
r- 1 
~A \IS! 

!::::-----_K_U~R_U--=.Ş~~-ı 
1 

PAZAR 

' 
" -r 

• 

EYLÜL 1940 

8A\ı, 1275 Telefon: Ba4maharrir. ZOIZ'l -t._.llOdlrll: moo En Son TeJ~fları Ve Haberleri Veren Akşam Gazetesi Swp n Ba~ıımharriıi: llL: 4 
~ İstanbul Nunı__.!ye No. 5' l 6 "- KT EM İZZET B ı:; N i C E 
~=======-=-=~~~~,.;;.,,.,a=.....;... ________ .......,,.....,,... __ """="ca:>CC""""""==---==-===-===~====_;~~~~~~======-· 

Sııriye, Tunu&, 
" Cezair, Fas •• Bu Yıl, Devlet Tahs·ıa 1 d ' • 

• 

Btıolar için tek kur
~:Uu§ Çllre8inin Hür 
tauııaya iltihak oldu· 
~ou Hindiçini hAdieeııi 
Lır kere daha göz önü-
1rıe koyuyor. Kaybedt
~k vaL.ıt kalmamı~tır. 

\' . . 

~ ETOI iZZET BENİCE 
(; ... 
llıı~ Q.llıı •ıı hazia hadisesi Fran-

1-11, 1•Pon)·a kar,ısınd.a 11ıkınd1kı 
'-~ı,~;.• Anıerikaya ı:öndudiği 

.\ il. 

"~:~f" ııak.lettiti hu tehlii ~u 
'\' . •.bitiyor. 
~ !!:, hliltfuneti, Amerikaya yap
~ i· lıııatta Hindiçıniye müte -
!t~ıa~P<;n lıiikümeti taleplennin 
t'ı~ . ~ın mukavemet ımkanı 
lıu ;:ını bildirerı-k ... • 

~lı~ .0~vemetsizlik ve imkan-
ı.~ hıundendir ki, japonya da 

~t~~hrlıta kendisini tamamile 
~lıt •l 1toutarak Hindi~ini meoele-
1'-ideıı Ytnuş bulunu.yor. Hindi
~~ "<>ııra hanııi talep ve da
~ d "ı:ta!a çıkarılacaj:ı da ma
h'-İQ ~ldir. Amerika ve İngilte
•~ı.ı; lak Şarktaki hakilô ve 
~t~ dllle~faatlerine dokunulma-
~ h a JaPOnyanın müsait bal

"1e,'i:i" &abada fJnattan Utifade l 
il~ •şikiirdu. 

S~İYe Vatiyet bir kert daha 
~b; b' .. 'l'unus, Fas, Ceaair 
~de ~nkü harbin hedefleri i-

letı,,..111unan Frans.ız müstemle
~Yot 111 \'niyetini ııözönihı.e ko
b V;lid . 
.._•i•i •iti Fransız MlkUmetblln 
l..iliıı Ye Natırhğını yapan Bau
'tııı, ~lbakjJ<a Amerikan matbu-
'•· •Yanatında· 

'1 \,';'.~•tenııeı.eı~ üzerinde-
~~ imkiıı ııisbetinde 
1 11,,tııiş Ya gayret edeeeğiz.. 
~~ıı ohnakia beraber Frlllllla 
~liıı:•ııcli kendisini miistemle
İQ İill le \'e nıandateri bulnndu
ı.~ °' • er,le müdafaa .... muha
~ ilııı!~il~k vaziyette değildir. 
tbi Jı°iı""ll filen bab: bulunmadığı 
ı.. ~1•n Alnıanya ve İtalyanın 
~· hu ... ~e tazyiki altındadu. E-
L ~ti. .... İtalya umwni mlitare-
~ td tının icahııu vesile ltti
~lte'•elı: Tunus, Suriye veya 
~tiıı·W.aınıyorsa bu Vişi hü
.;;"t•l •. ·~ \'e Vişi hiikOmetinin bu 
.,. ı-..~•lti hukuku hükümranisi
~!Y~dan değil, oralara çık
""'Uıı -....tedir olamad~dan ve 
~-ııııt•iz yollarının İngiltere 
'"'ıııtlıı •ıı keııdisine kapanmış ol
ı,\'ı.tııı Ildır. 
~I tel lıidiııelerin ne ,eldlde in
~· d ~ği bilinmez. Belki İs
~ lg»a a harbe sokulacaktır. Bel
~'eelt ~a Pasında tahşit oluna
lt lir ..... ~"~~er Fransız Fasına, 
/dlr 'th 'UlllSa geçmek istiyecek
~de İı tiıııaı Mısırda ve Akde
'1 •••ı.~.~rı daha rlyade şiddet kes
~ lt•ti il"· llı:enfi veya müslıet şe-
1\ı~''a ~le h•diseler karşısında bil
~ ~\'•11tr;:ıı Afrikadaki Fransız 
ı,' ••in; • .~!erinin kuvvetli, ken
,;~d, h llltidafaa edebilir ve ica
~~l~;h ••haııg; bir tecavüzü de
h; b,lıııel~~ktedir kuvvette bulu-
11 b .ol,1ı·h:, •ll<'.ak inıkanlara sa
tı-\ lıııJıi1 

1 
elerile mümkün olur. 

Ilı, :ııı;~e~ arı bu bölgelere temin 
~ ~ lıı ';le •hür Fransanın• ph
''ı.ı ~ iN tere muktedirdir. Ge
~;jht de Goıe iltihak etmeyi ve 
ıtıı, h•lin"d&Jn eylemeyi prensip ve 
!\~ •lctj bıe bu bölgelerin kabul 
htt a~; -p kdirinde İngilizler bu
llJ .tlitıu•aıısız subay ve erlerine 
b~'8•~; " teçhizatı, harp malze • 

b;ıı&l!j'•.lıileceklcri l(İbi yine 
( !) •rııı müstakbel Fnınsa

•tıamı 3 üncü sııhifede ) 

Rahmi Yağız'ın 
b;;_ en son eseri.. 

~j,_, · 'Di:ven f'l 
~-<ileti ·. ı oda Türk de-
~da.ki llın büyük harp so
li llrıııı eisaııevı kalı.nunan
d ~lııta d lıah.ni Yağu'ın ve
e tiitii ayanaıı bu ~abeserin-

h il 0ktıya-•---(J •• '-~iZ. 
0 1'"1rniyen Filo 

llu i-., 
....., uoııtnıa:rmn. 

1'eniz1- hAim olan İn&IJis d-me......ı• ~h111 Boed nffılıarp ıre:mısi bir salvo ateş esnasında ..• 

Milli Şerin 
seyahatleri 

~umhuriyet maliyesinin muvaffakıyeti 
-~~~·--!....~~~~..!..-~~~~~~~~~-~ 

1400 milyon liralı 

INGiL TEREYE r[N BÜYÜK 
TAARRUZ ING"L·z 

NE VAKiT? 1 1 

TAARRUZU 
Hitler istilada 
gecikiyormu ? 
Londra 22 (A.A.)- Devlet Na

zırı Lord Atlee, dün radyoda irat 
ettii!i bir nutuk!:. şunları söyle
miştir: 

Bütün dünya şu suali sormak -
tııdu: Büyük Britanya ne oluyor? 
Ben1 muvaffakiyetinıi•deıı emin 
olarak diyebilirim, ki Fransanın 
j.nhi.zamından sonra endişeli haf
talıır geçirdik. Bu endisemiz mev
cut olmaklo beraber nihai zafere 
olan itimadımızı hiçbir zaman 
kaybetmedik. 

Atlee, İngifü .tnyyorecilikinin 
faiki3•etini izah ettikten sonra sö
züne şiivle devam etmiştir: 

İstilıi. bugüne kadar vukun gel
medi; fakat her an beklenebilir. 
Hitler, istila zamanını tayinde ge
ciluniş olabilir. Nil<binliı(c kapıl
mıya sebep yoktur. Bugüne kadar 
cereyan etmiş olan hf,dl~cıcrt!cn 
daba berbatlarını karşılamıp mec
)ıurm:. Bununla hcraher d<!ol ne
ticesini itimatla bekli~ cbiliriz. 

Dü<man mağlup olduktan son
ra, daha iyi bir cihan kurmak hu
susunda gayretlerimizi birleştiri· 
riz. 

Manş sahilleri 
alevler icinde • 

Londra 22 (A.A. )_ İngiliz 
hava kuvvetleri, düşmanın is
tila üslerine yapmakta olduiu 
hücumlar evvelisi geee de de
vam etmiştir. İngiltere sahi -
!inden. Fransa sahilinin se -
ması 50 kilometre imtidadın
da aydınlatan büyük ışıklar 
ı:örülebilmiştir. 
Cumayı cuınartesiye bailı~ 

yan gecedeki Jıüeuınun Manş 
limanlarına şinıdiye kadar ya
pıhruş olan hiicumların en 
şiddetlisi oldugıı bildirilmek -
ted ir. 

Belçika limanları da · lngiliz 
ta~·yareleriııin hücumuna uğ
:ramı.ştır: bunl:ır arasında An
vers. Ü>tand. And de Zccb -
run;rg:e V<" Flcs ingue de bu -
luıımaktadır. Bu limanfordaki 
doklara. liman tesisatına kül- ıı 
liyetli miktarda infilak ve 
Jangın bombaları atılmıştır. 

İne;iliz tayyareleri, Alman 

1 (Devamı 3 üncii salı ıfede ) 

- -

Londra asla 
tahliye edilmiş 
olmıyacaktır 

Belediye reisı nutkunda 
böyle söyledi 

Londra 22 (A.A.) - Londra be
lediye reisi William Coxen, rad
yoda Amerikaya bir hitabede bu
lunmıış ve demiştir ki: 

•Tarlalanmızın bu !uımızı t0ı>
rai{ı , Roma devrinden kalma te
mciler üzerine inşa olumnuş şcl 
rin1.izin sokakları, sonuna ka · {. 
mıidafaa edilmcLdir ve oon~n.ı 
kadar müdafaa edilecektir. Mu -
dafaa edilme)(e del;mez gibi ter
kcdilmiş, ıssız bir Londra}'l hav- • 
sala almaz. Tarihte, Londra şehri, , 
birkaç kere hücuma maruz kalm1$, 
fakat hiçbir zaman yağma ı:ör -
memi$tir. Loncfra. uzun tarihin
de, bugünkü kadar şiddetli bir 
imtilıan karşısında culunmam.ıı;
tır. Bugün, Londr:ı, medeniyetin 
ve hürriyetin hakiki bir kalesi J(i
b i durmaktadır. Londralıların ce
sareti ve sabrı dünyanın medent 
milletlerini kurtaracaktır. Lon -
dra, mukavemete ve zafere hazır
lanmıştır. Hiçbir vey, onun bu 
azmini dej!iştircmcz. 

BuııünJ...-\i i~iltere, İnl3iliz b
rihinde en yüksek vazife kin a
zhı:ıle hazırlanan erkE'klerin ve 
kadınların vatanıdır.• 

Mesai saati 
değişiyor 

ANKARADAN BiR HEY'ET GELİYOR 

Şehirde 10 büy-~k 
Reisicumhur İsmet İnönü

nün memleket iç.inde bir tet
kik seyahatiae çıkacaklanm 
habu vennistik. Milli Şefin 

lıu seyahatlerine başlanıalr. ü
zere Ankaradan yarın hare -
ketle "1ırimize ırelmeleri 
muhtemel bulunmaktadu. İnö
nünön şehrimizden evvel Bur
sa ve hmiri teşrifleri de ihli- ı 
mal dahilindedir. 

. f<!-, 

şimdiye kadar elde 1 

ta s·ıat a ı 
Koordina.~yon heyeti diın 

toplanarak yeni bazı kararlar 
ıre:rmiştir:-

Şehrimizde ve memleketi -
mi.1in her tarafında temmuz 
ııirde 1 saat ikri alınan saat
ler 5 tcsrinitvv•li 6 tesriniev
vele baifüyan gece yarısında, 
saat 24 de 1 er saat A"Cri alına
<aklardır. Bu suretle mezkur 

1 a yapı 

Bu yekun, 
edilen neticelerin en büyüğüdür 

Jwnal Doryaa gazeteıi 
kapatıldı 

lstanbtllda fransızca olarak çık
makta olan Le Journal 'D'oriyan 
1ıazetesi, Jım.funetimizin harici s:i
vaııetine ayi<ın neşriyatta bulun
dııJiundan Heyeti Vekile lı:ararile 
7 l(iin müddetle kapatılm.ştır. 

Öğrendij(imize .ııöre, 31 ma
yısta biten 1 !rJ9 mali yılı içinde, 
devlet tahoiliitının 400 milyon li
rayı buldujtu tesbit cdilıniştır. 

Bunun 112 nıily<ın lirası fevka
lade varidattan ve 17 milyon lira
sı da nazıal'l varidattan temin olun
muştur. 

Cumhuriyet maliyesınin ilk d.,.. 
fa vasıl olduj!u bu büyük rakam 
şimdiye kadarki tahsiüıta ı;ıöre ibir 
rekor teşkil etmektedir ve >bir yıl 
evvelki tahsilat rakamile muka-

ÜSKÜDARDA CADDE ORTASINDA 

Evli bir kadını oto
mobille kaçırdılar 

Fakat, iki haydut da yakalandı 
'Üslr.üdarda Solaksinan mahalle

sinde Neriman isiınli evli ve dört 
rocuk annesi güzel bir kadın; ev
velki gün 7 yaşındaki çocuğu ile 
birlikte 'Üsküdar caddesinden ge-

çerken önüne bir otomobil çıkmış 
ve içinden inen iki kişi kendisini 
gezmeğe davet etmişlerdir. 

Afif kadın, taııunadığı adamla
rın btı küstahça davetini kabul et
memi:; ve çekilip gitmelerini, aksi 
takdirde keııdilcrini polise teslim 

( Devamı 3 üncü sahi/<lde J 

EGER DOGRU 
•• 

yese olununca 60 milyon liraya 
ya.km bir artlı; oldııku J?Örülınek
tedir . 

Dünya buhranının artrruıs,na 
rağmen ayni yıl içinde J(ii-mrük 
varidatının ise ancak 19 milyon li
ra azaldı.,P tesbit olunmuştur. 

Varidatta ~örüleıı 60 milyon li
ral'k artı.sa mukabil bütçe sarfi
yat: da 316 milyon liradan 381 
milyon liraya çıkmak suretile tak
riben 65 milyon liralık bir teza
yüt arzetmişt:r. 

Nüfusta evli 
görünen bekar 

bir kadın 
Bu meraklı işin 
tafsilatı nedir? 

Nüfus müdürlüğüne şayam dik-
kat bir şikilyet ve ihbarda bulu

nulmustur. İlıbarı yapau geııç bir 
belediye ebesidir. Bu bayan 6 yıl 
evvel İstanbnldan layin edildiği 
Kars beledi.ve ebclii:"ine giderken, 
her nasılsa nüfın. tezkeresini dü
sürdükünü bildirmiş ve G senedir 
yeni nüfus cüzdanı çıkarmadığını 

( D""amı 3 iincii sahifede l 

iSE: 

Lik maçları 
iki stadda 
başlıyor 

Olü sırtından çı an 

1 

1 

1 

1 
tarihte kış saati başlamış ola- ı 

. caktır. 

Hala noks~n 

Ayrıca 4 büyük siper kazılacak 
Dahiliye Vekaleti, sıi{ına'klann 

yerlerini te9bit etm~ üzere şeh
rimize bir mütehassıs heyet gön
derıneği kararlaştırmrstır. 

Yeni sığınaklar 10 tane olup 
90 bin kişi alacak ve 150 bin lira 
sarfolınıacaktır. Ayrıca 4 de bü
yük siper yapılacaktır. 

