmeleri. 

1035 - 8(92 • Beherine tahmin edilen fiah 42 Lra. ı 

olan 400 adet altlı üstlü karyola kapalı~ 
zar!la eks.iltmyee konmuştur. İhalesi 
28/9/940 cumartesi günü saaı 11 de 
Ankarada M. M. V. ~tın alma ko -
ml!'yonunda yapılac&ktır. Şartnamesi 

ve ev~fı konıi: yonda cörillür. İşlek -

Jılerın kanuni vesik.alarilc teklif mek
tuplarını ihale saatinden bir saat evvel 
lr:omif•yona vermeleri. 1038 - 8522 .. 

Beherine tahmin edilen fiatı dört lira 
olan 4500 adet uçlu saç kutu paz:ırhkla 
satın alınacaktır. Pazarlığı 28/9/940 
ctr.nartesi günü ıaat 10 dadır. Kart te
minatı 2700 lira olup şartname ve nü
munesi Ko. da görülür. Taliplerin 
muayyen vakitle Ankarada M, M. V. 
&atın alma Ko. da bulunmaları. 

.... 
Hepsine tahmin edilen !iatı 27,000 

lira olan 30.000 ade* iki numaralı fin
can ile 30,000 adet de\·e boynu demiri 
pazarlıkla satın alınacaktır. Pazarlığı 

30/9/940 pazartesi günü saat 14 dedir. 
Kat't temjnatı •oso lira olup şartna -
mesi Ko. dan 135 kuruşa alınır. Talip
lerin muayyen vakitte M. M. V. Sa. 
Al. Ko. da bulunmaları. 1104 - 6913 

.... 
Bir adet a~keri bina inşa edilecek .. 

lir. İhalesi açık eksiltme ile 24/9/940 
ah günü saat 16 da Balıkesir ask.eri 
satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
Keşif bedeli H,171 lira 18 kuruş mu 
vakkat teminatı 1061 lira 85 kuruştur. 
Plan keşi! ve eartnamsi her gün ko .. 
misyonda &örülebilir. Taliplerin kanu
ni ves.ikalarile birlikte ihale saatin -
de komisyona müracaat etmeleri. 

989 - 8354 

Bir adet a!ikerl bina kapalı zarfla 
ık~iltmcye konrrı~1~tur. ihalesi 23/4/94.0' 
pa7.artcsi gtlntl saat 16 da Balıkeatrde 
.askert satın alma komü;yonunda yapı
lacaktır. K~if bedeli 19,998 lıra 62 ku
ruş ilk teminatı 14.99 li.ra 90 kuruş -
1ur. Kesil, plj.n ve şartnamesi Ankara, 
Istanbul Lv. Amirlikleri ve komiı;yon
da görülür. İsteklilerin kanunt vesika
larile teklif mektuplannı jhale saatin
den bir s:ıat evvel komisyona verme-
lerL 997 - 8362 • (9000) ton buğd•Y kapalı zarfla iha-
lcsı 23J9/940 ıunu sa.at 17 de yapıl:ı
ccıktır. Buğday ötutmcsinin muham

.men bedeli (157,500) lira ilk teminab 
"9125) lir.ıdır. Evaatı ve ni.Jmunesi lto
mı.syonda görülür. İttekhlcrin belli gün 

ve saatten en az bir saat evvel teminat 
mektuplarHe ~lkalarıru Edirne Sana
yi kışla~ındaki satın alma k.omisyo -
nuna vermeleri. 985 - 8350 .. 
1 450 ton kuru ot 25/9/940 çarşamba 
günll saat 15 de pazarlıkla satın alı

nae"l'k.tır. Tahmin bedeli 28,1~ lira 

400 Ton 
1000 • 
2000 Adet 
500 Ton 
500 > 

8/10/940 
2b/9/940 

11 
g 

10 

recede ipotek ettikten sonra Hti~eyin tarafından 1/4 his....e!'i LütUn hııkuıi 

16,457 Çift 
200 Ton) 
130 Ton) 

