
TİYA!'RO KURULACAK 1 bulunmak üzere İstıanbula kadar 
~mu., Bankanın meclisi idare a-

~ 1 za1an da ayni maksatla ~elecek-
Ten~aeı tiya~unun $işharıe lermtt. _ . 

karakolu yerinde kurulmasına lat- Kend~ ile RO~ bir Raze~ 
ra verilmiş. Aynca Taksimde de muharrırmın sualle~e. . v.erdigı 
büYiik bir tivatro saı-ayı yapıla- cevapları ,?kudu~. H~ırısı h~k
cam•a Bunl.aruı hepsi iyi. has kın~a kat ı mahiy~tte bırşey soy-

. lemıvor. Ya tahmıne, va kanaate 
amma tiya~a hangi eki1>ler o;- istinat ediyor ve .. hepsinin tetkik 
nlY8CAk. kimler tıenwil v~ · · edleceAinı bildiriyor. Ondan sonra 
&alddeın Ertulnı1 M~ b~ e se- anladım ki Halk Bankası .renel di
Gede ~ olmusa bır piıyesı, biz- rektörü ile ıbecim aramda yine 
sat o~arcfı; Onu ~~ R~ yJıl Halk Bankası ve hatk sandıklan 
ve bu kıs tıvatroda gormedik. !aıaliyeti arasında büyük mikyasta 

- Y~ ~una ne buyurulur?. bir bill!i ve vukuf farkı yok. 
Demimz.. 1:'-ı.:d b' 

ILABt AKA 
SEN MislN BU?. 

Bizim bildWmiz, edlı>. roman
cı, meb'us Aka Gündüz vardır. 
l'akat. meler bir de şövle alelMe 
ve klisik tavsifi i~inde chususi 
muhabirimilden• kaydlle ifade e
clllen bir Aka Gündüz varmış. E
lw. b&vle o!.rrıasaıydı Tan "'8Zete9i 
her üç buçuk satırlık havadisin 
buma chWIUll muhabirimiz• den 
Wlflljııi koY'\11> eltına Aka Gün
düz imzasını atar mıydı? 
tıan ~vriihtivart: 
- İllhi Aka sen misin bu?. 
Dememekten kendisini alamı • 

.!. 
BALK BAN,KASI 

)d)Dtla'C VB BEN 
Ankandan Halk Bankasının ge

nel diırektörU ~eniş bir tetkikte 

Yumruklu maç 
davası 

Gaı.tasaray - Demirspoır futbol 
kulüoleri arasında yapılan bir 
maQta hakem Tarıla yumnıkla -
mak snçi 'e mahkemeye verilen De
mirsoor kalecisi Necdetin muha -
temesioe dün U*iidar asliye ceza 
mahkemeainde devam olunmuştur. 

!DülJık.ü celsede evvell Ankara
dan ~elen bazı şahitlerin istinabe 
... """'~~ •1ı":ltffade1eri okunmuş
tur. J:SUJıMr ifide1erinde ısrar 
etmekte olduklarını söyllmişler -
dlr. İlk ifadeleri hakem Tarığm da 
kaleci Necdeti tahrik ettiği ve 
yumruk vurduiu merkaindedi:r. 

:MütealDben hak ~m Tarığa ait 
1'ıbbiadliden «elen mü1t1ene rapo
ru okunmuştur. Raporda Tarı~ 
yf1zündeki yarenın hafif bir iz bı
raktılı zi.kredtliyordu. 

Necdetin vekili Suat Tahsin va
ranın devamlı SUl'ette iz bırakan 
maJıfyıette olmadıluıı, w Tarığın 
tahrik ve mukebele ewtme işa -
ret edel'9k Necdetin auçlu olma -
dı~ llÖylamiftir. 
Tanjın vekili ise izin daimi k&

*ab rap<mla sabit oklulwıu, bu
mm yüzün 4f*Hni ve JriizelHğini 
üılM edecek mahiyıette oldu.junu 
ve keyfıyetin müekk.ilinin mahke
meye oelbi1e görünce ınııa,ıJacab• 
m söylemitür. 

Mahbme, Taniın celbi için bN-
ka ~e kalm11tır, 

.-ı en ır: 

- Hikmeti hük'Ctmet.. 
Lifi vardı. Bu da belki bir: 
- Hikmeti halk ve bankacıhk ..• 
Dır! 

HA GÖZ'CM 

CESARET .. 

Haııı> "-ladılı vakit Almanla· 
nn enönce taarruz edece~eri tah
min edUivord u. Rimdi mü ttefık -
lerin de taarruz edebilece~inden 
bahsedüivor. 

Bizim Reşat Fevzi ile kon\14U -
yorduk da: 

- Ha l(C>züm cesaret!. 
Dedi ve.. ilAve etti: 
- İki taraftan biri ta.-rm etse 

de $U barı> 194ıl veya 1942 ye kal
ma.den bitse. Bunun için ben iki 
tarafa da atılJ(anlık ve cesaret tav
siye ediyorum .. 

AHMET RAUF 

,.Yazanı t.kead. F. SERTEU.I 

BAR Ç}ÇEKLERI 
· N.6s-r 

Erzincanlı Sınai mamulihmızda 
talebe milli işaret bulunacak 

Bunlar Niaan~a askeri 
.mekteplere _tercihan 
kabul olunacaklar 

Nizamnamenin tatbik mevkiine konacağı 
alakadarlara bildirildi 

Son ~dlerde zelzele mmtaıkala- Tekmil yerli sınai mamulatrmı-1 mıyan yerli sınai mevadın memle-
rında.n bazı taıebel'erin askeri mek- zın işaret'enmesi içi.n İktısat Veki- ketimiz dahilinde satışı ve harice 
tepl~re girmek için muhtelif ma- letince yeni bir nizamname hazır- 1 gönderi1anesi memnudur. Yabancı 
kanılara müracaatta bulundukları lanmıştır. Bu kHe Devlet Şürası meırn1eketlere gönderilecek mai -
gör.ülmüştür. ve İcra Vekilleri Heyeti tarafın - ların üzerlerine bulunacak olan 
YaptıAuruz tahkikata l(Öre, zel- dan tetkik ve tasdik olunan bu ni- remiz ve milli alametine ilaveten 

zele feliketine uğrıy.an Erzincan zamnamenin bazı mühim esasla- ayrıca; bir yabancı cW ile de Tür· 
askeri orta okı.ilu talebeleri diğer rını yazıyoruz: kiyede imal ol'dukları yazılacaktır. 

Yangın 
tecrObesi 
Bütün mekteplerde 
korunma için ameli 
tecrübeler yapılacak 
Maarif Vekaleti; devlete ait bi

nalarla Vekillik tarafından ıldra UP. 
ıtutulan biınaların yanRma karşı 
korunması için yapılacak teşkilat. 
hakkında yeni esaslar tesbit olun· ı 
mustur. 

aslreri okullara tamamen yerleş - İcra VekUleri Heyeti tarafından Bu .kabil maddelerin stok miık-
tirUmiş olduklarından bu mek - tavin ve ilan edilecek olan tekmil darlarının alakadarlar tarafından 
teplet'de halen talebe kabul olu- yerli mamul w yarı mamul sınai bir beyanname ile mahallin en bü
nacak hiçbir yer kllim8tnıştır. mevadın üzerJıerlne, zarf veya am- yük idare memuruna bildirilmesi ı 
Di~er taraftan askeri mektep • balijl&Tına veya etike~erine; ko- 1 mecburiyeti de vazolunabileoektir. 

lerhı 194-0 • 1941 tedrisat senesi 
1 

lay.lıkla J{öriilebileoek ve silimni- Bu nizamnameye riavet etmiyen
isfn yeni talebe kayıt w kabulüne yecek ıpekilde cTürk mal1> ibaresi ı8r müddeiumı.ımiliklere 1ıeısllm o
~elecek ay yani nisanda başlanıl- yazılacak: bu ciimrenln konulaca~ lunacakılardır. Bunlar 1750 numa
ması kararlaştınhnıştır. Bu kayıt yer voksa (T. M) remzi ve lüzu- ralı kanuna ggöre cezalandı.rıla -
ve kabul esnasında ze?zele fela - munda da ayrıca ·bir cmillh ala- caklardır. 

