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ETEM İZZET BENİCE 

Sovyet Ordusu Besarabya'yı işgale Başladı 
Sof ya hükUmeti Kralın reisliğinde fevkalade bir toplant 

yaparak Berlin ve Roma hükumetleri ile temasa geçti 
Romanya kabinesi istifa etti - Romanya ordusu bütün cephane, mühimmat 
ve aske~l~rini geriye çekiyor - Macar ve Bulgar hudutları takviye ediliyor 

Sovyetler Romanyada ihtiyaten umumi 
Besarabya seferberlik ilan edildi .. 
Romanya 

Roma~y·a Besarabyayı Sov. 
yellere mutavaatla terkel
mek yoluna gitmekle sulh
pcrverliği,;i ishal etmiş olu
yor. Ancak bu hareket H 
jest müteakip müdahale ve 
taleplere yol açarsa Balkan 
sulhunun tamamile ına~f?z 
kalacağı şüpheli gör!ilebılır. 

Yazan: ETEM İZZET BENİCJ: 

Sovyet Rusya nihayet s.onum~-
akla beklenen uzun hır sukut 

llevresinden sonra Ronıany~da~ 
Besarabyayı ve Bükovin~Y:• yır~ı 
idört saatlik bir mühlet ıçınde ıs
tedi. 

Kral Karol için iki yol ''a~dı: .. 
A- Besarabyayı ve şimalı Bu
ovinayı silahla müdafaa etmek 
B- Sovyet taleplerine uygun 

areket eylemek. 
Kral ve kraliyet mecfüi silah 

erine sulh yolunu tercih eylemiş 
e teslim şartlarını tesbit etmek 
wrc So\•yetlerle ~iiz.ake!eye ha.
r bulunduğunu bıldırmış, ~at.ta 
mrahbaslarını da tayin etmıştı.r. 
ov~ct Rus~a Romanyaya he~'.ız 
"" Id'ıçın l'\'ap ,·ermemiş bu un ugu .. 

slim şartlarını görüşmek uzere 
ir müzakere açılınasını k~bul e
ip etmediğini henüz bilmıyoruz. 
ir panike sebebiyet vermemek 
e daha insani hareket tarzı~ı ilı,
yar etmiş olmak için belkı m?
kere kabul edilir ve Sovy·etlerı~ 
tediği arazi normal şartlar. dahı
ndc tahliye olunmak vakıt ve 
rsatını kazanır. Aksi hald~ So~
et kıtaatı Besarabya ve Bukovı-

y·a girecek demektj,r. 
So\·yet Rusyanın Besarabyayı 
cıncsi bir ~ürpriz addo1~na~~:· 
·yük barhın sonunda ~ır mu 7 
ı muhtariyeti idare ıle kendı 
ndisini idare etmiye kalkışan 
sarabya Romanyaya iltih~k et
ten sonra Sovyetler bu ılbakı 

la tanımamışlardı. Son defa, 
, yet Başvekili ve Hariciye Ko
seri l\lolotof da beyanatta. b'!
hınnrkcn Romanya ile tek ·~!•
ımız. Bcsarabyadır, onu ~a sılab 
v\·etile halletmek istemıyoruz .. 
aliude beyanatta bulunmuştu. 
itibarla ve 1918 - 1940 boyu_n~a 
eyan eden bütün hadiseler ıçın
Besarabya meselesi meç~ul ve 
ammalı bir ,·aziycte sahıp de. 

di. Ergeç olacak hir iş, nihayet 
orta:va konmuş ve Romanya

mutavaat yolunu tutmakla sul
muha(aza arzusunu izhar et .. 
tir. 
ncak, Romama davasının bu 
arla bitip biİmiyeceği hcnü.z 
huldür. Ciinkü, Romanya revı
nist taleplerle çeuilmiştir. 

carblan Transilvanyay), Bul -
istan Dobriceyi istiyor. Şimdi 
ak edilecek nokta, Sovyct Rus
ın Besarabyayı ve Biikovi -

·ı istirdada tesebbüs ettiği bir 
a Bulgar vey·a l\lacarların da 
plerini tahakkuk safhasına in
i ettirmek için harc!lı!t ve 
bbüse geçmeleri ihtimalidir. 
itekim bu hafta zarfında yine 
sii,lunlarda, dünya siyaseti ye
ir dönüm noktasına gelmiştir .. 
·zuu içinde yaptıgımız tahlil 
zahlarda Sovyet Rusyanın in
f edecek ,·aziJcti ,·e rcviziyo
talepler üzerinde durmustuk. 
ar1ar 'e l\lararJarın bu sırada 
il .ihkakı hak. gibi bir cmri
(DEVAMI 3 üncü .ahıjede) 

Sovyetler, müzakereler için Romanyanın istediği 
murahhasların tayinini kabul etti 

Londra 28 (liusnsi)- Sovyet -
!erin Besarabya ve şimali Biiko
\'İnanın işgali tcferri.iatını Runıen 
murahbaslarile görüşmek iizere 
Romany anın istediği gibi, kendi 
murahhaslarını tayin edip etmi
ycceği \'e edecekse görüşmelerin 
nerede yapılacağı henüz nıalUm 
dei>-ildir. 

Hem Transilvaııya lşlerile daha 
iyi mesı:ııl olmak, hem So,·yet -
!erle dostane müııasebatı kesme
mek İçin Besaraby·a ile yukarı Bü. 
kovinanıu muharcbesiz terki ar
zusunu izhar etmiş olan Kral J{a
rol, saltanat meclisinin içtinıaına 
gitmeden evvel Alman ,.e İtalyan 
sefirlerile göriişmüştiir. 

. Roman)o·a, l\lacar hududunu }C

nı kuvvetler göndererek takviye 
etmektedir. Bükreşle de müdafaa 
t~db!rleri alınmaktadır. Romanya 
hukumcti, l\Iacarlar ve Bulgarlar 
tar:ıfından arazi talepleri ,·aki ol
duı;u takdirde, silôhla mukabele
de bulunacaktır. 

l\facarların böyle bir talepte bu
lunabilmek için Almanların mü. 
zaheretini temine çalışacakları 
zannedilmektedir. Hatla Macar 
Hariciye Nazırının Alman ricalile 
k_?nuşmak üzere Viyanaya gittiği 
soylenmektedir. Macar kabinesi 

Besarabya, Bükovina, Transilvany a ve Dobrica mıntakalarile biitün 
Romanya hudutlarını gösterir harita 

dün fevkalade bir toplantı yap -
mıştır. 

Sovyetler, Karadenizde Roman-

yadan bazı üsler istemiş olmakla 
beraber, Köstence ile diğer Tuna 
limanları bu taleplere dahil de
ğildir. 

Bir Yugoslav sözcüsü Romanya
,.a verilen Sovyct ültinıatomun • 
dan bah<ederken demiştir ki: .Hiç 
bir muahede, Roınanyaya rniiza
herete bizi mecbur tutmamakta • 
dır. Hadiseyi Sovyetlerle Roman
yaya münhasır telakki ediyoruz. 
Esasen Romanya prensip itibarj]e 
talepleri kabul etliği için, iş şim
di tatbikatın teferrüatını görüş -
meae kalıyor, demektir.• 

llir""Amerikan ajansı, So,·yetlcr 
Birliğinin bu meseleye dair İtal
yaya malumat vermediğini bildir
mektedir. Berlinde ise, hadise, 
Versay muahedesinin vücude ge
tirdiği sun'i nizaını düzeltmesi ha .. 
kınımdan Berlinde sempati ile 
karşılanmıştır. Almanya, Balkan
larla yalııız iktısadi cihetten ala
kadardır. 