Lıra 
kafi 

(0,000 
60,000 
37.~00 

28,750 
l0~,911 

Lira 
4000 
3000 
4250 
2813 
21S7 
8023 

27/919.0 
26/9;940 
26/9/940 
26/~/940 

ı6 

15,30 
ıs 

hında k!ıin SanciığıııHzda snat 10 dan 12 ;>e k•ıdar yapılacaktır. Muvakkat ihı.ıll· vecaibile Hatice Nerimana sahlan vadQSinde borcunu \'Cl'nlcdiğindt.•n ıı.aıı· 
y~pılolıiln1esi itin tlklıf ed:l<'cck bedelin tercihan alınma~ı icabeden gnyrimenkul kında yapılan takip üzerine 3202 No. 1u kanununun 46 cı ınadde~luin ıı1litı.ıfı.I 
mı..keHef•yetlcriJc Sıilndık ..ıl;ıcağını tamamen geçmiş olınası şarttır. Aksi takdir· 40 cı maddeEine göre satılınası icabedenBeyoltlunda Bedrettin mahallt>~I ·re~k' 
de- ~<ın arttıranın tar.hhüdU bakı kalmak şarüle 26/11/940 tarıhine mü~adif Sahi arkası sokağında e,.:;ki 6, 8 yeni 6 numaralı kflgir apartın1 cının dtirtte u~ hi~ 
rı.ıni.ı il)'ni ın~ıhaldl• ve ayni r;aatte son arttırması 7apı1acaktır. Bu arttırmada bir buçuk ay mU.ddetle Jçık .artlırınaya konmu~tur. ) 

I gnyrınıcnkul en çok nrttıranın ü~n.ünde bırakılacaktır. Hakları tapu sicillerile sabitl Satış tapu sıcıl kaydına gore yapılmaktadır. Arttırmaya girmek J~tiyeıı (32' 
olcıı~ 11 ı aı<.ıJ. <ıd;:ırlar 'e irtifo.ık hakkı sa.hiplerinın bu haklarını ve hususile faiz dl 

r 

lira pey akc;esi verecektir. Milll bankalanrnızdan birinin teminat mektubtt 
vl n .• ısarııe d;ıir icldia:l<ınnı ıljn tarihinden tibarcn 20 gun içinde evrakı müs- . ff 

1 kabul olunur. Birikıni.s bütün ve~lerle belediye resimleri \"e vakıf icarr5l bıtrJerıJe beı·öbt'r dcıiı-emlze b_ildirmelcri liı;umdır. Bu suretle haklarını bi dirme- . . . .. . . til'" 
tır. Jı.!uhamemn bedeli 14,688 Hra 41 mış olanlarla hc;kl3rı t:ıpu ııc:ı1ierile sabit olmıyanlar sat~ bedelinin paylaşma- tavız bedclı ve tell;llıye rusumu borçhıyaaıttır. Arttırma :artnamesi 231 9/940 * klmin elinde ise hükmü yoktur. Bun- j 

2/10/940 15 

ları Çorlu hastane ayniy<ı1t muhasıp - . 
liı,ine vermeleri ıaı.undır. 1111 - 8371{ .... . 

Gc1iboluda yapılacak muhtelif nak-l 
liyat n1ünakas .. ya konmuştur. ihalesi 
8/10/940 &ünü saat 11 de Celiboluda 
askeri satın alına komisyonunda ya
pılacaktır. Taliplerin kunuııJ vc::ı.lka -
Jarile belli saatte kon yon.ı gelıneleri. 

kuruştur. irk ternL,ô'.ltl 1101 lira 63 ku- 1 !ınd;:ın h...ıriç kalırl;.ı.ı. ll;ıha fazı~. m;..lü~at alm<.tk i~tiy~nı_erin 93~/~Gl dosya No.f rihlnden ilıbaren tetkik etmek islıyenlero sandık hukuk işleri .,,;sinde açık~ 
ruljtur. Keşi! '\'f!' ~artn< mesi komısyon- ı sile ~._ııd.i;.ırnıı. hc.Jtuk i~leri sc:rvısıne muracaat ctmelerı luzumu ıJan olunur. lundurulacaktır. Tapu sicil kaydı ve sair lüzumlu izahat da ~artnamede: vC" _tak 

da gôrü!ür. Taliplerin kununi ve~ıka- 1 4 • dosyasında vardır. Arttırmaya eirm~ olanlar, bunları tetkik f'clerek ~atılı•J ç~ 
lörile belli saatte koınuı.y<lna gehnelerı. D i K K A T 1 karıla.o &'ayrimenkul hakkında her şeyi öğrenmiş ad ve iti.bar olunur. eıriJ'l 