Dün maarif müdürlüAüne bil -
dirilen bu husustaki ıemre göre 
tekmil mekteplerdeki elektrik te
sisatı 6 ayda bir kere mmmıi ola-
rak kontrol ve bozuk .aksamı tamir 
<:fulnaealatır. 

Bundan başka; bmalar dahilin-
de ıka~ıt ve buna benzer yakacak. 
kolaylıkla tutu..;acak olan eşya bu
lundurulmayıp bunlar sandıklar 
içerisinde muhafaza olunacaktır. 

~etine ub'amış olan yerler talebe- meti konacaktır. NizamnaıtlE neşri tarihinden 15 
lerinin askeri mekteolerimize tıer- tl'zerlerinde bu allmetler bulun· gün sonra mer'i olacaktır. 

Taft!be ve okul müstahdemleri
nin yang111 vukıuunda ne suretle 
bareJ<et eckceklerini tesbit etımek 
üzere tecrübeler icra olunacaktır. cüwın kabul ohmmaları da takarrür 

e~:ı:-;unasebe•ıe askeri liseler Lülebı rgaz Halkevinde Temsiller 
müfettişiliği bu kabil talebelerin 
şimdiden kayıt ve kabul k&4ıtla
fını ve ve9iıkalarını bazırlıyarak 
vaktinde askerlik şubelerine mü
racaatları icabettiımi tebliğ et -

Bunlardan her mektıepte .yangın 
söndürme ekir l _ i. d ... tc~il olu
nacaktır. Ayrica her okulda behe-

miştir. 
--000,._..-

Yıhnaz sahneye bakarak güldü: arbdatla ~ tutuftuk.. Şu 
- Biraz sabırlı dl. Ve kat'i bük- revüdeki mavili kJz (Selma) de -

münü vermekte o kadar istical et- jil mi! 
me. Neticeyi bekle!. Sotirl yava-ca mmıu:rwı kuı.. 

Revünün birinci perdesi blt - ima iiildi: 
mitti. - Bu kı2t1arm hic birini .tanlml-

Teneke buhranı ve· 
kilete bildirildi 

1 
mehal fenni va~ın söndürme ci· 
hazları bulunacaktır. 

j !Mekteplerde hic bir kimsenin 
ya bması esasen menedilmiş oldu-

1 ğundan bu emre riayet etmiyen • 
1 ler Rörülürse siddetle tecziye olu
nacaklardır. 

000 

Postada yeni bir 

ımara alacaklar ve sıra ile mua
mele göreceklerdir. 

Tarihin en ya-kın ve en 
heyecanlı vak'ası olan ... 

Rus - ~v.usturya harbin.in en 
şiddetli günlerinde yaşanan 

Büyük bir aşk romanı 
Otel 

Emperyal 
,Fransızca sd:ılü 

İn Miranda 
RAY 1\ ILLAN'ın 
Kudretile canlı bir tarih .. Yı-

kılmaz bir ıkale oldu. 
GünlerdeDberi tekmil İstanbul 
bu sa;'at l{iineşfni Rörmek için 

• 
aın':n~E 

koşuyor. 
Programa f:live: 

1 - Dli}ı.yan~ ıgözü 
kula~ı Paramunt Jıurnal 

2 - Renkli MİKİ WALT 
ntSNfi. 

ÇEMBERLITAŞ 
SiNEMA SiN DA 

Buliln matinelerden itibaren FEVKALADE BtR PROGRAM: 
1 - Şartın t.'kıınlrlr güzelikleri aruaıda canlandırüım BWBta 

GECE masallarının en muhteşemi 

Mıvi elbiseli im yerlere kadar yorum ben. Şinasi Bey yeni gettr
eğiterek, ta~ı rewrans!m4a • zarif mil onları. Kbme ile temas ettir
bir kelebek gibi - UQUP gitti. öte- mivor. Numaralarını v.apar yap • 

Mavi. un, Y9lil, k.-ıma el>ilea onunla al'kuuu kesti ft kızm kiler de pe~nden koştular. maz ub kapxlan evlerine aöade-
~'- --L _.._ ___ ~ .. -ı....ı--y-- ailesine reel cet'abı verdi. ~'- yn-ı--ı-ı ı..ı1- ~da- GOLNAZ SULTAN ~ .... , -....uı•n• a---.ı .._ Yılmaz arkad~aına döndü: ...-~ '"ııı:ın~u v.ua ~ 
nk WvMı.Jt ~ ve 1(6- - Böyle ola bile, ailesine dö- ._ ha. ....,d .. rllhlhrla herkesin elik • nen bir ban tekrar w aalmesine ~n $elmanın evini billyw Yılmaz için IQln tülüyoıdu. 
...._ t ' • ile ~ PfV'\Dt alllmı alau.yor dolrusu- _ Hayır. iMıemurun canı plm'JltL 

18Qalt bir alEll tufMı ..... • - SeDin alduı - buna gelinciye Sotlri ilive etti: 
_..... Gıdar .. daha ne basit 19yleri de - O, Bebekte otıumr. htersen .--ı--'--ı- ""'-" 
~ sana adresini vereyim .. Git, yahnın - Ba&rd. Rtu.11.ıum.ı."'IO a- bir 
.-.,..ıı..,ı-ıtrlıl&ftıııdl.... ~-·Ben aörüllerinde aldla- kapısı önünde bekle! Onun biraz '8Y olur mu, pasam? Bir.kaç lriin 

AlldlJ• _., ~ w trıMlllWıdDt ...,... Wr "'*""D Ejer bu kı& eonra bardan döndü,.,"nü gör ...... -k- sonra kokusu s;ıkar elbette. HeJıe 
... 1 1 ..__ --'- 89lma Mjllhe, meslelimden istifa sı'n! "u ...... ~. biraz aabrediniıZ. ,. • ...,...,.;;;- edet~lmDcima boficWıtı yaoarım. 

.... ._.. _ ._. lert lit.meyin, Yılmaz - Oraya bdar li1mele lüzum Y;::on fazla konuşma.Jla korıku-
Yl1ma ~ ~mavi .- Bey! tmaiı ~~ aldanabi· yok. Bu işi bur.ada, oturdutumm Yılmaz: 

llileli ba Qkılıp _. ttL Ur. Ben emınim 1n Selma, "1 da- yerde de anlıyabillriz. bak 

Gözler kamattırıeı dekor, muanam ve lüb sahneler, Binlerce fiRU
ran, memJebttmlzln en taıun1N1 muaiki üstatlanııuı bu filim iotıı 

besteledikleri ~uhnuvaz parçalar 
TOBKÇB SôZLU ve Ttl'RKÇE ŞARKILI 

-PRENS BUBUL 
tREN DE ZİLAHY ve GEORGES MİLTON 

Büyük emsalsiz komitin emsalliz nüılcte ve kahkahalarla dolu 
buyuk komedisi. 