BeSllrabyanın teslimini iltizam eden .Komanya J\.raıı .h.aroı ve oğlu 
Veliaht Mihael 

~~~~~~.~___:_.::=:... 

Sovyct talepleri Bulgar meha
( DEVAMI 3 üncü sahifede 1 

Şık hırsız 
bayanlar 

Bakırköyünde bir mal(azaya 
müşteri sıfatile giren ve eşya ça
lan dört şık bayanın yakalandık
larını dün lıaber vermiştik. 

• 

Alman kumandanlığının 
Bulgarlara bir • 

mesajı 

Alman bayrağının Nöyi belediyeıi üzerinde 
dalgalandığını bildiren bu telgrafa Bulgar 
mehafili büyük ıiyasi ehemmiyet veriyor 

Hikmet, Zeliha, Fevziye ve Ha
nife isimlerindeki bu dört kadın 
Sultanahmet 1 inci sulh ceza 
mahkemesinde yapılan sor~uları 
neticesinde. tevkif olunmuşlardır. 

Bunlar bır top tülbent 7 tane !----------------
ipekli jarse gömlek, iki kombine
zon, çorap ve saire çalmışlardır. 

(Yazısı 3 üncü sahifede) 

Şehrimizde 
yağmur ve sel 

tahribatı 
Bir ev kısmen çöktü, 

bir adam öldü Yazısı 3 de 

tı1:1a.ıa·tdı!J1&:ııaea.ı 
İtalyan donanmasının beklediği 
1talııa denizaşm cephelerde müş

kül nıeı•kie dü~üyor. Trablus hu
dudunda ve Habeşistanda İngiliz 

_kıt'alarile olan çarpışmalar İta! -
yanlar için müsait neticelerle de
ı·anı etmiyor. İtalya harbe girer 

(DEVAMI 3 üncü sahifede) 

Sovyetler Rumenlerle müzakerey 
girişmeği kabul etti 

Londra 28 (Hususi) - Son ge- ! 

len haberlere göre, Sovyet kıt'alarıj 
tayyarelerin himayesinde olarak j 
Besarabya hududunu geçmeğe 
başlamışlardır ve istenilen araziyij 
işgale devam etmektedirler. 

Sovyetlerin teslim şartlarını gö ı 
rüşmek üzere, Romanya tarafın -
dan istenen murahhasları tayin 1 

japonyada 
Tokyo 28 (A.A.) - ·Stefani> 
Japon matbuatının bildirdiğine 

göre Japonyada bütün partilerin 

edecektir. Fakat bu murahhasların 
kimler olduğu, müzakerelerin ne
rede yapılacağı henüz malum de
ğildir. 

Romanyada her ihtimale karşı 
umu.mi seferberlik ilan edilmiştir. 
Ancak bu seferberliğin Sovyet • 
Jcre müteveccih olmadığı zikre -
dilmektedir. 

Romanya kibanesi istifa et.T.iş 
tir. 
Ramanyanın Sovydlere CC\'a 

notası l\foskovada dün gece 20,3 
da ahınııştır. Romanya bükjm 
ce,.ı: ;ncıa Sovyetlerle iyi ge,in 
mck cn-.eilnde olduğunu tebar .. 
ettirmektedir. 

bütün partiler feshediliyor 
feshine doğru bir hareket başla
mıştır. Kokumin gazetesi temmu
zun başlangıcında bu hususta ilk 

neticelerin belli olacağı yazılır.ak 
tadır. 

üncü Sayfamızdadır) (Diğer Telgraflar 3 
~~-~~-~~~~~~~~~-=:__~~-=-~~~~~~~~~~~~~~~---ı 

Milli Müdafaa Peten, kabinesinde 
mükellefiyeti d . •kJ•k 

Sivillere v-;ka"dınlara da eğJŞJ 1 ya ptl 
mühim vazifeler düşüyor B l k h. k" . d Al 1 1 

Milli müdafaa mükellefiyeti ka- C çi a U umetl e man ar a 
nununun bazı maddelerine istina- mu .. nferı"t sulh yapmag" a karar verdi 
den hazırlanan yeni bir nizamnaJ 
me mer'iyete girmiştir. (Yazısı 3 üncü sa_lıifec!c) _ 

Buna göre umumi veyahut kısmı iiiim-ıııiiiiıı-iiimoııııi"iii"iii"iii"iii-•ııiiiiiimiiiiiiiıımiiiİİllo-.;.._..,;iıııııiiiiiiiiııiiİİlloııiiıim._m l 
sefeııberlik halinde ve fevkalade 
hallerde Japılan sefer.berlik hazır
lıklarile kıt'aların tecemmüleri es
nasında alelade vasıtalarla temin 
oluna."11ıyan tek.mil askeri ihti,·aç 
ve hizmetleri bu nizamname hü-

1 DEVAMI 3 ;incü sahifede) 

Italyadaki bütün 
Mısır hariciye 
erkanı geldi 

Bunlar on yedi kişidir, 
ltalyada Mısırlı kalmadı 

(Y a;:ısı 3 üncü sahifede) 

1 Ki SACA ; __ _ 
Bizim farkımız 

Dün; o kanlı, &imdiy·e kadar eşi 
\'C e,idı görülmemiş bir hayat 
dran1ınn ~ahnc olu~ or. Her gün 
bir Iıa,dör.dürücü hi.di•c ile karşı
ı~ ... ıJoruc. Öınründe hiç piyes yaz
ınamış ntuharrir ve hiçbi.r zanıan 
ti;yatı-o ;yaı.nıaJl aklına getirmcıniş 
bir insan bile hugüniin sahnele -
rine ve aktörlerine bakarak en 
n1iıkeınn1cl bir pıye~in tekniğini 

kurabilir. 
Fakat, oynanan th atroda biLim 

biiyük bir farkımız \'e büyük bir 
mevkiimiz olmak gerek. Çünkü 
biz ne faşizınauın ,.e nazizınanın 
istihkar ettigi .dcnıokrasya. yıyız. 
Ne koınünizmanın tasavvur ettiği 
•Cınperyalist \·e ckapitaJiSt> iz. 
Ne de revizi}'onistJerin .yapma .. 
cık şi,man, dedikleri şişirme harp 
sonu de~letlerindeniz. Farkımız ve 
ayırdın1ız şu: 

- Kemalist .. 
Rejimin sahibiyiz. Kendi top -

raklarımız ve kendi ırkımızın ke
safeti üzerindeyiz. Atatürkün ço
cuklarıyız \'e başkalarınııı .istik
ıaı~ ve cemniyett mücadelesini 
yirnti l·ıl önce başarn11s milletiz. 
Bunun içindir ki, bugünkü hayat 
tivatrosumın içinde kendisine an
cak «husumet. değil •hürmet. 
beslenen bir millet olabiliriz ve 
oyuz. •• 

ÇERÇEVE 

-scivyet ''siyasa,, sı 
Siyaset kelimesine .~j~·asa> 

demej;e razı olanlardan değilim. 
Açık türkçenin gönüllüsü, fa -
kat uydurma türkçe.nin düşmanı 
olduitum malum. Oyle amma, 
rne-·zu Sovyet politikasına dö. 
külünce ona siyaset kelin1esin
den başka bir laf uydurmak 18-
zım. l\lesel -siya~a !. Bence bu 
tabir, Sovyet politikasına çok 
uvmakta. Çünkü, o, bildiğin1iz 
bÜtüu icaplarile siy asetlcn baş
ka birşey .. 

Bu si~·asct: 
l\tiistakil, sabit ve bakim bir 

plana malik midir?. 
Müsbet ve menl'i kutupları, 

hedef ve ' islikametlerile da
'\'.'asını şuurla~tırınış mıdır?. 
Bu~n diinyaııın, içinde bu

lunduğu ~·aziyeti tam ınanasile 
miidrik midir?. 

Bu suallere .Evet!. demenin 
imkanı y·ok bence. 

1939 ağustosunda, damtlan 
diişnıe Alman - Rus anlaşınasi. 
le, So\.·yet ~si:~:a~a;> sı hakkında 
beliren ana hat şu: 

SO\lCt .siyasa~ sı, emper:ya
]i:znıa \'C kapitalizn1anın SÜtiİ 
olan büvük demokratlarla, kay
mağı olan nazistleri, birbirine 
temizletmek i~temiş; 'e aradan 
çıkarak, özlcdii;i uınun1i zfıaf 
ve hercümerç şartlarına uygun 
bir dünı·a kollamıştır. 

Bu hesap, hesap mıydı? Ta -
raflardan her kim kazansa, Sov
yetleri bir darbede iınha ede -
cek kudretle bulunacağı, dün 
olduğu gibi bugiin de aşikar. 

Zaten dünyanın, kafa ,.e 
menfaat tezatlarını ayıklamak 
üzere şahlandığı bir hengame. 
ile, baş tezadı teşkil eden Sov
,·etler alemi, ne yapıp yapıp 
kendisine taraflardan birinde 
bir intıbak aranuya mecbur de
ğil miydi?. Yiizde lÜZ mcııfi ve 
te~ebbiis kudretinden uzak bir 
tanrla aradan çıkmak, her iki 
tarafın birden tehir edilmiş he
defi haline gelmek olmaz nuy
dı?. Kendisini bir cihetten kur
tarnıak için, tehir edilmiş bir 

istikbalde de oba, iki cihete bir
den düşman kılan So\)et Rus. 
ya, bu mcnfı t.Sİ)asa ~·ı. (ık
maz sokak tcliıkki etmemeli 
miydi?. 

Ne oldu, ne bitti, kc, !irile -
mcz; So\'j et Ru~) a, mcpfaatlc· 
ri bakunından bu eıı. zararl! yo
Ju tuttuktan sonra, en1ni) ct~ni 
biitıin dünyaya kar~ı ta!ıkiın 
i<.,·in, sureta Alınan riz ~ı at -
tınt!a bir takım iit.•ri ıne\ı.ilcri 
i~gal etımğc ba~ladı. Polon~ a, 
Litvanl a, Let()n) a, l'>·ton~ a, 
l'inlanrliy· a ... 

O Aiİn 1 bu giin Sov) et !:-İ~·a
~a, sı, ne 'e ni(ın d 'i;Lindugıi, 
ne "·e niçin 'aplı~ı. ne c nıçin 
yapmak i-tcdigi bdli ol:nıyan. 
her giiıı biraz daha belirsiz \t 
alaınct ... iz bir ne~nedir. 

Şiıudi bu ,sil asa , bu kadnr 
zaman \C tecellıdcn !unra1 bir. 
den bire Ron1an3 aya cl~tınr~ hu
lıtnuyor. 

ilk \'C ana sual, şu: 
l\lihvcrle uy·uşulmuş bir ı>la

nın mukaddiınesi mi, ıııih\'cre 
karşı bir tedbir ve hareket mi?. 

Sovyet Rusya hakkıı.da 'e 
Balkanlar meuuunda, (bas -
muharrir) .Şİ\.'C!iiile \·e mütearife 
aj:zile bugüne kadar ortaya atıl
n1ış tekerlen1clerin ba!iitnn ha a 
yanlış olduğunu kaydettikten 
sonra. söyli)eyim: 

Bu hareketin, mihverle uyu
şulmuş bir plan icabı olması 
ihtin1ati, mih,·ere karşı oln1ası 
ihtimalinden çok daha kun .. t
Iidir. Halla o kadar kunetli ki, 
ikinci ihtimale yer lOktur. 

Dahi başmuharrirlerce Bal • 
kan sulh unun koruyucusu 'e 
nıihverin Balkanlara el atma
sına başlıca nı3ni tcJ<ikki edilen 
Sovyet •siyasa> sı, bence nıih
\:erin bütiin ga~·c ,.c cn1e] ~ li .. 
künii sırtına alarak harekete 
germiştir. 

Sovyetlere la~ıtılan bu gaye 
'e l'nıel Jlihüniin icinde, tehir 
edilıııis bir istikbalde de ol a, 
So,yetlerin de cnraını ,·ar. 

lle;\·gidi si~·asa. hey!. 
NECiP FAZIL KIS!\KCRLK 
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iSiN BASIXA 

GE!..'MESİ LAzl~I 

L ' .Irada, bıitün Fransız!an mü
cadcl<.'yc davet eden General de 
~a·· le, eğer, planı00a muvaffak o
.ur , Frnnsanın kurtarıclSı ola -
oak'. Bu gcneralın .Oylediltleri 
lo~ru ... Fransızlar, elbirlijiı ya -
?ıP. mıistemlekelere çekilmeli ve 
ıa: be devam etmeli . Mcsc'.a Af
ıkdnın şimal sahiller! ... 
hı. hoş nmma, bir muharririn 

<azdıgı gibi, bu general kendisi ne
ien . ~lıi Lonclra otellerinde ika
r.ct ~daor. Bizzat ışi idare ümek 
çın, otelde değil, karargahta bu
uıımak J:ıum değil mi?. Kendisi 
le A'rikaya geçsin, kuvvetleri e
:ne al.sın .. Londrada, otelın serin 
>alk ;ıunda oturup, radyo ile nu- 1 

:ı. 1 • öy<~mek kıif; 'Ili'?. 

'IT HAT ALTh"'ICI 

KOL OWU ----
!'ı n>ız hükumctı yerine, artık, 

3or ea:ıx hü.kümeti denlımeğe 
>a:. landı. Herhalde, asıl Fransız 
mkumeti olarak, yakında, bir ba:;
<a teşekkül meydana çıkncak.. 
ı<ın. "lir, bclkı de, Londradaki 
"ransız milli komitesi bu hale gc_ 
eceıc ..• Her ne ise ... 

Bordeaux hükumetinin başvekili 
htiy·ır Mareşal Petain de, bu ma- 1 
<ama geldi geleli nutuk, mesaj ve 
>rotesto iptilasına uğradı. Radyo
la yeni bir nutuk.ılaha söyledL 
Fransayı sefahat mağlup etti, di

"lr, Çok doğru ... Demek, cBeşinci 
~oı. dan sonra. bir memleket içia 
nuzır ve gizli bir düşman sela
ıattır. Bu da altıncı kol olsa ge
rek .. 

KAGITLARA 

_UYORUM 

Belediye iktısat müdürlüğü, ya
:ın ortas;.nda, gazino ve eğlence 
ere r..!lın tarifelerini nihayet tes

>ll c-tmel!e muvalfak olriu. Hele 
ço1< ,;kıir'. Kurbanlar kesilsin, 
top! r atılsın ... 

r ,:ıliah, yine çabuk yaptılar ... 

Ya, sonbaharda tetkikat ikmal &

dilseyai ... Olur a, bir takım mı.r 
amelat ve kanuni formaliteler ve 
saıre işi '!ecilttirebilir. Fakat, ga
zino ve elilence yerlerinde tatbi.lı: 
edilecek yeni tarifeye baktım: 
Şimdiki halden hiç !arklı değil .•• 
Yani, müessese sahipleri nasıl ar
zu etmişlerse, tarifeleri öylece ka
bul ettirmişler' 

Neye a~ıvorum, biliyor musu -
nuz?. Bu tarifelerin tetkı.ki ve tes.. 
biti sırasında harcanan tomarlarla 
kii(ıda ve mürekkebe ... 

PARAYI VERE:.ı 

nüot<;C ÇALAR 
Geçenlerde ~apı[an düdük tec

rübesi iyi neıce vermedi. Şehrin 
blr<'Ok yerlerinden duyulmadı. 
cAlarm• dedikleri bu düdük öttür
me ı . ı , m<iı tanzım ediyorlar. 

Gawtelerde okudum: Bazı açık
gozler türeıni<'. Halka, •alarm. 
düdugü dıye bır takım çocuk o
yu~ca;t, ırısalı, hiçbir işe yaramı
yıı..1 düd.ucler satıyürlarmış .. Ta
bii, bu işin de kar tarafını bulan. 
!ar olmuş .. Parayı ,·eren düdüğü 
çalar aır •. a, bu vaziyette, hem 
paraYı verıyorsunuz, hem düdüğü 
çalamıyorsunuz. 

Demek, daha faziaca ;para ver
mek icap ediyor!. 

KUYUYA DÜŞE.'V 

ADAM 

Gazetelerde okumuşsunuzdur· 
Bir adam karısını yaralamış, ka
çarken de kuyuya d~müş!. Şu 
hale bakın!. 
Karısıru yaralıyaıı adam, kendi

sini. evde, bir kuyu içinde farzet
tiği ve artık buna!d,ğı, sıkıldığı i
çin bu i.şı \'apt ğ. anlaşılyor. Ga
r~p tcsadüftü.r ki, kaçaı ken, yine 
bır kuyu~·a düşuyor. 

Be mübarek adam!. Dunyada, 
na:.ıl c.-..ı, kuyudan kurtuluş y?k.. 
N(' dıy(', evınde rahnt durmazs n?. 
Oti.lr oturdugun yerae, başına da 
bu isler gelmesm'.. 

AHME'l' RAUF 

ı __ A_v_r_u_pa __ H_a_r_b_in_in __ v_e_n_i _M_esele,_ı_e_ri_, 
Her iki mütareke esnasında .. 
Avrupa kıt'asındaki l'ransa bü

'<unıdi ile müttefik Alman) a •·e 
·ta\ya arasında nihayet mütareke 
mzalandı, ateş kesildi. Galibin 
yüklettiği şartların ağırlıgı Fran
ıdarra ı;itgide daha duyulacak, 
ıu Lliiketin u:tırabı gün geçtikçe 
ıri.ııcaktır. En yakın olarak şu son 
virnıi yedi sene zarfında kaç tür
ü mütareke aktedildiği muhtelif 
nisallcrle ı:ö !erilebilir. Hepsinde 
le nıütarcke;>'i istiyen tarafa ağır 
..,.rılar yükletmek bir kaidedir. Fa
<a( imdi ~are~al Petcn hükume
.inin kabul mecburiyetinde kal
ılığı eraitin nereden bakılsa ha
.il bır tarafı görünmüyor. 

Bu \'esile ile bugünlerde çok te
mas edilen bir bahis de geçen u