Diiıer taraftan pasif koronrna 
'hakicında Ankarada toplanan bir 
komisyon tekmil memlekete şamil 
kararlar almaktadır. Her vilaye
tin coğrafi vaziyeti ve nüfus ke
safeti gö.Wnünde tutlarak icabc
den plan ve raporlar hazırlanm!ll' 

(Devamı 3 önciı l&lılfed•) 

ekmek yapan HAKIKT HAYAT ROMANI 
fırıncılar var ._, 

m~~~nv;.~~ı~~~~ ::~~i:e:r_e- Genç kadın a g 1 adı : 
tişlerde Usküdarda Hakimiyeti - ' ' B • k t 
~~:~~~~~2ri~~::~P~E~ en ı ur arınız •. ,, 

( Devamı 3 üncü sahifede ) 

Kira bedelini 
arttır anlar 

cezalandırılacak 
Verilen yeni kararlara J(Öre, yu

varlak demirlerle bir takım por
te! ve liıma demirleri için beyan
name mecburiyeti konmuştur. 

Viliıvet merkezlerindeki gayri 
menkullerin kira bedellerınin art
tırılamıvaca~ı hakkındaki hü.k -
ıınün kaza merkezı olan şehir ve 
kasabalara da teşmili kararı tas
dik edilmiştir. 

Sondaj, beton b.nştı:rırna, ar
teziyen, tas •kırma, lromprestör • 
ve vfbraton ııihi in.saat makine ve 
filetleri sahıpleri de valiliklere bı
rer beyanname venneiıe meclılır 

''Kim kurtarırsa onunla evlenirim,, 
Beyoltlunda morfin müpteltıla

rına reçete verditi iddiasile ya -
!kalanı ,. asliye 5 inci ceza mahke
mesine tevdi edilen Mardiros isim
li bir doktorun muhakemesine 
dün bakılmıştır. Hadise şudur: 

Eski paşalardan birinin bayan 

1 ismindeki kızı geçenlerde müd. 
deiumurnfüjte müracaat ederek 1 

kendisinin morfin mıiptelası ol
duıtunu bildirmiş ve sonra hıçkıra 
hı.Ckıra ai!lıyarak: 

•- Ne yaptmısa ibu mel'un dert
( Dev4mı 3 üncü sahifede} 

ÇERÇEVE 

Yasakıarımız 
landJrılmasına eyvallah! 
mlnelgaraip! .. 

Ve 

Lik maçlarına bngün Fenezbah
çe ve Şeref stadyomlarında baş
lanıyor. Günün en miihim maçı 
Kadı.kövünde yapılacak, Fener -
bahçe - Beşiktaş karşılaşma&ıdır. 
Süleynıaniye ile Vefa, Galatasa
ray la İstanbulspor da Kadıköyün
de oyııamaktadır. 

elbise er satılıyor iutulınusı;:r~ACA 

Bir ;:ündelik gazete çıkara
bilmek iç.in ilk şart, bükfuneıe 
50UU liralık nalr.di bir kefalet 
gösterebilmektir. Zira bir fikir 
orgaııiınıası olan gündelik ga
:r.eteyi, herhangi bir maceradan 
ayırmak için, kendisini para 
şeklinde tercüme edecek bir 
haysiyet ölçüsüne ihtiyaç var
du. 

Fakat tam ınanasile birer fi
kir organizması demek olan ve 
maddi ve manevi her maceraya 
gündelik gazeteler dereeesinde, 
belki daha fazla müsait bulu
nan nıecmu~lar hakkında böy
le bir şart aranmaz. Ve mi'1el-

Memleketimizde her tıirlö 
yabancı propaganda Y•saktır. 
Fakat yabancı propagandanıa 
daniskası (Sigııai) isimli mec- • 
muayı avaz avaz sattırmakta 
yollar açıktır. Ve minelgar•ip!. 

Her gün yediğimiz ekmekle
rin ununa toprak karıııtırmak 
cinayettir. Fakat her dakika 
çaktığımu kibritlerin hamuru• 
na göz çıkarıcı dinamitler koy
mak sevap. Ve minelgaraip! 'fopkapı ile Beyotlu•por, Be) .. 

Juııla Altmtuğ do Şeref stadın
da o}namaktadır. 

l\t~vsiınin son kürek yarl>jı bu· 
gün Beykoz ile Moda arasında ya
pılmaktadJr. Yarışa saat ll de 
Beykozda başlanmıştır. 

İzmirden sehrimize gelen SUr 
nyenin Elnadiyülriya.ıiye futbol 
takı1BJ dün Şerrf stadında Galata- 1 

sarayla bir maç vapm.ı.ş, Galala
aaray 5 - 2 Snriye ••lamm.ı mat-

ı lüp etmlS(IT. 

Belediye, 5 elbiseciyi yakaladı ~~~n ~~z~~ıer~i~~r~~i~n 
Kaoolı çarsıd. satılan müstamel 

elılnselerden ekserısinin tebhır - , 
haneye gön.ckxilııııeden satıldığı 

~riilmüştlir 

Bu meyanda bazı sev:v-ar müs- ' 
tamel elbısecılerin ölü evlerinden 
elbıse tqpladıklan. hasta ve hatta 
ölü sırtından çrkan mi:kroplu el• 
bJSelerin de öylece satışa konul
d~u haber alınarak ehemmiyetle 
tabkWıta geç~. 

Haseki hastanesinde 6 avdanbe
n ölen kimseGız hastaların çama
sır. elbise ve eşyalaıı da dün mez
kfu hastane müdürlüıtü tarafın

dan müzayedeye çikarılmış ve bu 
.hararetlı ırnüz.ayedeye jştıraik e
den kalabalığın ekseriyetini sey
yar. müstamel el:bisecilerin teş-k:il 

etti~ ı<örülınüstür. 
Belediye reis~i kaJ'l)lakamlık,. 

( Devamı 3 üncü ıahl1ede ) 

süreceğinden artık sık sık bah
setmeğe başladı. Hatta. içlerinden 
bazıları şunu da ilave ediyor: 

"-- Almanya, bu kış. hava taar
ruzlarile iktifa edttek, İngiliz ada
larının istilfı.suıı ilkbahara bıraka
caktır.• 

Bizim mahutla bu menuu ı:ö
rüşü~orduk da: 

•-Ya, ne saa<l.ıııı2dı, çelebiler?• 
Demelden kerulini alamadı. 

• • 

• 1 f!'BJ'aJp... . .. 
Herhangi bir piyesin, fil ve

ya bu sebepten sahne çerçeve
sinde boy göstermesine izin ve
rilmiyebilir. Fakat, o kitap fek
linde çıkmakta serbelittir. Ve 
minelıraraip! .. 

İntihar haberleri gazetelerde 
yazılamaz; fakat sinemalarda 
ıı:österilmuiu, _.n1ara. bal• 

Yobazların ~apka yerine bere 
giymeleri, ilk bekçi ve polis 
mcn1urunun önliyeceği bir t.e
sebbüstür. Fakat yabantı ide· 
olocya yobazlarının, i(İ ve dıııı 

bir takım i~aretlerle telleıımiş, 
pullanmJş işlemeli berelerini 
görecek göz yoktur. Ve mineı.
garaip! .. 

(Ve minelgaraip) !erin bini 
r;eçnıemesi iç.in blllada keuyiııat 
NECİP FAZIL KISAKÖREK 
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F.\ZLA YOLCU 
ALINlUASA. .• 

2Q0 !azla yolcu aldığı için, İzmir 
vapuru kaptanı hakkında takibat 
yapıl•yormu.ş! Peki a:mma, kapta
ıı.; kabahati ne?. Rıhtım üzerin
de b~kl~t:n yolcular, binecek baır 
ka \·aı:>l:r bulamzyorlarsa, ne yap
sınlar?. Evvela, vapur temin et
mek lizım ... E,(er. bütün nakil va
sıtalar: yalnız muayyen hacmi 
i;ti~bi kadar yolcu alsa, sabah Te 
ak,am, ~ altı saat sıra bekleriz. 
Mesela, farzedin ki, tramvaylara 
yalnız 18 kişi oturtuyorlar, hali -
rniz nice olur? 

AP.\RTDIA.'J 

KAPICISI 

Bir muharrir arkadaş, apartı -
manların çoğalmasile meydana çı
kan kapıcıl!.k mesleğinin, gittlkçe 
ehemmiyet ve nezaket peyda et
tiğine işaret koyuyor. Bu arkada
şa göre, kapıcılara usulü muaşe
ret, ıidap ve erkan, içtimai hayat 
ternkkileri ve saire öğretmek için 
bir mekteT> açmalıdır. Bazı kapı
cılar, mesleklerinin ehli değildir. 

Eğer, hakikaten böyle bir mek
tep :ıç•lsa, bu mektebe yalnız a
parhman kapıcılarının değil, bazı 
apartıman kiracılarının da sevki 
icap etmez mi?. 

DİLENCİLEl 

MESELESİ . -
Gazeteler haber veriyor: Bir 

hafı.ada 63 dilenci toplanmış!. Di
lenci mevzuu, yine günün mese -
leoi oldu. Boyuna dilenci topla -
nıyor, servetleri, yaşayış tarzlar• 
ve saire hakkında uzun boylu ya
zılar yaı:Jıyor. 

Arlık dilencileri toplıyan ma -
kam, bari, günlük resmi tebliğler 

AVHUPA HARBi. '1:-i 
YE:'il MESELELERi 

neşretmeli ... mesela: 
22 (EylOl)- BUl(iin l9 dilenci 

yakalanmış, üçü firar eınu.tı:r. 
Yakalananların mühim bir kıs • 
mının üzerinde altın bulunmuş -
tur. Bu dilenciler, pıofesyonel tip
tir. Geçen haftaya nazaran, imha 
edilen dilenciler sayısı daha faz
ladır. 

PAHALI 

DEGİLMİŞ 

Yemek yağlarından, 'bilhassa 
Urfanın, 160 kurusa ~tığını yaz
mıştım. Belediye iktısat müdür -
lüğü, Allah razı olsun, tetki!c.at yap
mış, ve 160 kunıs fiatın pahalı ol
madığı, binaenaleyh ihtikiır ha -
disesi mevcut bulunmadığı neti -
cesine varmış!. Bir kilo yağ 160 
kuruşa, bu mooılekette pahalı mı
dır, dei'!jl midir, diye art>k düşün
meyin!. 

Mademki, belediye iktısat mü -
dürlüğii bu fiatı normal ,görmüş
tür, sizin böyle kabul etmeniz 
zaruridir. Kabul etmezseniz, ne 
çıkar, sanki? .Hiç .. 

KON'USınYAN 

PAPASLAR 

Dünyada çeşit çeşit din ve bu 
dinlerin türlü mezhepleri, bu mez
heplerın de cins cins tarikatleri 
var. Bir tarikatin esasına göre, bu 
itikada baelanmış olan papaslar, 
husus! tarzda inşa edilmiş manas
tırlarda, ömürlerinin sonuna ka
dar hiç konuşmadan yasıyorlar -
mış!. Böyle. garip manastırlar, Av
rupanın bazı yerlerinde el'an 
mevcut imiş!. 

Pekala. o papaslar, t1pkı bizim 
gibi, ıhtlhardan şikayet için de 

•ağızlarını acınıyorlar n:ı?. 
ı AfHU:T RAUF 

yollıyaca~'Jnı Rus)·a~~n geçirerek 
Bahrimuhitikebir sa}ıiliııe indir -
mck ve oradan jr.pon gl"milerine 
bindirerek cenubi Amerikayn yol
lamak da imkansız mıdır?. 

Hastahane ft ~. 
yolları _Gi!fiU 

Şoför ve 
bMletçiler 

Tekmil Belediye has• 
tahanelerine giden yol· 
ların ay başında asfalta 

tahvilleri kararlaştı 
$ehrimi2Xl.eki mevcut belediye 

hastaelerine giden yolların asfalta 
tahvil olunması k;ırarlaştırılmış

t!l". 
Bu işe Beyoğlu ve Haseki ha&

taneleri yollarından b~anıla - / 
caktır. 

Taksim tramvay tevakkuf ma -
hallinden Masen iltr yolunu ta
kiben cadde Beyoğlu hastanesi 
ilerisine kadar asfalt olacaktır. 
Bunun için evvela mezkiır yolda
ki hava_gazi, elektrı.k borularının 
değiştirilip ytni kanalizasyon ya
>pılmasına bll1{.ünlerde oaşlaru.\.a- · 
ca.1<tır. 

Haseki kadınlar hastanesine gi
deıı yol da; Yusufpası. çesmesin -
den Haseki caıniıne kadar imti -
dat etmek üzere ay ba~ında as -
!alta tahvil olunacaktır. 

YIKILACAK YERLER 
Diğer taraftan Kızılay hastaba

kıcılık mektebi karşısına tesadüf 
eden ahşap gayrimenkullerin is
hmlak olunarak yıkılmaları da 
:mevzuu bahsolmaktadır. 

Bu suretle yolun ba~langıcı ge
ni.:;letilecek ve yıkılan yerler de 
tanzim olunacaktır. 

Bu işler bittikten sonra diger 
mahallerdeki hastanelerin ana yol
ları asfalta cevrilecektir. 

Desti knıldıktan sonra Bunlsrı günde 16 saat 
Nasrettia Hoca, bir giin, çeşme- •• •• 

ye su doldurmağa giden oğluna bir çalıştıran otobusculer 
tokat aşkelmiş. Sanıarı yiyiııce, h k" • 
bu gazabın nered~n ve ne sebeple emen ta 'P ve teczıye 
geldiğini anlamıyan çocuk sor - edilecek 
muş: 

- Neden vurdun, baba?. 
- Çeşmeye gidip gelirken, des-

tiyi kırmıyasın, diye, vurdum. 
- Peki amma, destiyi kırmadım 

ki... 

Bazı otobüs biletçi ve şoförle -
rinin günde 14 ve hatta 16 saat 
çalıştırıldıkları şikayet olunarak 
ehemmiyetle tahkikata geçilmiş -
tir. 

Hocanın cevabı malfun: Otobüs biletçi ve şoiörlüğii ııihi 
- Destiyi kırdıktan sonra, tokat yıpratıcı ve çok yorucu işlerde ça

kaç para eder .. 
Geçenlerde Suadiye asfaltında lışanların istirahate olan büyüik 

bir otomobil kazası oldu. Şoförlük ihtiyaçları nazarı <IB<.kate alınarak 
ehlıyeti olmıyan, arabayı !Hl kilo- bu vatandaşların istismar edilme
nıetr~ silr'atle götüren birisi, iki lerine meydan bırakılmıyacaktır. 
m:ısıım vatandaşı altına alarak Diiier taraftan otobüs şoförle -
,çiğnedi, sürükledi ve öldürdü. rinin l{iinde 8 - 10 saat uyll'ma • 
- Şimdi, gazet•ler, bu yol üze - dan ve en aşağı: 3 - 4 saat istirahat 
rinde seyriisefere azami dikkat etmeden calıştırılımaları yolcu -
edildiğini, bazı tedbirler ulmdığı- ların hayatlarının ve seyrüseferin 
nı yazıyor. •emniyeti bakımından mahzurlu gö-

Tedbirler malum .. Memurlar di- rülmüştür. Bunun için oıobüs sa
kilmiş, fazla sür'ate miisaaıle edil- !tıiplerine kat'i tebligat yapıla -
miror, tiireksiy~n başında olu - cak ve şoförlerle biletçilerıni mu-
ranların ehlıyetı soruluyor, ve ' ayyen =anlardan fazla çalıstı -
saire... ranlar şiddetle tecziye olunacak -

Fakat, destiler kırılmıştır. Son lardır. 
hadise, bu yolda vukua gelen ka- ---~o-----
zalann birincisi ı:e değildir. Mo
tosiklet çarpar, bisiklet çarpar, a
r:ıba çarpar, otomobil çarpar ... 

Sonra. tedbiri henüz yeni alan 
makamlar. bizce, havli gec de kal
m.?~lnrdır. Sabah ak~am üzerinden 
geçtii(imiz, yakından tanıdığımız 
bu asfalt c.saı-cn, ci,·civli zamanını 
savınış, mevsim bitmiş, tehi \'C 

Eüriycticbcdiye tepe
sinde dünkü imtihaclar 

tenha olmuştur. 
Üniversitelilerin baş 'ıc l Bütiin yaz, volun •el rüscfer kar-

ier dİ: Kitapsızlık! "a•aP'ı içinde bunuldı"ı demler, 
•es İt tedbir. lcr nerede idi?. 