Mali 

Yazan: AHMET Ş 

Türkiye ile İngiltere 
arasındaki siyasi itti 
bu defa milttefiklcrı"uu.ı~ 
daki iktısad.i ve mali 
metinleri de neşredi · 
si ve askeri ittifak 'l'ffwoid91 

niyetini -~dutu .... 
aalaıfma ile bu anıum ... 
vesi ieinde Londra ve P 
man Menemencioğlu ile 
Fransız hilkimetleri 
pılan ticaret itillfı me 
sin iktısadl menfaatle 
maktadır . 

inailtere ve Fransa Jle 
laşmayı yaptJimm 
larının .Pında elaşan 
idi: 

Mesele hakikaten 
idi. Sekiz on aeneden 
ya ile ticaret münase 
yük inkişafa mubar 
manya mallanmlDll 
müşterisi olduiu ıibl, 
zm en mühim lnınnnı 
yadan vapıyordak. Ya 
bizden m•l almaz ve b 
mul eşya vermezse, v 
olurdu? 

İngiltere ve Fransa 11' 
tifak münasebetlerıne 
Almanyanm ticaret m 
rini keseceii göze ah 
,.oldan iktısadi darlık 
seleceii tahmin ediliy 
Türkiye için başka tür 
etmekte Almanyanın 1 
olmasını kabul etmek 
caktL Bir taraftan ln 
Fransa ile siyasi ittifakı 
diğer taraftan da yeai 
münasebetler kurmak 
devletlerle müzakere 
niden diyoruz; çünkü 
re, ne de Fransa, bu piy 
baacı olan iki memle 
Almanyadan çok evvel 
ve Fransızlarla ula tlc 
sebetlerine glrmi,tik. 
sakereler netlceliad 
ve iktısadl aıu.aşm•llf 
tar. 

Hemen '1Ul• ııöYli 
manya ile ticaret m 
mizin k.Umi.e bul 
men, bu inkıta, ik 
uriDe inaWz ve w..u.-ım 
buala4laiumz zamaa 
tasavvur ettijimiz 
yük tesir hus111e ıe 
ve muvakkat olu ita 
ali olmaktadar. Bi& ö 
diyoruz ki, 'l.'lirk mll1811!1 
diaini Alman iktisat 
tundan kurtardıiı lela 
.._ htllimetine IWı;ıtll! 
ifade edeceii saman 
Cllıddl bir an iP. ~--= 
ld ticaret m.lbuaselMU~ 
vam ettifbıi faned 
ae olacaktı?. Almanya 
sa clahl, bhıden mal 
Çiinkii ödemek için 
Mukabilinde vereeeji 
tur. A1maa eııdüatrill 
eabpm•yor. Ve cü:atll"' 
ldlntMilr. Fakat bu 
tarafa baralulsa bile 
den alacalı euayı 
eekti? BomaayaUa 
nğledemlyor. 

Diler taraftan .. ~ 
.. ile yaptJimm 
memleketleria piy 
rmma aemıe bal 

Birçok mahsulle 
finullclen Jilkse 
pamuk ota lnıl'8' 
mqlmnqa~· 
l1llde ;ytlzde elli Ue 1 
da bir tereffil vartbr0 

ranlık pbl ıörflneA 
ziJr.tti kurtulm•tul'· 
taD itlaalat mai 
....... Wrteaezdl 
eüi fiatlan ara:mal_,, 

ı ...... 8'Y• fiatıaı~lllıl 
variır, baadaa 
•iseda~· 

Fakat lıerşey 
mna, Tilrld.)'e Ulıl 

"~- m-~ h~..a.. .,.., H d" 1 ı._,_alım - Haydi, işine .. 
- .,.... ·~ ·-- kikada alLmnıa yanınd•dr. O bir - ay ı an a 'UOA • }d--~· Sotiri 

Wvıuku• un büyük rolü vardlr, a- daha bu RlaJetin ltucaima atıla - Yılmazın arkadaşı, ortada dola- a~ mld't cua.u. mesadan 
zizim! diyordu. Bu km ben tan!- cat kadar beyir.sb ve IÖl'ıüsüz bir tan garsonlardan birine: İki ..... '-ada. birbirlerine~~ • 

t 
).111:11.11 en rahat m 
iiiaWlr, yarın da •----------------•11•el•:•225-1•3-·I fanı hmar ve ematte Uyettntr. 

unrum. YlrüT--;-ı-:. bel 1;::..::~ • kız dex.ildır' : - 6 
- ~ 

.,- .J~u ·~ l! - Bana g&1'60n Sotiriyi &önde- tüar. 
ıeri, b:tkı$lan bana yabancı. ae! .. - Bu beyin v-e görgü meaeı..ı rir milin? YMnıaz: 
miyor. değil Dedi. - Sotirinin dediil gibi, bu 

- Kime beaı:Aııet istiYol'Bll • - Ya nedir? Yılmaz sordu: ifi anlamak için, birkaç gün bek-
nuz? - Bir iptaa.. - Sotiri de kim? liyecek miyiz? dedi. 

- Selmaya.. - İptiliı mı? - Benim adıamımdır. Şimdi on- Arkadaşı basını salladı: 
Haydi canım .. Selma ailesine - Evet. Sahneye çakan bir in- dan hakikati ~eniriz. _ Hayır. Beklemeğe vaktimiz 

döndükten sonra buralara ub'a - san - kadın olsun, erkek olsun - Biraz sonra kıroı.k bıyıkh, orta yok. Şimdi sizin dediğinizi yap • 
lnaz oldu. O, bir mühendisle evlen- ibir daha hayata. dönemez. Tıpkı boy)u bir Rum garsonu ~işti. maıta J?ideceğim. 
mek üzere imiş. bir afyon ve '88l"ar müptehisı gibi.. Sotiri, sivil memuru Rörünce: - Acele etme. Daha revünün 

YARIN AKŞAM 

İPEK 
SİNEMASINDA 

ESİR 

MERAKLI ve ÇOK HEYICANLI 
MEVZUU SİZİ SARACAK ... 

HARİKULADE SAHNELERİ stzı KEHt>tstNE ~ 
MUAZZAM BiR ŞAHESER 

TÜCCARLAR/ 
y.ımaz Bey sojuk:kanlılıgıru mu.- Onlar da bu mel'un ~ladan ya- - V~v pasam, dedi, çoktanberi numaraları bitmedL 

bafıllza ederek ~sedi: ıkalarmı .kolay kolay kurtaramaz- buraya eelmiyordunuz. Bu .J{ece _Bitmeden gitsem daha iyi ol- On bfnJıerçe figüran· Göriilmemit derecede heyecanı! ve canlı sahneler 

-· Evet. Bir mühen~ evüen- lar. yeni revörnüzü seyretmeğe mi Jıel- maz mı? Bebekte, Selmanın evinini Baş Robe t T 1 FLOBENCI 
WQe!c üzere idi. Fak.t, o mühe~ - Fakat. Se'ba tarunmış bir a- '1iniz? öniinde bekler, «)u daq>Mia IOl'p- r a o r 

__ __:ıı':_~~:~a1baraıaıı.....sa__.hmnesım·.a.ınc1eım..J:ılblll'.MU_.M•111km~M!l~ı:lıl.:ıHSef)l~··ır..bira' ~· afyca~-----•-Üı>_te_-~ı:aiJıaEwvı.ııetill .. r.ı..E.l!vıeW.t.: ~ Gmlll-~iç-in-_y_a_~_er_im. __ _.~~mı~ıu.1..~!~~~R~o~'!_f•e_•'_d!e!!!l!_~~!!!!!!!!!!~!!!!!!!!'!'~~~~--W--



İngiltere ve Fransa Amerikadan 

Ber!in 7 (A Vapur 
Deuıs h .A.)- Nevyorktan 
dirili c e A!!Remine ZeitunRa bil

i Yor: 
cia.n llf(ıltere ile Fransa, Amerika -

aldılar 
birçok vapu~lar satın almışLard.ır. 
Bu vapurlar, eski şilep'.erdir. A
merikalı 'ilrmatörler bu vapurları 
pek müsait Şilraitle satmışlardır. 