uuıni harhin nıütarekesi oldu. 
l) zaman harbi 'e s.ulbu yapmış 
ılanlıırm bıraktığı hatırat mey -
iandadır. Bunlar da 918 mütare_ 
.wsiuin galip ınüttefiklerle ıuaf:
IÜp Almanya arasında nasıl akte
Jildii':i uzun uzadıya hikaye edil
ıuektedir ve ~ÖJ- lcuen ne \'arsa ınu
kaye e edilebilir. 

O mütarekeyi galipler namına 
mzalamış, sonra l\Iarcsal olan o 

1J1.1nauki General ı·o~ bugiin ha
vııtta dci':ildir. Fakat beraberinde 
bulunmuş olan General Veygand 
.ağdır. Bu mühim ~ahsiyctlcrin 
aepsi de o tarihi \·ak'ayı anlatını~
lardır. 

Alman murahhaslarına yiikle
tilen şartlar çok mu ağırdı, değil 
ıııhdi~. Bütün malı.imal gôsteri)Or 
ki o zamanki mal:liıba •·üklclilen 
~rtlar sadece General Foı;un ar
ıustnıa göre yaıılını~ ,çizilmiş dc
:iildi. 6 ilkle~rin 918 de Almanlar 
Fransaya veya İngiltereye değil, 
do;';rudan doğruya Amerika Cum
lııırtcisi Vilsona n1üracaat etn1iş
lerdi. :'llütareke şeraiti o zamanki 
Amerika, Fransa \C İn~iltere gibi 
müttefikler arasında Lir ay siiren 
ıniizakerelerdcn sonca ta;·iu edil
ıni~, :> ikinsitcolrinde Alnıan ınu
rahhaslarile General Foşun temas 
etme i mümkün olabilıııi~tir. 

Amerika Cumhurreisi Vilsonıın 
müşaviri olan miralay liyoz bu İŞ
ie inal bir rol oynamı~. eğer müt· 
!elikler Almanya ile anlaşmak ci
hetine gitmezlerse Anıerikanın 
do;:rudan doi!ruya Berlin hiikıi -
ıncti ile müzakereye girişeı.:e~ini 
bile si;ylemiştir. General Veı·gand 
bunları aulaltıi:ı gibi diğer şahsi
yetlerin de hatıratı ,·ardır. Mira
la~· Ilyoz da hatırat bırakmı~lır. 

General Foş kararlaştmlnuş şe
raiti Alman murahhaslarına bil • 
dirmis, bunların kabulünü iste
nıi,tir. Fakat Fran. ızlar bu şerai
tin ~ukarıda dendiği gibi dii!er 
miittdiklerle birlikte lesbit cdil
diğ'irıi ısrarla ~ylcnıckten geri 
kalnıamışlardır. Huhha 918 müta
rekesi yalnız Fransanın işi değil
dir. ,\merikalılar da dahil olduğu 
halde bütün müttefiklerin i~idir, 

918 de galiplerle mağlup Alnu:n
,.a arnsındııki nuıhasamdta niha. 
yet veren o nıüturckede bir Alman 
zabitin.in iınzası olnıama'.iı sonra -
d~n ıu!:ırı ~ikknti çok cclbctmiş 
bır keyııyeıtır. O ınai:liıbiyct vesi
kı: ında hiçbir Alman zabitinin im
zası bulµnnu.ını:ı~ı cihetine Alnıan 
crkanıharbiye~i çok chemıniyct 
".e~m.iş olarak ki mutareke şerai
tıw o~rcncrek nihayet ist(•r İ:ite - · 
nı~z J~abul ctnıek tizt·ı·e (;l'neral 
},o~tm. \·agonuna gönderilen ınu
rahlıas bir asker degıl, &osy~list 
\"~ Ialıudi nazırlardan Erzbergcr
dı . ..Erıbergcr galiıılcrle anlaşmak 
~aresını bulınak ü1ııidilc gitıııiş 
ıs.c de scraiti değiştirtıneğc mu -
vaffak olamanııs. nihayet Bcrlin
den işi sorunca kendisine irnza
sız bir tel;:rnfla kabul etıncsi bil
djrj_l:- i.,tir. Alruan erkıinıharbi)·csi 
bu ışle kend: ıi gö,tcrmcmeğc pek 
dikkat etmiştir. Erzbergcr nihayet 
11 teşrinisanidc miilarekeyi imza
lam:şlır. Garip le :ıdıif: Senenin 
11 inci ayı .,Jan ikincitcşriıı ayı
nın 11 inci giinii saat 11 de mü_ 
tarcke in1zaJannu~ \.'C galin ıneıu
le~c.~ler.de 20 seneden beri her yıl 
donuınunde bunun İ\:İll me~·asim 
yanılmıştır. 

Alman crk~nıharbiycsi ue o ıuü
tarckeyi, ne de bir .:ı2nc ş0nraki 
Vcrsay ınuahedesini tanıman114-
tu. \'ersa.v muahcde~i Alrı.ıan er
kanıbarbiye;inin dağılmasını ka -
bul ettiriyordu, Fakat Alnıan er
kıinıharbiyesi herşeye rağmen fa_ 
aliyetine devam etıııi;;, memleketin 
ı:enç efradını muhtelif suretlerle 
talim ve terbiye ederek a>kerliğe 
alı•tırmı~lır. Bu hususta Fon Sckt 
ile Fon Fri~ ~ok (alışanlarııı meş
hurla.rı!ıdan~ı. Ilulıi.a Almanya 
kendını baglıyaıı şeraiti çözdü 
kurtuldu. Şimdiden sonra Frans~ 
da buna çalışacak, 

•• 
••••••••••••••••••••••••••• 

Vicdansız = muhtekir 
Size bir misal: Limon fialları pa

halandı. Sebepsiz yere yükseldi. 
Hükümet tedbir aldı. Tanesi ~·üz 
paraya satılacak. Fiatların bu· şe
kilde ilan edilmesine rağmen, bir 
çok kimseler, beş kuruştan aşağı 
satmıyorlar. Birçok muhtekirler 
tutuldu. Haklarında takibata ıe
çildi. 

Bu hadise, muhtekir denen Yic.. 
dansız ve karaktersiz adamların 
ne şeni ve feci bir ruh sahibi olduk
larını ııösterir. Böyle herifler için 
az ceza, ufak ceza kAr etınez. En 
ağır cezayı vermeU. 

BOBBAN CEV .U , 

Marangozr 
esnafı 

Cemiyet umumi katibi 
8. Fuat T ezelia 

söyledikleri 
Yeni muamele vtırgisi kanunu -

IIUl1 ağaç sanayii ile m~ olan
lar Ye maranı:ıozlar tarafından iyi 
anlaşılamadığı eörülmüştür. Ma
r~lar cemiyeti umumi katibi 
B. Fuat Tezel b;. husı.ıı;ta bir mu
harrirni:re şu izahatı vermiştir: 
•- Muamele vergi,;i kanununun 

12 inci maddesi mucibince motöru 
oJma_yı.p 4 kişi çalıştıran ve 2 bey
gir mötötı.i. bulunan ve 4 kişi ça- ' 
lıştıran (kımdura kalıbı, ökçe, ça
maşır mandalı hariç) bılümurn a
ğaç sanayiı ıle meş!?tıl olanlar mu
amele vergismden istisna edıhtı.i.ş
lerclir. 

Bu gi.biler istisna edil<liklerini 
tevsik edecek olan mua!ıyet kar
nesı ala<:aklard.ır. 

5 beygire kadar möt'lirıi ve 9 a
meleye kadar çalışanlara yazılan 
maktu muamele verı:ılerı devam 
edecektir. maktuiyette de\•am et
mek istiyenler ka. evycl 9-10 tari
hıne kadar bu isteklerini muamele 
\"ergı,i müdürlüğüne bildirecek
lerdir. 

Muafiyete ı::irmiyerek halen 2 
beygirden fazla motör kullananlar 
ve yahut 4 kışiden fazla ışçi çalış
tıranlar defter suretile mu:ırnele 
verııı..uıc tabi olduklarından l/V ı 
940 akşamına kadar muamele Yer
gisine tabi olduklarından işe baş
lama beyannamesi v~rcrek envan-: 
terlerini bildirerek defterlerini 
tasdik ettireceklerdir. 

Bundan evvelki muamele ver
gisı kanunu üzere muaf tutulan 
~zı ağaç sanayiinden !ıu kanunla 
m~a!iyetleri kaldınhnıstır. 

Agaç sanayıı ile uğraşanları a
lakadar eden bnunun muhtelif 
mııddeleri hakkındı daha fazla 
izahat ahnak istlyenıer derhal ce
~.yctimize ınürııca..t et.melidirler.• 

<><r 

Pahalı sebze, meyve 
satanlar m üddeiumu

miliğe verilecek 
Uı.li kcrunnıa kan:.mu "- fl"\' -

blade Ahvalin mcvout old..ıl'!u :.a
bu! edilcliitinden sebze ve mey -
vanın bundan stmra yalnız sebze 
ve mevva halı'1..l~'<t fıat tcccıl. ıle 
d•ğıl. ayr.i z.:ı.manda fiat tesbiü ile 
sat.lması fiat murakabe koınıs -
yonu tarafından .karar! tırılmı~ -
tır. 

Dun aıcşam \'ali muavini 11. Ha
luk , 'ıhat Pcpeyının reLlii:inde ı 
toplanan fiat murakabe komisyo
nu her semttl' ınanav \"e st-tl)ze sa- ı 
tıcılarına verilecek kiır nlsbetle -
rıni tesbite başl<>mıştır 

Sebze \'C men·a halınd~ki toı>- 1 
tan sat;~. fiatları ile _bırlikte ı;er 1 
semte gore bunların uzcrl!le ila -
ve edilecek olan perakt'ndc kar 
ni!:bctlcri muntazan1an komisyon
ca ıliın olunacaktır. Nar1'ı terr:in 
eden bu nisbetlerden fazfava top
tan veyahut perakende sebze ve 
meyva satanlar milli koruruna ka
nununa göre hemen ihtikar suçile 
mahkemeye verileceklerdir, 

--0---

Büyükada ve Çamlıca 
kampları 

İlk mektep çocukları ile açılması 
kararlaştırılan kamplardan Florva 
,.e Yeşilkö,·dekilerin tE'sislL<r:ndeıı 
bazı sebepler dolavısile vaz geçil
mesi münasin görüldüğünden 
bunların yerlerine Bıiyükada ve 
Çamlıcada birer kamp küşat olu
nacaktır. 

r 

Boıa giden alkışlar 
Bugüıa İnı:ibuen.in, bütün garp 

medeniyet'.ni tek l>llŞlna müdafaa. 
ya mecbur kalışının sebebi şudur: 

Na:ıi istilası çok hesaplı bir pl&
na dayawyordlL Artık anlaşılll11' 
bir hakikattir ki, İ•1ilacıların pren
sip olarak kabul ettikleri tarz şu
dur: 

1- Daima bir tek cephede har
betmek, 

2- Daima bir tek dü•nıan dev
letle barbetmek. 

Bu prensipler, nazileri şimdiye 
kadar muvaffakiyete götürdü, A
vu>turya ilhak edilir, Çekoslo _ 
vakya işgal olunurken, garp de
mokratları sanıyorlardı ki, Al -
manyanın davası yalnız Avustur
ya iledir. yalnız Çekoslovakya ile
dir. Bütün bir medeniyeti ateşe at
maktan ise, kurban gitmek üzere 
bulunan devleti saftan atmak da
ha çok islerine geldi. Bu, daha u.. 
cuz, daha kolaydı. Avusturya buh
ranı tabii addedildi, Çekoslovakya 
fidyci necat olarak ,·erildi. 

n~ıbuki, bu yalııız bırakmalar, 
demokrat cepheye bir kar temin 
etmiyor, biloikis, naı::i prensipleri
rinin ekmeğine yağ sürüyordu. · 

Avlarının üstüne birer birer a
tılmak suretilc, onları daima ko
laylık.la pençesine düşüren Alman
ya, bu tarzı halle, nihayet elek> 
prensipinin zaferine erişti. Şimdj, 
daha bir yıl en el ki geniş bir de
mokratlar cephesi, kalabalık bir 
demokrat .devletler manzumesi ye_ 
rinc, tek lngiltere ile karşı karşı
ya geldi. 

Bu,.iin, İngilterrnin, bütün garp 
medeniyetini tek başına müdafaa
··a mecbur kalı~ının sebebini, Fran
sanm mağlübiyelinde değil, da - ı 
vanm, ,tii, başlangıcında aramak 
lazımdır. İngiltere bugün, vaklile 
f'ekosJo,·nkyayı te!< ba ıııa bırak
tığı için, yal ıız kalmıştır. 

O vakit, i~ i hazrlanmı>. mit~te
rek, pliınlı ı-e enerjik, >ullı hulya_ 
)arından uzak, nazi İstifi da\.~ası
nın künhüne vakıf bir hamle ile 
ccnhc tutulmus olsaydı, bugün, İn
Piltere tek ba~ına kalmazdı. 

f'ekm>lo\'akyayı :.Iüııihte kur -
ban veren Çeıııbcrlayıı, Londraya 
a\ .. detiııde, sulhu kurtardı, diJe, 
şiddetle alkışlanmıstı. 

O alkı~lar boşa gi ti i. 
Rl::ŞAT FEYZİ 

Bu sabah artan benzin, 
gaz fiatları 

Bu sabahtan itıbaren benzin, 
peu·ol ve mokrın f:atlar:na aşağı
dakı resmi yeni zamlar yapılmış_ 
ttr. 

İstanbul, İl.mir ve İskenderun 
depo esas fiatları ~unfardır: 

Kuru; 
Benzin, dökme kilo.u 31.15 

• dökme. litresi 22.74 
> çift büvük teneke 865.85 

Gazyağı, dökme, kilosu 18,34 
• cifi büvük teneke 628.13 

Motorin, dökme, kilosu 10.83 
.• çift büyük teneke 412.00 
Istanbul ve İzmirde dök -

me olarak azami fiatlar şunlar
dır: 

Benzin Gazva!lı 
Litresi Kilosu 
Kuruş Kuruş 

Ankara 27.ŞO -
İstanbul 25.- 1.9.55 
İzmir 25.05 19.70 

Ankara, İsfanbul ve İzmir 
de tenekeli benzin ve gazyajtı 
azami satıs fiatları şunlardır: 

Ankara 
İstanbul 
İzmir 

Benzin G.yaijı G.ıraiiı 
çift b. çift b. tek kç. 
ten .de ten.de ten.de 
1005 775 113 
925 660 97 
925 670 100 

Her yerde motorine kilıoba~ına 
1 kuruş ve büyük tenekeye de 
43,81 kuruş ilave olunmuştur. 

l A vırl\Jl pa HaırlQ>önDn 

lngilterede pilotlar 
İnvılterede gen~lerin tayyare -

!erde uçusları iı;in azami kolaylık 
gösterilmektedir. Uçmak i.;tıyen 

ı?ençlerden çok cüı'i bir para alın
maktadr:. Bu cara, tayvare ucuş 
masrafını karsılamamakl;ı bera
b~r. hiikümet farkı ödemektedir. 

SivıJ pilot olmak istiyenler icin 
üç aylık bir staj devresı vardır. 

Breve alıtı da askeri pilot olmak 
isti\'enler harp tavvarelerinde beş 
avlık bır staıa daha tabi ı.utul -
maktadır. 

İ1>2iltere çok ormanlık ve sı..;Ji 
bır mamleketıır. Onun için tayya
relerin istenilen yerde inışlerı ve 

. havada usuşları hususi bır ao -
rantısaj istemektedır. Sis halınde 
tayyareler radyo ile &evk ve idare 
edlktıektedir. Bu tayyarelerin do
nanma ile irtibatı her rnemle -
ketten daha ziyact.! ilerlemi;;tir. 

Bu sebepten Alman tayyarele
rinin İngiltere gibi alıijllladlkları 
bir memlekette rahat uçuşlar yap
malarına wtltıi.n. yok.tur. 

-
Hitler yumuşak kalpli 
AJ:ınan polis t~kiliıtı reisi Hiın

ler, Hitler hakkında şöyle bir ha
tırasını anlatır. Bır l!'ıin milıs er
kiınıf\arbıve reısi General Russo 
kendisile ı?iirii.,'<Ürken demiş ki: 

- Mükemmel bir teşkilat vü -
cude getirdıniz. Bununla iftihar 
edebilirsiniz. 
Hımler d('mis ki: 
- Evet amma, şu kartal mace

rasını bir türlü unutamıyorum. 
- Nas d kartal macerası?. 
- Tırulda oturan Bitlerin peres-

tiskiirları kendisine kafes ıçinde 
bir kart~! hediye etmişler. Bu he
diye degil, bir fe!M<et oldu. 

- Neden? 
- C<inku Hitler bir hayvanın 

kafes içinde bulunma<ına taham
mül edemez. Hitler Kartalı görün
ce canı sıkıldı. Ben de der -
bal hususi bir tayyare ile kartalı 
tiruldeki oerestişkarlarına geri 
gönderdim. İki gün oonra aldığım 
bir te!ııra!ta, kartalın sedbest bı
rakıldığı bildirilivordu. Ben de 

, lı:ey!ıyeti Hitler'e arzettim. 

(l·lt1il•l !i ij:!J] 6 bakkal 
ve manav 

POLİS 
vıı: 

MAHKEMELER 

Bahalı limon sattıkla- Kaynana•ını Şimdi böyle b~r. tarihçe 
d b" .. ·· l d yapılabılır 