111u - 8970 ! d• 
4 

Er.-aıiyet Sand:~ı. ~.andıktıın alınan gayriınenkul.ü ipotek göster.nlek istiyen-
1 
arttırma l 1/11/94-0 t:ı.r!hine mü~adlf pazaart.esi günü Cağalog1unda kilin ~~ ıJı 

154,000 kilo sı[~ır ı.·ti kap~h uırrıa ı 
eksiltmeye konrııu:o;tur. ih<llesi 7/l0/940 

le'.rl· ırıoiı;ırnınınlrr ınizin kl ymuş oldugu kıymetın r., 40 ını tecayuz etmemek rnızda saat 10 dan 12 ye kadar yapılacaktır. Muvakkat ihale yapılııbiJm<"SJ ıÇ 
uzer(' i~.u!c bcdc·l•nin yar1qna kadar horç vermek surctile kol~ıylık göster- teklil edjJecek bedelin tercihan alınması icabeden gayrimenkul mükclle!ıyeUerıl' 
mckkıfö. (6~34) pıJI 

Sandık ala ~üi;ını tamamen aeçmiş olması ıarttır. Aksi takdirde son art.ora 

taahhüdü baki kalmak şartile 26/11/940 tarihine müsadif sah gunU .ıynl mJtıaldl 1112 - 8972 
pazartesi gunu s.aat 16 d lzınır Lv. -----------------------------------

.... Ü~KtDAU JCHA JUEMURLUGU1'DAN : 
Aşağıda yazıll me\.·adın pazarlıkla 

ebiltnıesi 26/91940 perşembe günü 
hizalarında yazılı saatlerde KırkJdreli 

ignecede askeri satın aln1a koınisyo
nunda yapılacaktır. Taliplerin be1li 

fımırliği satın ahna klırni:;ı)·<u1unda ya
pılacaktır. Tahmin bedeli 40,810 Jiı-a 
ilk teminatı 3061 liradır $artnamesı 1 ?.ferdıv<'nklıyunde C'~me sokağında 33 No. lu hanede mukim Şükriye
komLyonda görlilür Talıplcrın kanuni Y, be·;· ':ı ~ş•ktaşta. S.ı r Nedim caddesinde 122 No. lu _hanede mukim HUseyin 1 

ve~ikalanJe tekli! nı~ktı.:plarını ihale 1 uchı Zelınının A1l•rdı\•C'rıkoyunde Çeşme sokağında eı.kı 1, 6 yenı kapı ve 9 
saatındc:n bir saat evvel koını~yoııa ııumcrotaj No. lu ı;:arkan Oı;man tarlası ve garben tarik şimalen elyevm Babaj 

,,,ıı 
ve ayni saatte son arttırması yapılacaktır Bu arttırınada gayrlrnenkul en 

a.rttıranın ıisti.ınde bırakılacaktır. Haklan tapu sicillerile sabit olınıyan .i.ıUtk:aıôBI"" 
lar ve irti.!.ak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve masari!e ctıif 
iddialarını iliın tarihinden itbaren 20 tün içinde evrakı mu,.,bılelerile beraber dl"' 

!remize _bildjrmeleri lAzımdır. Bu suretle haklarını bildirmenıış olanlarla hak::. 
tapu sicillerile sabit olnuyanlar aabl bedehnin paylıışma~ından harı<." kalır vakitte konıJ~ona gclmelen. / 

vermeleri. 1107 _ 89ti7 köc.k \ie bağı, ccnubcn sahıbi !-Cnet tarla ... ile mahdut ve tamamına (750) lıra tak
Cir ohırıan bir bap !ınne ve bo.ıhçenin 4/2 hissesi atık arttırma ile ve 2004 No. lu 

Ciası Mı it tarı ·ı ut•rı Temi- !na. 
Kılo Lira K. utı le 

Lira Sa. 
Ot. 13,000 
Zeytin yağı . S,546 
Sabun, 6,433 

5110 767 11 
3327 60 500 11,30 
21 'i'3 20 327 ll,30 1 

1109 - 8969 

300,000 kilo kuru ot kapalı ?örf ile 
eksiltmeye konınuştur. Muhamnıen 

bedeli 15,000 lira olup ilk teminatı 

1125 hrüdır. l.k~ıltınel:iı 11/10/940 cu-

kanı.: na te\ fikan ı;atılmasına karar verilmi~lir. 