B~ 113.000 ton hacminde 

Ütün teşebbüslere rağmen 
Loıı iki İrlandalı busabah asıldı 

kaad1~ 7 (A.A.)-Coventry sui- 1 ~unu söylemiştir. Bır müddet 
ltıeletı Ü. &YıaUe lıuııün idam edil- sonra Barnes ile Richar idam 
hat- ad Jıın g len Barneıı ve Ric- mahkı'lmlarıruı mahsus hücreye 
katları u:ıuaki iki İrlandalının avu- nakledilmi~'erdir. Bu esnada ha -
1-ııda n Dahiliy-e Naz!Tlna 1r- pishaneyi muhafaza eden polis 
fi oluııc~hunyetçi,lerinin eski şe- kuvvetlen iki misline çıkanlm:ş
terinL isb ffial\kıltnun masumiyet- tır. Yoldan ııeçen1erin hapishane 
~nln a~uçal:ımakta olan Tom önünde toplanmalarına müsaade 
tevdi etmi .

1 
~ blr raporunu edilmemiştir. 

Tonı B ş erdır. Londrn 7 (A.A.) - Polis mü-
t.lııtaf :C~ry, dlin De Valeraya bir fettişleri, her türlü kargaşalık çı
illılt ltlahW.~k Londraya gide - karma tesebbüslerine mani olmak 
l'lrıi 1ıı1ıatUJ111&rın muumtyetle • icln dün ııece M.anchester'in cenup 
~biınıe:'1ecek yeni del<iller ııös- mahıillelerind<'ki bircok İI'hı.nda 
b!IQ huıı çın idam <:ezası.nın tat- kulüo'lerini baSmıı;laı'<lır. 
~ln~un dört gün tecil e- Diller taraftan µolis takviye kı
deıı tal İııııııt.ere hükümetin - tııatı. umumi binaluın. elektrik 

A.vlllte:tıetnıesini rica eylem~tlr. fabrikalarının etrafında ve ehrin 
~hiiıı ann yapmıs oldukları köprüleri basında karakol ·bekle
~alci 4l~k evvel İr andanın Lond- mektedirler. 
i:""ııı. iri onılsen, Başvekalet da- 1nııiltere hüküınetinin pek az 
lavıı il d~~e~ 20 dakika Çember- muh emel olan bi: müdahalesi ol-
llıatıı._~ l!ô11ışmü ·tür. Dulauty, madığı takdirde iki İrlanda'lı rnah-
~lllııtr lnüme.ıısil'erine beyanatta kum bu sabah asılarak idam edil
ili aoıı~ Cemberlaynin kendisi- ! mektcn kurlulomıvacaklardır. ''J\ ece dikkatlıe dinlemiş ol- !Rbal 

ı.olld sama Marıı,, vapuru hadisesi 
lavn ,,,ra 7 (Hususi) - Çember - edeceğini Tokvova bildirmiştir. 
Lordlar a;1 kamarasında, Halifaks Fakat Japon hükumeti diğerlerinin 
"aı>uı-u ~ arnar~:nda Asama Maru de tesliminde ısrar etmektedir. 
~tı. hali dı_~ının dostane bir su- Bu hAdıse etrafında Japon ve 
<11Riii2 h:.ıldtiiinl bildirmişlerdir. İngi!ız hükiımelleri arasındaki mu
lailaıı 21 A. U?neti vapurda yak~ • halıerntı ihtiva eden bir beyaz kil•• k lınandan 9 unu teslım tap neşrcdllmi.-:.lı'. 

ıı~r gazetec ·ıeri Paris' e vardılar 
lıııı ziy 

7 
(Hususi)- Majino hat

zeıeci :ret edecek olan Türk ga
eaklan.l.r. Heyet ~erefine Har'ciye 

ııı.4leı•<iiı'.ı bu sabah Parise gel- Nezaretinde bir ziyafet verilecek, 
"1-ıiııaız htı Gı.zet~ıler on altı ııün belediyede bir kabul resmi tertip 

~i;;~İ~~;~'.ye~ic~:ıh planı 
llıızeteııınıd (A.A.)-. Deyli ~eyl 4.- PD1om-a, Vcrsav muahede
Rore Ifar· . dıploması muhabır.ne sinden evvel Almanyanın işgali 
~n SUlhı~~~ Nez_~retf. yer;ı Al • ahındıı bulunmuş olan bütün ara
~k:,Janları bu ~.oıız-;:nıniş\ır. Na- ziyi A'!manvaya terkedecektir. 

!'Jeı. ~anı >tara! mem- 5.- Avu turrn, Almanya, Fı «ll• 
!lıa!ttadırı tlarında dola$tır- sa ve 1nııı terenın kontrolü altın-

Bu ar. 
tor: PlAn, 6 noktayı ihtiva edi _ da Avusturyıada bır plebisit yapı-

l._ If b lacaktır. 
talep ıç_ ir memleket, tazminat 6.- Bir Alman - Fransız - İn-

2._ eım~Yecektlr, ııiliz komısyonu, Çekoslovakya ve 
leııı:ıe~ ktısadt meselelerle müs • Pdmıva arazısiııin mukadderatını 
ta l"nüz :ı~ler!, bir konfeııans- tayın ve bu bapta bir karar vere-

3.- S. ı>re ve halledilecektir. cektw. 
llıınt.ı.It Üdetıertn sakin oldukları Bu yeni sulh taarruzunun ic • 

F alar Almarilların olacaktı{. ra.sına Göring memur edilmiştir. 
Seakirleri Koruma Cemiyeti Hayriyesinden: 

~ııtı s::~ı~O Adi heyati umumiyelli 11/2/940 taı:ıhıne . müsadif pazar 
~ra1ı .30 da ıdare merkezımız olan Beyoqlu Mınare sokağı, 17 
~a<!Qı m .. mahalde toplanacağından cemıyet azasının a,5ağıdakı me-
ldiizak~zakere etmek üzere toplantıya gelm,.leri rıca olunur. 
l ..._ Üi! re edilecek mevad: 
2 ...... 0 çen umumi toplantı zaptının Dlrnnuo tasdikL 

falı:ııı ra ecen devreye ait idari ve mali umumi hevet raporlarile mu
t 3 ...._ 0Dorunun müzakere ve tasvibi. 
~ıı~ eçen devredeki wzaıfinden dolayı idare heyeti zimmetinin 

•:: ieıı~ seneye ait bütQe!lin müzakere ve tasvibi. 
enı murakıpların intihabı. 

Yazan: Rahmi Y ACiZ No: 31 

Donanın; Geliyor 
Sen Ç kk 1 · • d ·ı· w • -ana a e gemısın e suvarı ıgını ya-

aksamadan işler 

Zelzeleden zarar gören 
memurlara avans 

Hollanda'ya bir 
taarruz olursa .. 

Memurlara maaşları tutarının iki misli,mütekait 
ve yetimlere üç n1isli avans veriliyor 

(1 inci sahifedtn devam) 

sahada, yani karada ve denizde 
azami gavret sarfederek yenmeğe 
calışınaktır. 

A1man erkanıharbiyesi ise bü -
tün ümitler ortadan kalkıncıya ka
dar beklemek müt.aleasındadır. 

İSVEÇE KARŞI BlR 

Zelzele mıntakasını:lan alınan mahalll idare hevetlerince tasdik 
haberlere gört> sarsııntıların hAU olunanlara maaş ve ücretleri tuta
devam etti/ti anlaşılmaktadır. rının iki mislini mütekaib:erle ye-

iDiğer taraftan Maliye Vekaleti timlere maaşları tutarının 3 misli
dün vilayelere bir eınir gönder - ni gecmeınek üzere Vekiller Hı;: -
miştir. Bunda ezciimle şöyUe de - yetince tayin olunacak miktarda 
nilmektcdir: avans verilecektir. 