rhın ank ır~r curmum~lşd: yara ıyan amat Yazan: Ali Kemaı sUNwı' 
utla omısyona verı 1 hk A ld Şimdi şöyle bir tarihçe Y•P'?'"~ 
Fiat murakabe komisyonu tara- ma Um 0 U tecrübe etmek mümkün göruııd 

fından tesbit olunan fiattan yük
seğe limon sattıkları için bazı ma
nav ve bakkallar hakkında zabıt 
tutulduğunu ve bu hususta evvelki 
sabah da ani kontrollar yapıldığ.ı.nı 
haber vermiştik. 

Dün ak.şam vali muavini Halftk 
Nihat Pepeyinın reisliğinde topla. 
nan fiat murakabe komisyonunun 
içtimaında bu mesele de tetkik o
lunmm,tur. 
Limonları 100 ve 11() para yeri

ne 5 kuruşa sattıkları içın zabıt 
tutulan perakendeci manav ve 
bakkallardan 6 kişi kendilerinin 
bu limonları pahalı olarak l:mon 
fiatlarının tesbitınden evvel satın 
alm:ş bulunduklarını iddia emiş
lerdir. 

:-i eticede bunların iddialarını is
ba t ıçin takibata devam olunarak 
fatura istenilmesi ve faturalardaki 
tarihın tetkik olunması kararla:;ı
rılmı.ı;tır. Diğer taraftan bu lıu -
su,;taki kontrollar da devam et
mektedir 

YALDIZ İHTiKARI 
ı\yrıca yaldız Hatlarını da pek 

fahiş bir şekilde yükselten bir yal
dız taciri hakkında tutulan zabıt 
varakası da fiat murakabe komis
yonunun dünkü ktimaında tetki:k 
olunmuştur. 

Kızılay hasta bakıcı 
hemşireler oknlunda 

bugünkü merasim 
Aksaravdaki Kızılay hastabakıcı l 

hemş,reier oKuluıı~.ı bu at«;am 
dioluıııa tevzii mcrasimı yapıla -
caktır. 

Sa.ıt 16 da ba,lanılacaK olan b:ı 
ffi('rasımdc evvela mektep ır.udür 
vckilı Dr. Kudsı Hall:acı bir nu
tuk söyli.vecei<. ve sonra Bayan 
Hıkmot Ozoktün ~.nıfın tar"ıını 
yapacaktır. BL<nu ca mıi.Jk ve di
acr SÖ} •ederle dıplomaların \"e o
kul ığnelcriııın dağıtılması takip 1 

edecel:tir. 
Teskindenbcri mcınlckctimıze 

bırçok kwmetli ve gü,ide eleman
lar vetı:;lır~n mezkur okuldan bu 
yıl mezun olup bugün dıploma a.. 
Jacak ol.ın genç Kızı'aV" hastaba
kıcı hc~irt!Ierın ıs,mJeri şunlar
dır: Bavan Beiuyc, Emme, Fahri
ye, '.f'ethive, Fıkriye, Gülnaz, Hık
met Özoktün, İfakat, Kaniye, Mak
bule, Necile, Nezihe, Saadet, Sıdıka 
Atastr, Sıdıka Güngör, Şahsene, 
Zahide. 

İkmale k~alebelercl 
kolaylıklar 

Lise ve orta okullara devam e
den ve bütünlemeye kalan talebe
ler için her Halkevinde ikmal kurs
ları açılmasına devam olunmak -
tadır. Bu cü.ınleden olmak iızcre 
Ş~li Halkevinde de bir ikmal kur
su acllacal<tır. 

Mekteplerinde ikmale kalmış o
lan kız ve erkek orta mektep ve 
lise talebeleri ·bir hafta zarfında 
her gün saat 15 den itibaren mez
kür Halkedne müracaatla isimle
rini kaydcttireceklerdir. 
Diğer taraftan Beyoğlu Halke

vinde de orta mekteplerin son sı
nıflarında cebir ve hendese ders
\erindm ikmale kalmıs olanlar 
için parasız dersler verilmek su -
retile kolaylıklar gösterilecektir. 

Arzu eden kız ve erkek talebe -
!erimiz hemen mez.kur Ha}kevi 
mü<lürlüküne müracaat edebile -

1ceklerdir. 
Harbin içinden 

-
neBmbBapjhs 
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Lejyon doner 
Fransada Lejyon donor niş31).l 

,19 mayıs 1802 de Napoly-0n B<>na
part tarafından ihdas Edilmiştir. 

Bonapart o zaman birinci lrosül 
idi. Bu nisanın muhtPlif rütbeleri 
vardır. 

Cumhur reislerne bu nisan da _ 
ima verilır. Yalnız Klıımanso ile 
Brivan kabua etmem1<>ler, fakat 
Cumhur reisliitine namzetlikleri _ 
ni koymaktan da cekinmem~lerdL 

istatistiklere bakılırsa, Fransada 
geçen 31 kiinunuevvcline kadar 
202.120 kisive Lejyon dıonorun 
muhtelif nisanları verilmiştir. 

Bazan bu nisanı hamil olanlar 
küçük büyük suçlar islerler ve haiz 
oldukları şerefle ııayri mütenasip 
bir vaziyete dtişerler. O zaman su
çun nev'ine göre, ya rütbeden tar
dedilirler, .vahut muvakkaten ni
saru takmak hakkından mahrum 
bırakılırlar. 

c;.,çen hafta Şehremininde bir 
aile knvgası oldui:(unu ve Tahsin 
Seyfi Disli isminde bir adamın ka
rı.sı Mübcrrayı dövıip ihtiyar kay
nanası Dürdaneyi de çakı ile ya_ 
ralad~ıru yamıış ve yaralı Dür -
danenin adliye merdivenlerinden 
çakarken dü.şüp bayıldıı:tım haber 
vermistik. 

Sultanahmet 3 ıincü sulh ceza 
mahkemesinde dün akşam bu ha
disenin muhakemesi görüim~ ve 
şahitler dinlenilip müdafa yapıl
dıktan sonra karar verilmiştir 

Karara ·•öre kavgacı damadm 
suçu sabit görülinüş ve karısııu 
dövüp ka•·nanasını da yaralamak
tan doları 27 gün hapı;e mahkiım 
olunmuştur, 

Tecziyeleri istenen 
muhtekirler 

D~mır ihtıki'ırı uıpmak suçile 
milli korunma kanunu ahkamına j 
"'Öre tevkif olunan Kontarcılarda 
dcn1ir tılccarı Prodromo::ı i:~u~ufidis 
ile Unkapanında Garo l\lehterya
nın muhakcmelerıne diın öğleden 
sonra asliye 8 inci ce'a mahke -
me.,:,inde devam olunmuştur. 

Dünkü muha'kemede evvela ma
hallınde yapılan tetkikat raporu 
okunmuştur. Bıliihare de müddei
umumilik her ıki mevkuf ye suç
lunun da cezaya çarptırılmaları ta
lebınde bulunmm;tur. 

l\luhakeme karar için üç gün 
.sonraya Kaln:ıışt;r 

Bir şahit tevkif edildi 
Mezbaha et nakliye kamyonla

rınoa o_orluı< yapan Hüseyin is
minde bırı zabıtaya haKJrctten Jo
lavı dun .Sulıaııaiımet 1 inci sulh 
cezada munakcme olunurken dın
lenilen şahiUerden Şerif ogl.ı Meh
met yalan oöylcd.ğinden hemen 
tevkii L'<iilmistır. 

----00----
Memleketimizde ilk 

defa yapılacak 
bir kongre 

Birinci Tı:rk oftablıoloii kon -
ı::rc ı bırıncıtc.;rin on .bes.inde An
kaı ada \oplanacakt'.r. Kongrede 
birçok doktorlarmıız muhtelif ve , 
muhım n:evzular uzerJndc ser -
bc.>l tebliğ'l~r yapacaklardır. 

!ltcmleketimizde ilk defa akde
dilecek ola:ı bu kongreye şehrimiz.. 
den de müteaddit doktorlar işti

rak edeceklerdir. 

İstanbul Evkafında 
değişiklikler 

Şchrin'iz vakıflar baş müdür -
iüjlunde ve .ınıntaka vakıflar mü
dürlügünude bazı değişi.klik ve 
terfıler yapılmıştır. Bu meyanda 
İstanbul vakıflar bas müdürlüğü 
varidat şefi Ekrem Sezen terfian 
ve yeni ihdas edilen bas müdür 
muavinlığine, varidat şefliğine va
kıflar umum müdürlüiiü. muhasibi 
mes'ulu Seyfettin, vakı.flar umum 
müdürlükü muamelat ıınüdürlü -
ğüne eski müfettiş Avni, umum• 
müdüclü:k muamelat müdürü Hil
mi Beyoglu Va'.kıflar .müdürlüğü
ne Beyoğl.u vakıflar müdürü Ce
mal İıınıir vakıflar müdürlüğüne 
terfian tayin edilmişlerdir. 

IKüÇÜK HABERLERi 
* Şehrimizdeki Erzincan felıi -

ketwdelerin<ir·n memleketlerine 
gitmek istiyenler vilayetçe mec -
cancn sevkolunacaklardır. * Tfükkuşu talebeleri bUıgün dtı 
Trakvanın muhtelif yerlerinde pa
raşütle atlama tecrübeleri yap -
m~lardır. * Evinde banyodan çıkarken 
dü.şüp yaralanan Vali ve belediye 
reisi B. Lutıfi Kırdar bir hafta e
vinde istirahat edecek ve bu müd
det zarfında şehir islerile de me:ı
gul olacaktır. * Üniversitede yarın imtihan
lar bitecek ve diploma tevzi me
rasımi 5 temmuzda yapılacaktır. * Şehriınizde herhangi bir ek
mı:k buhranına meydan verilme -
mesi için değirmenciler dünden iti
baren fırıncılara stok unlardan 
vermeğe başla.mışlardır. * Ankara.da bulunmakta olan 
Iraklı nazırlardan Adliye Nazırı 
B. Nacı Şevket yarın sehrimize ge
lerek burada birkaç ııün kalacak
tır. * Adliye Vekilimiz B. Fethi 
Okyar dün Zonl?l.ll.dağa gitmiştir. * Maarif müdürlü~ünce yeni 
teşkil olunan yayın evleri mü -
dıirlüğüne Vecihi Gök, muhasebe 
bürosu şefl.ij!ioe Münir, ayniyat 
şefliı(ine de Raüp tayin edilmiş -
lerdır. 

' 

;yor: lı-
Italyawn ne vaziyet alacağı ba 

si çok uzun sürmii~tii. Av_ruP;. 
harbi çıktı çıkalı gayrimuharıp 0 

duğ:unu söyliyen, fakat AlınaııY• 
ile olan ittifakına da •adık kaldı• 
ğını tekrar etmekten hiç durınıY•: 
llalya acaba harbin bu şiddet 1' 
safhasuıda hangi tarafa geçere 
kavgaya karışacak"!. diye mu,,_.,,. 
maya benziycn mesele vardı. Bıı
nun etrafında da söylenmedik s<lı. 
yürütıilmiyen tahmin kalmadı· 

Hatırdadır ki harp başladıkt•" 
sonra Almanların l{usyaya bÜ . ." 
•-ük bir ehemmiyet ,·ecdikleri g"' 
rülii;ordu. Nihayet Lehistan paY' 
lasıluı. O al !arda İtalya \'c Alnı•"' 
n gibi iki müttefik dostun ar•· 
sından soğl!k bir riiıg3r gcç:iyor .. 
du. l"akat bu soğukluk hep de • 
vanı edemezdi. Onun için Alnıaıı· 
lar u;:ra>tılar ki Rus;·a ile italY.• 
uzlassın, üç devlet ara..l\ında bit 
anla ·nıa ha>ıl olduktan sonra diİJI' 
yanı~ taksimi kola)· !aşacaktı. fa• 
kat ;:örüldü ki Rusva Lehistandflll 
alaca!(tuı aldıktan,' Ballık devlet·. 
lcrinden istediğini temin ettik!•" 
ve nihayet Finlandiya ile de ın•· 
liım ~ek.ilde barı>hktan sonra ıv: 
rupa harbine karsı bitaraf kalıııl1" 
İıalya ile Iıerhau~i bir an!aş-ııııY: 
vakla!)ıuaıuıştır. Alınanyanın b. 
~·ol aki mesaisi de beklediği netı· 
Cl"Jj \'Crınentiştir. 

O halde soıı La mani arda "'örül•" 
hal Berliıı ile Roma arasındalO 
ınLnascbatLn, nıevcut ittifal.a ı:ır 
re yine kuvvetlenmesi olu«ordll• . , •l· 
iste bundan da İtalyanııı artık ,.. 
n~aııya ile birlikte olarnl~ 1ıarb• 
kar1şaca~ı manası (ıkarılıyord~ 
Bununla beraber İta!~ anın h', 
tiirl\i ihtim~llcri dü<ündüı;Jl1 "' < • e 
k5r ve zarar be-:;aplarını oıın gi1r 
y\lruttügi.lni.i, öyle Alınan)·a.110 
hatırı Hu koloy kolay harbe ı:ir
n1iyecf'ğiııi ileri siiren1rr de aı dc-
i(ildi. Harbin 'onunda ınu,·aff;ıki• 
yet faraziyesi yüriiti!ldi.ijiii takd1t " 

de İtalyanın her istedi;:i eline gc· 
(ehilecck diye dü<iinülmiisliır. v-

' • JI kin Ahnanya hunu vernıej::e r3 
·r 

olacak mı!. Buna benzer daha b.' 
~ok sualler sorulabilir. Onuıı i~'.: 
Jtalya sonımda mU\ affakiyetl' . 
··ütde yüz emin olnıadılı.çıı bıı hJr 
be karışacnr::a benzcıni~·ordu. 

Ilcı> faraziye ve tahmin hu•ıu;: 
!arı içinde kalarak akla gelen "' 
Iahazaları kaydetmek suretile ,,. 
ziyet ~öyle tetkik edilmisti: 

Bugünkü Almanyaııın asıl ıı•; 
deCi lngilteredir. Şimdiki itall 1 
bundan memnun olabilir. l'aµı 
Fransa için böyle düsünmiycbil1

'' 
. 9t" Yani Almanların Ingiltereyc ta t 

ruz elmeı;ine İtalyanlar sevinsc1'1; de Frausanın nisbeten lruv,·ct 
kalmasını isterler. Çünkü J\,.,u· 
pada İngillerenin rolü kalmayııı.c~ 
bunu artık İtalya oynamak isi.' 
yormuş. Almııaya, Fransa ve ı~· 
,.illere gibi üç büyük devlet b~ 
harpten vorgun argın çıktıl<I~ 
sonra, Italya kendi kuvvetini 11111 

bafaza ederek Avrupada işte J>Ô~ 
le mühim bir mevki sahibi olJll 
eıneliudedir, deniliyordu. 

Bugün italya Fransa ile 1ııı.rb' 
girmis ve hattıi mütareke akde~~ 
nıiş bulunuyor. Avrupa harbi CIY 
(ıkalı İtalyanın aldığı vaziyet b•J 
kında yapılan bu tarihçeyi iJrr 
irin. hesaba katmak lazımdır. J\:, 
ba Inıtiltere de şayet mağ!Up e .• 
lirse, Almanya, Italyaya bütiia jj 
tediklerini verecek midir?. _.,-1' 

Birimizin Derdi 
Hepimizin Derdi 

Sinema büfelerin~ 
dekiki ihtikar 

Bir arkadaşımız anlattı: . 
Fıstık, Fındık ve emsali ye~~ 
!erle, pasta, simit ve su st.'ll, 
maddeler şehrimiz sinemalB...,. 
rıncla ook vüıksek fiatlarla "'.". 
tılmaktadır. Ezcümle dün il' 
şanı gittiğim Marmara sİJl~ 
masında tek bir pastayı 1ı 

• kurusa, bir simidi 2 kuruşa •j 
100 paralık gazozların da ~ 
kurusa satıldığını hayrc • 
aördüm. Bunların belediye_,,, 
den tasdikli fiat tarüeleri ıı•·, 
ar·en yerlere asılması icB

0
, 

bettiği ve tarifeyi :{Örmek 
zere istediğınıız halde: , 

•-Tarüeleri belediye ~ı. 
murları ııörüo kontrol ~ ı 
bilir!• gibi bir cevaola b~ 
çocuk göstermedi. lfemen .JI 
men diil:er ekseri sinCUıaJl',I· 
da hu kabil faiı;., fıatlar~ re' 
tış vap~ıı:ıdan :Belediyi rı 
isli~n ehemmiyetle. ~
dikkntini celbeıınenııi 

ederim.> 
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.. , .. ' ··-··- - , . ' Sovyvtler Besarabya- 1taJradaki ~~tün . 
• Mısır harıcıye ı 

yı ışgale başladı erkanı geldi 

acarlar ve Bulgarlarda harekete 
geçmek üzere mi bulunuyor? 

car naktai nazarını bittabi tadil 
etme1.-tedir. Maamafih efkarı u -
mumiye Sovyet Rusyanın yakında 
dikkat nazarlarını Slovaky;ıya çe
vireceği ve Romanyadaki Sovyet 
nüfuzunun Basarabyanın garp bu· 
dutlarmda tevakkuf etmiyeceğı 
hakkında intişar etmiş ve fakat 
teyi tedilmemiş bazı haberlerle 
kısmen bir ehemmiyet atfetmekte
dir. 

Budapeşte 28 (A.A.) - Reuter 
bildit"iyor: 

Romanyaya verilen ültimatom 
İtalya harbindenberi böyle bir ha· 