G~ıyri menkulün cv1MJfı: 

uır 
Daha fa7.la mallımat almak istiyenlerin 939/180 dosya No. sile Sandı.~rruı 

bahçeli. kuk ~teri servisine müracaat etmeleri lüzumu H3o <llunur. sokakla yeni 9 No. Ju .. .. 
ahşap h..'lne olup ı.cmin asma birınci katlardan ınüteşekkildir. 

Gayri menkul },ferdıvenköytinde Çeşme 

Emniyl't sandığı, sandıktan alınan gayrimenkulil ipotek göst~rmek tstt·Jf'ft" 
,ı 

Zemin kat - Bir korıdor Uzerirıtıe iki oda bir ha1fı bir J'USülhane. 
Iiırinci kat Bir ~ufa uzeril1de iki oda bir hal3. 

Dili[ KAT 

:!f. 
İşbu gayri ınenkul ah!it:P haro.ır> 'e esaslı tamire muhtnç olup ittisalinde lere muhamminlerilnizin koymuş olduğu kıymetin yüzde 40 nı tecavlıı. etrn'-'rı' 

teklıler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 eti tek katn lıcııap bır sa:mc.ınlık malıalll.le samanlıgın önüne te~.adüf eden kısımda ı ti2ere ihale bedelıaın yarı:,"lJJa kadar borç vermek suret.le kol~ylık gO~ı.ermektt" 
maddclerınde yazılı ,-esaik \'e temi _ çatıszı dört kııru k5gir du\.·arı bulunan mutlak m~halli mevcuttur~ Eve bahçe- dir. (~985 ) 

ma guni.ı saat 16 da Aınasyada askeri 
satın alma Ko. da yapılacaktır. Şart

name satın alma Ko. da gOrUlebilir. İs-

Aşağıda miktarı yazılı samanlar ka 
palı zarf ile tk!-iiltmeye konrrıuştur. i
halesi 7 /10/940 paı.arteai günü. hiza
larında yazılı saallenie Kiirakösede as-1 

keri satın alma kon11.yonunda yapıl

caktır. Taliplerin kanuni vesıkalarile 

tekli! mektuplarını ihale saatinden bir 

nat ile birlikte teklıf mektuplarını iha- den girilır. Hahı;enın hududu kısmen set ve hendek. ve kısmen tahta perde ıle ---------------------------~-----
ıahdıt edilmi~tı.r. i1_:erde nnıhıl1f cins nıeyva agacı vardır. 1 Jstanbul 

ııaut ev,·eı 

Mık tarı 

komisyona veruıelcri. 

Tutarı Teminatı ihale 

le saatinden 13.akal bir s.aat e\.vel Ko. 

na vermiş bulun.m~arı. 1 

1,080,000 kilo bugday k11·n1a~ı kvp:dı 

zarf ile ek.$iJtmeye koıuraı~tur. },!u - f 
hamınen bedeli 21600 lira olup ilk tc-

minatı 1620 lirauır. Sartr:ame satın 

alma Ko. da gOrülebilir. .Ekı-:iltmesi 

9,' 10/040 çarşamba günü saat 16 da 

2 - İşbu g.ıyrj mcnkuhın arttırma ~rtnam<..-sı 1/10/940 tanhındcn itiborcnj 
!137 /7237 No. He Uskud;ll' ıı.:ra ctaır · ınin rnuayyen nuınara~ında hcrkt::JU1 gore
bılın ı ıı.u: ;.u,;ıktır ıı:.ı.rfrı yıızılı ol•ınla ·c!a: tozla malWnat alın::ık h;tiycnlerj 
i,şbu şartuaıı.l·ye ve !J.J7/i237 1~o. lu do~ya nun1aroısı ile n1emuriyelim.izc nıUra-ı 
caat etnıt::lıdir. 