.Zelrele felaketinden müteessir Bu avans.ar 1 haziran 1940 ta -
HAZIRLIK MI? olan mmtakaların Vekiller Heye- rihinden itibaren maaıılardan ke -

Paris 6 (A.A.) - Oeuvre gaze - tince umumi muvazeneden maaş silmeRe başlanacak ve azami 2 yıl 
t · de B T b · · b"r v• ücret alan memur ve müstah- içinde ödenecektir. 
esın ayan e ouıs. ıyı ı ~ Bu avansalrdan ikramiyeye mii&-

membadan alınan haberlere göre demlerden yardıma muhtaç olacak! 
Almanya, İsvecin karsı.sındaki Bal- derecede malen veya bedenen e- tahak olan ·etimler de istifıı.Oe 
tık mmlakasında mühim miktaıda .h;;;emm:;,;;:;,;;i~y;;,et;;;U;,," ,;z;;;a;;;rar~;~ar;;;a;,,,;u;ğr~a=dı,_k=la=r=ı==ed=eb=ı=·ıec=e=kl:c=r=ci=ir=.======= 
asker ve malzeme tahsıt etmekte- = 

dirDiğer taraftan Bremen ve.H~m· Harı·cı·yeVekı·ıı·mı·z pek 
burgda bııJ.unmakta o.an mühım 
cüz.ütamlar, Kiel kanalını geçmiş- d d •• · 
!er ve Pomera.nya limanlarında yer- ' ı • 

0
•• n u 

leşmeğe başlam~ardır. neş e 1 
Alman makamatı, bu tedbirleri 

tekzip e'l.mrunektedir. 
Bundan başka bitaraf askeri mü

şahitlerden öğ. enildii'!ine .ııore Al
man hava kuvvetleri Jcwnandan -
lıgı, İsveç istikametinde bir hava 
taarruzu icrası p,anını tetkik et -
mektedirler. 
HOLANDAYABİR TAARRUZ 

OLURSA ... 
Londra 7 (Hususi) - Belçika 

:meb'usan medıs reısi Malin şeh
rinde lıir konferans vermiştir. Mu
maıleyh bu konferansında Holan- I 
danın yabancı bir memleket tara
!ınJan i~galırun Belçıkaya bit.a -
raflık politıkasını tadil etmek hak
kını vereceğini, zira böyle bir 4-
galin Bekika için tehlıı<eli bir va
ziyet i.hdas edecegını söy,emiştir. 

Holanda ye Belçıkanın ittifakları 
yoktur ve zaman da buna miı.sait 
degı,dir. Fakat her ikı memleket 
arasında bir menfaat birlıgi vardir. 

SİYASI MÜNASEBATIN 
KESILECEGI DOCRU DEÔİL 
Roma 7 (Hususi) - Ri.ııa gaze

telerinin Moskovadan öğrcndi/iine 
!(Öre, Sovyct Rusva ile Fransa ve 
İngiltere arasında siyasi müna -
seoetlerinin katedileceği şayiaları 
1eyit edilmem<>ktedir. 

Paris 7 (Hususi\ - Öğrenildiği
ne göre, i.kbaharda Büyük Okya
nusta yapılacak Amerikan manev
ralaı·ına 130 parça gemı, 350 tay
yare ve 40 bin kisi ~·irak edecektir. 
fanevralar ni.ı;anın başlangıcın -

dan mayıı; oonuna kadar sürecek
tir. 

-~oo,o---

Kopan dağ parçası 
Paris 7 (Hususi) - İspan -

yadan bildirildiğine göre, Gır
natada dağdan kopan bir taş yığını 
19 kişinin ölümüne sebep olmuş -
tur. 

--000--

Muhtekir kahveciler 
'Son günlerde bazı muhtekirlerin 

kahve fiatlarını aı1t.rmak ısle -
dik'eri de te~bıt olunmuştur. 

Ezcüm'e bu suretle bir ticaret
hane ha · kıı:da kahve fiat1arını 104 
kuruşt.an 108 kuruşa yükselttiği 
için takibata ııeçilmiştir. 
Di~er taraftan Zjfaat Bankası 

tarafından getirtilip el'an mavna
larda bek'etilmekte o'an kahve 
slokl•a.rının da bir an evvel çıkar
tılmw istenmiştir. 

(1 inci sahifeden denml 

yorsunuz? Size mühim beyanatta 
bulunacağıırı. Sevahatimden çok 
memnun olarak dönüyorum. Bun
dan büvük beyanat o.ur mu• de
miştir. 

Vekil bu aksam Ankara.va hare
ket edecektir. 
VEKİLiMiZİN İHTİSASLARI 
Hariciye Vekilimiz gerek Bel -

gratta ve gerek Sofyada ,ııörd<üitü 
ivi bbul ve gör·· smelerden ecifn· 
diği intıbaları şu sözierle hulasa 
etmiştir: 

.Gördük ki, Belgrat konferansı 
.genis bir dosthık ve sulh a.ş.kı, ha
vası içinde geçti. 

Yuııosla va, büyük sa.mimi mi • 
safirperverlik ııösterdi. Sofyadan 
da avni neş'e ve teşekkür duygu
Jarı ile ayırldık. Gerek antant dev
letleri ile, gerek diiıer komşuları
mızla devamlı bir dost!uk irtibatı 
takip etnnek zaten mukarrerdir. 
Buna dikkatle riayet edeceğiz .• 

SOFYADAN GEÇERKEN 
Sofya 6 (Hususi) - Hariciye 

Vekilimizi hamil hususi tren Türk 
ve Bulgar bayJaklarile süslenen 1 

istasyona saat onda geldi. Kral 1 
namına saray pazırı. Başvekil Kö
seivanof, haı·iciye erkanı, elçimiz 
Şev-ki Berker tarafından karşılan
dı. 

Biı- rnütide çilikte istirahat e
dildikten sonra, Saraooğlu ken • 

Popüler ııazeteı;inde Leon Blüm 
konsevin nisbi bir sükiln içinde 

1 

toplandığını, çünkü Sovyetlerin ı 
Finlandivada uğraşmakta olduk· j 
!.arını, bu sebeplen Basarabya a 
karsı me:huz hareketini de mllsa
id bir zamana bırakmak mecburi
yetinde kalmıs oldu[;unu yazıyor. 
Ayni muharrire göre. Alman ni -
yetlerinde görülen değişiklik de 
bir taraftan soğuklar, bir taraftan 
da dahili münakalat müşkülatın -
dan ileri gelmektedir. 

Alınan gazeteleri ise, Konsey ka
rar arının~ Balkan.ama suihu arzu 
eden mihver devletlerinin bu ar
zularına muvafık olduğu yolunda 
neşriyatta bulunmaktadır ar. 

Fran.!<furter Zeitung da diynr ki: 
Alınanyanın oonubu şarkive d()ğ

ru ekonomik vo)arını bir Balkan 
bloku ile J<apaınak için garp dov
letlerinin sarfettij!i ).'ayretler Bel
jlratta muvaffak olaıııamış_tır. Ke
za Türkiye de !(arp <lıevletlerilc te
sis etmiş olduğu rabıtaları Balkan 
biriil!ine nakletmemiş\ir. Sakm bir 
inkisafı ve ger~inliğin izalesini ih
lal edecek hiç bir hacise ol:mamış-
1.r. Balkan dcv'etleri de kanidir ki 
sulhun muhafazası bizzat kendi 
menfaatleri de iktızasıdır. 4te Al
mnayanın da menfaatleri bu ayni 
yol üzerinde bulunmaktadır. 