reketten çekinmekte olan Maca -
ristanda hayretle karşılanmamış -
tır. Kabine birçok saatler imtidat 
etmek üzere haftalık .mutat içti -
maını yapmışır. Ba5Vekil Teleky
nin Kral naibi Horty'yi dün iki de-I 
fa ziyaret etmiş olduğu söylen -

mektedir. Resmi beyanat ile. de 
Takviye olunan umuııni kanaat 
Sovvet Rusya tarafından yapılan 
talepler diger bazı taleplerin bir 
mukaddemesinden ibaret değilse 
:Macar hükumetinin bizzat hare -
ket hususunda hiç bir tedbir ıtti
haz etmiyeceği merkezindedir. 
Savyet hareketinin de AJ.rnanyanın 
muvafakatilc yapı1mış oldu,ğu ka ·ı 
naati bu mesele hakkındaki :Ma-

Ingiliz gazetelerinin işgal hakkında mütaleaları 

(I inci sahifeden devam) bamda bir topnlı: par~•sı ile Romadaki Mısır sefareti müsle-
filinde ise heyecaa uyandır~- Z,900 000 nüfusu, Bükovinayı da şarı Hasan 'Mazharın reisligmde 
Balkanlarda inkişaf etmekte olan ele ~eçinnekle 10,422 k_ilonıetre Miliino konsolo.>u AbdülmC'cit, 1 

yeni vaziyet karoısında, Bulgar murabbaı araziyi ve 8211,000 nü - 'l'riyeste konsolosu Hasan Sadık, 1 
bükUmetinin nasıl bir hareket yo- fusn hakimiyetlerine almaktadır- Cenova konsolosu Hasan EL'1akinı,1 
in tutacağı mali'im değildir. lar. Besarabyanm merkezi Kiti.. N apoli konsolosu Hasan Kerim ve, 

l . nav, Bükovinanın merkezi Çer • M""-ırın İtaluadırki diner harici_ye Sofya mehafilinde Kral Kno Iİn ..... , " 
Sovyetlere cevap vermeden evvel noviçtir. memur ve müstahdemleri ile Ital-
Almanva ve Yugoslavyadan as - Besarabya. yüzde yetıq,iş ekine yada en son kalan Mısırlılar bu 
keri müzaheret istediği, fakat bu ıniisait münbit bir memlekettir. sabahki ekspresle şehrimize gel -
talebin kabul edilmemesi üzerine, Osmanlı imparatorluğunun bir mişler ve Sirkeci istasyonunda 
Krallık konseyinin Sovyetlerle parçası iken 1812 Bükreş muabe- Mısırın şehrimiz baş konsolosu 
anlaşmağa karar verdiği söylen - desile Rus Çarlığın11 geçmiş, 1918 Hafız Nuri Bey ve konsolosluk 
mektedir. ihtiliilinde muhtarivetini ilan et- erkanı tarafından karşılarunış _ 

Sovyetlerin diğer Rumen hu - mi• ve en nihayet Romanyaya ka- lardır. 
dutlarını iyice takviye etmek ü- tılmıştL Raına sefareti müsteşarı Hasan 1 
zere bugiin seferberlik ilan etmesi Umumi harpte Almanya· Rusya Mawar kendısile görüşen bir mu-
muhtemeldir. ve Avustur~·a cephesinin cenubu- harrırii!lıizc, italyada hiçbir Mı- ı 

Romanya, Sovyet ll\ıdutlarında- nu teşkil etm.iş olan Büluıvina iııe 1 M -'· · 1 
1917 °enesine kadar Rus ordnla - sır ının kalmadığını, ısır s~rı 

ki askerlerini çekmcğe başlamıştır. a Murat Seyıt Ahmet p~anın sıhhi 
is~alin hemen bugünden başlan1ası rının işgali altında kalınıstı. . 
bekleniyor. Burası da esaslı bir ziraat mem- sebepleri dolayısile lsviçreyc git-

Londra 28 (A.A.)- Bu sabahki mantıki bir neticesidir. Kremlin o bahis mcvzuıı olamaz. 
İngiliz gazeteleri Sovyet Rusya ta· tarilıtenberi Sovyet Rusyanın sev- Times gazetesi baş makalesinde 
rafından Roınanyaya verilen ülti- knlceyş vaziyetini Finlandiyada şöyle ya=aktadır: 

Sovyetlerin Besarabyayı ilhak leketidir. Senj~rmco muabedesile 

1

. tiğıni söylemıştir. Misafirler İs • 
etmekle 4(,<122 kilometre murab - Romanyaya ilhak edilmişti. tanbulda bırkaç gün kaldıktan 
~;:::;~~~:;;;;,,:~;;;,:;;;;;;;;;,;;~~~~;;;;;;;,;;;;,;;,,;;;;~~==~=== sonra, Mısıra gi<leccklcrdir. 

r 

Müsteşar Mısırla İtalya arasında. 
ınaloına geniş bir yer tahsis et • ve Baltık meml~kellerinde kuv • Rusyanın Romanyaya tevcih et· 
ıui~lcrdir. Buna dair gelen ilk ha- ,-etle veya iknaa çalışarak,' tahki- tiği bu talepleri Almanya ve İtal
berlcr, bilhassa Kral Karo! hiiku- me gayret etmiştir. Romauyaya varun muvafakatile yapmış olduğu 
ınetinin ittihaz edeceği hareket karşı olan bu hareketle içtinabı tahmin olunabilir. Fakat Balkan
bakımından henüz müphemdir. ' kabil olmıyan bir Rus ve Alman !arda Sovyet nüfuzunun artması 
Budapcşteden gt~len haberlerde ' ihtilafına karşı garp hudutlarının ne İtalyanın ne de Alımanyanın 
Kralın bu ültimatpmu kabul et - Jmvvetlendirilmesine dair atılan menaiiine şüphesiz uygun düşmez, 
ıni~ olduğu ve Sovyet askerleri • adımların sonu yaklaşmaktadır. Times gazetesi bu mütaleayı 
nin Besarabya irin de ilerlemeğe Bu hareketin Alman iştirakile ya. söyledikten sonra Rus hareketinin 
ba~ladıkları bilditilmektedir. Di· 
;{er taraftan Bükreş haberleri de pılmış olup olmadığı meselesi sa- Bulgaristan ve Macaristanı da ha· 
Kralın Almanya, İtalya, Yug<>slav- rih bir surette anlaşılamamakta - rekete getirerek Dobrice ve Tran• 
va ile istişarede bulunmakta ol- dır. Viikıa Alnıanyanın Sovyet ta- silvanya için Roman.vaya müta • 
duğuııu bildirmektedirler. leplerinden haberdar edildiği ve !ebat serdetmeleri ihtimalini tet-

Nevs Kronikl gazetesinin dip- bunları kabul etmiş bulunduğu şüp kik etmektedir. Times'e nazaran 
louıalik muhabiri bu mesele hak- hesiz gibidir. Fakat bu hal Al - Almanya Macaristana şimdilik çok 
Lnda şöyle yazmaktadır: manyanın bunları tasyip ettiği aculane talepler ileri sürmeme -

Epey zamandanberi So,·yet Rus- manasına gelmez. Daha ziyade sini tavsiye e1ııniştir. Diğer taraf
yanm ilk fırsattan istifade ederek ~uh~emel olan Sovyetlerin garp tan Alınan hi.i.kfuneti ağlebi füti· 
cenup hududunu tahkime te<;cb - cıhetınde Alınanyanın meşguliye- mal Romanyayı da kendi nüfuzu 
büs edeceği tahmin edilmekte idi. tinden istifade etmiş olmalarıdır. altında bulunan memleketler ara· 
Bu hadise ge(en ağustosta Alınan· Romanya Rus taleplerini btı su - sına ithal etmek ister. Kral Karo-
ya n Sovyet Rus~·a arasında im· retle kabul ettikten sonra İngilte. lün son hareketleri de bu yolda 
zalauan ınisaktan beri ~·apılnm; ?" 1 re. tarafından Romanyaya veril - bir yakınlaşmanın ilk adımlarını 
lan askeri ve siyasi hareketlerin..".'. mıs olan garanti meselesi bittabi teşkil etmişti.i. 

Japon ordusu Hindiçiniyi işgale devam ediyor 
Tokyo 28 (A.A.)- japon kıtaatı posu telakki edilen Shayuyungda 

şu anda, Honk ~n_g hududu_ bo- bu mevkiler aras;ndadır Fransız 
yunca hemen butun mevkılere H' d' . • . . c 

Yerleşmi§ bulunuyor. Çankayşeke . ın ıçınısının şark hududunun 
~iden malzemenin mühim bir de- Japonlar tarafından i:;galinc meto-

dik bir tarzda devam edilmektedir. 
Şimal hududunu- kateden Yun

nan • Tu şimendifer hatt; şimdilik 
işgal mıntakası hnricindedir. 

Y u gosla vy a Başvekili tayyare ile Belgrada döndü 
_B~lg~at 28 (A_.A.)- D. N~:~ b~t ı viç diin akşam tayyare ile Belgra- ! ral Nediç ve hariciye nazırı Cin-

dırıyor. Hırvatıstanda Ag da donerek haı-biye n;ızırı Gene- M k · il .... - .. t" 
vannda bulunan Başvekil Svctko- çar ' ar ovıç e goruşmuş ur. 

Fransız hükumeti Petcne bağlılığını izhar etti 
Bordo 28 (A.A.)- Bordoda bulu- ' 

nan avan ve meb'uslar toplanarak 1 
is hayatının teşkilatlan<trılması, 
ıiıuhacir meseleleri ve sınai ter
his hakkında tetkiklerde bulun-

muşlardır ... Devlet nazırı Adrien ı fet ve Parguierin teklifi üzerine 
Markut, mutarekcnin imzasile mey meb'uslar ve ayan azaları, Fransa 
dana çıkan meseleler hakk;nda 1 hükıimeti şefi Mareşal Petene sar- . 

sılmaz bağlılıkların1 bildiren bir 
kendilerine izahat vermiştir. Audif. takriri kabul etmiı;lerdir, 

Sofya hükumeti Bcrlin ve Roma ile temasa geçti 
Sofya 28 (A.A.) - .stefani. derhal Bertin ve Roma hükıirnet
SoCya hükumeti Sovyetler Birli- lerile temasa geQJniştir. Nazırlar 

ili tarafından Romanyaya tevdi e- meclisinin l:ıu sabah toplanacağı 
dilen talepleri öğrendikten sonra haber verilımektedir. İçtimada bil-

hassa Bulgaristanın menfaatleri 
bakıımı:ndan Tuna ve Balkanlarda 
husule gelen yeni vaziyet tetkik 
dilecektir. 

Macar hükumeti de siyasi faaliyetini artırıyor 
Budapcşte 28 (A.A.)- Hariciye 

nazırı Kont Czaky ile Başvekil 
Kont Teleki, dün akşam Molotof ı 

tar:ıf;ından ~Ios~ovadaki Romanya ı tahaddüs etmiş bnlunan yeni va
sefirıne verılmış olan nota üzeri- ziyet hakkında İtalyan ve Alman 
ne Tuna - Balkan mıntakasında sefirlerilc gfüüsmüşlerdir. 

• •• 

Al 'na nl k Umandan 11 g., 1n1 h 1 sıyasi olduğ u:gibi bütün ticari mü-
' 1 naı;ebetleriıJ. de durduğunu ilıi.ve 

etmiştir. 

8 1 1 b 
• Ayni trenle Holanda ticaret a-

U gar ara ir mesajı ~~~~~~~~;"ct~~ru:: 
Sofya 28 (Hususi) - Sovyetle- dürlüjfü bu hususta şu haberi neş- landadaki talebemizden endişeye 

d'kl · .. 11 . retıtıı'stı'r,· malıal oamadığını, hepsinin de 
rin Ronıanyaya ver ı erı u ıma- Alın hl em! k d" · ··ı .Alman orduları ba<kunıandan- anya yo · e m e ete one-tom hakkında gazetelerın mu a • < bil ki leaları, Versay baksızlıklannın lığı Sofyadaki Alman ataşemilite- · eceklerini, nite · m sefirle ken· 

rini teı~afla vazifedar kılmış ve disinin Almanya yolile gelmekte 
tamirine dog'iru aWmış bir adım ı ,.,. ı~··kl H ı d· ~ · k 

f gamalı haclı Alman bayragın· ın o""' arını, o an ...... a yıyece 
telakkisidir. Ültimatomun So ya Nöyi belediyesi üzerinde dalga • madtlelerın bol olduğunu, yalnız 
mebafilinde uyandırdığı heyecan !anmakta olduğuna dair Paristeki giyecek ve yiyecek maddelerin ih · 
~undan ileri gelivor ki, Bulgaris- Alınan askeri kumandanlığını!' bir tiyatla sarfedildiğını söylemiştir. 
tanın da milli emellerinden biri, iş'arını Bulgar erkanıharbiyesin<ı Harp esnasında Püman tayya ' 
Romanyanın elinde bulunan ce - tebliğe memur etmiştir. relerinin attığı bo'1!balaı-ciaıı b<r. 
nubl Dobricedir. Bu emri tebelluğ eden Sofya • beş altı metre mesafesine düşmüş 

Bulgar gazeteleri, bu hadiseden daki Alman ataşemilitcr\ kıdemli ise d~. sefarethaneye bir sev ol -
bahsederken, Alman başkuınan • binbaşı Burkman Bulgar erkanı mamıştır. ' ~ 
danlığının gönderdiği bir telgrafı harbiyesine tebliğ etmiştir.. Sefınmiz Yakup Kaoh .. , tto· 
da tebarüz ettirmektedir. Bu tel. Bulgar mehafili bu telgrafa bü- • landa ·a giden ticaret heyetimizin 
graf Sofyadaki Ainııııı ata~milite· yük bir siyasi ehemmiyet atfet • yarın şehrimize dörnneleri bek _ 
ri tarafından, Bulgar ordusu er- mektedir. Jcmnekted.ir. 
kanıharbiye reislne gönderifon bir Romadan bildirildiğine göre, Yunanistanın Moskova büyük 
mesajdır. Bulgar kabi;ı.esi bugün fevkalade el~isi Hıristo Diyamandopuloo ve 

Sofyadaki Alınan matbuat mü- bir toplantı yapacaktır. refikası da şehrimize gelmişlerdir.\ 
=,;,;;;~::;~~;;:;;;;;;;~;;;.;:;;;;;~;;;~~~,;;,~===~======= Pazar günü Mosk.ovaya gidecektir. 

Asker go .. zile Peten kabinede Konvansivoneııe yine Polonya 
mültecilerinıden 56 kişilik bir ka-

h 1 deg" ı"şı"klik yaptı file gelmiştir. 
cep e er • ıvı BiR FIRSAT ! -

(1 inci sahifeden devam) (1 inci sahifeden devam) 
girmez, Akdenizdeki hava ve de- Saint - Sebasticn 28 (A.A.) -
niz üslerinden istifade e~rek 1~- Bordodan bildirilğine göre Mare-

giliz filosuna çu.llanacagı tıılımın şal Peten, yeniden dört nazır tayin 
etmiştir, 

ediliyordu. · F · 
B.. -·retle Akdenizdeki Juilci _ Pomaret, Mesaı nazırı, cvrıer, 

- w •~ l\1uhaberat nazırı, Frossard, Naha 
miyeti kendi tarafına çevir".~e~e nazırı, l\larquct, Dahiliye naZirL 
bile İngiliz filosunu tedafuı bir Nevyork 28 (Hususi)- İlk Al
toplıı.luğa mecbur kılması be~le- nıan kıt'alarının evvelki gün saat 
niyordu. Halbuki günler geçtikçe, ıı de İspanya hududuna vasıl ol-
1ta!yan filosunun ve hava kuvvet· duğu \•e muhafız İspanyol kuman
lerinin toplu bir harekete başla • danı tarafından hararetle selii.m • 
maktan henüz uzak bulunduğu landıkları bildirilmektedir. Hu -
an!aşıldı. Denizaşırı cephelerde duda ilk gelen knvvetler motörlü 
müşlcü!dt günden gü.ne arttığı ha!· 20 ki!;iden ibaretti. 
de İta!yan kuvvetlerinin azami ih· Fransız ordıısunun yak,u:ı.da ter. 
tiyat prensibini. bırakma.1'.l'.; ol - hisine başlanacaktır. Buna muka
ması ne ile tevıl o!tmabılır · bil Afrika da liıa.va ve kara moha-

İtalya. mümkün olduğu kadar rebeleri şiddetini arttırmıştır. İn
az fedakarlıkla çok_ şeyl_er e!d~ et- giliz tayyareleri İtalyanların Fura 
mek gayesini daıma ılk planda tavvare meydanını ve hangarları