BeyoJ?lu Halkevi tarafından a
çılan •motör ve otomobil sey rü
sefer kursu• nun bıtmcsi müna
sebetile dün ai<şam saat 17 de 
Hürriyetiebediye tepesinde umu
mi bir tecrübe vapılmıştır. Aımi 
zamanda bir imtihan mahiyetinde 
olan tecrübeler Beyoğlu Halkevi 1 
reisi B. Ekrem Tur ile mütehas
sıslar ve gazeteciler tarafından ta-Üniversitenin muhtelif fat~Ul~e- f!·•~!:c:,elcri miitcaklp değil. hi-

POLiS 
Yl 

lUAHKl.ıHELER 

Tren kazası 
muhakemesine 

başlanıldı 
Geçen hafta Dil iskelesinde vu

kua gelen tren kazası tahkikatı ne
ticesinde mes'uliyetin Gebze is
tasyonu hare'ket memurunda gö
rülerek mumaileyhin vazifesin
den çıkarıldığını ve şef dö tren ile 
bazı arkadaşlarına da muvakkaten 
işten el çektirildii'!ini yaı:mışbk. 

Tahldkat neticesinde hareket 
memurunun mahkemeye tevdii de 
kararlaştırılmış ve şehrimiz altır 
cezasında dün bu davaya başla
nılmıı;tır. Fakat hareket me:ın~ 
İffet mahkemeye gelmemistir. Gı
yabında acılan bu celsede tahki
kat evrakının okunmasınilan son
ra kazada birbirlerine çarpan 
trenlerden 57 No. lı marşandizin 
makinisti E;sat, ateşcisi Rıdvan 
dinlenılmislerdir. Bunlar kaba -
hatin doğrudan doğruya Gebze is
tasyonu hareket memuru İffette 
olduğunu söylemişler ve: 

•- Bızim marşandiz 2 inci hat
ta iken İffet 9 numaralı Ankara -
İstanbul yolcu trenini de makası 
açara-k 2 inci hatta almıştır. Bu iki 
trenin bittabi sür'atleri ayni ol
rnadı,h ve önde de başka tren bu
lunduğu bilinmediğı için arkadan 
gelen diğerine bindirmiştir.• de
mişlerdir. 

lerinde l(eçen ders yılında kitap- d;s•.leri önlcyiri. si emli, planlı 
sızlık yüzünden cekilen sıkıntı - tcd:.>ir almak itiyadını k.rızanalım. 

Bilahare 9 numaralı yolcu tre
ninin sef dö treni Halit, ateşci Ni
yazı. kondoktôrleri Ali ve Yakup 
ile yafrcı Vehbi de şahit olarak 
dinlenilınislerdir. Bunlar da ka
zwan B. İffetın mes'ul olduğunu 
bevan• etmişlerdir 

kıp olunmuştur. Nctı· ~-' d b. k b. ·· 
K 

· 
1 

. . • cc-ue a\·a aş a ır gune 
ursa. gıren er yarından ıtıba- talık olunmuştur. !arın bu yıl t kerrür etmemesi )__ Rl::.')11.T l"EYZl 

icin sin1diden tt.:dlıir alınmasına :B .. .. 
_gc~ilmiştir. '.ı'c Ünh·ersite rcktor..ı uyu : postahanede y .d-
B. Cemil Bilse! UniYersitelilcr.n 4 havale memuru 
bu baslıca derdınin izalesi için aız 

ren aı·nı yerde talım otomobıli ıle O·· · k' 
ameli şekilde imtihan olunacak - , un akşam ı yangınlar 
lard1r. 

Almanya, Japon
ya ve Cenubi 

Amerika 

Harbin ba. langıcındanberi bu 
tasavvurlar~an diin)'·a mntbuntı 
bahsedcgelmi tir. Şimdi bahsin 
tazcleneu tarafı şudur: 

ı profe.sörler ve alakadarlarla da - varını~ ! 
Halkımız ve genclerhniz tara -

fından aliika ile karsılanan J3e
yogiu Halkcvinin bu faı·dalı kur-

2_~nu __ da _YEnU_~rLta_!<ip_~_e_E_'::kJ_i~ 

Elmirgiında Reşilpaşa caddesin
de B. Dunmuşa ait ahırdakı kuru 
otların tutuşmasile dün akşam sa
at 17 de bir yangın çıkmıştır. Ne
ticede B. Hüseyinin 55 numaralı 
'binası ile marangoz Bakinin 57 
numaralı evi ve ahır tamamen 
yannuşlardıt'. Yangııla Beyoğlu 
itfa•vesi de gitmiştir. Yazan: ALİ KEMAL SUNMAN 

Hindiçini meselesi yeni safha -
lara giriyor. japonyanın orada ta
kip ettiği emellerin tahakkuku i
~in Alnınnyanın müzahereti tabii 
görülmektedir. Mesele şöyle bir 
iııl<l•af gösteriyor: 

imi teınas halindedir. 
Diğer taraftan bu yıl dekan -

!arın müsaadesıle dahı olsa not 
çıkartılmıyacaklı r. 

Üsküdarda oturan Bayan Sa -
miye isminde bir okuyucumuz bir 
kaç gun evvel gazetemize mura
caat ederek posta havale gişele -

Bu sabahki ve dü:ıkü rinde para almanın hazan insana 
tenis müsab~kaları iztırap wrd:(tini, kalabalı.k ,.c bil

hassa ay b· ı _gıbi zamanlarda gi-
Dağcılık klii'bü tarafından ta - şelerın önlı•rinin tık:ım tıklım do-

kip olunan t<'nis ~ampiyonlu~ lu olma.ına mukabil memurların 
müsabakalarına dünden ilıbarcn pek az bulun fo{:u bıldırılmi~ti. 
başlanılmıştır. !' Şehrimiz Posta, tel_grıf ve telc-

Klübün Taksimdt'ki mer.J<ezin-· ( 
de öğleden sonra saat 14,30 da ya- fon müdı.irlüğü Baya.ı Samiy~nin 

bu sÜLur...areıa int'"ar eden ş.ika
pılan dünkü seçmelere bu sabah yeli ile elıemmıyetle aJıikadar 
da saat 9 da d~vam olunmuştur. 

olımuştur. 
Neticeler haflava pazara belli 

olacaktır. Mczkür müdürlük bu müna -
TENISCİLER BALOSU sebctle bızc _gönderJdti bir 'rel:-

Tenis şampnyonlugu rnüsaba _ tupta keyfi yetin tetkık edildı;ı:ni 
kalarının final günü olan 29 e\'lı'.ıl ve İstanbul postancsı havule gi
pazar ~ecesi Ta~~mde ·Da~cılık şesindc 4 rnemurun çalı.sn1a.kta 
klübünde memleketimizde ;Ik de- oldugunu bıldi.-mt;<tedlr. 
fa olmak üzere bir •tenisc11~r ba- Sehrimiz posla mü'.!ürlu~ünı.in 

İngiliz ablukas!Dln tesiri, bunun 
Almanya için nasıl bir dert açtı
ğınııı inkarı kabil değildir. Bu 
yalnız ablukanın en mühim bir rol 
oynadığı fikrinde olan İngili2lerin 
noktai nazan olmakla kalmıyor. 
Yeni verilen malılınat gösteriyor 
ki kış ayları yaklaştıkça Alman
ya için ia•e ıneselesi gitgide ehem
miyetini arttırdığı gibi ihracat 
surctile para kazanmak ihtiyacı 
da kendini göstermektedir. lllübim 
bir keyfi yet var: 

Cenubi Amerika ile alışveriş. 
Bu harp başlamadan evvel Al

manyanın cenubi Amerika ile o
lan ticareti günden güne artıyor
du. ı\lmanlar vagon, lokomotif ya
parak oralara yollı:vacak, buna 
mukabil buğday getirtmekte idi
ler. 

Alman ihracat maddeleri Rus
Y~Ja, oradan '.\Iaııçukoya yollan
mak suretilc sahilden japon geını
lerine Jükletileceklir. Ilö} le o -
tunca ı\lmanyanm cenubi Ameri
ka piya ·asındaki eski mii•krilcri
ne kar'1 olan taahhütlerini luta
bilccer1i ve )"İne n~·ni t;:riklc ce
nubi Amerika piyas:ı;mdan bıı~
day ve ne!rol getirtebileceği ileri 
sürülmektedir. Ayni bahsin bu
gün daha başka bir şekilde taze
lenmesinde şüphc:.iz ki Hindiçiııl 
meselesinin bü,yü'. bir t<.-sir; var
dır. Bugünlerde gelen maliımat 
göııterivor ki japonlar Hindiçinide 
mak'.'::ntlnrına "~armak icin ısrar 
gö•termel<ten ve mağl(ıp Fransa
dan istiveceklerini L lemekttn hiç İ 
geri kalmıyorlar. japon metalibini 
kabul etmesi için Almanya fara -
fından Vişideki I·'ran. ız hiikiıme
tinc vesnyada bulunulmus oldu -
ğuna dair Amerikalı muhabirler
ce \erilen n1alU.mat az ıuanah ol
masa ırerek. 

. losu .. v("rilme.si 'i:arnrlaŞtırı1ınıslır. vatandaş sikavetleriıe hassasıy t- 1 
le mesgul olduuunu ö~retcn bu 
alakasına teşald<ür ederız. 

ı=-= - - . 

"~.. .d, .. :ıi"ı~4"=~ 

Cenubi Amerika pi)·asıısından 
Almanlar harp çıktıktan sonra çe
kilmek me<ıburiyetinde kalınca 
onların yerini İtalyanlar tutmağa 
başlamı , fakat bugün artık Jtal
yn da harbe -irmiş bulunduğun -
dan yeni dünyanm cenup memle
ketlerile mihver devletlerinin ti
cari ve iktısadi nıünasebatı iyi -
den iyiye •ekleye uğra~. 

Almanyarun Avrupa kıt'asile 
yeni dünya arasında Atlas Okya
nusu İngiliz donanmasının mura
kabesi altında bulundukça ora 
ile münalalilt iınki.nsudır. Fakat 

Almanya Hindiçinideki japon 
emellerinin tahakkuku için müza
heret edecek, 3apon~·a da .ı\lınan 
el\vasının cenubi AmerikaJa se\.·ki 
işinde kola,·lık gö<krecck. 

t'akat tatbikat ile tnsa\'vur ara
sında fark var. Uzak Şark tarikile 
A1ınanyauın cenubi Arı1crik~ ile 
alışverisinin temini kcy{iyeti ko
lay tahak:.uk edeceğe benzemiyor. 

* Gümrükten çıkarılan 25 hın 
çuval kahveden "vilayeılere de 
gönderilecektir. İlk parti olarak 
Tekirda~a 100 çmıal ~ıahve yol
lamnıı;tır. * Bir müddet evvel Mudanya 
civarında karaya oturan Trak va
puru esaslı bir şekilde tamir o - j 
lunınu:;tur. 
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GÖZ.Y AŞİ.ARJ 
ETEM 1ZZET BENiCE 

'ih • _.,; •u ,- .• • W>o• .,. ..... , 

Bütün bu telkin. zıor, a.klın ha
kimiyeti yine beni: 

- Ver bir tek daha!. 
Demekten alıkoymadı!. Seslen

dim. 
- Barba doldur ..• 

- Akıl, fikir, muhakeme, man
Uk, irade; karar ... 

Blitün bunlar bende iflas etmiş 
.ııalıba. Her birini kelime .. diye- bi
liyorum. O kadar!. 

istavriden istediğim son kade
hi de a~z.ıma boşaltınca yine ka -
!amda ba ka bir hava esmeğe baş
ladı. 

Tutturdum: 
- Ben ondan ayrılmam!. 
Onu bir sanıye gôrırrı.emeğe da

•ananıam!. 

Vücudüm ondan uzak kalsa bile 
ruhan, hissen beraberim. 

Ve .. carca'buk: hükmettim: 
- Yaşamak, yeniden hayata 

karısm&k, okmek ve iş sahibi ol
mak. Bunlar artık benden geçti! 

Bu hükıınü verirken, en küçük 
bır tereddüt bile gecirmiyor: 

- Ne olacaksam olacaihm. Sonu 
•bellisiz bir fırtınanın önüne ka -
tıl.mış gidiyorum!. 

Diyordum ki, bundan sonra: 
- Ver yansın ettik .. 
Dedikleri gibi ben de üstüste 

emrettim: 
- Doldur İstavri! 
Ve .. ona her kadeh uzatışımda: 
- KoI'kıına paran balımaz .. 
Dedim ilave etti:ın: -
- Arkamda tas taşır Yine bot'-

-aıılnll;um ıı::Jlu lwıı 
Y o _sul t.alcb~ye yardım 

l\lekkplerdeki faldr talebeye 
her sene yapılan yardımııı, bu yıl 
daha ziyade geııislct:leco;;'(ini ı:n
zetelcr ~·azıyc,r. nu havadis ınut
lak ve muhnklıak mıdır, yoksa, 
gelişi güzel bir hab<r midir, şimdi
lik bilmiyoruz. 

İlk ,.e orta ınekteplerdc, bilha.sa 
muavenetc muhtac bu kabil tale
be çoktur. Öyle ki, ekserisi, öi'tle 
zamanlarını aç geçiriyor, yüz pa
ralık bir defter alamıyor. Bu gibi 
vat.an ,.-avrularına, daha ciddi ça
IL•acak teşekküller tarafından e-
saslı yardımlar yapılabilir. Teşki
Uit meselesi!. 

BüRHAN CEVAT 

Ct>ITlU öderim. 
O da güveniyor pala bıyı.klarını 

bura bura: 
- Emin olmasam verir miyim? 
Demek istiyordu! 
Amma neye güvcnivordu? 
Ne vakit kazanacaktım?. 

Nereden bulacaktım?. 
Kimden alıp kime verecek"'YI?. 

Ne kadar ictirn? 
Kar kadeh oldu?. 
Hiç bilmiyordum. Sadece en 

son İstavrinin: 
- Fazla gittin a"abey!. 
Dcdilfıni ve .. kadehin elimden 

dü<ii" parcalandıilını hatırlıvo -
nım! 

Bundan ötesi benim icin meç.. 
bul! 

Halbuki sıı:mısım!. 
Bavılmısmı!. 
Hastaneye götürülmüsüm!. 
- Ôldü .. 
Di'"en olmus, meyhane biribiri

ne karışmıs!. 
iPolisler gelmiş, su olmu.s bu ol
mu.s. Fakat ben hic birini bilmi -
vorırın?. Tekrar kendime geldiğim 
ıtaman hastanedeviliın. 

Doktora sordun: 

Fakat; nüfusu 1 milyonu g~ -
cen büyük Jstımbul R!.rinin ~in
lerce ticarethane \'C müesseseleri 
merkezinde bulunan nni IJOStane 
_gibi mühım v isi c~k bir verdP. 
para alıp verme işlerine 4 tanecik 
memur tahsis edilmesinın gayri 1 

kafi oldui!unu iliıve m!er '.·e bu 1 

bariz hakikati her h ide nosta 
müdürlüi'!ünün de bizzat teslim
den cekinmiyeceğini ümti eyleriz. 

Mahkumiyet kararlan 
ı:üçükpazarda çimentocu Ha

runun ardiyesinden 50 boş çuval 
çalan Hüseyin Işık yakalanmış ve 
Sultanahmet birinci sulh cezada 
7 ay hapse mahkfım olunmuştur. 

Sirkecide misafir kaldı_ğı Bafra-

- Ne var?. 
Ne oldu? 
Kısaca: 
- Hi<ıbir şey. Bu seferlik sa • 

vuşturulabilen bir ctesemmümü 
küuU.! 