3 - Gayri nıenkul 11/10/940 t...ırihinde cun1a günü s:ıat 16 da Üfkiıd~rda 
jn.-.anıye n-ıcınallc~ınci<: Şcrifbey 1ı,·c·~nıesi soko1ğında 16 No. Ju Adliye binasında 
Usküdar ıtra menıurlugu odasındil uç defa bagırıldıkta.n sonra en tok arttı- 1 

rana 1halt- edılir. Ancak arttırma be<l.:.·li muhaınn1<'n kıyn1e1in yüzde 75 

Defterdarlığından : 

l - BaltaUmanında kuleli bostan 
denmekle marul bostan ıcan 

2 - Fcnerbah('e aktarına anbarın-

Muh~ınmr.n ·:enelik 
icar bedeli 
L "'-
200 00 

Muhammen satış bedeli 
L K 
ıa ~o 

L f( 
7 z5 350,000 

800,000 

Lira 
8750 

17200 

Lira 
656,25 

1200 

Sutı 

ıs 

9 
1105 - 8965 

Amaıı:y<.ıda As. s.atın alrrıa ko. da ya-
pıl~caktır. İ~tekliler 2490 say ıh kanu- ni bulınaz vf'.·ya s<ı1.tı~ istiyenin alac.:ağına rüch.:ını olc:ın diğer alacaklılar bulun-· 

3 dd 1 · d ı maz~ıJ lı~icl buıılarııı o uc.ıyri ırıcnkul ile tcnün cdilmi~ alacaklıların mecnıu-! 
da 748 adet köhne boş benzin tt>nekesi 

Yukarıda m<:\'ki ve ıniktarı yazılı gayrimenkul icarHe: 
,~,.. 

boş bcn7.in tcrı ](O" 

atık arttırınJtY~ .... nun 2, üncü ma e erın l' yazı ı ve- e 

d f 1 k k ılı •- hh d · b k" k ı •k uz· ere rttırına. leri satışı hizalarında yazılı muhammen bedeller üzerinden 
Bir adet askeri bina tamiri açık ek

siltmeye korunu~tur. İhalesi 8/10/940 

saik ve temino.ıtla rile birlıkte teklif un an aı. aya Çl mazı\u en (,"O ar ranın ı..ıa u u a ı <.ı m •• 
mektuplarını ihale saalindtn ı:ıakal bir ıo gün drıha tcmdıt edılerek 21/10/940 tarihınde pazartesi günü saat de nulmuştur. 

salı (linü ~at 16 da Balıkesirde askeri saat evvel Ko. na vermiş bulunmaları 
salın alma komisyonunda yapılacak - f Jtıı.ımdır. 1114 - 8974 

Maruf AL TJN GİŞE 
L'zun senelerJcnberi faal iyetilc sayın halkunızın 
itimadını ve bir çok müşterilerini zengin etmekle.,._W:W'..,..>ft 
nam kazanmıstır. 
Milli Piyangonun son tertip Üçüncü çekiliş fiatı 
üzePindcn perakende olarak satışa başlandığı 
sayın müşterilerimize i lôn olunur DP-\'amlı, de
vamsız bilrtlcrdc fark yoktur. lizerlerinde 

Arap bebek rckJamile gişemiz derhal taııılır. Baş-
yazılı fiatla satılır. Camekandaki başını sallayan 1 

ka yerde şube ve diikkiinımız yoktur. Buna dikkat edilmesi -rica ı 
olunur. 

Adres: Beyazıt Okçularbaşı No. 68/100 CELAL DOOAN ---

• Leyli V • K ı • Nehari 
Erkek I enı o ej Kız 

1 J. K ORTA - LİSE 

Taka!mde Sıra1erviler 86 Yi':Nl AÇILDI. 
Müdürü - Eski Şi'li Terakki Di rektörii. M. Ali. Haşmet Kırca. 

Hu.susiyetleri: YABANCI Dİ LLE.R ÖGRETİMİNE gen.iş 
mikyasta ehemımiyet vermek, sınıflarını az mevcutla teşkil ede
rek talebesinin çalı.şma ve ~f,, sıhhat ve inz•batı ile yakından 
alakadar olmaktır. Mektebin den ize nazır lralöriferli teneffüsha • 
n~'i ve ji.mnastikhanesi vardır. Her l(Ün saat (9 ile 18) arasındn 

talebe kayıt ve kabu.' olunur. Telefon: 41159 

Balıkesir Vilayeti Daimi Encümeninden: 

• 

l - Balıke!tr - Ed~mit yolunun 56-t-350--80-t-40()...- üncü 

leri arasında yapılacak 32 adet menfez inşaatı kapalı zart usulile 

kilometre

ekıiltmeye 

konmuştur. 