Yt:GOSLAV BA$VEKLK 
ATİNAYA GİDİYOR 

disini ziyarete ı;?E!len Köseivanofla. Atina 7 (Hususi)- Gazeteler, 
görüştü ve 11,30 da Kral tarafından Yugoslav Başvekili İsvetkoviçin 
kabul edildi. ,,aJnnda Atinayı ziayret edeceği-

Saat 12,45 de elçiliğimizde bir ni yazmak1adı.rlar. Başvekil Me
öğle ziyafeti verildi. Yemekte Bul- taksas ile Yugoslav Başvcki•'i ara
gar Başvekili, refikası, kızı, saray sında teati edilen telgroflar da bu 
nazırı, bazı ecnebi sefirler ve re- zh"areti teyit etmektedir. Y~os
fikaları, birçok Bul).'ar ricali hazır lav Ba.şvekJ'inin Ankara:ı.'.ı da zi
bulundular. yaret etmcsı kuvvetle muhteme'.-

Vekil yemekten sonra Balkan - dir. 
lann diSer Soiya elçilerini ve .. , ,,.,_, .. , .. ,,..., •• •• •••• •••••••••••••• .. ••• .. ,., ... ,., ... ,,., 

Fransız elçisini kabul etti. Kendi- \ K fk 
!erile he~_ beraber ~e ayrı ayrı ko-. a as ya 
nuştu. Dıı:er mısafder Boyana 
tepesinde bir Jcış gezıntisi yap.tılar. 

Saracoglu saat 18,50 de İstanbula V8 
hareket eiti ve istasyonda aynime- Jl • d • 
r~sanle uğurlandı. ın ıslan 

Hariciye Vekili hareketinden ev
vel matbuata beyanatta bulunarak, 
kendisini kabul eden Majeste Kra (Başmakaleden devan') 

la karşı duyduğu şükran hislerin.- fczinc, Hindistana taarruz etme · 
den bahsetmiş ve Basvckil Köse- )eri ihtiınoli de \ arit olllmaz. Bal· 
ivanofla yatığı görüşmelerden son- kanıara tcca,·üz etmek suretile 
ra pek iyi intıbalarla ayrıldığını, bilımıkabt•le buralarda kendisine 
B 1 PavıtahtındaJci kısa tevak taarruz edilmesine fır.at vereceği dörtba•ı mamur bir ziyafet iste- u v,aı;. -

riz ha!~ kufu esnasında kendisine göste - zaıınedilenıe<. Vazi)et Sovyet Rus-
!,_ ·yı· kabulden dolauı t.o...·..a.,_, '-'&nW illin \'e ıutldufaa ettigi pren .. 

Armatör tabasbusla ka ... ılık r ..,n 1 ·' ~ • • 
verdi: •• kürlerini lıildirmistir. siplerine sad;ıl .ıtine muallak ola-

ARI. STAN ANTANTA rıık bu şekilde devam ve inkişaf - Hiç merak etme)·in be~·efen- BULG 
dicijtim .. İlk seferden sonra emret- GİRMİŞ SAYILABİLİR ettiği takdirde Kafkasya ve Asya· 
tiji;iniz gibi... Atina 7 (Hususi) _ Gazeı..le-r, da bir harp ve tecavüz beklene -

H mez. İnııiltere ve Fransanın Sov· - Allaha ısmarladık.. Başvekil Metaksas'ın avas mu • 1 · ih yet Rusya)·a taarruz etme erı -
_ Güle güle velinimetim... habırine, cBulgaristan da Balkan timaliııe ırelince, şimdiki halde bu 
Misafirler ıı:;ittikten sonra Da • antantına ııirmiş sayılabilir. yo • da mevzuu bahsolamaz. Sovyet 

vustla annatilr arasında tuhaf bir ]undaki beyanatını bilhassa teba • Rusya bitaraf kaldıkça ve Alman· 
konuşma coreyan etti. Armatör ~üz ettir.mektediı,ler. d 

Yaya olan iktısadi yar ınıı ınüt -
Parsan, bu işimiz 

'tör ~l"ed llaaiın levazımatı u -t" ı. ınu eıı iki ııüfuzlu memurla 
il. "8ıı Is takerea.Jndc bulunuyor -

'-lı ll&kf!r'; de Çanakk.alaye yapıla· 
~l~t; "'eşya sevkiyatına mü -
ı._lıa11ı j 1 °•~ttl umuminin pk
""'11di C e Qkkı edilen Armatörün 
"llıliy818118kkaı., istimbotu ile bu 
•tı~le ft Y~J>ınasını tensip ve bu 
Dara al 8 ıın &yin mühim bir 
~li~lıılllasına tavaısut eden iki 
""'"tışııı llıemur o giin hem bu işi 
lı:&sı ve alc, heın do güzellll!, ze· 
.,.llıatör·Ulrafetı ile m"$1ıur olan 
~ere aceu~ evlatlığını görmek ü-

Rasim Davustla tekr.ır dün akşam B~vekilin bu beyanatı, Yuna - k 1 · • 
senin körpe sıhhatini bozar. Bun- delikanlının nerede kaldı"'-ı araş- B 1 . t d k" tefiklerin ha)•at ve uvvct enru 
ları mümkün mertebe seyrelt ot- "~ nistanla u garıs an arasın a 1 tehdit eder müessir bir mahiyet 

, l>avu·t" .11Ye relnıişlerdi. 
tiıı~- ·• ıçcrj ' · • 

""tı kalk • gırıncı babalığı ye-
- !il h. 

~ün ak::!esin oi!"lum Abdullah .. 

1 tıran bir kouuşma yaptı. Arka • ırnesalele.rin d.oslça görüsüleceğine iktisap otmedikçe İngiltere _ Fran· 
u~dadaki ikı" misafirden daha sından sözü 0 andaki dilşündüğil her iki memfoket münasebetılerinin! sa ile.Sovyet Rus)·a arasında bir 

mevzuu taşıyarak sordu: d dah · d ku'"~t •·aşlıcası söze karıştı: bun an sonra a zıya e '·~ harp zulıuruna sebep '.•oktur. Al-
, - Denizi çok sever misin Ab- " b" d lil dd t kte ·' - Bak yavrum masallah inci bulaca,.ına ır e a e me · - ı manyaya petrol verdirmcmek için 
""hı" dclı"kanlısıo .. Beybabanın so··. dullab?. dir. " ... ç k H d k k' güniln birinde milttefiklerin Sov· 
zünü dinle .. Onun tecrübesi çok- - 0 

••• em " pe ço ·· ıMetaksas Havas muhabirine an-• ~.•et Rusyaya harp ilan etmeleri 
- Hakkın ,.ar evlidım .. Uçsuz, d k ı Balk • 

tıır .. Bundan istifode et.. tant dısın a a an an mem • ı'btı"malı' ı"se çok zayıftır ve hatt& bucaksız enı;:inden birer damla o- d h d 1 ı 
Davust "· ·anmacık bir utan.ib'a leketlerinin a i aza ev et erin kab'ılı" tasavvur olmamak gerektir. ~ .,. lım gözbebeklerinde bu sevginin · · · · l 

·anaklannı kızartarak wözlerinl d hattı hareketını tasvıp etmıs o • Sovvetlerle h 0 •betmek külfeti ve-~ izleri okunuyor a eta .. Epey za - .• ~ , 
yere eğdi .. Hiç cevap vem1edi.. mandır cok sevdii!in denizden de duklarım. bu nDkladan B.ulgaris- rin~ tekhasına kalmış bir Alman-
Armatör Davusta misafirlerin zi- tanın da müsalemelperver Balkan van bütiin Jmvvctlcrilc mağlilp 
yaret sebebini anlatırken söze ka- uzaksın!. 1 f ·· ı antantı ~upuna iltihak etmiş ad- ~t~iye çalışmak müttefiklerin da-- Evet.. Maa ese oy e... · ·· 1 · · 
rısan misafir arkadaşını dirsekle- _ Arınna artık üzülme buna! dilebileceğini soy emsıtır. ha ziyade isine elverir. 
di, gizlice söylendi: · f d" ~ Eleftron Vima gazetesi yazıyor: Karcılıklı vaziyetler bu olduğu-- Nıye e en ım .. 