Dedi ve .. ilave etti: 
- Artık aıtzına bir kadeh bile 

irıu alıma ölürsün!. 
- Peki. 
Dedim amma, güldiim. 
Yaı;avm:ak kim ki, yaşamamak-

tan korksun!. 

Hastanede birinci gün _geçti. 
İkinci gün doktor: 
- Yarın sabah seni taburcu e-

derim. 
Dedi. 
- Aman. 
Dedim, eline sarıldım. Aısker 

kacakları J?ihi seksen hastalık say. 
dun: 

- Bunların hepsi bende var!. 
Gelmisken iyice bir bakın.. 

Diye yalvardım. 
- Peki. .. Sana ic hekimi de bir 

baksın!. 
Dedi. Hastalık, bütün bahane

ler hastahanede gün kazanmak i
çindi. 

(Devamı var) 

IKL ÇÜK HAEıERLERI 
* Altın dün :i.110 kuruştan mu

amele görmuştür. * Tekmil profesör, muallim, 
döçeııt, asi~tan, muavin ve mek
tep momurl:ırıııa trenle wı ahat
lerinde yüzde 30 tenzilat yapı -
lacaktır. * Galata<laki Melımet Ali Qaşa 
hanının menafii uınwni.ve na -
mına belediyece istjmL."tlt olun -
ması ·kararlaştırılmişlır. * Ramazana 11 gün kalmıştır. 
Üsküdarda Çakırcı cmıııi ıt•bi bazı. 
mabetler vağlı boya ile boyan
maktadırlar. i\Iüftılik de vaızJar 
için mevzular hazırlamaktadır. * Şehrimızde iflaslar azalmak
tadır. Geçen yıl 45 iflfu; kararı ve- 1 
rilmişken ha yıl 11 iflas vak'~3ı 
olmust:ır. 

* " '. beled. . . B L. 1 
"'u:ı ve ıye reısı . ut-

1 
fi Kırdar va;ı fiatlarının yeniden 1 

tetkik olunmasını belediye iklı>at 
ımüdürlüi(ü'le bildirmiştir. * Ayakkabı malzemesind~ki 
fiat tercffüü devam etmektedir. 
Bu meyanda vidala 55 kuruştan 
140 kuruşa, sicimler 6.5 kuru,ıan 
30 - 40 kuruşa, köseleler 150 den 
375 e cıkmıştır. * Yıllardanberi muhtelif se -
bcplerle gümrüklerden çılrnrıla -
mıyarak antrepolarda biriken it
halat eşyasının Ticaret Vek5le -
tince çekilmesi hazırlıkları ilerle
miştir. Vekalet bunları ihtiyaca 
göre piyasaya tevzi edecektir. 

Rize otelinden bir ceket ve bir cift 
kundura çalan İsmail isminde biri 
dün 6 ay hapse mahkum edilmiş
tir. 
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Kedıköyünde Raifpaşada 258 nu
maralı !VIadam Vıtolanın evinde 
prizde bırakılan ütü.den yangın 
cıkmıs Ye söndürühnüştür. Ev 25 
bin lirava sigortalıdır. Dün ııece 
Karagümrükte de bir ev yanmış
tır. 

----00~---

*Dün 
gelmiştir. 

İ.s\•ecten 3 vagon çivi 

--·-------

lrlmlzln Derdi 
Hepimizin Derdi 
l:iir tı lebenin iki 

şikayeti 
E~·iiple talebe okuyu -

cuJarrn112 ... lan S. Mete yazıyor: 
•Eyiip crta mektebinden ha

hamdım kalan bir miktar pa
ru ıle Haydarpasa lisesine geç
tiın. Bir ll.ıst:ıhk ,.U7iinrlcn 
tahsilime devam edt>medim. 
Şimdi tekrar okumak üzere 
,,.,.lr•"he gidin L'l dıl·narne•· .. 
i\tffii~im vakii, elime iki yıl 
üstü:C"te sınıfta kalını~ talebe
)·e verilen belge kağıdı ver -
diler. 

Mektepten ayrılmak için 20 
lira kıymetinde yatağı.mı is
ten1e~c gitt:ğ'in1 zaman, yata
ğın zayolduğıınu söylediler. 
Yatılı hir lisede talebenin ya
tağı nasıl kaybolur?. Bu iki 
şikayetimi yazacaiuıızı ümit 
ediyonım.• 

Yazan: 1\1. SAMI KARAYEL 

Iranda şah lsmail zuhur etti 
Venedik amirali Pizaro Navarin 

körfezine ansızın girdi. Oraya il
tica elmis olan on iki harp gemi
mizin birini )'aklı. Geri kalan on 
bir gemimizi zaptetti. 

İşbu Navarin körfezi daima bi
ze uğursuz gelmiştir. 
Fakaı hiç olmazsa bir defa ol

sun acısını çıkarmnğa muktedir 
bir kahramana malik idik. Türk 
gemileri bu akıbete uğra.yınca va
ZİJrctiıniz vahinılcşmişti. 

Lakin, Akdenizde dolasan meş
hıır denizcil<•rinıizden Kemal Rei• 
• 'avariu körfezine yclk~u açıp ye
ti.ti. 

Kunnl Reis, Vencdik amirali 
Pizııronıın yaptığı gibi bir gece 
sabaha karşı limanı ba.tL Dü>man 

ı 
harp gemilerini perişan etti. 

Kemal Reis, esir düşen on bir 
Tilık ı:~misini aldıktan başka düş
mau111 dürt biiyük harp gemisini 
de z~nteyledi (H. 906). 

Kemal Reisin muvaffakiyeli 
bü)iiktti. Bu, böyle olmakla bera
ber V<>nedik ve İspanya donanma
ları Anadolu sahillerine yanaşı -
yorlnr. Karaya asker cıkarnrnk 
memleketi yağma ediyorlardı. 

l':ıpen•n 'l'e Rodos şövalyelerinin 
donnnnıaları bütün adalara sar -
kıntılık ediyorlardı. 

Çanakkale boğazına kadar geli
yorlardı. Fransız filosu gelip Mi
dilli n<la'1nın istil5sına kıyam etti. 

Almanya, A\'Usturya. l\.lacnris
tan aimıı ıları Vidinden Balkan-

Alman - İtalya~ 
görüşmeleri 

Yazan: AHMET ŞÜKRÜ f:" 
·1· \'O" Alman Barici)·e Vekı ı . 

bentropun Romayı ziyarrl",.; 
yan - Alman işbirliğinde )~11 
safhanın açılmak üter~ bl~ıib 
ğuna delalet etnıektcdır .. : J 
devletlerinin birkaç scnelık,.ı, 
lıltlı münasebetleri tetkilı, c 4 
zaman bu nevi zi}'arctlerıll 
iki de~letin müşterek ga.d', 
nında yeni bir faaliyet ... 1 ~,. başlangıç teşkil ettiği goru ·f 
hakika Almanyanın ingill•"· 
tila teşebbüsü büsbütün suı~~ 
memiş ise de herhalde ıc~p 
uğram~lır. Ribbentrop. g•~JI 
male J?öre, Komadaki arka. i 
na bu teahhurun sebepler"' 
etmiştir. 1 
1- Almanyanın ı\frikad~ 

yaya :yardımda bulun~•·~;!< 
2- ispanyanın da iştır• .. 1 

rikada e:eniş harekata ı:irıı'ı 
3- Şarka doğru müştc!c, 

Alman - İtalyan ham lesin•"· 
Dl8SL 

Bu rivayetlerden 
doı;-u olduğu tabii ınalıi•1 ~ 
dir. Ancak şarka doğru bt~ 
bir hamle bu ihtimallerin ~·r, 
irı olduğu derhal söylentb11

· 

liikis mihver de\'letleri~iıı 1 
ye kadar takip ettiklerı P" 
şarkı, harbin tnhribatıod•" 

9 maktır. Dii'er taraftan şark 
ru ~·apılacak herhanl(i tr." Jİ 
ücüncü bir devletin de i~tırS 

-· 0 in zıındır. Sovyetlcr Birlıı!' ti 
ruki ve herhalde muvafnk• bil 
madıkra. bu mınla!rnlard• 
nıan - İtalyan har<>kefipİll ., .• 
nıa!".ı müınki.in dc~ildir. Sd'·rı 
Birliği de harbin başın ° ı:i 
mihver devletlerile her~•~ 
ortaklığa girmekten çekıı1 ~ 
anlatmıştır. İngiliz muk~:-~ 
karşmnda Almanya ve Jt• · 
vazivct dt'ğisnıese bile So'~ 
Birliği için değişmiş bir ' 
yoktur. .. ı 
Şu halde Afrikanın ıııiıl,Ii 

faali~·etc sahne olması ihtııu ~ 
la daha ) akın geliyor. E.-r, 
giltereden verilen bir haber I_ 
ta adası üz.erinde uçan 13'~~, 
den bir kısruıııın Alman''·~ 

"11 ı
Yunkers tayyareleri oldu•· • 
rildiğine giire, Almanlar~l1 .,,l 
den Afrikadaki harekata ıstı 
tikleri anlaşılmaktadır. d~ 
Şunu da söy temek tazıf!l 'ıı'I 

Tulon !imanında bulunall f,I 
kuvvetli, ınodcrn 14--raosı:ı, 
geınilerinin Dakar Jiıuanı.1'11 
mcleri dikkate layıktır. Şu",J 
!emek liızırudır ki bu ı:•~ ~·' 
Avru11ada bir Fransız IıJl1-' 
dan kalkara!< Afrikadu bır 
sız limanına gitmeleri etr.•1~ 
muamma henüz çözülın"' di~ 
dir. Bunun iki izahını din1' d' 
1- Almanlar, Senegal. ~ed' 

Afrika müstemlekelerinıı> J~ 
Gole iltibaklarına mani o)ıll;pi ~ 
gemilerin Dakara gittiklef 
dirmişlerdir. 'li' 

2-- Diğer taraftan tııg• 
izahı aynen şudur: d~' 

• Vişi hükiımeti azaları.o d/ 
zılarının harbin seyri önuıı 
setmeğe başladıkları kn'~ıı 

1 
içinde her iki tarafa da. 

1
11'. 

meyletnıeleri ve gemiJer•'ftl 
kefesinin logilizlcre veY\~ ı 
!ara meyletmesine göre, d .1' 
öteki maksada hizmet c ;,ı 
ceklerini düsünmilş otınal {. 
muhtemeldir.• ıl• 
Doğrusu her iki izah pı· 

mukni değildir. Çünkii gt ~t 
bir limandan diğer linıaıı• r 
]eri, Almanyanın işine el\'~ t 
Almanlar Tulondan hare1'~1 ;~• 
!erine razı olma;·l.ardı. Iıııı' ('~ 
işine elverme'.'ie, lnAJliıJcf ,,. ·; 
lültarıkdan geçerek Dalı• ,ı1'ı 
malarma muvafakat -~~ıf 
Çünkü İn~iliz amirallıl!".1 • 1dl 
gemilerinin hususi. ~?"··~iti 

( Devamı 3 uncu sa '/ 

!ara ındiJer. Ortalığı yai:'0" 

re!< cöie cevirıliler. . ·,,ıl' 
Iranda Şah Ismail ısnı 1 ı~ 

zuhur etmişti. Bududıını",11111 
ru "3rkınlılıklara başlaJ11'; JI 

r 3raoumıla Varşaklar k'~9rılf 
bir ı•sireıtirler. Bir gail~ c.J.;ıl' 
sehzad<"nin gayrctleriıı• 
raktııar. 141,r~ 

Tiirk 5<'hzadeleri Var•8 .,ıv 
kınları dolayısile müşl<ül \ r 
ıiüşnıli~Jerdi. ı;İ~ 
Nihn~et. veziriazam )1<·,.ıı1 

şantn \'ar•aklar üzerine s1r,,1t:'~ 
]arak ;\·üıüınesi ıazıın .~ 11i' '..' 

Gala ta cıhctinde biüul<. ,,r( 
gm. •ıidu. Yakmı.n?a a>k~%·'~f. 
nelık \'arJı. Vezuıazanı.ı ri '~ 
&a, i<a!ata kadıs~ yeoıt,,;,ij 
ccphaneli~i yangının fı1~ı~ 
kurıarmuk için bizzat 58 

8ft!(/ 
lnrdı. Nihayet ceplıan.clı~a'' /. 

\"c veziı iazam !\'ICS1h ~'1;ı/ 
latn k.'lrlt!\1. yeniçeri ağ3~'ıcf 
.~ıtli lcr. Dir çok canlar ıe /. 
Evler vıl<ıldı. e••' I 

Biitiin bunlar, Suıt~n rJ,~i~1{ 
idftrci lıükfuııet cdcııııYec ~tr 
liılet ediyordu. Padişah• 11111 

cam!lcrdc. tekkelerde r" 
ile ıucş::uldü. 

h 
t 
b 

' ~ 
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Ronıa görüşmesi[ İngiliz tayyare 
Ve Taymisin imalatı 

ı.. mütaleası 
ltsin~ıl~ 22 (A.A.)-Times gau
ltibı.::, dıplomalik muharriri, Von 
Sn

0 
• lzopun Roma ve Serrano 

ın,\~tın Beri in ziyaretlerini bd is 
lı.i: uu eden bir yuısmda diyor 

~.i7;1?>ihver devleti gazetelerinin 
>ind s •hbarat organlarının sözle -
t~t~ ıı:eniş hay!'I mahiyeti mev
~lnda ·

11 
Bunlar, Italyarun pek ya

'••i!t lısırı ve Almanyanın da 
&İne ;•eyi işgal edeceği vahim&-

t, 8Y•nmaktadır. 
v.,;an:vol siyasetine gelince, nıih
~any"~ gelen beyanata göre, İs -
ıtıad 0• meselelerinin dün de uzun 
ı·a ı·~Ya _müzakere edildiği Roma
>o~a ~ltın seyahatte Von Ribbent
ıı,,,1 duıy.erin refnka~ ~tmeıniş ol
·~ı•tıı •ıına rrarabelını muhafaza 
)anı •~tedir. Almanlar ve İtal -
bi :• ı lerin kendi istedikleri gi
ııı.ı.;ı";v•n edeceğini zanneyle -

l" edır .• 
>:ıı~llıc•in diplomatik muharriri 

llü:~· ŞÖyle bitirmektedir: 
lıııat Un bunlara karşı, İngiltere 
dır ından söyleaecek söz pek az
d•~/la\la\arda ve yahut denizde 
lt:,

1
, ınJı ve ~iddetli hir hücuma 

~ıl~ kovmak için bizde bütün ha
ha>ıı:t• yapılmıştır. Akdenizde, 
!ad, 1 !ar siir'atle tamamlanmak
ba1{,; Fılhakika, Mısır ve İspanya, 
'•lj'!( baska suretlerle, bu!!i.in nev
,ı,,:· d noktaları te•kil etmektrdir. 
~e~ t a, simdiye kadar, İtalyanlar, 
ilerı Pahalıya malolınıyan bazı 
lı.;~ •tne\cr kaydettiler. Fakat, da
•o kve azimkar bir plan mııcibin
'lırla arada İngiliz müdafaası ha -
h.te nınaktadır. Denizde ise, nis
&on,'' sakin ~c~en hir devreden 
\:•rs a,. donanma, salı il yollarına 
\uv' 1 "•betli bombardımanı ile, 
l..larveıı; bir müdafaa ve mukabil 
<•tn,~u~ ro)ü oynıyabileceğini isbat 
~u~•tır. Itu\ynn hücumunu püs
t;,1i!"ek, Akdeni:ıde vaziyeti d&-'* ntek demek olacaktır. 
tfan Os!o 22 (A.A.) - Ste!ani 
Ö Stll<J~n: 

ı,~enildiği.ne göre Norveç far-
Yt ll\arı feshedıilıın:iştir. 

ll<rı Lolldra 22 (A.A.) - Alınan
lta..~~?ıı ay zarfında 800 tayyare 
"· '""ltikJ. . '-"-"'-ihn ktedıi "-a 1 en 'l.nA<f.U. e r. 