V~ud«.ır lhsaniye n1ahalJ~inde Şerıfbey çeşmesi wkağında 16 No. lu adliye Müzayede 7/10/940 pazarte~i günü saat on dôrtte mi11i 
. ilJI. 

em16k mudurlO' 

bjnabında Ü!'küdar icra ıncmurıugu oda:-ında yapılacak arttırmada bedelli satı~ de mi.Jteşekkil komisyonda y<.ıpılacaktır. k
0111

if' 
istiyenin alaco.ı~ıno.ı ruçhanı olan diğer alacaklıların bu gayri menkul ile temin 'JfaHplerin muvakkat tcnunat makbuz1arilc muayyen J(ün ve ~uatte 
cdılmiş alaco.ıkları mecmuundan !azlaya çıkmak şartile en çok arttırana ibale Y!lna tnurac.:aatları, c:8958, ,_,/ 
ed.ılır. Böyle bir bedel elde edılmezse ihale yo.ıpılmaz ve ~atış talebi du~er. .:,,;-------------------------------

4 - 1\rttırma beedli pe~lndir. A.rttırmay:.J istırnk için yllkarıda yazılı kıy
metın % 7 buçuk ni:;betindc pey aktesi veya milli bir bank3dan teminat mektu
bu tevdi edilecektir. 

5 - Gayri menkul kendisine ihale olunan kin1sc dl'rhal veya verilen müh
let icinde parayı vermezse ihale karan fesholunarok kendisinde:n evvel en yük
S4}k teklifte bulunan kimse arzetmiş oljugu_ bedelle almaga ro.ız.ı olursa onal· 
raıı olmazsa veya bulunmaz!'a hemen 15 glWl müddeUe arttırn1;.ıya c;ıkarı1ıp 

en çok artt.ırana ihale eJilir. ikı ihale arasındaki f3rk ve geçen günler içın 
% beşten hesap olunarak faiz ile dig<•r zararlar ayrıca hükme hae<.:t kalmak- 1 

sızın ıncmuriyelimizde alıcıdan tahsil olunur. 

6 - ipotek sahibi alacaklılarla diger a1fıkcıdarların ve irtifak hakkı 

sahjplerinin g&.ıyriınenkul üz.erindeki h ~ ,,. hu:;usile faiz ve masrafa 
dair olaA iddialarını işbu ilAn tarihinden itibaren yirmi &:ün içinde evrakı 
müsbitelcrilc birlikte menıuriy~tirrl.J:tt: u~ ..... 111.~u::. lC.:oUtaer .• l\.k::.i ht:ıl?c h<ık
ları tapu sicili ile so.ıbit olmadıkça aatıs bedelinı.n payla~masından hariç ka-

lırlar. 1 
7 _ Alıcı arttırma b(>deli haricinde olarak ihale karar pullarını tapu !erail 

h8ıl"cuu ve 20 senelik v<ıkı! taviz bedelini vermeğe mecburdur. Gayri menkulUn 
nefsinden doğan müteraktm vergiler tanı.ifat ve tenviriye ve telltıliye resmi va
kıf icaresi borçluya ait olup arttırma bedelindtn tenzil edilir. 

Gösterilen günde arttırrnaya iştirak edenler arttırma S<-'rlnamel:iini okumuş 

ve lüzumlu mallımatı almış ve bunları tamamen kabul etmiş ad ve itibar olu 
nur. Yukarıda ı:österilen gayri menkul isbu nan ve gösterilen arttırma şartna-

me:>i dahilinde satılıca&ı ilfın olunur. 937/7237 

KURTULUŞ 
BiÇKi ve DiKiŞ 
DERSHANESi 

Müdiresi: Bayan l'ap2zJan 

TRİ roN v APUR
A C EN T ES 1 

Yuoan baodırralı J 000 
tonluk Yani Momikos 
vapunı 26 Eyhil tari-

' 