- Sahi bu evlatlık yaman şey.. _ Denizden uzak kalışına!. Balkan antantı devletleri daha na göre geriye kala kala bir tek 
Sonra yüksek sesle Rasim Be- Seb ~ !!enış· mübadelelcmle karşılıklı n<>k- dava ve bir tek sualin cevabı kalı•. 

i 
- ep.. .. 

ye hitap ett : _ Seuin için mükemmel bir va- sanlaı·ını telafi edebilmek i_çln is- O sual de şudur: 
- Eh .. Mutabıkız değ-il mi Ra - ziyet meYdana çıktı!. tihsaUerini telif ve tanzim~ karar _ Bugüııkü harp demokrasi sis-

3-S ON' T E). 

Yazan: Zı YA ŞAKIR No. 57 

Uğursuz ir te::ııadüf bu zalim 
öıFjne bir fırsat çıkardı amiralin 

Amiral Piletro, kolayca kazan· 
dıih bu vah•i•·ane muyaffaki)el· 
!erin neticesinden büyük bir mem
nuniyet hissetti. Fakat karaya as
ker ~ıkarmıya cesaret edenıiye • 
rek, lzmir limanından demir kal
dırıp, Anadolunun cenup sahille· 
rine indi. 

Bu sırada, Rados ııövalyelerinin 
donanın.ısı da Vcnedik Amiralinin 
maiyetine iltihak <'iti. Bu suretle 
ehlisalip donanmaoını teşkil eden 
,2'Cmilerin adedi, (90) ı geçti. 

Vcnedik Amirali, ilk hedef ola
rak (Antalya l linıaııına dayandı. 
EvvelA, ı;:emilerdcn kaleye çevri
len müth ş bir top atesinden sonra 
karaya ru.' er çıkanlarak ~iddetli 
hilcnnılar ıaşl dL 

O tarihte (Antal)·a), çok ınilhim 
bir ticaret merkeziydi. Her mil· 
Jetten ve bilha~sa Mısır ve Suri
yeden, buraya pek çok tüccarlar 
gelir ıı:idcrdi. Hindistonın, Ara
bistımın bütün mal ve metalan, 
Anadoluvn buradan ll'irerdi. Bu 
itibarla Antalya şehri, Anadolu· 
nun hazinesi addedilirdi. 

Buna binaendir ki, Venedik A
mirali bu zeng:n bc•ldeye saldırır· 
ken, Türklerden intikam almak -
tan zivade, büyük bir servete nail 
olmayı da istihdaf etmısti. Fakat, 
bu hedefe vasıl olmak için evvela 
kalenin mukavemetini kınnak el
zeındi. 

Antah·a kalesi, her ihtimale 
karşı (Fatih) tarafından son de· 
recede tahkim edilmişti. Ve .zul 
top ve cephaneye de m•l ikt". Ayni 
zamandn muh~fızlorı da en giizide 
siliıh 0 orl rd ' ı i • epti. 
Venclıık d 'ltı nı. •. h' ... önüne 

demirleyip ri. aıt•şe baslar başla
maz, avni s dıfotle ateşle muka
bele edildi. ı-uava çıkarılrn as
ker de, kale hırçlarmdan yaJ:dırı
lan cehennem atesler altında, ilk 
hücum noktclarından ileri geçe
medi. 

Mili Piyang 
Busabah kazanan 

numaralar 
Ankara 7 (Telefonla)- Milli pi

yanıı:;onuıı ye.ni tertibinin 1 inci ke
şidesi Halkevimizde yapılmıştır. 
Bu keşide de büyük ikramlyo ka
zanan talihlileri bir an evvel müj
delemek için küçük numaralardan 
sarfınazar ederek büyük ikranıi -
miyelcri bildiriyonım: 

8 ' Lira kazanan 
41,141 

20,000 
Lirıı kazıman 

6,605 

1 5,0 o o 
Lira kazanan 

31,650 

12,0 o o 
Liza kazanan 

12,908 
10,000 Lira kazanan 

7,905 
5000 LİRA KAZANANLAR 

31790 40704 

3000 LİRA KAZANANLAR 

283 19689 28932 30937 35215 

Her ıı::ectiği yeri kan ve ate. i
çinde bo~ınıya alışmı olan \'ene· 
dik Amirali, bu c surane müdofna 
karşısında evvela bocaladı. Bir 
müddet, oskerlerini salılr hıicum
lara kaldırarak kalenin za..,f nok· 
talannı aradı. Bu yoklanııı 1 ardan 
sonra, bir giin bütün km·vctini 
bir noktaya toplı:v an biiyük ve 
umumi bir hücuma kalktı .. Fakat 
kaleye girmiye muvaffak olamadı, 

E2'er. harikulUdc hiı- h9dise, 
Vencdik Amiraliııin imdadına ye· 
tişmeseydi, bu l"iırk kalt»inin sur· 
lan önünde, en küçük b"r muvaf
fakh·eı bile kaz•nanıı. ·acaktı. 

Likin. me:-) 0

un1 hır tesadüf, bu 
\'ahsi v~ znliın rniralin öcıinc İ· 
)'l bir fırsat çıkardı. Uzun zaman
dai'lbcrı Antnly!lda c urct hayatı 

ıı:eçiren İsklavun\·alı bir kadın, 
kalenin carsı burcuna ait olan kı· 
sımlarının plitnı ·ıe hücumda n1u
vafrakhet kazanılacak noktalar 
hakkında Vcnedik Amiraline giz
lice lıaber yolladı. 

Venedik Amirali, bu kıymetli 

mah'lmaltan istifade etti. Evvela, 
başka burçlara sahte hücull'.lar 
gösterdikten sonra, birdenbire bil
tün kuvvetini toplıyorak çarşı bur• 
cunn hücum etti ve kanlı b!r ınü
cadeleyi müteakip; birinci surdan 
içeri girdi. 

O zaman, tarihte en1sali az gö
rülen vahşiyane bir kıtal ve yağ
ma basladı. Her tarafı korkunç 
kan \'C atcs dalgaları srrdı. Bu 
mıntakadn. kılıçtan <:çirilmedik 
tek bir ziruh "" atese yakılmadık 
tek bir ev \"e diıkkiin bırakılmadı. 

Kale mulı2fızı. İ klavunyalı ka
dının ihanetini ke. {etti. Onu tev
kif ettirmek istedi. Kadın, firar 
edemedi. Artık hayatından iiıuiJi
ni kesince, kalenin lıurcları üze
rine atıldı. Orada, Venedik do -
nanmasına karşı kollarmı açtı. 

< nevnmı Var J 

Futbol . . . 
a1anı muavını 

çekildi 
, Şehrimiz fu~bol ajanı avukat 

1 

Abdullabın istifa ettı~ıni yaı.mı.;;
tık. 

Dün aksam: ajan muavini B. 
Muhtar da i9lifa etmistir. Avukat 
B. Abdufilahın yerine Fenerbah -
çeli B. Hasan Kiim.ilin getirilmesi 
muhtemeldir. 

İstanbul Komutanlığı 
Satınalnı.a Komisyonu İlanları 

Konıntanlıı~a baiılı birlik er ih· 
tiyacı icin kom!syoııun1uzda mev
cut nüınunesine g:öre \'e listesinde 
yazılı atı• cüzdaıı defterleri ve 
hedef kıl~t!urı pazorlıkla ta!ıet
tirjıe.,ektir. l\fo.F ka ~'ıua ır./2/ 
940 Pazutesi ıri:nii saat on birde 
ba !anacak \"O ayni ıı:üııde ihale-i 
yapılacaktır. İstckli!criıı hrl!i gjin 
ve saatte Fındıklıd• Komıı anlık 
satınalnıa konıi!'tyoııuna ~('1ıne1cri. 