Tnnııe 

Kadını do mat( sle 

nSk... yaraladı 
tinct tidarda hısani ve mahalle -
~adıe oturan !Mehpare isminde bir 
tile ~ ayn; yerde Raif adında bi
tıll<l a".ııa etmiştir. Kavga csna
ln. a Raif yanında duran doma-
'• 'f -itan ıınn ından ·bir avuç doma ı es 

V• ı°. l<adıncağızm yüzüne atmış ' ııo .. <la ~nü yaralamıştır. Bununla 
~ilii;rn •nı al.a.mıyan Raif domates 
IQ4sa Urunu bir hayli hızlandır -
~a . da Yakalamnıs ve Mehpare 

" 1 altına alınrnışllr. 

~~c· b 1 ir kamyon kazası 
%ı t~i b' Mudanya - Bursa yolunda 

lıır ~kamyon kazası olmuş ve 
:İ<!es; Yon devri\ımiştir. Kaza ne
o.z,e..::;1e. l ölü, 8 yaralı oldujtu 

t . nııstir. 
'l'ir ıııtıirden bildlrildij?ine göre de 

131~ İ2'1tnire ııelınekte olan 

lııi.ıli 11ıın:aralı yolcu treni Öde -
~ar-p"'P'!t-Ofor Ahmedin kamyonuna 

ı-;.. Parçalamıştır. 

llf1131:;a zayiat yoktur. 

~,,ı· - 00 
1 bir kadıdı oto· 

lllobille kaçırdılar 
~•ce·· . ( l inci sahlleden devam) 
. t~l tnı söylemiştir. 
•htarı .. •fadar ise Nerimanın bu 
Çocqibı Uzerine hemen kendisini ve 
llıohile nu kucaklayıp cebren oto-

l'>e attnışlardır. 
~ Ye U-'rad • b'\ . -ıadırı ... ıKJnı ı emıycn gene 
hol'lee Ve cocuf:u baıi;ırısa bağınşa 
t•tı\1111~1 Cengelköyüne doğru ka-

G" · atdır 
'UJ>e .. ..' 

d•de ı:lihduz kalabalık bir cad-
aksed cereyan eden hadise polise 
• et etm 
~•r h · ez hemen polisler di-
aııe ~r 010tnobile atlayıp son sür
!(;h "•ngeıı .. · e ko <oy ıstikametinde ta-
~iha Yulınu~lardır, 

Ceııı:el~t. Polis öndeki otomobili 
lllq'lur }e Ynklo~ırken durdur -

ı.. tı.ı.: 
,_?'•Ya'.'.' b•nıellerine muvaffak o-
~•qı •l u ., , .. 
~ •cav· 1 .•ur etkar ve küstah 
ı,~~ lfay~~ crın Nerimana ı:öz ko
tıı'!- .•ldıı~ .. e llü•nü adlarında iki 

1 ·~e t I' &nlasılıp müddciumu
ıın olannı~rdır, 

artıyor •. 
LOndra 22 (A.A.) - Büyük İn-

giliz sanayicisi Lort Vuffield, tay
yare fabrikaları amel esine şöyle 

·bir beyanatta bulunmuştur: 
Almanların yapbkları pek &id

detli hava hücumlaTJ önünde İn
gilterenin tayyare istihsalinin a-
7.alacağına ihtimal verildiği hal
de biz, bu hususta, aksine olarak 
bir rekor kırdık. İngiliz mm.eti 
naırnına, ~österdiğiniz cesarete te
şekkür ederim. * Stoldıolım 22 (AA.) - Ste-
fani ajansından: 

Uçmakta oldujtu sırada -Oir ka
nadı .kırı.l.mış olan bir askeri tay
yare, Lihcop~ şehri civarında 

yere düşerek paçalanmıştı. 
!Mürettebatını teşkil eden Bti 

kişi telef o.lmuştur. * Ncvyork 22 (AA. )- Ste -
fani ajansından: 

Nevyork Journal, birleşik Ame
rikan hü'ltümetinin milli rnüda • 
faaya elzem petrol miktarını temin 
etmek için beş petrol müessesesinin 

ilıx>ntroliinü deruA1de edeceğini 
yazmaktadır. 

En büyük ln~;iliz/ 
taarruzu 

(l inci sahıfeden ce.;<ımj 
..... "'zisinde pek içerilere kadar 
gırmişler, münakalat hatları
na dehşetli darbeler iıııtırmış
lerdir. Dortmund - Ems kana
lı yeniden hücuma uğramış
tır. Hücuma maruz kalan di
~er hedefler arasında Ham, 
Ehrang, Soc..ı;t ve Mannlıcim
deki tayyare moydanlan ile 
di~er askeri hedc~er vardJr. 
llolandanın üç mahalline de 

hücumlar yapılnııstır. Teksel 
hava ıissü ile Maastrichtdeki 
büyük miihimmat fabrikası, 
Gerscy tayyare meydanı mıı
vaff3kiyetle bombalanmıştır. 

Holanda sahili açıklarında 
iki Alınan iaşe gemisi yakıl -
mıştır. Bu gemilerden birinde 
~iddetli bir infilak vukua gcl
ıuiştir. 

Bütün bu hareketler nilıa
yetlcrinde yalnız iki İngiliz 
tayyaresi avdet ("lmcmiştir. 

Ölü sırtından çıkan 
eH..is~ler satılıyor 

( 1 in.el sahifeden devam) 

' !ara verdiği bir emirle hiç bir 
semtle üı.erinde tebhirhane mü
hüril olmısan eski e1bise sattı

rılmamasınt bu kaıbil elbiselerin 
hemen n: üsacloresini bildirmiştir. 
Diğer taraftan dün de kapalı 

çarsıdırki küçük bir teftis esnasın
da bu kabil 5 elbisce>i yakalan • 

ııruı;lrr. ~~~-00-~~~ 

Şehirde on büyük 
sıgınak yapılı cak 

( 1 inci sahifeden devam ) 

tır. Bunlar tatbikleri için pey -
derpey ali>kadar makamlara gön
derilmektedrr. Bu meyanda ba -
dema yapılacak bilı'.ı.mum bina -
!arın alt katlarının 90 sant.irn<!tre 
kalınlığında duvarlarla örtülü tam 
bir sığınak olarak inşast için imar 
ııııüdürlüklerine tebliı(at yapıl -
!!J)&Sı kararlaştırılmıslır. Buna uy
mıyan tekmil planlar redıdoluna
caktır. Ankarada 20 bin 'kişilik bir 
sığınak yapılacaktır. 

Şehrimizde beden mükellefi • 
yetine dahil ııenderin sığınak in-• 
şaatında <;al~ırılınaları da karar-
!aştırı.1.mıştır. Ayrıca hapishanede
ki mahkumlar da herı:ün 8 saat 
siperlerin ı]<azılınasında çalıştın

lacaklard;r. İlk partide 8 bin genç 
mükellef kullanılacaktır. 

°" 9 uncu işletmede 
tahkikat 

Sirkecide Devlet Dem.iryollan 
9 uncu ışlebme harekat teşk!ilatı 
hakkında ta.hldkat !.Yapllmasına 
lüzum ııörüLmli..stür. 

Neticede hareket baş millet • 
ti.şliJ!i ·m!ri İsmail başka bir ve
z.fcye n kledilıniş ve yol baş mü
fettişi M"ueyyet de V eık!let em -
rıne alınmıştır. Tah.lloikatm amtı.:r 

ve inşaat işlerine de tesınil oluna-! 
cağı ıınlasılm.ıı;tır. 

Alman terbiye 
Nazırı Romaya 

geliyor 
Rmna 22 (A.A.) - Stefanl a -

jansından: 
Önümüzdeki hafta, Alınan ter

biye nazırı Dr. Bernart Rust, fa -
şist hükfıımetinin misafiri olıırak 
RamaT a ,:ıelecektir. 

!Mumaileyh, Rornad.'aki ik..neti 
esnasında Berlin üniversitesi ede
biyat fakültesi teklifi üzerine fah
ri doktorluk tevcih edecektir. 

20 eylı'.ıld.. yüksek zevatın hu
zurile bir rasime .icra edileceiktir. 

Gelişi güzel 
bombardıman 

Londra 22 (A.A.)- Evv.ılki ge
ceden daha az miktarda bulunanı 
Alınan tayyareleri dün gece de 
Londra üzerinde uQITlu şlardır. P ek 
yükseklerde bulunan bir Alman 
tayyaresi :relışi _güzel bomba at
mıştır. Bir Ahnan tayyaresi de, 
Londranm sark taraflarında dü
şürülmüştür. * Helsinki 22 (AA.) - tefani 
ajansından: 

l ifkteşrinden itibaren Finlan
diya, her türlü gıda! yağlarla süt 
ve mü·ştakatı için vesika usulünü 
'kabul edecektir. 

~ 
Genç kadın ıığladı 

beni kurtarınız 
(Birinci sahifeden devam) 

ten kurtulamadım. Ilır dakika 
morfinsiz duramıyor, mortın .bu
lırmazsam çııdıracak gibi oluyo
rum. Yalvarırım size beni bu dert
ten kurtarınız! .. • dt"Illiştır. 

Zavallı kızcağız sözıinün doğ
ruluğunu isbat için; morfin iğne
lerile simsiyah <ılan bacaklarını da 
müddeiumumiye göstermıs ve 
şunları söylemiştir: 

c.- Beni morfinden kcser:.e hem 
tekmil servetimi venr ve hem de' 
isterse kendisile evleniriım!• 

ı!ı.1üddeıumumili!k bayan 1 yi 
derhal Bakırköy haslanesine gön
dernıiştir, 6 aylık bir tedaviden 
sonra da iyileşip çıkarak müddei 
wnumiye teşekküre ııelmiştir. 

Genç kız, kendisi gibi morfin 
müptelalarını kurtarmak için bu 
zehiri nasıl tedari.k ettiğini müd
deiumumiye anlatmış ve doktor 
Mardirosun birçok kadınlara mor
fin reçetesi verdiilini, hatta şırın
ga bile yaptığını söyliyerck dok
torun ku:obanların<lan diğer bir 
kadının da Bakırköy hasl:uıesinde 
bulunduğunu ilave etmiştir. 
Müddcıumumılik bu ihbar üze

rine Mardirosun e'.<.Seriya hasta
larına tavsiye ettigi K. eczanesin
de ani bir araştırma yapmış ve 50 
morfin reçetesi bul.muştur. Taki
bat esnasında ayrıca bir de kadın 
yakalanmıştır. 

Tutulan doktor Mardiros ise 
bu kadınlarda rıtlıim hastalığı bu
lunduğu ve sancılarını tedavi içini 
morfin verdıilını iddia etmiştir. 
Halıbuki ttbbi adli müessesesi tu
tulan kadında ıl<at'iyyen rahim 
hastalığı buluu.ınadığını tesbit et
miştir. Diğer 50 reçete de l>bbı 
adliye .gönderilip tetkikata ı:e -
çil:m.iştir. 

Bakırköy hastanesindeki kadın 
ve çocukları da mahkemece şahit 
olarak dinlenmişler, ıbayan İ niıı 
iddialarını teyit etmişlerdir. Da
va; maznun doktorun avukatının 
celbine kalmıııtır. 

Nufuata evli görünen 
bek~r kadın 
( 1 inci sahifeden devam) 

söyledikten sonra şunları ilave 
etmi~tir: 
•- GecenJerdc cvlenme~~i ka ... 

rarlaştırdım. Bu vesile ile de heın 
yeni nüfus tezkeresi almak ve 
hem de nikiıh izin kağıdına va.z
dırmak iizere mensup oldl.~.ım 
nüfus sube~ine git!im. Fakat kay
dıma bakan memur benim kütük
te evli göründüğümü ve tescilin 
4 yıl evvel Niyazi adıııda biri na
mına yapıldığını, biliılıare de Kay
seriye nakledildiğini söyledi. Hal
buki biç evlenmemiş, bakire ol
duğum i~in bu garip cevap kar
şı:;:nda büyük bir hayrete dH~ -
tüm. Sonradan knybetti.i(im nü
fus cwdanımın bir kadın tara -
tından bulunup, benim namıma 
evlenerek kayıt yaptırdığını anla
Gım. Kavden evli gözüktüğüm i
,.fn şimdi ev]enemiyoruDL Bu sah
tekar kadmm yakalanmasını rica 
ederim.• 

Nüfus mildiirlüğii kevfiyeti za
bıtaya bildirecek ve tahkikata ee
dlecektir. 

IS0N24SAA 
içindeki 

Hadiseler 1 
<Bu :vazının metinleri Ana.. 
dolu Ajansı bültenlerinden 
alınmıştır.) 

Telhis eden: MUAMMER ALATUR 

Alman Hariciye Nazırı Von 
Ribbentrop bugün öğleden sonra 
Romadan ayrıhyor. İtalyan ıı;aze
teleri, Roma görü~lerinin sa
mimiyetinden uzun boylu bahse
diyor ve Alman Nuırına gösteri
l~ iyi kabulü anlatıyor. Popolo 
d'Italia gazetesi, mihver devlet -
!erinin Baltık ve Tuna devletleri
ne ait meseleleri halletüğini ha
tırlatıyor. Bunları diğer bir takım 
bal suretleri takip edecektir. Zira 
Avrnpanın sağlam ye devamlı bir 
imara ihtiyacı var, demektedir. 

HIUen garp ceplıes.in.i gezmekte 
olan ispanya Dahiliye Nazırı Su
ner bugün Berllne avdet etmiş o
lacaktır. Saner Alman ricalile te
maslarına devam edecektir. 
İspa.nyol gazeteleri: •Avrupa mü

cadelesinin ilk safhasını teşkil et
mic olan dahili harbi kazanan İs
panyanın sulhtan ne gibi bir mü
kafat bekledii{ini• Berline anlattı
ğını yazıyorlar ve: «Son üç sene 
zarfınC.:n İspanyanın katlandığı 
fedakarlıklar Auupa<la mü3bet 
neticeler verecektir.• cümlelerini 
ilave ediyorlar. 

Romn mehafilinde, İsııanyol Da
hiliye Nazırının pek yakında İtal
yan merkezini de ziyaret edeceği 
söylenmektedir. Maamafih, bu 
hususta resmi bir haber yoktur. 

SURİYEDE VAZİYET 
Diğer tar~ftan Suriyede vaziyet 

dikkatle takip ediliyor. Elmısri 
g:azetesinln Beyrut n1uhabirinin 
gazetcsİf!.C bildirdi~inc göre, Suri
yeliler, Ha\yauların Sul'iyeyi ~ı
sıra ve SHvryş kanalına karşı as
keri bir hareket için üs olarak kul
lanmasına nı5.ııi olmak azminde -
dir ve İta\yaya, haila Fransaya 
karşı koyrnağa amade bulunmak
tadır. St.riyeliler, Fransa kendi
lerini nıüdafaaya nıuktcdir dcailse 
Suriye\'i milst~ bir nıeuliekct 
olarak ilan etmesi ve komşıılarilc 
teşriki nıesa;Jerine imkan bırak
ması icap edeceğini söylüyorlar. 

llUSIRlN KARıUtl 
İtalvan ileri hareketi dolnyısile 

vaziyet hakkında bir karar ver -
mesi beklenen .Mısır kabinesinin, 
!ıiıdiselerin seyir ve inkisafıııı bek
liyerPk, knrarını bir müddet için 
tehir etli)ii anlaş:lnuıktadır. E'.' f. 
lağ ı.azetcsi, hu husu.ta Mıs~da 
ve Mısır kabinesiııcle iki n~ktai 
nazar bulunduğunu yazıyor, 

Birisine göre, İtalyan harekatı 
ciddi bir istim gibi telakki oluna
maz. 

ikinci noktai nazara göre is~ 
büviik kuvvetlerle Sidi Benanin.n 
zaptı, İtalyanın Mısır istilı.lalini 

. ihlale hazır oldu((unu sarih su -
retle göstermektedir. 

Bu nokiai nazarı nıiidafaa eden
ler, İtalyaya karşı derhal fili mu
kaveınete baslanına:>ını ileri sür
mektedir. 