Devlet Denizyolları İşletme Umum 
Müdürlüğü ilanları _______ ____..... 

l\iersin-lskcnderun yolu şilep postası rJ 

(Dumlupınar) vapuru 23 eylUl 940 pazartesi günü saat 18 de Sir~et:# 
~ilep po~t;ısı olarak Mersin _ İskenderun yoJuna kalkacaktır. Gidiş ve doıı 
yükü olan iskelelere uğrıyacaktır. 8995 

İstanbul C. Müdde;umumiliğinden : 
İstanbul ceza ve tevkif evi ic;in bir 5ene 

deli 1725 lira ve muvakkat tl'minah 129 lira 
nin eksiltn1~i için tayin edilen günde talip 
detle uzatılmıştır. 

1Jl' 
zarfında alınacrık muhan1mt>ll t.'tı'" 
38 kuruş olan 3750 kilo d:•t;ıç •• 

srıı"' 
zuhur etmediğinden l O glın 

d•· 
Eksiltme 2/10/940 çarşamba günü saat 14 de Sirkecide adliye lC\.'n"'"' ı\J" 

iresinde yapılacaktır. İstekliler şartnan1esini tatıl &ünlerinden maada h<'f 

adliye levazım dair~inde gürcbilirler. (8957) 

-Toprak mahsulleri ofisi lstanbul şubesinde0,. 
Ofisimize ait Haydarpaıa ve Derince silolarında mevcut buğday, arPıı i1' 

yulaflardan deniz yollarile İstanbula nakledilecek olanJannın nak.tıY~efl' 
Sirkecide vagon tahmil işleri karşılıklı pazarlık surctile bir müteahhıde ııbı' 
lecektir. Bu işe ait şartname şubemiz buğdny muamelB.tı servi~inden °1

1
:dvl 

lir. Pazarlığa tztirak edeceklerin 23/9/P4.0 pazartesi saat 15 de Jıman han 
hina~ında hazır bulunmaları. c8879, ~ 

ilk teminatı 2110 liradır. Şartnamesi 

komLyonda e:Urtılür. isteklilerin kanu- ra 
nt vesikalarile Had:Jmköyde askeri satın 
alnıa. k.omisyoouna celmeleri. 

2 - Keıılf bedeli c33803• lira c98• 1ruruf ve muvakkat tem.inalı da «2535> li-
c30> kuruştur. 
3 - BilU.mum evrak her &'tin nafıa müdürlilğünde görülebilir. 
( - Eksiltme 27 e7Hll 940 cuma ıünü saat 16 da Balık .. ir hukumet kona-

Haftada dört gün kadınlara giin
de üçer saat Fransız usulilc biçki 
ve cİikis dersi tedris edilir ve 4 ay
da l\1aarifçe musaddak diploma 
verilir. Feriköy Tepeüstü 116 No. 
Papazyan apartımnnı . 

hinde Limanımızdan 

Pireye hareket edecek 
ve giiverte yolcularile hamule 
kabul edecektir. Fazla malü
mat almak için Galatada İktı
sat hanında TRİTON vapur 
acentesine müracaat. Tel: 42998 

Çanakkale- deniz kemu.tanlıiı saıw 

alına komisyonundan: 
1 - Beher kilosunun tahmin edilen 

bedeli c:l2J kuruş olan c:D0.000, kilo 
ekmeğin, 3 birinciteşrin 940 perşembe 

günü saat 15 de pazarlıkla eksHtmesi 
yapılacaktır. 

,6" 
2 - İlk teminatı cl272J ııra ttl)I" 

.. J<O 
kuruş olup şartnamesi her gun 

yondan alınabilir. uııci' 
3 - İsteklHerin 2490 aayıh Jıtllll ırı .,,., 

yazılı vesikalarla birlikte be11i 11 ~ 
s:ıatte Kasımpaşada bulunan ttonl 

924 - 8202 • Bir kilosuna tahmin edilen tiatı 18 
kuruş 50 SHntim olan 200 ton un pa
ı.arlıkla 2519/910 çarşanıba günü sa.at 
14 de Karsto. a:.kert satın alma komis
yonunda eatın alınacaktır. İlk temi -
n.:ıtı 2775 Jıradtr. Talıplerin kanuni ve
sikal:ırile belli saatte komisyona gel -
meleri. 1082 - 8822 

* Çorlu hast:ıneslnin sıht.jye ayniyat 
muha pllk dalru!ne aıt 32049 - 32050 
oumarnlı boş ve hiç kullanılmam!.$ ay

nıyat rrıakbu:zlarından yeşil kLSmı zayi 
olmuştur. Dıp k:oçanlle- bey!z kuanı 
mazb tada eklidir. Uu mazbatalardan 

ğında daim.1 encümen huzurunda yapılacaktır. 