tuttuğundan Akdenizdeki faaliyeti nı tahrip etmişlerdir. 

Hususi elde yetiştirilınif 

Halis Sakıı Koyunları 
Semiz, bol sütlü acele satı

lıktır. Müracaat: Yalnız Pazar 
günleri Erenköy Taşlı.tarla 

Arslanbey köşkünde B.o7 
1\.fümtaza. 

Barb llbümil 
Hsrb sahasında alınnq 

lıııklkf fotoğraflar 
tı'~u.Jr.erl m6~ 
Cta.~n7U1a••\1g•feM 

41,ııu.t.vı. ~ ... 
TOJ:ıuuı 

Milli Müdafaa \Sooyetler, Besa- Maltaya bir hava 
mükellefiyeti ırabyaıRomanya akını yapıldı 

de ona göre tanzim etmiş olması Libya hududunda yeni birşey 
pek kabildir. Bunun için de lngi· olmamış ise de Somalide çarp13-
!iz filosunu Akdenizde müşkül malar olınıı.ş ,İngilizler 32 kilo • 
mevkie düşürecek vaziyeti bekler. metre ilerlemişlerdir. 

Akdenizdeki lnqiÜz filosunun Afrikadaki bütün cephelerde i. 
vaziyetini müşkiilleştirecek hlıdi - !eri müfrezelel"in rarpışmaları git-
selerden biri de Cebe1iittarıktır. tikçe sıklaşmaktadır. 
Cebelü.ttarık boğazındaki İngiliz Amerikanın Loııdra sef.iri, İa -
hakimiyeti karadan telıdit edit - gilterede bulunan bütü_n ı:\meri -

cııııarıesı c•ıvar 

1 lnhlsarlar u. 
(1 inci sahifeden devamj (Başmakaleden devam) . 

küınleri dairesinde vermeğe ve vakie kalkışmalannın Romanya dirMalta 28 (A.A.) - Reuter bil -
• ıyor 

yapmağa her şahıs borçludur. da pek de ınutavaatlıı karşıl~a • .. · . . m eg· e bn0lanırsa, İngi!iz donanma· kahları, 4 temmuzda Irlandadan 
"'"' lıareket edecek Va<ington trans- 60 kiloluk tuz çuvalı 

Ciııai ı.uıı;.tarı 

150,000 adel 

1 

İstanbul İkinci İcra Memllrl• 
iiundan: 

Cevriyeye 1 inci derecede ipıO
tckli ol ·~ Ha;ıp ve Haydar ve 
Arif ve Yaku bun uhdeı tıbarru
funda bulunan Samatvada Hacı 
Kadın mahallesinde Hacı Kad.ııa 
caddesinde eski 45 yeni 73 81/l 
numaralarla murakkam maa müc 
temi!at bostanın 6 hisse itibarile 
4 hissesi <leyinin ademi tediy&
si hasebile açık arttmnıva va
zettirilmiştir. Hudut tapu kay
dına nazaran sağ tarafı Ömer 
ve hissedarları hamam bahçesi 
ve Ömer ve hissedarları bostanı 
ve sahfüi senedin diğer bahcesi 
arkası cuma ICa:mcı) oğlu hane 
ve bahçesi ve pulçu :ı11op ,·ere
sesi bostanı solu tosun hane bah
çesi ve Safi.ve aroası ve M r met 
Şahap arsası, önü !Iacıkadm cad
desi ile mahduttur. Ta.na.ınınııı 
miktnrı ziraı 9716 metre mura.b
baıdır. Yeminli üç ehli vulmf ta
rafından tamamına 50FJO lir:ı kıy
met takdir ve tahmin edilmiş -
tir. 

EVS.o\FI: Sokak kaµısın:lan gir 
nce sağda halen iki odalı bir ma
hal ile 30 hayvan istiap eder 
zemini betıın vemlikler çimen
to karıı;ir bir ahır oda, bostan
da motörlü bir bostan kuyusu 
motör dairesi tonoz bir havwı 
mevcut ve tamamen ekilmiştir. 
Bu ga;Timenkule ait şartname 
19 /7 /940 tarihinden itibaren her 
kesin görebilmesi için icra di· 
vanhanesinde acık bulundurula
caktır. Birinci arttırması 29/7 /94.4 
tarihine müsadif pazartesi ı:;iııd 
saat 10 dan 12 ye kadar İstanbul 
İkinci icra dairesinde yapılacak 
ve muhammen kıymetinin yiizQle 
75 ini geçtiği takdirde en çWı: 
arttırana ihale edilecektir. O gün 
bö.rle bir bedel elde edilmezse 
arttıranların taahhüdü baki kal
mak sartile arttırma 15 ııün tooı
dit ettirilerek 13/8/940 tarihin• 
müsadif salı günü ayni mahal w 
saatte icra olunacak ikinci art. 
tırmada en ('Ok arttıranın ustün 
de bırakılacaktır. İpatek salub! 
alacaklılarla dığer alakadarların 
gavrimenkul üzerindeki hakla
rını hususile faiz ve masrafa 
müteallık iddialarını iliin tari 
hinden itibaren 20 gün içind~ 
evrakı müsbitelerılc birlikte da
ireye bildırmeleri aksi takdirde 
-;atış bedelinin paylasmasından 
haric bırakılacakları ve taliıı 
olanların muhammen kıY'metinin 
yüroe, 7,5 ğu nisbctinde pey ak
çesi veya milli bir banka teminat 
mektubu ibraz etmeleri ve fazla 
malilmat almak istiyenler her za
man dairemize 38/1739 No.lı dos
yava müracaat edebilecekleri ilaıı 
olunur. (27823) 

ANKARA RADYOSU 
Program 

• 

18,-
18,05 
18)10 
19,10 
19,45 
20,-
20,30 
20,45 
21,10 
21,25 
21,30 

Senfonik mii.zi.k (pi.) 
Müzik: Cazbant 'vl.J 
Alaturka müzik 
Ajans haberleri 

21,45 
22,30 
22,45 
23,-
23,30 

Fası! heyeti 
Kon~ma 
Türk müziği 
Konuşma (Bib!iograf!ıa) 

Serbest saat 
Konuşma (Radııo geze, 
tesi) 
Küç-ü.k orkestra 
Ajans haberleri 
Küçük orkestra 
Müzik: Cazbant (pi' ı 
Yarınki proqram ve kapı>-
mş. 

llUdürlüslündenı 1 
ekoiltme şekli saatı 

Pazarlık (müteahhiUeri namına) 14 
7 - 40 yaş arasındaki genç kız • cağını zannetmeyiz. Bu takdirde D~ s~bah Maltaya ycnı bır lıa-

larl.ı bnkıma muhtaç çocuııu ol - Balkanlarda harp çıkar ve Bal • va hucumu yapılmıştır. Evvelki 
nıtyan dul ve evli kadınlar, ve 50- kanlar hangi hudutlar içine inhi- gün alcşam üzeri !(Ünün beşinci 
65 yaş aras~ndaki kadınlar da bu s~r edeceği şimdiden belli olmıyan hücumu esnasında 23 sivil ölmüş 
kanun mucıbınce şu ışlerde kulla· bır muharebeye saha olmıya baş- b. k . .1 alanın t.ır Dol 

sının mii.him bir kısmı şimal de- • 
nizine alınabilir. O zaman Akde- atlantii(i ile memleketlerine dön- I - Şartnamesi mucibince 150,000 adet 50 kiloluk tuz çuvalı muteahlıiUer 
nizde kalacak binnisbe kuvvetsiz miye davet etmiştir. nam ve hesabına pazarlıkla satın alınaoa.ırtır. 

' 

ntlacaklardır: lar. Herhalde Balkanlar sulhu en v~ ırço .. sıvı yar ış · u 
n. "im ve terzilik, odacılık, ahçı· . kritik günlerini geçirmekte ve bir bır otobuse bomba isabet etmiş, 

lık hizmetleri, levazım ve harp sa· çok ihtimaJleri göz önünde bulun- içindekilerin çoğu ölmüştür. Diiş-
na' i işl,cri, sıhhi içtimai muavenet durmayı icap ettirmektedir. man boınbardıma ntayyareleri, 
hiznoe:<cri, yardımcı hemşirelik, Sovyet. R_usyanın sa~ece Besa • İngiliz avcı tayyareleri ve tayyare 
ha,, 1 bakıcılık, sıhhiyeye ait depc, rabyayı ıslırdat etınesı _ve Kö~- -

f . ·ı·a """-ratuar hiıımetleri ni· tence, Tuna deltasuıdakı bazı us. defi bataryalarının aleşile püs -
aorı' • ..,..,.., ' 1 · · d t · ·ı 'kt'f 1 zamnamcsine göre pasif korunma erı ~lın d"._tu mas~ ~ e ı. tı1 a eyf e- kürtü1müştür. Dün yapılan hava 
ımımetleri, resmi ve mentleket mesı ve ıger _rc;•:ronıs ·~~ ır- hücumlarında atılan tıom:baların 
mudalaasına yarıyan müe,seseler- satbvfcrmeıncbs'ıl ~l"'k""d suB lukanıı çoğu denize, gayri askeri ve hali 
d 1 1 skerl ig" c ça"ırıl ına uz tuta ı ecegı a ar a n 

e ça 1>>.ın arın a '" - lh · bfu k ı d ıı· yerleı·e düşmüştür. 
nıa;ından dolayı boo kalan hi:ınıet- s':'. lıun~nAı~_a z ~ ml. taalsm a dıç 1...,. 

1 .. b'l kl ri hi~metler ve şu_ıı • esız .. "nanya ve yanın a 1...., 
er, (\ apa ı ece e . . aşıkur rolu vardır. 
teıcihan asker olanın aıle efradı) B •• k.. " 

_ _,,...,,:; ... <;.."' ~. • • ~· • ' ... ·_ ;;- .' ' 

))v,La, telgraf ve telefon Liunet - Biitün bugünlerde bize düşen de t ugun U yagmur 
şüphesiz BR.\;vekilinıizhı bilhassa 

ı~ı . memleket ınüdafaacına \arı - . } h • b 
\·aı\ hususi fabrikalar i leri. köy - ışaret buyurdukları gibi cok uya- ve se ta rı atf 

nık bir halde rn askeri hazırlıkla-
lerde, çiftliklerde askerlere !!ide~- rımızı mütemadiyen arttırarak va
ler n bıraktıkları zirai ıstLlısa t ziyctin inkişafını milli bütünlü -
isleri, yol ve inşaat iskri (itiyat ve\ ğümüz ve güvenimiz içinde elik • 
lar.am~ül kaydile) dcdet demir· katle takip eylemektir. 
w>t IJrı hiıımetleri, tramva\ · tunel, 1 ETEM İZZET BENİCE 
~tobüs ve sair nakliyat i:.;leri, aha·ı=========~.,;,;;;;~~=•' 
lınin iaşesi lıi=eti. 

:l\leslek sahibi olanlar orduda 
faaliyet yeri oldukça mesleklerin· 
de istihdam edilirler. 

Ka.dınlar, kendi ·köy, kasaba ve 
şehir hudutları içinde çalıstınla • 
caklardır. Ancak kendi yesaitile 
beraber nakliyat işinde çalı';mak 
islivenler memleket içi mıntaka
ııındakigeri hizmetlerinde kulla -
sındaki geri hizmetlerinde kulla • 
dan küçii.k erkekler gece iliÇilii,in-

Diş Tabibi 

Ratip Türkoğlu 
.ı\.dre5: Sirkecide VIJ'aııa oleU ..,... 

birinci uı No. 28 
1111111eııe -il: Ölled.. sonra H-U. 

de, maden ve taş ocaklarının yeral
tı işlerinde, sıhhate muzır ve teh
likeli sanayide, yer ve su altı iş
lerinde, ı?eıınilerde lkömürcill ük ve 
ate...;Ukte kulhnılamıyacaklardır. 

Dün gecedenberi şehrimizde ya
ğan şiddetli yağmurları!an çok yer
leri seller basmıştır. Bıı meyan -
da Kasımpaşa, Eyüp, Bostancı -
Kadıköy yollarının bazı yerleri 
kumlar ve sellerin getirdiği mo -
fazlarla örtülmüş, Jopraklar yn. 
mnşadığından bazı araba vı oto
wobiller saplanıp kalmışlardır. 

BUGÜNKÜ YAGMURUN 
TAHRİBATI 

Bugün saat 12 de tekrar başlı
yan yağmur biraz sonra sağnak 

halini alınış ve Yemiş, Üsküdar, 
Kasımpasa, Ortaköy, Dolmababçe-

filoya karşı dalıa şanslı bir harbe Mareşal Peten, kabinesinde ha- 11 - Pazarlık 5/VIl/940 cuma günü Kabataşta levazun ve mübayaat ı;ubesin 
tutuşabilir. zı tadilat 3·apnuştır. dek:i alun komisyonunda yapılacaktır. 

ltalya Akdenizde kuvvetli b;,. İn_g-ilterede sulh cereyanlnrı ha· ııı - Şartnamesi sözü ıeçen subede görülebilir. 
k .. b ·"' sıl oklu.'"• hakkındaki haberler harekete geçme uzere u v-·: ~- IV - İsteklilerin pazalık için tayin olunan gün ve saatte tekli! edecekler 

yeti kollarken, diijer taraftan lç şundan galattır: İngilterede mu- . . .. . .. .. . . . 
denizlerd.e biT şeyler yapmağa te- hafazak:ir partisinde biri Çörçil'in, fl~~ ve miktar uzerınden yuzde 7,5 euverune parasile bırlikte nıezkô.r komisyom 

bb d b ·ı·r O da olsa olsa . . ç b 1 ,. · t· 1 t ınuracaaUarı. (5054) 
şe üs e e ı ı · di.i:ierı em er ayn ın rıyase ı a • 
Dalmaçya sahilieridir. Adriyatik tında iki ~rup vücude gelmiştir. 
denizi İtalyanın iç denizi sayı - Çörçil grupu harp taraftarıdır, 
hr. Oraya İngiliz filosunun toplu Çemberlayn grupu bu grupa mu
ve kuvvetli bir halde girmesi ve hal.efet ederek sulh peşinde koş -
İtalyanlarla harbe tutuşma,sı m1>11- maktadır. Bununla beraber, Çem
zuı. balısolamaz. berlayn geçen günkü nutkunda 

Şll halde İtalyanın deniz~ırı <SOnuna kadar harbe devam edi-

ı:::~·~~:~~ ~~ .. ~:~ı;~:e~':~no~t~ leceğini> söylediğine göre, İıWl -

* * I - İdaremizin Erzurum baş müdürlüğüne bağlı cAk> tuzlasında «66> acie' 

gölün inşası kapalı zarf usulile eksiltmırıye konmuştur. 

n - işbu inşaatln muhammen bedeli 25.84.o,ıı liradır. 

ın - Eksiltme evrakı 130 kuruş bedel ınukabilinde Galatada yolcu salon: 

karşısında inhisarlar uınum müdürlüğü tuz fen ;iUbesi..nden ve Erzurunıda İnhi
sarlar ba~ müdü.rlüğtinden alınabilir. 

IV - Eksiltme 10 temmuz 940 çarsamba günü saat on beşte Erzunımcll 

inhisarlar baş müdürlüğü binasındaki komi.'r,fonda yapılacaktır. 

V - İstekliler teklif evrakı meyanına şimdiye kadar yapm13 oldu.k:Wrı hl 

kabi1 işlere ve ticaret odasına kayıtlı olduklarına ait olan ve<:-!kaları da koya· 

.duiiu deniz hareketi için Cebe!ıit- terenin sulh istediği rivayeti ken
tarık vaziyetini beklemesi ve bu 

1 

diliğınden tek-Lip edilmşi oluyor 
zamanda da iç denizlerde bir şey- demektir. · 
!er yapmağa çalışması akla en uy- Son gelen haberlere göre Bel- caktı-. 
gun gelen hesaplardandır. çika hUkıimeti de Almanlarla Vl - Eksiltmeye iitirak edeceklerin ya diplomalı mühendis ve mimar olma· 

münferit bir sulh akdetmeğe ka.. lan ve bunu müeyyet vesikalarını teklil e\•rakı meyanına ilave e1n1eleri veya. 
Fındıklıda bazı yerlere seller 1-ıü- rar vermiştir. Başvekil Piyer!o h11I, inşaatın devamı müddetince işin ba~ında ya bir mühendis veya nivelmoc 
cum etmiştir. Bu yiizden müna.ka- hükiimtin bu kararını teyit e1ımiş- işlerinde meleke kesbetmil bir fen memuru istihdam etmeleri ~artt:r. 
lat ihtiyatla yapılmıştır. 1 tir. VII _ Muval<kat teminat miktarı yüzde yedi buçuk hesabile 1938 liradır. 

Bir duvar ç.öktüblr edam öldü ,....,_ __ ....,.__..., ___ _ 
lsviçrede taze ekmek 

Büyükadada Nizamda m numa
rada oturan 60 yaşlarında Ligor 
oğlu İstamak geceleyin halaya git
mek için dışarıya çılanış, fakat ha
lada iken duvarlar birdenbire çö
kerek, ihtiyar adam acılan yarıktan 
ve ili;: metreden asağıya düşerek 
ölmüştür. Ceset morga kaldırıl 
~tır, Tahkikat vapılınaktadır, 

satılmıyacak 
Bem 28 (A.A.) - •Stelani• 