Siyasi n;üşahitlcr, Mısır parti
lerinin vaziyeti süklınetle takip 
etti;ıini tebariiz ettirınekedir. 

Diin sabqlı saat"- de İskenderiye
de 50 dnkika süren bir alarm işa
reti verilmiştir. 

in_.,.Hiz donanmasının Sollunı ve 
Sidi Barraniyi bombardıman edi
şini, Röytcrin muhabiri şöyle an
latmaktadır: 

. ·Sidi Barranide İn:{i\iz gPmilerl 
sahile yaklaşarak büyük obüs -
!erle ateş açmışlardır. Gemiler, li
manın önünden üç defa geçerek 
hedefleri obüs yağmuruna tut • 
muşlardır.• 

İtalyan resmi tebliği de, İngiliz
ler tarafından Bingazi, Bardia, 
Tobruk ve Dernenin bombardınıa
nma dair tafsilat vermektedir. 
Bingazide mühim hasar vardır. 

DOBRİCENİN İŞGALİ 
Bulgar askerleri iki kol halinde 

dün sabah cenubi Dobriceye gir
miştir. Harbiye Nazırı General 
Daskalo( ku,rnndasındaki kol Ttıt
rakan, General Poııof kumanda
sındaki kol Balçıka doğru. ilerle -
mis ve bu suretle birinci mınta -
kanın is~ali bitmiştir. 

Bulgar Kralı Boris, bn münase
betle millete hitaben neşrettiği 
beyannamede 7 eyli\l anlaşın.asile 
Dobricenin Bnlgaristana döndüğil
nii bildirmiştir. Kral beyannam&
sinde, bu isin sıılh yolile ve dost
luk.la halledildiğini tebarüz ettir,, 
mektedir. • 

Bulgar başvekili Filov da meb
usan meclisinde beyanatta bulu
narak, Dobricenin işgalinin Sal.z
burg miizakerelerinin bir neticesi 
olduğunu sö)·lemiş, Hitlerle Mıı
soliniye teş<kkür etmiştir. Meb
uslar da tezahüratta buluıımııı;tıır. 

ZULÜ!\l İDDİALAPI 
Transilvanyanın Macarlar tara

fından işgal edilen kısımlarında, 
Rumenlerin kesildiğini ve fena 
muameleye tabi tutulduğunu Ru
men ka)·nakları bildirmisti. Ma
""ar a~an:,ı ise, bu zulöm iddhılarl-

Suriye, Tunus, 
Cezair, Fas .• 

{Başmakaleden devam) 
nm elinde blabilmes1 imkanı da
ha çok kuvvet bulmuş olacak ve 
Afrikada İtalyayı mağlup etmek 
çok daha kolaylaşacaktır. 
İtalya anavatan ile Trablııs ve 

Halıetistan arasındaki muvasala
sım hemen hemen kaybetm4 gi
bidir. Dıınanması mahpustur. Tay
yareleri ile müstemlekelerine ya
pabileceği nakliyat ve yardım hiç 
kaloilindendir. Binaenaleyh harbe 
.gi.rmezden önce Trablusa ve Ha
beşlstana ne ı:ötürebilnıişse onwıla 
.kalmıştır. Şimali Afrika Fransıs 
bölgelerinin harbe devamı Mısır 
üzerine yapılan İtalyan tuyıldni 
ayni zamanda geriden vuracağı. 
gibi İtalyanın ebediyen ayağım 
Afrikadan kesmiye ve hatta İs
panyanın harbe müdahalesi tak
dirinde de bu müdahalenin değe
rini sıfıra indirmiye bilhassa ya
rıvacak, Franınz bayrağmm zed&
lerini tamir edecektir. 

Hadiselerin inkişaf tarzı ve 
Fransız imparatorluğunu idare e
den mes'ullerdc hasıl olması ikti
za eden intibah ve aksülamel bil
hassa Jlindiçini misalinden sonra 
CezairJ Fas, Tunus ve Suriyenin 
ne vapmas1 Hlzrrn geldiğini her
halde gözönüne biitün çıplaklığı 
ile koymus bulunuyor. 

Bunda tereddiit edildiği takdir
de muhakkak ki ziyap edecek o
lanlar yine bu bölgelerin meskun
ları ve mesu\iyetini deruhte etmiş 
bulunanları olacaktır. İngiltere, 
belki bu sahalardan ı:-öreceği yar
dıma bir dereceye kadar mnhtaçtı, 
fakat, bugün Fransanm bıraktığı 
hoslu':"'lıı gidermiş; Akdcnizc h5.
kim olmus. l\Jısırdaki kuvvetlerini 
çoğaltmıştır. Binaenaleyh, Fran
sızlar ııe yaparlarsa daha zi~ade 
kendileri için yapacaklardır, bu
nu yapabilecek vaziyette olan da 
Vi~i hükfuncti dei:'İl, saydığunız 
bölı:elerdeki fevkalade komiserler 
veya komutanlarla ordu mensup
lar?dır ve •. bizce hi.diselerin nam
zet <>lduğ-u istikamet ve inkişaf 
karsısmrla da bunu yapmak için 
kaybedilecek vakit kalmamıştır. 

ETEM İZZET BENİCE 

Alman • İtalyan 
görüşmeleri 
(2 inci sahifeden devam) 

Cebelüttarıktan geçerek Dakara 
gittiklerini res01en bildirmiştir. 
Herhalde ucticc şu olnıuştur ki ge
m.ilcr, Alınan nüfuzuna t3bi ve 
Almanların elleriııe geçmeğe nam
zet bir limandan çıkarak İngiliz 
nüfuzuna tabi ve İngilizlerin elle
rine geçmeğc namzet bir limana 
girmiş bulunuyorlar. Fakat bu, ge
milerin Tulondan Dakara geçme
leri sebebini izah etmiyor. 

Herhalde umumi vaziyete bakı
lınca, Afrika kıt'asının yakm za
manda ehemmiyetli harekata sah
ne olacağı yakın bir ihtimal ola
rak söylenebilir. 

* Pirinç fiatları mütemadiyen 
vükselın€ktedir. Sarfiyat da art
tıi'!ından tüccarlar cenup vilayet
lerinden trenle mal ııetirtmeğe 
mecbur olmu.şlardır. Trenle nak
livat ise oahalı olmaktadır. 

--··--------
nın yalan ve propaganda masalları 
olduğu.nu ileri sürmektedir. 

UZAK ŞARKTA 
Hindiçiııi umumi valisi Amiral 

Decouks Fransız arazisi üzerinde
ki japon talenlerini reddetıniştir. 
japonların bu hususta verdiği ül
timatom miiddeti bu gece yarısı 
bitmektedir. japonlar 25 bin ja
pon askerinin Hindiçinideıı ıı;eçl
rilmesini ve bazı deniz ve haTB 
üsleri tesisini istemekte idiler. 

Bir diğer habere göre de, japon
lar tek.liflerini değiştirmişler, ye
niden müzakerelere başlaınıolar
dır. 
İNGİLTERE MUHAREBELERİ 
inı:iliz ve Alman hava alanlan 

karsılıklı devam ediyor. Fakat 19D. 

birkaç ıı;ündC11beri, Alıuan tayya
recileri muvailakiyetsizliklere dü~ 
mektedir. Alınanlar, dün İngilte
re üzerinde millıim hasar yapa -
mamıslar, Londra müdafaa bara
jını geçememişlerdir. Dün Alman 
tayyarelerinin faaliyeti, tek ve 
yahut kiiçük gruplar halinde ol
muştur. 

Yaln11: dün akşam geç vakit 70 
Alman tayyaresi Taymis nehri bo
yunca ilerlemiştir. İnıriliz avcı 
tayyareleri bunları sür'atle ecri 
püskürtmüştür. 

İngiliz tayyareleri ise, dü
nın istila üslerine kuşı inlntasııı 
darbe programının tatbikine dün 
gece de devam etmiştir. İngiliz 
tayyarecileri, hedeflerini mutad 
meharet ve cesaretle bombardı -
man etmiştir. Dün, bütün İnglliıı: 
tavvareleri üslerine salimen dön
müşlerdir. Almanyanın dahili mil
nakalatında en miihim hattı t...
kil eden ve Munter cennbıında 
Ems - Dortmund kanalı iizerin<le 
bulunan BU terazisine muvttffalı:i
yeili hücmıılar yopılıwşlu. 

3- S O N T E L G B A P' - 22 EYf,f)T, J.Mt 

lsıanbul Ziraat Mektebi Müdürlüsründen: 
Mektep havvanatının bir senelik ihtiyacı olan 20,000 kilo ve 1050 

lira lııymeti muhammeneli küsbenin pazarltkla ihalesi yapılacaktır. t .. 
tekli1erin % 7,5 teminatlarilc birlikte 21/10/940 pazartesi gününe kadar 
me'ktCllteki komisyona müracaatları ve şartnameyi İstanbul vilayeti 
ziraat müdürlü,ğünde v.ı mektepte sabit sermaye muhasipliğinde gör
melerL 

1 LAN 

Beyoğlu Biri":lcİ Sulh Hukuk Mahkemesinden: 
Hazinenin Tırksimde Venüs apartmanı 2 inci katında nalbur Sc . v

pıın annesi Elvida Sürpik aleyhine açtığı davada: Dosvanın celbine .lra
rar verildiğinden ve diğer 940/432 N" lu dosyanın birleştirileceğindeıır 
bah;sle iıki av müddetle ilanen ve müddeialeyhin ikametgahının meç.
hııliyeti hasebile gıyap kararı tebliğine karar verilmiş o\duğıından mu
hakeme günü olan 2.1/11/940 saat 9,30 da malrkemeye bizzat veya 
bilvekiile .ııehneniz muameleli ıııya.p kararı makamına kaim olmak üze.. 
re ilan olunur. 940/154.5 

~ 

1 
1 

İSTİKLAL LİSESİ 
Kız ve Erkek - Leyli ve Nehari 

Talebe kaydına devam olunmaktadır. 
Şelızadebaşı polis karakolu arkasında, Td: 22534 

Biçki • Dikiş ' Tesis tariıhi: 1000 Müdiresi: ELE.Nİ Çorbacı-
o,~lu. En son ve çok kıolay bi.r usulle Frans;z lüks 
metoala dikiş bilen bayanlara üç ayda, az bilen 
bayanlara altı ayda, hiç bil.miyC'n bayanlara do
kuz cyda biçki ve dikiş öğretilir. Bayanlara 
Tayyör, Tuvalet, Rob hiç provasız japone ve 
reğlan ve en son modellerin rnetod ü<ere şekil
leri öğretilir. 

&kek lrostüm, reğlan, pardesü, pijama be.vaz 
çama,ır dersleri Q.eyanlara verilır. Yurdc!nn 
ctkanlara Kültür Bakanlığından tasdikli şaha

detname ita olur.ur. 1905 senesiıııdenberi şimdiye kadar yetiştirdiği 
san'atkıl.rlar ne;· tarafta takdir ve tahsinle karşı.lamnış ve bir çoğu 
makastar olmağa ve yurtaçmai(a muvaffak olmuşlardır. (Devre) 
kayıt,;inleri: PJzartesı, ?erşembe, Cumartesidir. Dersler 1 Birinc!
teşrinde başlıyacak\ır 
Adres: Kum.kapı Kadirga Caddesi No. 93 --HAKKl:JCATRAN . · 

•. ,, .... ,~· ·r. • · · • 'ltsUrük Pastili 

TURAN .... 
Sineması 

Yenilikler Mevsimi 
Sinema fenninin en son ha

rikası olan ve büyük fedakar
lık.larla (Ersee.) RCA fabrilı:a
sından ıretirllen son sistem 
fi.litre cihazı milaofonik se. 
tertibatı havi en modern nuı
k.ineleriııi bu mevıılnıde savuı 
1stan1ml halkına takdim et -
mekle TURAN Sineması bü
yük bir şeref duyar. Amerikalı 
miitehasSl!'I ve ses mühendisi 
LAŞER tarafından vazolnnan 

2 uatlik korku ve heyecan 

7a1ata.u 

ı 

ve sinema dünyasında büyil.k 
l>ir yenilik olan bu ciha:ı ile bu 
mevsimde en riizide ve en 
yeni filimlerle 25 Eylill Çar
şaınha gününden itibaren 

TURAN SİNEMASINDA 
Vasi salon - Rahat kol tuldar -
Geniş balkon - Bava süzen 
aspiratörler - Knlorifer. 

Tel: 22127 iıiıiı-lllııiij 

Bütün lisaıılara {ercüme edilip 
1?BZetelerde ay \arca tefrika 

edilen büyük macera romanı 

Mandrak 
"Sihirbazlar Kralı,, 
Şimdive kadar misline raslan
mamış bir muvaffakiyetle 

ALKAZAR 
Sinemasında devam ediyor. 
Nazan dikkate: Matineler 
1-4-6.30 gece 9 da başlar. 

imtihanlardan 
şikayetler 
çoğalıyor 

Lise ve orta mekteplerde etz-. 
kık imtihanları iki ırüıı sonra ta
mamlanacakhr. Diker taraftaa k 
devre imtihanlarında muvafflı -
kiyet nisbetinin yine u oldutıı 
hakkında ba21 şikayetler vardır. 

Bau mekteplerde bu nisbeti:n 
yüzde 10 u bile lınlmadığı ve me
seli. 30 kişilik bir sınıftan ancak ı 
kişinin gecirildiği ıı&ylenerek im
tihan ~omisyonları hakkında da 
fikAyetler yapılmaktadır. 
Dfuı maarif müdürlüğüne mü

racaat eden kalabalık bir grnp ta
lebe velileri üçer azadan mürek
kep komisvonlarda her azanın ay
n ayrı not verip bu.nlann vauü
ııinin aluıması icap ettiii balde ya
:ım 1 aza tarafından not verildi
ğiıt.i bildirmişlu, ayrıca bazı im
tibalılarda ıısnlııüdiik de iddia et
mişlerdir. Şiki.yeüer tetkik oluıı
maktadır. 
~ 

Sıtıhiye Vekili geldi 
Sihhi;ye V4*ili B. Hııl<ısi Alatat 

bu sabal:ıllı:i ekspresle Ankarııdan [ 
~~. 

BORİS KARLOFF 
(Franlmısteiıı) lıı 

en IOD t:ıemsili 

SILAMIYAN ADAM 
flhnini gôrmiye koşuyor. 

iıneten: 2 kısımlılı: ltahlcabah 

komedi, 

ıı-t bJo bir ıısırd& 7&ralılamı- I 
:ran.. 'l'Brl<•eslne rakip batımmı

:raa- Blnle(ce 1<41>'1 byru eden 

Türkçe Süper Film 

Atlas 
Ekspresi 

Smı'a.tm - parlalt bir :m!erl.
Kudretm en yükselt bir eseri. .. 
P'll.imlerfn şeref tacı olan bu pheııer 

BUGUN 

ILALE 
1 Sinemasında 
DİKKAT: En llOll Türkç,1 Paramıınt 
jurnal... Yerlerinizi ffit:ı:en .....,.el
den tedarik ebneniz rica olunur. 

TELEFON: '3S95 

Türk Bayanları biçki 
dikiş terakki yurdu 
Biçki .... dlıı:;,i hiç bilml:Teıılere .. 

bilenlere 8 ve dikii! bilip makastar 
o lın.alt lııtiyenlere 3 ayda blltun incelll< 

v~ tıe{enilatlle MaSlı suretle ötretlr. 
Tudücli diploma verir, tal.ebe lta;rdma 
ba§hmmıştır. Cumartesi ve puardwı 

maada saat 9 - 12 ve 14 - 17 ye kadar 
bergün milracaat kabul olunur. 

Beyol!u Altuıb•l<.lta! Babil cadde.ıl 

No. 63 

Hala noksan ekmek 
yapan fırınlar 

( l inci sahifeden deııam) 
caddede 117 numaralı Hasan San 
oP;lunuıı fuınında 133 kilo eksik 
e'kmek müsadere olıırunıış ve ay
rıca bu :fırınlara pisükten de ceza 
verilmiştir. 