5 - Muvakkat teminatı Balıkesir m'Uhuebei hu9Usiye veznesine yabnhk-

-ACELE SATILIKIarına dair makbuz veya bu miktar pyaoı kabul banka mektubu ile ihale tari
hinden sekiz &ün evvel vilAyete müracaatla nabadan alacakları ehliyet ve 
ticaret odası vesikalarını tekHf mektubunu ihtiva eden zar!a koyarak mezkOr 
zarfları 2490 sayılı kanun hilkümltti dairesinde tanzim ve imza etmiş olarak 
saat 15 de Daiml Enctinıene yermeleri ve postada vuku bulacak gecikmeler ka-

çok az kullanılmış ceviz kap- ~========== 
lama 7 parça yatak oda takımı 

bul edilmiyeceği ilAn olunur. c:S589:t 

Satılık kıymetli mobilya\ 
Y..,ilköyde İstasyon caddesinde 47 

numarada Alman marka kuyruklu bir 
piyano, 14. parça laymeUi oda takımı ı 

bir bil!e, 2 ııalamandıra sol>.> "'bla • 
sile aa b tık tır. 
lann Çorlu basbnesine d 

937 ınodeli satılık 

f o!'d otomobili 

ile yemek oda takımı ve bir 
piyano acele satılıktır. 
l\Itiracaat yeri: Cağaloğlunda 
Bakkal Said. 

Telefon: 23035 

mühürümil ZAYİ - Maaş tatbik 
Döı;::emeler gayet temiz, ]istik- zayi ettim. Yen.sini hakkettırdim. Es-
ler. piston ve sehma.nları yeni kisinin hükmü olmadığı n.1n olunur. 
değismi~tir. Tophanede Boğaz- KM:ıthane köyılndo tabur tmamlı-
kesen 156 No. ·a müracaat. 

iııııiiıilıilıliııliıı••ill•••••••li jğından müt.f'kajt Hayri Mera 1 

Şişli Terakki 
Lisesi Müdiirlüğünden: 
Esas talebe kadrolarınurı: dol
mustur .. Devam eden müra -
caatlar karsısında sınıflanmı
za (Yeni Şubeler) açmağa ka
rar verdik. Kayıt olmak isti
venlerin acele etımeleri i.cap 
eder. 

2 - İ1k teminatı .810• lira olep 
13rtnamesi her IÜil komisyORdan alı

nabilir. 
3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunda 

yazılı vesikalarile birlikte belli gün ve 
saatte Çanakkalede bulunan k:omis -
yona müracaatları. • 8757> ... 

1 - Tahmin edilen bedeli «181169• 
lira olan «5000> kilo köoelenin, 23 ey
lül 94.0 tarihine rastlıyan pazartesi 
günü saat 16 da -..arlilda eksiltmKi 
yapılacaktı.r. 

yona mtiracaatları. .872!!' 

.... :13d' 
1 - Tııhınln edilen bedeli '

11 
er•' 

lira ~O• kuruı olan 3000 ınetr• ..,-ı
kapuUuk kumaşın, 23 Eyllil 940 1 lş,ıl 
lıine rastlıyan pazartesi ıünü ••• l<IJ)'· 
da pazarlıkla eksillmesi yapıl•<;5, ._,-

2 - İlk temınatı d\52> !lr8 • ırıl' • 
ruş oluı:ı i•rtııamesi her ııü0 l<D 

yondan alınabilir. ~,,sı•.,J1 
3 - İsteklilerin 24.90 aaY'h ıP' ' 

b ' -"~- !{ası" " yazılı vesilcalarile _ ll"J..IA.... . ı&JP 
pda bulunan komısyooa ))ellı 
aaatte mtıracaatJarı. .&74ı•> 