_ Önümüooeki tammuz ayının bi
rinci gününden itibaren İsviçrede 
taze e'kmek satılıınıyacak, yalnll 
biı giinliik: bayat e!<ıneJt satıla -
caktır. 

Tem.inat için mil.il bankalar mektuplarile Bcın»a fiatlarından yüzde on beş nok
sanile milli esham da kabul edilebilir. 

vnı - Tek.li1 mektuplarını ve diğer evrakı havi zarflar ihale günü soal 
clb de kadar Erzurumda. inhisrlar bq tntidürlüğilne makbuz mukabilinde ved

lir. Posta ile gönderilen te.klinerin ihale saat.inden bir saat evveline kadar gelntılıl 

olması ve zarfın kanun! şekilde kapaWını.ş ııaıunması lizundır. 
IX - Postada vaki olabilecek fecikmeden dola)'l idaremiz bir cQn.a. mes'llA

yet kabul etmez. Bu hususta daha fazla tafsi!At alınalı: lstiyenlerlıı 1 üncü m» 
dede yazılı yerlere müracaatları c5018• 



KOK FIATLARI 
Eti Bank Ereğli Kömür İşletmeleri 

Müessesesinden : 
Z/12889 No. lu Bey'eti Vekile kararile tasdik edilen 5 No. lu 

Koordinasyon Hey'eti kararı mucibince kok kömürü işlerinin 
tanzimi müessesemize tevdi edilmiş olduğundan, Anlıra, İs
tanbul, İzmir ve diğer ..,hirleı i•in tesbit edilen satış fiatlarile 
umomi satış şeraiti aşa&"ıda bildirilmiştir: 

1 - FİATLAB: (Karabük, Gaz.hane, Sömikok için 
ayni fiat 

ANKARA 
Aııgari bir vaııon, hamule senedi üzerinm.ki D. D. 
YoJları tartısı muc:jbince olmak üzere müessesemi. 
zin veya müessesemiz ,eraitinde çalıtacak olup Be
lediyece gösterilecek tali depoların satış fiatı 
Müessesemizin merkezi depolarile yukarıda tavzih 
edilen tekildeki tali depolarda mütterinin vesaitine 
teallm - satış fiatı (Gazhaae deposu merkezi 4epo
muz mahiyetindedir.) 

İSTANBUL 

Müe88e9emizin Ye yine mllmaeseıniz ıeraıunde ça
lqacak olup kesa Belediyece ıı:österilecek tali ılepo 
aahiplerinin deı>Olanncla ve ıı:azhaneleıde müşteri
nin vesaitine teslim 

l_İZMiR 

Alsancak'da Belediye pzhanesinde müfterinin vesa
itine teslim (İzmir kok satış işleri İzmir BelediyeıL 
ne verilmiftir.) 
Dİ(;EB ŞEHİRLER 

Bu tehirlere Banka tarafuıdan satıJlar ancak (Fob) 
yapılabileceiiuden fiatlar töyledir: 

Fob Zonıı:uldak 
Fob Karabük 
NOT: 

~kok 
ıe.ıo 

Karabük 
Zl.IO 
18.50 

Bu tehirlerde Kok almak ntiyen ntıcılar, eğer o ııehir Be
lediyesi Etibank'a bir bayi ıöııtermemişse kendi namlarına 
ııerbestçe sipariş verebilirler. Ankara, İstanbul, İzmir haricin
deki askeri makamlar nya sanayi müesseseleri ihtiyacı için 
kok kömürü almak istiyenler Ankara':v.a Etibank'a müracaat 
ederler. Bu tehirlerdeki teshin koku satış fiatı yukandaki Fob 
fiata nakliye ve ton bqma muayyen bir kirın ilivesile mahalli 
Belediyelerce teshil edilecektir. 

Yukarıda mennubahis ukeri makanıların ve kıtaatın ta
lepleri müteoıhhitlere mukaveleleri muhteviyatına ııöre teslim 
edilir. 

İııtanbnl, İzmir ve Ankara'da Etibank merkezi depolarile, 
Gazhaneler Ye Etibank "'raitinde çalıf8cak, yani onunla ayni 
fiattan satış yapacak olup Belediyece 1'Ö5terilecek tali depolar 
haricinde kalacak semt depoları lıeza Belediyelerce ııösterilir ve 
bunların ıatıt fiatlan mahalli Belediyelerce tayin olunur. 

Z - MÜRACAAT YERLEBİ: Telefon No. 

ANKAKA: Etibaak Umum Müdürlüğü Ticaret Şubesi 3006 

İSTANBUL: EJUX';ıJ KÖMÜRLERİ iŞLETMESİ KOK 

SERVİSİ (Tophane t..kele Caddesi No. 28) '4761 
ZONGULDAK: .Ereğli Kömürleri İşletmesi Kok Servisi 145 

DKlER ŞEHİRLER: Etibanlı. Umum Müdürlüi:ti Tica-

ret Şube&i - Anlı.ara 3006 
3 - TALİ DEPOLAR: Tail Depo adresleri Belediyeler 
rafından ilin edilecektir. 
4 - TEDİYAT: Kok bedelleri tamamen pqin olarak tediye 
e.ı.ilecelıtir. 

5 - TESLİMAT: 
Resmi devair ve mü-atın derhal bağlantılarım yapmala

n ve ihtiyaçlarJDJ azami 31/10/1940 tarihine kadar tesellüm et.. 
meleri mecburidir. Aksi takdirde müessese taleplerinin vakti 
:samanile is'af edilmemesinden mes'ul bulunmıyacaktır. 

Ankara ve İstanbulda kalörifer tesisatı bulunan hususi bina 
sahipleri ihtiyaçlarını mahalU Belediyeler vasıtasiyle 
15/'1/940 tarihine kadar müessesemize bildirecektir. 

& - KOK CİNSLERİ:_ 
Ankara, İstanbul, İzmir için her cins kok kömürü ıçın tek 

satış fiatı kabul edilmiş oldufundan bunların sureti tevzii hak
kında tanzim edilmiş talimatname mucibince tevziat yapıla -
caktır. Hususi tevzi prtlan aşağıda l(Österilmiştir: 

Kalörilerleri olan resmi devair ve müessesat, apartman ve 
~air binalar Karabük ve bir kısım Gazhane koku kullana
cak, mütebaki Gazhane kokları Gazhanenin bulunduğu sem
tin ihtiyacına tahsis edilmi,tir. 
Sömikok, talep edildiği ve stok vaziyeti müsait olduğu tak
dirde, sobada yakılmak üz.ere mübayaa edeceklere verile
cektir. 
1-S~: 
Ankara, İstanbul ve fzmir'de talepleri karşılıyacak miktar_ 

da stoklar tesis edilmiş olduğundan ihtiyaçlarm sı:rasile karşı
lanması için aliıkadarların yukarıdaki adreslere müracaatları. 

Deniz Gedikli Erbaş Orta 
Okulu Müdürlüğünden : 

ı - Bu yıl Deniz Gedikli Erbaş orta ok.ulunun her üç sınJ:fma da talebe alı

Daeakt.ır. 1.tanbuldan is~kliler doğruca Kasımpasadaki okul mi..ıdurlll~e di&t!r 

aahallerdc buluoanlar Aakerlik fUbelerine müracaat edeceklerdır. 

İstıdaya tunlar baitl .. •.aoalrtır: 

a) Fotoğrafü ntlfus cüzdaru ft:fa nolerlikçe musaddak sureti (Yaş dtlzel

tenln veya tashih ettırılmış nüfus cuzdam kabul edilmez.) 

b) Bet wıı.Oı ilk okul ıehadetnamesi veya orta okul tasdiknamesi (Doiru
dan dotru;ya ıonı1 ıeçmek ve pJıadetname veya tasdikanmenin uzerm
~ bır ııeneden lazla zaman ceı;meıniJ olmak ltzımdır.) 

C) Üzerinden bir sene ceçme!UİI çiçek qı kAjpdı. 

d) Gerek kendisinin gerekse ailesinin Türk ırkından olması, kötü ahlAlı: ve 

fena töhret sahibi olmadıltlarına ve ıııahl<WniyeUeri bulunı:ııadıtma dair 
hüarn.ihal kAgıdı. 

2 - Birinci sını1 için ya, 12 yj bitirmiş ve 16 yı bitmnemil bulunmak, ilıcinc.i 

-.e uçüncü sınıflar için de birer ;yaş larkh bulunmak lbıındır. 
3 - Bu yaŞlara ait boy ve atırlık hadleri mektep mUdüriftli'""' '«.' ,.e AM'.er

lik şubelerindeki askeri lise ve orta okullar tali.natının 71 inci m~oueW özlerıne 

gygun olmalıdır. 

4 - isteklilerin bu şartlardan maada Derıiz. hastanesince yapılacak ııhh1 

muayenede sağlam çıkması ve yapılacak ıeçme ıınavınd• k.aı:anmaları da la

zııudır. 

6 - Tuk ndaJd .,.rtıan Jıa12 taıeıı.ıerden 1 inci oınıfa k!Q't olunmak uti;ren

ler ı Haziıacdan - ve 2 incı, 3 üncü aınıllcıra kayt olunmak iati;yenler _ Bu 
pru!!ann 114() tedrisatı erken ba§lı;yacajlından - hemen evr:Wlc birlılı.te ıne~~ 

-dürllllllnt ınuracaijll,an ilNı olunur. ( U24) -

Gayrimenkul Satış Jlcinı 
lstanbul Emniyet Sandığı ~r üdürlüğünden : 

Mehmet Gülerin 24336 hesap No. sile sandığın .,,dan aldığı (900) liraya 
karlı birinci derecede iPotek edip vadesinde borcunu vermediğinden hakkında 

7apılan takip üzerine 3202 No. lu kanunun 46 ~ı maddesinin matu!u 40 ıncı 

maddesine göre satılması icabeden Fatibde esk.1 Haraççı Muhittin yeni Sinanağa 

mahallesinin eski Çukurhamam yeni mektepli soka&ında en eski 3 eski 5 yeni 6 ka

pı No. lu evvelce arsa ıimdi kAgir bir ev tamamı bir buçuk ay müddetle açık art

tırmaya konmuştur. Satış tapu .sicil kaydına göre yapıJmaktadır. Arttırmaya gir

mek istiyen (362) lira pey akçesi verecektir. MilU bankalanmızdan birinin te

minat mektubu da kabul olunur. Bhikmiş bütün vergilerle belediye resimleri ve 

te118liye rüsumu borçluya aittir. Arttırma şartnamesi 3/7/940 tarihinden itiba

ren tetkik etmek istiyenlere sandık hukuk işleri servisinde açık bulundurula

caktır. Tapu sicil kaydı ve sair liızumlu izahatta şartnamede ve takip dosyasın

da vardır. Arttırmaya a:irmiş olanlar, bwılan tetlcik ederek satılığa çıkarılan 

gayrimenkul hakkında her fe'Yj öğrenmiş ad ve itibar olunur. Birjnci artbrma 

14/8/94-0 tarih.ine müsadit çarşamba günü Cağaloğlunda kain sandı'ğımızda saat 

10 dan 12 1• kadar ;yapılacaktır. Muvakkat ihale yapılbi!mesi ıçin tekli! edile

celı: bedelin tercihan alınma11 Jcabeden gayrimenkul mükelletıyellerile sandılc 

al""8ğım tamamen geçmiş olması prttır. Aksi takdirde son arttıranın tahhüdü 

balı: kalmak tartıle 29/8/940 tarihine müsadi! perşemıı. ıünü ayni mahalde ve 
ayni saatte son arttırması yapılacaktır. Bu arttırmada gayrimenkul en çok arttı

ı:anın üstünde bırakılacaktır. Hakları tapu sicillerile sabit olmıyan alakadarlar 

ve irtüak hakkı tabiplerinin bu haklarını ve hususiJe faiz Ye maaarife dair iddi

alarını llAn tarihinden itiabren ;yirmi gün içinde evrakı mlısbitelerıle beraber da

iftmize bildirmeleri Jaıımdır. Bu ırureıle haklarını bjJdirmemiş olanlarla hakları 

tapu ıicillerile .abit olmıyanlar satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar .. 

Daha fazla mallimat almak istiyenlerin 939/712 dosYa No. sile sandJgımız hukuk 

jllcri aervisine müracaat etmeleri lüzumu ilfuı olunur. 

* * DİKKAT 

Emniyet ııandıtı, sandıktan alınan ıa:yrimenkulü ipclek göstermek isti;yen

lne m\lhamminlerimiz.in koymua olduğu kıymetin yüzde 40 ını tecavüz etmemek 

beTe !bale bedelinin ;yarısına kadar borç vermek ıuretile ltola;y !ık göstermekte-

dir. (5436) 

Gayrimenkul satış ilanı 
lıtanbul dördüncü icra memurluğundan: 

:Mül,ga yetimler sandığına ipotekli olup yeminli üç ehli 
vukuf tarafından tamamına (375) lira kıymet takdir edilen Be
~taşta Cihannüma .mahallesinin Ma7.'!ıarpaşa ookağında eski 2 
mükerrer yeni 22 sayılı ve :bir tarfilı Ayşe Münevver hane ve 
bahçesi ve bir tarafı şehremaneti memurlarından Mehmet hane
ei ve tarafeyni tari1riiiın ile mahdut 62,50 metro murabbaı olan, 
evsafı ve mesahası yukarıda yazılı olan arsa gösterilen şerait 

ve<;hile açık arttıııma ile Eatılığa c;kaırılanıştır. 

EVSAE •e MESAHAS I 
Mezkur arsa yangın yerinde olllt:l köşebaşında J:ıulunduğu ve 

tapu kaydına göre 62,50 metre mural:Jbamdadır. 
1 _,!şbu gayriınenkuloiin arttırma şartnamesi 19/7f940 tari

hinden itıbaren 938/3816 numara ile İst;ınbul dördüncü icra da
iresinin muayyen numarasında herkesin görebilmesi için açıktır. 
İlanda yaz1lı olanlardan fazla malü:mat al.malt istiyenler işbu şart
nameye ve 938/3816 dosya nıınıarasile memuriyetimize müracaat 
etmelidir. 

2 - Arttırmaya iştirak için yukarıda yazılı klymetin yüzde 
yedi buçuğu nisbetinde pey veya milli bir bankanın teminat 
mektubu tevdi edilecektir. ('Madde 124) 

3 - İ.pote'k sahibi alacaklılarla diğer alfı.kadarların ve irtifak 
hakkı sahir~crinin gayri menkul üzerindeki haklarını hususile 
:Caiz ve masrafa dair olan iddialarım ilan tarihinden iUıaren yirmi 
gün içinde evrakı müsbitelerile birlikte memuriyetiınize bildir
meleri icabeder. Aksi halde hakları tapu sicilli ile sabit olmadık
ça satı.ş bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde arttırmaya iştirak edenler arttırma 
§artnamesini okumuş ve lüzumlu maltımat alıınış ve ıbunları ta
mamen kabu.J etmiş ad ve itibar olunurlar. 

.otanbul b irinci kft memt~•iuğmıdan: 
Sirkecide Hocapaşa mahallesinın 

Hocapaşa ııokağında esJti 53 yeni 57-
67/l kapı ve 11 ada 3 parsel numaraJı 
Merzitool Kara mustala paşa vakfın
dan 40, 60 metre miktarında b.mamı 

(6500) altı bin beş yüz lira muhammen 
kıyınetli evvelce dUk.künı havi k<igir 
otel e1yevm apartınıan haline ifrağ e
dilmiş dükkanı havi gayrimenkulün 
hududu: Bir ta.ı-afı arabacı İbrahim 
dükkiını bir taralı Hatice hanım dük
kiru, arkas1 Hocapaşa hanı t.araf1 ra-
bii tarikı3m ile mahdut. • 

Birinci kat zemini çjmento dOşeli o
lup dükkanın Jçinden bir merdivenle 
bodruma inilir, di..ıkk3nın yanından 

bir kapı He girildikte çimento dôkme 
merdıvenle çık.tlır, zemiru çimento dö
&eli bir aralık bir abdesthane bir mus
luk Jkj oda ve umıni çuncnto döşeli 
bir arahk manaill mı.ı:tta.k: cıbı iı:;t.ımaı 

edilmektedir. 
İkincı kat birinci katın aynıdır. 
Uçüncil kat tahta bcilme ile lelrik 

edilnuş olup zemını çimento d()şeh bir 

sola üstünde ikı oda bır abdesthane var
dır. Abdesıhanenın zeınınj çımento J 

doşeHdır. Taşlık uzerınde ayrıca bır 1 

dolap vardır, tavan ve kapılar yağlı 

boyalı ve merdivenler mozaik olup de- . 