ÜS'küdarda 5 sebzeci ve 5 seyyar 
esnaf pisliıkten ve caddeyi işgal
den cezaland'ırılanışlard.ır. Y'i.ne 
Üsküdarda 2 karnesiz çalışan şe>
förle seyrüsefer ahkiı.ınma avkın 
hareket eden S şoror de tutulm~ 
lardır. 

Muhtelif semtlenie de sıhhi DllJ' 

ayene kaçağı 221 müstahdem ve 
dU!ıkancJ da yaka)ompı51;ır, 

..ı:C 

' 



• . ·. 

1 l.tanbul Levazım Amir liginden Verilen Harici Askeri Kıtaatı ilanları =ı 
200 ton un lcapalı arf1a .ı...ıııme,. j ANıda yW&:Jb :ınnııdm kapalı :ı:arfla ekslltmelerı ı. nlannda yazılı C(ln, ıaat ve mahallerdeki askeri ntın alma 

konmU,Wr. ihaı .. i 23/9/940 pazoriai ltoml!yonlannda yapılacatbr. Taliplerlıı lcnnunl vesilı:alarile teklif mektuplarıru ihale aaatlerlnden bir saat evvel ait 
sunu aaat 11 de Enincanda ulı:erl sa- oldutu Jı:omi17ona vennelerl. Şartnameleri l<omlayocılarwda ıörillilr. 1117 - 9022 

tın alma komisyonunda yapılaeakbr. Claıl lbaloııin yaptlacııtı mahal Miktarı Tutarı Teııılnab ihale JİMI H eaah 
Tabının bedeli 35,000 lira ille leminab Ura 
2625 linldıl". Şar-..-ı ltomj,yooda Lira 
(orülür. İsleltlilenn kanun! veslkala- Sade 1atı. Tolcat. 24,000 lı:ilo 32,400 2430 
rile teklif melctuplannı ihale saatin • Kuru 1asulye. i:dlrııe esk1 mllfirlyet D. 100,000 > 25,000 1875 
ien bır aaat evvel komi>J"ona verme- Un. ) Adana. 720,00-0 > 100,800 7560 
leı·i. 868 - 8333 Yulaf. ) • 1.soo Ton 97,000 7312,50 

Jf Korun ~i. ) Edime ••ki müşiriyet D. 35,625 lcilo 17,812,50 1338 
800 ton arpa kapalı zarfla eksiltme- Malcarna. ) 72,000 > 18,720 HM 

1• konmuıtur. İhaı..,;' 28/9/940 günü K. fasulye. ) 210,000 > 54,000 4050 
aaat il de Edımed• Hacıumur kôyde Nohut ) 144,000 > 24,480 1836 
askeri ubn alma komisyoınmda ya- Arpa, ) !Menl!oıı. 1,162 Ton 69,720 4738 
pılocalttır. Evsaf. ve prtnameı;i komi&- Yulaf. ) 280 > 16,800 1260 
yanda ıörlllur. Istelı:lılenn kanuni ve Ot. ) 330 > 18,150 1361,25 

sikalarile belli aaatıen bir saat evvti 11Sade yai. ) 14,800 Jı:ilo 20,278 1520,iO 
teklif mektuplarını komisyona verme- Zeytin yatı.) Edırne 1:1avu. 18,000 > 12,960 972 

lerı. • B68 - 8334 Kuru fasulye. ) 187.000 > 48,820 3647 

Nohut. ) 120.000 > 20,400 1530 
32700 kilo ude yatı kapalı zarf usu- K. mercimek. ) 145,000 > 29,000 2175 

lile eksiltmeye konulmuştur. Şartna- ) D66 
Toz teker. 33,000 > 12,870 

mesı M.araşta askeri salın alına Ko. da ) 
ve İst, Ankara Lv. Aınlrlilı:leri satın Arpa, >1,560,000 > 364,800 
alına Ko. larındadır. Muhammen tu- Yulaf. ) 325,000 > 26,000 
\arı 34335 lira ilk teminab 2575 lira • Yemeklik tuz ) 79,000 > 6,530 

br, kapalı zarf usulu ile eksiltmesi Hayvan tuıu. ) 24,000 > 1,680 

23/9/940 pazarU!ei ııuno saat 18 da * 

18342 
1950 

126 > • 

9/10/940 
9/10/940 
7/10/940 
7/10/940 
14/10/940 
14/10/940 
14/10/940 
15/10/940 
11/10/940 
12/10/940 
14/10/940 
11/10/940 
14/10/940 
14/10/940 
14/10/940 
14/10/940 
14/10/940 
15/10/940 
15/10/940 
15/10/940 
15/10/940 

15 
11 
10 
11 
10,30 
12 
16 
il 
18 
il 
18 
11 
11 
12,30 
16 
17,30 
19 
il 
12,30 
15 
16 

Moraı;ta 1uba1 pmlz.onunda mille • Aşağıda yazılı me\'&dın tapalı zarfla eluiltmeleri hizalannda yazılı gOn, aaat ve mahall•rde ashrl satın alma ko-
ıekkil aıdcıerl satın alma .K.o. da yapı- mhryorılarında yapılacaktır. Taliplerin )canunt vesılcalarile tcltli.t mektuplarını ihale saaUerinden bir aaat evvel ait ol· 
}acaktır. İstelcliler en oon 23/9/940 U- duitu komisyona teklif mektuplonıu vermeleri. Sartnarneleri ltomlsyonlannda CÖrfililr. 1086- - "'828 
at 15 de teklif mektuplarını Ko. na L Cinai lbdooin yapılaca~ı Mık tarı Tuhrı Teıııinatı ltıale ııiin ve Saatı 
vermeleri. 882 - 8347 aııhal L ra Lir• 

Jf Kuru ot. Erzincan. 500,000 Kilo 20,000 1500 
Beykoz ve:ra Ytdikule kıı.eleslnden Sıtır eti. Erzincan. 220,000 > 50,600 3795 

olmak üzere 1000 adet top cephane oe- Ko:run etJ. İzmir Lv. lmirlii!I. 44,000 > 19,800 1485 
meri ve 8 kalem teferriiatı (1 paldum, Arpa. Edirne sana1i lclilasında. 8.660 Ton 499,500 24.230 
1 ıöğüs!Uk, 1 kolan, 1 kantarma, ba&- Yulaf. > > > 575 > H,562.50 3342,19 
ııtı ve demiri bir keçe belleme, ! ur- Kuru ot. > > > 2,000 > 110,000 8250 
ıan, l nal '8Dlası ve bq aemere bir ... 

8/10/940 
2/10/940 
4/Ml/!HO 
7/10/940 
8/10/940 
1/10/940 

15 
15 
~ 

16 
11 
17 

ımbal~l sandığı.) beraber pazarlıkla Aşatıda yazılı ınevadın lcapah ı:arfla eltslltmelerl hizalarında yaaılı gün, aaa\, ve mevkilerdeki askeri Mtın alma 
satın alınacaktır. İhalesi 24/9/940 salı koıru.;ronlarmda yapılacaktır. İateltlilerln kanuni veoikalarile teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evvel komis-
gilnü saat 15 de EsJtife1tlr ukerl sabn yona vermeleri. 6artnamtler komisyonlarında l(orillür. 1054 - 8632 

alma komiayonunda ~pı1aca1ctır, ~ Cl•ai lbaleııiıı 7apılua~ mahal Mılttarı Tutarı Teaılnab 
namesi komlayonda eonııilr. Talımin Lira Lira Kr, 
bedeli 3MOO 1lra lı:at'I teminatı 5:150 
liradır. Taliplerin kanun! vesika •• 
ıeminatlarile Jaıallsrona ıeımeleri. 

Arpa Edirne aanayt )Dalamnda. 
Yulaf. Edime aanayi luşlasında. 

1077 - 8770 Buğday nakli. Erzurum Lv. lm.lrliği • Odun. Erzincan 
150 ton odunun bpelı zarfla elallt- Odun. Erzincan 

ınesı 24/11/840 ııalı ı11na aat 11 de Sade :rıltı Sıvaıı. 

Erzıncanda ulı:erl abn alma komla • Esldşehirde yapıla<:ak Uç inşaat. 

yonunda yapılacalctır. Muhanımen be- M. M. V. Ankara 

1125 Ton 
120 > 

2000 • 
1000 > 
1000 > 

17 > 

deli 24,000 IJn ilk teminatı 1800 lira- Şartnamesi 475 1nıruşa komi.t>yond&ıı alınır. 

70,312,50 
7,800 

70,000 
20,000. 
20,000 
21,420 

H,979,69 

dır. Şartııameıı! komiayorıda eörlllilr. Jf 

4765,63 
685 

5250 
1500 
1500 

1606,50 

5999 

ihale ıün ve Saatı 

30/8/940 
30/9/940 
30/9/940 
30/9/940 
28/9/940 
1/10/940 

S0/9/940 

il 
17 
15 
il 
11 
18 

11 

Taliplerin teltllt mektuplannı !bale Aşalufa yuılı mevad 23/9/940 pazartesi ıOntt hiuılanndo yazıli ınatlerde 
oaat!nden bir -ı evvel ltomlsyona eksiltmeler! Kayoeride askeri oabn alma komis1onunda 1apılacalctır. isteklllerm TRI ro N v APUR..., ... 
vermeleri. 1007 - 8414 kanwıJ ftlllcalarile tekllf m<!ktuplannı ibııle soatuıden bir saat evvel lı:nınls- A C E N T E S İ * yona vermeleri. 990 - 8355 ~--

450 ton arpe tapalı zarfla eksilt - Cinli Wıl<tarı Tutarı Teminatı lbale ' Yunan b!lndırralı J 000 
me:r• ltomnuştur. İbaleal 23/9/940 pa- ton lira lira ,ekli ıaat y M k 
urteaiC(lni11&&tl6cleBitllsteaalcerl ' tonluk ani omi 05 
atın alma Jı:om(Jyoounda yapılacalctır. Kok kamürll. 150 495r 3R 25 A. Ek. 15 vapuru 26 Eylül tari-
Talimin bedeli 36 000 lire IIlı: teminatı Kok Jı:Omilrü. 570 18,53l 1239,75 K. Zarf ıe hi L J 
2700 liradır. ~esi koınıs,onda Reltompoze taı lcömttıil. 1040 21,ato 1638 K zart 17 ' • nde imanımız. an 

cilrlUOr. İateklllerin kanun! Ytslkala • _ • • 
9 Pireye h\uekct edecek 

rilc \elı:llf mektuplannı ihale aaaUn • A&alıdakl mevaddın kapeli za.ı:fla eksiltmeler! Nildtde uslcerl sabn alma ve ıüvcrte yolcularile hamule 
den bir saat evvel komliyona verme- komııı1onunda hizalarında 1az.W ı;üıı ve aaaUerde 7apılacaktır. Şartrıameleri lco- kabul edecektir, Fazla malCı-
lerL 1010 - 8417 mis)'otıda ıörU!ilr. İı\elı:lilerln lcanunl vesikalorilc t.:klif mektuplarını ihale ııaa- mnt almak için Galatada İktı-

* tinden bir aaat evvel komis;rona vermelerL 976 - 8341 sat hanında TRİTON vapur 
100 adet bU;rilk, 100 adet orta, 50 a- Cinıi Miktarı Tutarı Teıninaıı ihale iİİDÜ Saati acentesine müracaat. Tel: 42998 

det küçillr. tıı>te olmak llzıcre 2:10 adet Kı ıo Lira Lira 
balk tipi maden kömürü aobaıı pazar-
lıkla utnı aJmac:alrtır. Paıarlıtı 27/9/ X:nru ot. 1,932,000 86,600 
MO eünU aaat 15 de Llllebursazda ıa- Pirinç. 72,000 23,760 
kerl ııatın alma tomlsyoı:wnda yapıla- Lin71t kl5mürll. 960,000 14,400 
c:altt.r. i.ıı.ekıilerin ...,.,.,... ... ıelmeler.i Kuru IOPD. 40,000 2,400 

--w..s.a..- ......... 
1069 - 171l Saman. 1,464,000 86,600 

• 200 1ı:alem bafil a.den mabemeol 
Jcanal• zarf ile ff=d!tmeye kQWOOJtur. 
Tahmin bedeli 90,000 1lra i11ı: tminatı 

1750 liradır. İbaleai ll/l0/ll40 ıünfl 
ıaat 11 cı. Anlcarada ıı. ıı. V. hava 

Kuru fuulya 150,000 42,000 
Kol< kömürü. 830,000 10,230 
Patates. 80,000 4,800 
BuJıur. 225,000 13,750 
Sade :r•i- 45,000 52,650 
Kuru llzüm. 30,000 4,800 

7151 
1782 
1080 

180 
2145 
3150 

787,25 
350 

2.521 ,25 
3882,50 
360 

Atın alma ltomiııJ'oııDDda 7apılacalc- • • 

25/9/940 
26/9/940 
30/9/1140 
27/9/940 
25/9/940 
27/9/940 
30/9/940 
4/10/940 
28/9/940 
1/10/940 
1/10/1140 

10 
10 
10 
15 
15 
10 
15 
J5 
15 
15 
10 

br. Sartnam..ı 460 lrufUI& Jwıniayon- et ·ı · 4/10/940 ti O t dan alınır. İıteltlileriıı !bale aabnden Aıı>Clda yazılı mevadm kapalı zarfla ."' tme!l euma .g n lilsaa 
bir aaet eYVeline kadar flk teminat 18 da Erzurum Lv. Amlrliti .. tın alına lcomısyonunda yapılacaktır. lslek, erin 

,_,,,,, --~h·~1annı le , ltanwı1 veoikalıırile teklif melttuplanm llıale saatinden bır saat evvel kom1"1'ona ve \oC.&..LoU. ~ omısyona ver-
meleri. (7~) 17814) vermeleri. 1070 - 8763 

Jf Cioıl Mi klan 
Alatıda milı:tan 7azılı ııamanlar ka- Adet 

palı zarfla ekailtmtleri 9/10/1140 f(inıl Yem torbası. 20,000 
aaat U de İzmitte askeri aatın alma Kay"I yular başflb. 20,0ÖO 
kamİ":fODUnda 1apı1-caltbr. Şartnamesi Alafnınıa Jcaıatı. 20,000 
Ankara, İstanbul Lv. lmirlikleri ve Tımar fırtUL 20,000 
ll:&kifehır askeri .. tın alına komis:ron- •• 

Tutırı 

Lira 
26,000 
80,000 
20,000 
32,000 

Teaıinıu 
Lira 
1950 
4500 
150< 
14000 

larıcda &örülür. Taliplerin ihale saa
tinden bir saat evv•I kanwıJ veslkala
rlle ~kli1 mektuplannı komisyona vtt-

1000 ton ıı6mikok ve 200 ton lave- 19 deponun lnı;ası işi Diyarbalurda 

İstanbul 5 lnci iera. memurluiunda.D : 
Düsnü Ftn.i'a: 

Galata Mahmudiye cadd~inde 171 
numarada halen ikametı::ahı meçhul. 