mir parmaklıklı korkulugu vardır. Ter ... : 
kos suyu, elektrik ve hava gazı tesisa
tın1 havi bu bayrımenkul birincı .kattan 
itibaren şahnişli olup üstü alafranga 
kiremiUe ôrt.üludur. 

İşbu gayri menkuldeki Yani oglu A
ristidiyc aıt Emine Ta13ta ipoteklı bu
lunan 120 hissede 36 bisse~ınin açık 

MADEN KOMORO SOBAlARI 
İstanbul, Edirne ve Kırklareli vilayetlerinde mahrukrl 

kanununun şümulüne giren devair, mücsscsat ve sair 
binaların 

NAZARI DiKKATiNE 
Maden kömiirii sobası ihtiyaçları geçen sene olduğu gibi 

Eti Bank Mahrukat Bürosu tarafından imal ettirilen 

DETA ve NUP'1 
Tipi sobalarla temin olunacaktı r 

940 - 9H kışı soba ihtivacı için lazım gelen siparişin 15/7/f: 
tarihine kadar atideki adrese mektupla bildirilmesi rica a ·ı 
nur. İşbu tarihe kadar ihtiyaçlarını bildirmiyen veya siP~r·ıp 
mektubu vermiyen binalarm bi lahare vaki olacak talepJer1111 ı 
nazarı itibare alınmıyaeağını ve bu hususta mes'uliyet kab~. 
edilmiyeceğini 20 haziran 1940 tarihli 1180 sayılı Eti Bank lll• 

rukat Bürosunun tamimine istinade;ı arzederim. 

M. EMiN ÖZLER 
Eti Ban k Mahrukat Büroııu İstanbul, Edirne •t 

Kırklareli aoba Blltıf a j.:ınlığ, 

Galata, Rıhtım, Kefeli Htseyin han kat 4 No. 30 
Telefon: 4144ll - Te1graf adresi: ÖZLER, İstanbul 

arttJrma ile satılmasına karar verilmiş- Siirt Belediyesinden : . 
tir. 13llP 

Mezkür hisse 1/8/940 tar.i.hli per ... Su tesisatı için eksiltmeye çıkarılmış olan çeJjk ve font borulara itl 

i embe günU saat 12 den 14 e kadar madıjından 15/6/940 tarihinden itibaren paıarlJğa konulınuştur. Taliple! .. 
. ·ıılJl ' 

birinci icra odasında açık arttrma ile kara, İstanbul ve Siirt belediyelerine müracaatla şartnameyi ı:örmeJerı 1 

satılacaktır. Yevmi mezkürda teklif e- ı ....A nur. (5412) __..- ..ı 
dilen bedel hisseye jsabet eden mu -
hammen kıymetin yüzde yetmiş beşini 
bulduğu takdirde en çok arttırana jba
le aksi halde en çok arttıranın taab -
hüdü baki kalmak üzere arttırma 1:5 
gün daha temdit edilerek 16/8/940 ta
rihli cuma günü saat 12 den 14 e kadar 
ayni yerde yapılacak ikinci arttırmada 
en çok arttırana ihale edilecektir. 20 
senelik taviz bedeli ve yüzde Jki buçuk ı· 
tellclliye ve ihale karar pulları müşte
riye ait olup vergi vesair borçlar satış 
bedelinden ödenecektir. 
Arttırmnya !ştirak için kıymetin yüz .. 

de yedi buçuk nisbetinde pey akçesi 
veya milli bir banka teminat mektubu 
verilmesi lhımdJr. ipatek sahibi ala
caklılarla diğer alacaklıların ve irtifak 
hakkı sahiplerirun gayrimenkul üze -
rindeki haklarını hususile faiz ve mas
rafa dair iddialarını il:in tarıhinden 
itibaren 20 gün içinde evrakı nıüsbite
lerile birlikte memuriyetimize bildir -
meleri 1cabeder. Akai halde hakları 

tapu sicilhle sabit olmadıkça sat.aş be

delinin paylaşmasından hariç kalacak
lardır. 

GOsterilen günde arttırmaya iştirak 

edenler ıarbıameyi okumu~ ve lüzum
lu n1a10matı almış ve bunları tamamen 
kabul ~trniş ad ve itibar olunurlar. 

Satış peşin olup müşteri parayı ver
mezse ihale kararı fesholunarak ken
disinden daha evvel en yüksek tek -
lifte bulunan kimse arzetmiş olduğu 

bedelle alınağa razı olursa ona olmaz 

veya bulunmazsa hemen 15 gün müd- ı 
detle yenjden arttırmaya çıkarılarak 

yapıJacak satış neticesinde ikı bedel 
arasındaki faı k ve mahrum kalınan faız 
müşlerii evvele tazmin etüriJir. 

Fazla melümat almak jstiyen1erin 
1 

1/7 / 9•0 tarh inden itibaren daiı~emizde: 
939/2186 numara ile açık bulundurulan 11 
şartnameyi görmek üz.ere daireye mü
racaatları ve arttırma için tayin edilen 
gün ve .satte hazır bulunmaları ilfuı 

olunur. 

Eyüp icra memurluğundan: 

Gayrimenkul satış ilanı 
İstanbul dördüncü icra mecuıluğund•tı: 

Mülga yetimler sandıl!ına ipotekli olu·p yeminli üç ehli ~:J 
tarafından tamamına (250) iki yüı elli lira kıymet lronulall e~ 

bahçede Karabaş mahallesinde Zeynelağa sokağında eski ıı .. ;r41 
17 ve yine ayni mahalde eski 11 yeni 17/l sayılı hane ile Jllu il 
bahçesinin aşağıda gösterilen şerait dairesinde açık arttırııı3 

satılıt:a çıkarılmıştır. 

E VSAFI 
•• jJI 

Gayri menkul zamin kat ü~erine bir odadan >baret oJuP 
1~

de iki sabit dolabı mevcut !bulunduğu ve bir tara{ duv&:·ı .en ııd. 
halinde harap olup diğeri ahşaptı:r. Bahçesinde bir sarnıç bif ,J 
ve yedi roeyva fidanı mevcuttur. Bahçenin iki tarafı bOSıarı~oıl 

olup tahta perde ile çevriliniş bulunduğu ve tarafeyni açık 0 

ğu ve halen 13 nümerotaj nımıarayı havi bulumnaktadır. 

MES AHA Si 
351 metre mural:ıbaı olup bundan 24 metre murabbaı iiztr 

de bina .mevcut olup diğer k;ılanı bahçedir. tıı~ 
1 -Işbu gayr.iımenkuliin arttJrma eartnamesi 19/7 /ıWJ ,ıj 

bin<len itibaren 938/3969 numara ile İstanbul dördüncü icr\ı~ 
~':sinin muayyen mımarasında herkesin ııörebilmesi ;çi~ acışa~ 
Ilanda yazılı olanlardan fazla malfımat almak istiyenler ışbll ~ 
nameye ve 938/3009 dosya mımarasile memuriyetirnize miir3c 
etmelidir. .. ıı! 

2 - Arttıııınaya iştirak için yukarıda yaz1lı k:ıymetiıı Y~~ 
yedi .buçuğu nisbetinde pey veya milli bir bankanın teı!l 
mektubu tevdi edilecektir. (Madde 124) . til~ 

3 - İpotek sahibi alaca!klılarla diğer alakadarların vt ır~ 
·hakkı sahiplerinin ııayri menkul üzerindeki haklarını ııus. 
faiz ve ırnasrafa dair olan iddialarım ilan tarihinden itbareıı \ı 
~ içinde evrakı müsbiteler ile birlikte memuriyetımiıe oı 
meleri icabeder. AkSi halde hakları tapu sicilli ile sabit 0Jrll

3 

ça satı.ş bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. 
4 - Gösterilen günde arttırmaya iştirak edenler artı•; 

~artnamesini okuımuş ve lüzumlu mallıanat almı.ş ve bunlar 

mamen ikaıbul etnniş ad ve itibar olunurlar. ı6 

5 - Gayri'menkul 8/8/940 perşembe günü saat 14 den 16 ya 
kadar İstanbul Dördüncü icra memurluğunda üç defa bagırıldık
tan sonra en çok arttırana ihale edilir. Ancak arttırma bedeli mu
hammen kıymetin yüzde yetmiş beşini ıbulrnaz veya satış istiye
nin alacagına rüçhanı olan diget. alacaklılar bulunup da bedeli 
bunların bu ııayri menkul ile temin edilmiş alacaklarının mec -
muundan fa zla çık.nıazsa en QC>k arttıranın taahhüdü baki kalmak 
üzere arttırma on beş gün daha temdit edilerek 23/8/940 cuma 
günü saat 14 ten 16 ya kadar İstanbul dördüncü icra memurluğu 
odasında arttırma bedeli satış istiycnin alacagına rüçhanı olan 
diğer alal;al.Jarın bu gayri menkul ile tımıin edilmiş alacakları 

meamuurıdan fazlaya çıkmak ve muhammen kıymetin yüzde yet
miş beşini tutmak şartile en çok arttırana ihale edilir. Böyle l:ıir 
bedel elde edil.mezse ihal yapılmaz ve satış 2280 numaralı kanuna 
tevfikan geri bırakılır. 

DÜZEL 'l'.M.E: Son telgraf gnzetesinin 
1 30/ 5/ 940 tarihli nü;o;hosında, Mehmet 

İhsan ve saireye ait arsanın sabş ila
nında, ikinci arttırmanın 16/ 7 /940 ta
rihine müsadi! sah günü yazılmaıu ıa
zın1 iken yanlışlıkla (çarşamba) diye 
yazılmış olduğundan keytiyel tashihen 

5 _ Gayrimenkul 8/8/940 perşembe ı:ıünü saat 14 de~ rıld. 
kadar İstanbul Dördi.incü icra memurluğunda üç defa ,bai!

1 r ııı 
tan sonra en çok arttırana ihale edilir. Ancak arttıı>ma bed".'.ıiı 
harn<men kıymetin yüzde yetmiş beşini bulmaz veva satıs ~ed 
nin alacai(ına rüçhanı olan di~er alacaklılar bulunup da Jl'ı-: 
bunların bu ııayri men.kul ile temin edilmis alacaklarının lı;ıt 
muun<lan ıfazla çıkmazsa en çok arttıranın t;ıahhüdü baki k

3
c 

üzere arttırma on beş gün daha temdit edilerek 23/8/940 W 
günü saat 14 ten 16 ya kadar İstanıbul dördüncü icra orııeıP'ır 01 
odasında arttırma bedeli satıs istiyenin alacai!"ına rüçhaııı ~I 
diger alfıkalıların bu gayri menkul ile temin ed::mis alac

3 
, 

6 - Gayri menkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya 
verilen mühlet içinde parayı vermezse ihale kararı fesholunarak 
lı:.en<tisinden evvel en yfrksek teklifte bulunan kimse arzetmiş ol
duğu bedelle abnaga razı olursa, ona, olmaz veya bulun -

mazsa hemen on beş gün müddetle arttırunaya çıkarılıp en QOk 
arttırana ihale edilir. İki ihale arasındaki fark ve geçen günler 
için yüzde beşten hesap olunacak faiz ve diğer zararlar ayrıea 

hükme hacet kalmaksızın roemuriyetimizce alıcıdan taıhsil olu
nw·. (.Madde 133) 

7 - Alıcı arttırma bedeli ha_ricinıle olarak yalnız tapu ferağ 
harcını ve yiruni seneli.k vakıf taviz bedelin ve ihale karar pulla
rını vermeiie mecburdur. Müterakim ver.ıtiler tenvirat ve tanzi
fat ve tellaliye resminden mütvellit belediye rüsumu ve mütera
kim vakıf icaresi alıcıya ait olmayıp artımına bedelinden tenzil 
okınur. İııbu gayri menkul yukarıda oııösterilen tarihde İstanbul 
dördüncü icra memurluğu odasında işbu ilan ve j!'ÖSterilen art -
tıııına sartnamesi dairesinde satılacal!ı ilan olunur. 938/3816 

İstanbul 3 üneü icra memurlu
,tundan: 

Bir alacağın temini i,;in hacze.. 
dlli:p paraya çevrilmesıne karar 
verilen 65 ton muhtelif yuvarlak 
demır çubuk ve çember demır 
Galata Bahlwazar Şarap İskelesi 
Kardeşim sokak 50/ 1 numaralı de- , 
mir mağau.sında 9/7 /940 günü sa
at 16 da birinci açık arttırma, işbu 
gün kıymeCJnin yüz<le yetmiş be
şini bulm.adıöı t""'d:irde llfl/940 
ııUnü ayni mahal ve ayni saatte 
ikınd açık arttırma ile satılacağı 
llAn olunur. (27829) 

İstanbul üçiıocü icra memurluğun _ 
dan: 

Mahcuz olup paraya çevrilmesine 
karar verilen 115 ade1 460 lira mu -
hammen klymeUi 2.75X2 eb0adında 

muhtelif renk ve çi~kU acem isi du
var basmalannıa bırinci AÇık arttır -
ması 3/7 /940 çarşamba cünü .. at 14 
ten 16 ya kadar ve muhammen kıy -
metinin yüzde 75 ini bulmadığı tak
dirde iklnci açık arltirmasının 5/7 /940 
cuma günü ayni saatten it.ibaren bü
yük çarşı Divrik sokak 46 8 '48 numa
nılı dükk~n önünde açık artttırma.ı 

ırureWe aatılacaiı JlAn olunur. 940/2228 

ilAn olunur. 940/ 303 

,.._ ............ ~, 

Acele .Devren Satılık 1 

KIRAATHANE 
1 

Fatihte Macar Kard~ler 1 

cadde;inde Kırıstal Kıraatha
nesı acele olarak devren satı-
lıktır. 1 

Müracaat: Fatih Posta kar- ıf 
şısı Ege Apr. No. 18/2 Emlak !' 

alım, satun Bürosu. 
Sahibi: Tevfik Başaran 

ZAYİ 
929 - 930 senesinde İstanbul erltelı: 

lisesinden aldığım şehadetnamey j zayı 

ettim. Yenisl.ni çıkaı·acağımdan zayiio 
hükmü yoktur. 

İlhami Turkoğlu 

Beyoğlu Birinci Sulh Hu
k uk Hakimliğinden: 

Hazinenin ŞJolide Gebeltu ııokağm _ 

da Si.ınbüllü apartımanda 1 No. da 

Sadrettin aleyhine açtığı davada: Müd- , 
deialeyhin ikametgfıhının meçhuliye -

tine mebni mahkemece il~nen on be;ı 

elin müddetle tebligat icrasına karar 

verilmiş olduğundan mahkeme günü 

··z.de 
mecmuundan fazlaya çıkmak ve muhammen kıymetin yll ... Je 

mis beşini tutmak şartile en çok arttırana ihale ed"ilir. ]'!Ol ııll 
bedel elde edilme:ıse ibal yapıhrıaz ve satıs 2280 numaralı ı;a 
tevfikan geri bırakılır. .e 

6 - Gayri menkul kendisine ihale olunan kimse derlı31 rı:r 
verilen mühlet içinde parayı ve.ımezse ihale kararı feshoW jŞ 
kendisinden evvel en yüksek teklifte bulunan kimse arzclı;ıt ll\ll 
dul!u bedelle alınai!a razı olursa. ona, razı olmazsa veva b 
rnaı.sa hemen on beş gün müddetle arttmmaya çıkan!ıP e!l~rıl 
arttırana ihale edilir. İki ihale arasında.ki fark ve ııeçeJl ~ ,1 

için yii2ıde besten hesap olunacaık faiz ve dij!er ~ararlar ; 
hül<me hacet kalmaksızın meınuriyetiıııizce alıc11Jan tıı.lıS 
nw·. (Madde 133) ıe 

7 - Alıcı arttırma be<:leli haricinde olarak valnız tapıı ~ 
harcını ve yimni senelik vakıf taviz bedı>lin ve ihale karar 9 

rıru venınege mecburdur. Müterakim verııiler tenvirat ve -ıe 
fat ve tellaliye resminden mütvellit belediye rüsumu ve Jll~~ 
kim vakli karesi alıcıya ait olmayıp arttıııına bedelinde" rı~ 
olunur. İşbu gayri menkul yukarıda ~österilen ıarihde fstı'9ıl 
dördüncü icra meınur.luiiu odasında iş.bu ilan ve gösterile~ 
tınma şartnamesi daıresinde satılacagı ilan olunur. 93S/ -

olan 18/7/940 saat 9,30 da mahkemeye 'p.ı1,&,;ı:ıı,~ .. 
bizzat veya bilvekfi.le gelmeniz tebliğ 

makamına kalın olmak üzere il~ olu-
nur. 1160/1727 