İstanbul belediyesinin Bf-yoğlu 3 ün
cü ıulb hukuk Mklmliğinin 14 ey!QI 
939 gün ve 939/1097 sayılı ll~mile 652 
kuruş masarifi muhakeme ve 8 lira 
ücreti vekalet ve Jcra mnı::raflannm 

tahsiline dair hakkınızda yaptığı ta -
kip üzerine bcrayı tebliğ adresinize 
gönderilen icra emri ikametgahınızın 

meçhuliyetindcn bahisle iade edilmiş 

ve zabıta tahkikatı da bunu müeyyit 
bulunması sebebile icra emrinin (20) 

gün müddetle ve ll:lnen tebliğine İs

tanbul icra hdklmliğince 17 /7 /940 ta
rihinde karar verilmiş olmakla işbu 

iliının neşri tarihinden itibaren 5 &ün 

znr!ında borcu bütün masra1'larile ö -

demeniz lhımdır. Bu müddet içinde 
borcu ödemez, tetkik merciinden veya 
temyi..z veyahut iadei muhakeme yo -

li1e ait olduğu mahkemeden icranın 

tehiri hakkında bir karar getirilmedik
çe cebri icra yapılacağı ve yine bu 

ESII FEYZtATI 

Yatılı BOGAZİÇİ LİSELER/ Yatısıı 
Kız ve Erkek Talebe Ayrı Bölüklerde 

~ ft. eria 're llooe mDıllaı tola ..ııd - b:rdlanm W<>dlde n 7enlden lalebe IL·:rdına bafl it" 
~ lobo - ~ -. J>orai1a - 11 bn ıa • kMlar - mlincaa& edllel·Ulr. t.ıı:r•• 

U.U- rinderillr. Ttldon: 38-UO 

Amavutköy - Çiftesaraylar ---·---~· 
~----=:ı __ _. 8 U AKŞAM 

Eminönü Halkevi Sosyal yardım Kolu tarafından fakir (OCUklar menfaatine 

TEPEBAŞI BELEDİYE BAHÇESİNi!J 
Alaturka kısmında tertip edilen çok zengin . müsamerede 

S A F I• y E ve arkadaşları. Çalıkuşu LUtfiyenin varyetel"ri istanbıılda ilk dtft 
olaralıt üstadı Muhterem Nuri Duyıuer ve kızları tarafındac 

Alaturka "ine keman konseri - Taksim Bahçesinin Rumen orkestra ve artistleri 

ZEYBEK OYUNLARI TÜRKIST AN KIZLARI 
Bıuıuai müsaade Ue bu ak~amki 

ve Mııır film 

müsamereye Suriye, 

yıldızı meşhur 

Lübııaıı 

Muganniye 

ve Rakkaee ESMA LEYLA 
ve arkadaşları iştirak ede<eklerdir. Duhuliye yoktur. 

s 
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M. M. V ekiletinden 

Rikardo 
Levl 
halefi 

FiliPPO 
LEVi 

Havuzlu 
han No: 1 
lstanbul 

Menilon hava okulunda istihdam edilmek üz.ere diplomalı ve ruhsatna
meli bir mimar veya bir Jnş:ıat mühendisi alınacaktır. Verilecek ticret barem 
kanununa &öre ve vana geçmiş devlet Wzme\leri de hetwıp edilerek takdir edı

lecekllr. Ve bu il<Tet azami (260) lirayı geçmiyecektir . 
Taliplerin diploma ve ruhsatname te mccburl hizmeti bulunmadığına daf.r 

resm1 vesika tasdikli suretlerile e:eçmiş devlet hizmetine ait ve son memuriye
tinden aldığı maaş veya ücret mildarını da gösterir resmi vesika suretinin ve ha
len devlet rnemuriyctlnde müstahdem ise bu yerden ayrılmasında mahzur ol
madığına dair resmi vesikanın ve tasdikh nüfus cüzdanı suretinin dilekçeye bai
lanarok en ıeç 30/9/!HO pazartesi alcşamına kadar Ankarada M1111 Müdafaa 
Vck81eti hava mtisteşarlığı.na &önderilmiı olnla$ı ve,.ahut bu vesaik ile birlikte 
bi=t mürucaat olunması JIAn olunur, • (8765) 

POKER Trq Bıçakları 
Dünyımın eıı ıyı traı 

bıçaldarıdır 

Traş bıçakları geldi. Her yerde 
bulunur, marka,ına dl.kkat ediniz 

ı 
TEBLİG VARAK/\~! ,;J 

Be:roilv 3 üııcv •ulb bukolı 
kemnlnden: ~· 

D. edilen: Rıza Şener: Gol• 
menecilerde Şirketihayriyc 1110 
muhasebe kalen1jndc menıut· 

İsmail. İçel; Nu•ret tarafınd;Jll 
binize ikame olunan (70,13) ll1" .ı;; 
veya (alacak) davası üı:erınt 
kanuniyeye icab('t ctmcdiğjniıdd1 
kınızda gıyap kararı verilıniŞ \of 

dei iddiasını isbattan izharı 3C'~ tı' 
rek yemin teklif eylemiş "'f' btl 
yemin davetiye ile usulrn t:ır 
tebliğ edilınış olduğı. halde gri 
ğinizden yerrjndcn kac;ınnııs ,c 
edece{::iniz vakıalar da sabıt cıl: 
,.-ılmasına ve nnıhakcınen o ı.f J t 
tarihine tesadilf eden paz rı6 ~ 
saat 10 a \alildne H, U. M. J{. 

0 

337 inci maddesi murlbincc I<"" 
rilmiştir. 

Gıyabmızdo verilen bu kararı;., 
rafınıza tarihi tebliğinden ,itıb~ı" 
gün içinde arzuhal ile yrrnın (
linizi beyan ve muayyen gündt 
yemin etmediğiniz takdirde Y"). 
yazılı o1duğu veçhile verilırı 11 

b .• ~J kararın kat_'ilcşecctt ve c~os ' d 
büküm verılec:f'ği 3drmi ,ıün ,nÖ 

ilbnen taralınıza tebliğ oluoıtf· 
940/l 

ACELE SATILI 
Çok az kullanılmı~ c.,vis ~~~ 
lama 7 parça yatak od~ to )il 
ile yemek oda takımı ve 
piyano acele sahlıkhr. ~a 
Müra<aat yeri: CağnJoJ:IU~ 
Bakkal Said. 

Telefon: 23035 

DOKTOR 

ÇIPRUT 
cildiye ve zütuevlye m~ 
Beyoğlu Yerli Mallar paı~,. 
karsısında Posta sokağı l< 1 
sinde Meymenet apar1Jl118P 

TeL 43353 ~ ,, 
htanhul asllyt ' unt11 h~g) 

kimli .. • .t'n: _,, 

Abdü41affar Vecdi Selen ıst"$. ' 
Yefilkö7 Şevkebye M. Bulv•' ,ıl 
No. da mukim Mustafa Sabrı il• / 
Ulviye aleyhlerine 939/257 NO· il' oıP'. 
lan alacak davasının gıyaben Y~ ~ 
muhakemesi neticesinde: 2107 ~ıl I 
kuruşun mUddeaaleyhlerden tıı /l'I_ 
dilerek davacıya verilmesine 11 f'./, 
~rihinde karar verilmiş \·e iJA.1Jl ~ 
!eri müddeaaleyblere tebliğ ed11 % 
olduiundan keyfıyetin bel"•bıl< ,"fil 
tebliği kararsir olmakla mudd<• fi"'· 
ler bir ay zarfında mahkeırıeYe pf 

----- racaat etmedikleri takdırde ;ıh~~ıı'' 
mÜDIJn kesbi lcat"iyet ttmiŞ a~~:.:ıı1J 
cağı ilAn olunur. ~r 

Deposu: Jak Dekalo ve Şür. 
ıstar. bul Tahtakale NO. 51 

Teknik Okulu Satınalma 
Komisyonu Başkanlığından : 

mel•rl. 1088 - 8761 

M.ktırı Tııtarı Teminatı 

marin kömilrll kapalı urfla e.ksiltm<>

ye konmuştur. İhalesi 30/9/1140 pazar
ı.si f(inU saat 17 de Hadımköyde as
kerl aalın alma komlbyonunda yapı

lacaktır. Sömilı:olcun tahmin bedeli 
27 ,000 lira ilk temlnab 20:15 lira<Lr. 

Lavemerin kömürünün tahmin bedeli 
3000 Ura ilk Wrılnab 225 liradlr. Ş&rt-

askeri satın alma komisyonunca 23 
Eylul 940 pazare\si,f(inü uat 11 de 
kapalı zartla eksiltmeye konulmua -
tur. Muhammen bedeli (126,958) lira 
muvakkat teminatı (7597) lira 90 ku-

Üsküdar lklnol sulh hukGk ;.,ı 
meslnden: oıl' 

müddet içinde ıruıl beyanında bulun- 1 Yıldızda bu unan okulumuz ihtiyac1 olan 100 adet ,.atakhane dolabı şart-

Kilo Lira Ura 
375,000 238.'i 217 , 
195,000 8825 612 , 
185,000 6725 430 ~ 
300,000 

1,D35,000 

10,500 

:ıs,935 

* 

788 

1947 

Aşatıda mllctan yazılı sade :rai]arı 

lcapalı zarfla 3/10/1140 ıünU hizala -
nnda yazılı saatlerde Sankaıruşta as
keri satın alına. Jc.omisyoounda yapıla
caktır Evsaf ve prtDamuf komlsyon
.ıa ıurtil!ır. Taliplerin Lınwıl vesaik 
ve teıniDaUarile teklif mektuplarını 

ihale saatinden bir saat e"-vel komis
:JOna vcrmelerL 1075 - 8768 

Mılttarı Tutarı Teminatı ih•ı• 
Kilo Lira Lira ıaati 

60,000 55,000 4000 16 
60,000 65,000 4000 17 
60,000 55,000 4000 18 • 200 ton fabrika unu kapalı zarna 

' 1101940 ~ınbe e\ınll saat 10 da 
lıfidyatta askeri 11atın alma komia:ro -
"'unda yapLlacaktır. Tahmin bedeli 

ooo llrıı ılk teminatı 1800 lıraclır. 

t:>lerin ka.ounl ve-sail:: "Ye teklif 
'Plannı ihale ıaJltindeo bir ıaat 

ombyom ftrme1erl. 
um - a1'4 

maruz bulunmazsanız hapisle tazyik nameye göre açık ekaHtme ne alınacaktır. Muhammen bedeli 2500 liradır. İlk 
olunacağınız Jcra emri yerine kaim ol- teminat 187,5 liradır. Eksiltme 8/10/94() tarihine rastııyan salı günü ıaat 14 de 

ru$tur. Şartname ve ketil raporları mak üzere lllıneo tebliğ olunur. Gümüşsuyunda yüksek mühendis mektebi muhasebesinde toplanacak olan ko-
lıer f(in komisyonda ıörillebilır ve 635 (D. 93914289) misyonumuzda yapılocnktır. İsteklilerin pr\name ve nümuneyi ıörmek ve ilk 
kuruı mukabi)indı iati,.-enlere verilir. 1---------------·I teminatı yatırmak Uz.ere eksiltmeden birgün vveline kadar okulumuza ve eksilt-

namesi komloyonda görülür. İstekli -
1erin kanwıJ vesilı:alarile teklif mek -
tuplaruu ihale !aatinden bir saat evvel 

. «· hll ld "·- d ir •~~-bul Do' rdun" cü icra -·morlu • Taliplerın bu ,.;in e o ua~a a ... ...., - me günü de yüksek mühendis mektebine gelmeleri lliln olunur. c9018> 
kanuni veslkalarile tclı:lif mektupjanru iuııdan: 

tlı:sil\me saatinden bir aaat evveline 940/1176 ""yılı dooyada mahcuz o-
k.ad.ar komıllyona vermeleri. Jup paraya çevrilmesine karar verilen 

Jcoıni<yooa vermeleri. 1037 - &\90 898 - 8361 800 lira kıyınetınde 3543 ve 3544 plfilta 

Er1:;!i Yeni Kolej N~ ,,__, •• , 

İLK - OKTA - LİSE 
Talr.ıimde Sıruernler 86 YENİ AÇILDI. 

Müdürü - Eski Şieli Teralı:ki Di rektörll. M. Ali. Haşmet Kırca. 
HWiUSiyetleri: YABANCI Dİ il.ER 00RETİMİNE geniş 

ıniltyasta ehemmiyet vermek, aı nıflarıru az mevcutla teşkil ede
rek talebesinin ç~ ve ~fı, sıhhat ve iıuıbatı ile yakından 
alfil<adar olmaktır. Mektıebın dea ize nuır kalörıferli teneUüsha • 
nesi vl' jimnastikhaneııi vardır. Her gün saat (9 ile 18) arasındn 

talebe kayıt ve kabu! ohmur. Telefon: 4ll59 

Teknik Okulu Müdürlüğünden: 
1 - Nuhı~nd k. mı giı ıı irntiha.nlan l il'inievvel g4o sah gUnü ,.apıla-

caktır. Kayıt olunacıların kanıelerile o i':.Jl ı;a;....t sek.iz buçckta mektepte hazır 

bu!unmalan. 
2 - Fen ı:nerM&ru lnmu ıb"il imtib.ılnlan günü IJ'nca ilin olunacaj:ı. 
3 - Tedciıılata 21 t.eşruı.ie""''el HO pazartesi CUnü baılan<AcOi.lı ıl n olunur. 

(89117) 

l 

numaralı 2 ıdet Fort marka tamire 
muhtaç kamyonet Beşik\aş\a tramvay 
caddcıinde Beşiktaş birlik garajında 

26/9/940 perşembe günü saat 9 ile il 
arasında tatılacağı ve o &ün teklif olu
n;an bedel muhammen kıymetinin 50 
75 şıni bulmaz.o;a 1/10/940 salı günü 
aynl saatte ve ayoi yerde satılacağı 

i!An olunur. 940/1178 

Satılık kıymetli mobilya 
Yeşilköyde istasyon caddesinde 47 

numarada Alman m.arlt3 kuyruklu bir 
piyano, J4 parça kıymetli oda takımı 
bir btife, 2 Salama.nd.ıra soba tabla -
aile satılıktır. 

Scıhibi ve flefri11ah idare edeıı 
Bat mulıamri 

ETEM İZZET BENİCB 
Son Tejzraf Matbua 

ODEON 
YEHI ~iKAN PLAKLAR 

Mustafa Çağlar • 

N 270382, AK ZADELER - Rumeli türküsü • 
0, , SARI MA vt YILDIZ - Ankara oyon tıavıısı 

Güzin 

No 270383• KlRIK KALBİM - Uşak şarkı Mtiıilk.: Şükrö Tunar 
, , GÖNÜL AYLARCA - Müzik: Şükrü Tunar 

Sadi Yaver Ataman ve Azize Tözem 

Ha. 270381: g~~~:~ Rımıel~a~~~ary=ti 
Refik Başaran 

H 270384• ULU KAV AX - {Jrgüp şarkJSı 
Q, , KESİ BAÖLARI - Ürgüp bavaa. 

Çeııgelköyünde Bekiırdere>I c• 1 ı, J 
sinde 2 No. ıu hanede sakın iJ<ell ııl" 
9~0 tarihinde vefat eden ve ıe<• ·" 

il !!".:, 
mahkememizce vaz'ıyed edilnl ı•"" z rıJ • nan Abdullah kızı Zencıye • ıııı.ı> 
alacak ve borç iddiasında , bUI d' ~ 
lann bir ay ve. veraM?t iddıaBIJl tJ1utl 
lunanların da iıç a:r içinde v•,,.ııiı ~~ 
•efiiyeııiıı hali hayatında iJd ,ııOI .1 
.zurwıda muta:ı;.arrıf olduğu nıe tl'J 

d ·tt•1' I No lu hanesini kendisi öl u ,ııl • 
Taata lcalmaıu hakkındakl Jıi btl' ,J 
yete bır ıtırazı olanlar var ı..e ~~·~ 
zarfında tls1tüdar ik.ır>Ci ,uıı~etl 

1 

hikimligine muracaat eyıeın ,il• JJ' 
aksi halde luınwıl muameJenill ,r:ııl / 

l 
lıDocaği ilAn olunur. ~<.( 

' . aclt- ı· 111. ı'' 
ZA.YI: Kars 29 uncu p>Y , ,.fı 1 

dan aldıtını terhis tezk("l'ernı si<# 

1 

tim. Yenisini çıkaracaktrnda.1 e 
hükmü yoktur, ~ 

1 

JUze Söğütlü köyOO~~· 
Akif oğlu Abroet 

1 [ Dr. Hafız ceıııal 
LOKMAN ~!_c;JSI 

DAHİLİYE MÜT~ 
Divanyolu 10( . ~ 

i1"11A7""• saatleri: 1.6_::1. Tel· 

~, 

" li 

' 