1eK27• 

1\tünnkasa ~i\ni.\ trılibi fıl·nnv n 
Koınııtanlıjia bajilı birlikler i.lı i
yacı icin konıi~l onunıuLda ınc\ -
cut evsafına uygun olmak şartile 
iki bin liralık .saka araba ı pazar4 

lıkla satın alınac•ktır. :\hin•ka . 
sa~ına 19/2/940 Pazartr ·i gi.İt'Ü 
saat on buçukta baslaııacak ·e 
ayni ııünde ih le'i yapılacakt:r. 
İsteklilerin !:elli ııün ve saatte 
Fmdıklıda Komutanlık sntınalma 

"syonuna gdmekl"İ. •8?9• ... 

2000 LİRA KAZANANLAR 

1253 4056 32930 44545, 40801 39685 
49227 48651. 

Komisyonumuzda nte\"Cut ke
şif ve şartname!'linc gi)re Harbiye
deki yedek "ubay oklunun harici 
sıva ve badana ve c,;,:ı.ir taınirattn 
aı;ık eksiltmesi 23/2/940 Cuma gü
nü saat onda yapılmaj:ia başlana
sıık ve avııi gllnde inine edilecek
tir. l\fohaınnıen bedeli iic bin beş 
yiiz doksan altı lira yetmiş üç ku
ruştur. İlk teminat parası iki yüz 
altmış dokuz lira seksen kuru•tur. 
İsteklilerin belli giin ,.e ı;aatle Fııı· 
dıklıda Komutanlık satınalma ko
misyonuna müracaatlarL (941 l 

* Koruis}·onun1uzda me,·cut ev· 

1000 LİRA KAZANANLAR 

577 1590 3718 4320 4337 4398 
12265 12282 131>33 15166 1~35 16232 
19276 20390 24159 27406 27757 30142 
34553 36711 37506 37596 38998 39619 ı 
42619 45873 47553 47686 48158 49617 ı ~Ilı. Yoktu geç vakJt eve uğra • 

dıııı; ııclınc~: Sabahleyin bekle • 
l><>lladıın S ııı_! Eve fokrar adam 
•aktan •~tİ enı bulamamış. Me • 

sim Bev .. Nakliyata hemen öbür _ Ne ııihl?. verdikleri cihetle, Bulııaristan da temi dısında kalan her tllrlü reji-
l{iin başlarız. _ Bak anlatayun: Demin gelen bundan böyle Bal.kan antantı kon- mi milletlerin omu•lanndan sil • 

- ~Y bay beyefendiciiim .. Ge- iki ıııisallr vardı ya .. Onlar leva- seyinin mesaisine işÜraı.e davet kip atmak veya bunun aksini hi-

Bu keşidenin amortileri ŞUnlar- · 
dır: 

saf ve şeraitine ıı:;öre Komutanlık 
birlikleri ihti)·arı için ,·üz bin kilo 
kuru fasııl)·e pazarlıkla satın alı
nacaktır. 1\lünakasasınn 13/2/940 
Salı günü saat on bir buçukta baıı
lonacak '"e ayni l(ÜIJde ihalesi ya
pılarnktır. İsteklilerin belJi ı:i.in va 
saatte Fındıklıda Komutanlık sa
tınalma komisyonuna gelmeleri. 

(942) 

l>elika 'Yordum evladıın 
lcrle af ~; .... ~~ık döl.-ük cü;..ıe _ 

- !).. '"'"· v ıııı ak a b" 
•tlj idiın d m ır arkadaşa da-
ltıısı e... 

lc.ııd.; ın bey seneniş kılıklı söy-

- l' OOok "I>•• l 
- uuy e &ık davetlu 

mi bu akşam Bandırmadan döne- zıınatı unıumiyenin ~ube müdür- edilecektir. kim kalmak harbi midir?. ZAYİ İLAN 
cek .. Gelir ııclmez hazırlatır öbilr teridir. Canakkaleyc yapılacak FRANSIZ VE İNGİLİZ GAZE • Bu sualin ce\·abını ise ne dip)o. Sonları 41, o~. !!() rakamlarile 
gün yola cıknıağn amade bulun· askeri esvo sevkiyatını bana ver- TELERİNİN MÜTALEALARI mat, ne muharrir vermiyecek, an· nihavet bulan telanll biletler 20 ~r İstanbul üniversitesi fen fakül-
dururum. mok itin düşilnınilşler .. l\fuvafık J Paris 7 (Hususi) _ Gaz<>teler, cak ve ancak bizzat ve binneflı lira amorti alaca.l<lardır. 1esinden aldıjtım hüvivet varaka-

1\lisafirler Rasim Beye veda et- bulmuşlar .. Çok kolay, yani az Balkan antantı konseyinin var _ harbin bitişi vo blterkon ortaya ;mı zayi ettim. Yenisini alacagım-
tiler .. Kapıdan çıkarlarken Da • kül!etli ve cok paralı bir iş.. dığı neticeleri tahlile devam edi... koyacağı netico verecektir. .. ... lllllı-. .. lllııılllllıJllllllll'llııllllııılllllı-1111' 1 dan, eskisinin hükmü voltlur. 
,·usta takılanı ilAve etti: ETEM İZZET BENİC"' No. 1602 0:;.'llan Sarp 
~ ilk aeferl möteakip IÖY~le,._~~~~~~~~<-D_•_v_amı~_v_ar~ı~_y_or_ı_ar_.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

• • 
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H AS TR A ş BI ç A G 1 
Bıçakların en ilCUZ ve en iyisidir. 10 adedi 25 Kuruş. 

Hasan deposu: Bahçe kapı, 
Beyoğlu, 

Beyoğlu tr'!.mvay dur.ağı karşısında. Şubeleri: KaraköJ!,. 
Kadıköy, Uskü:dar, lzmir Kemer altı 

..z.. 

SABAH, 
günde 3 

ÖGLE ve AKŞAM her yemekten sonra 
defa dişlerinizi 

ROMATİZMA, BAŞ, DIŞ, SiNiR ağrıları 
ve GRİP, NEZLE, SOGUK ALGINLIKLARI 

Derman kqelerlle derhal ıreçer, lcıabmda ıriaclo ı - 1 kate almır. 

ODEON 
Yeni çıkan plaklar 

SAFiYE TOKAY 

270329 N AŞKINA DOLAN Beste: Ham<li Ta.kay 
O. YAR BACINDA ÜZÜM VAR Beste: Hamdi Tokay 

AHMED COŞKUNSES 

270330 Ho. '.YAZIK OLıDU BANA 
İSTEMEM EL KOYIMASIN 

Beste: Hasan Güler. 
Rast Neva Gazel 

Z.E Y N E B Ö Y L Ü 

270333 No PENCEREDEN BAKMA ÖYLE Beste: Faruk Emhas 
• ATLI GELDİ GELİN BEKLER Beste: Faruk Emhas 

270336 No. 
HAMDİ TOKAY 

iRAST TAKSİM 
HİCAZ TAKS1!M 

Klarnetle 

• 

Gayrimenkul Sabş İlanı 
İstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden: 

Medihanın 16340 hesap No. sile Sandığımızdan ald1i:ı1 (1350) lira
ya karşı birinci derecede ipotek edip vadesinde borcunu ver.medi
Rinden h<ıkkında yapıl'an takpi üzerine 3202 No. lu kanunun 46 ıncı 
maddesinin matufu 40 ıncı maddesine göre 5atılması icap eden Bo
ğaziçinde Anadoluhisarı;nda eski Jıamam sokağı yeni Körfez cadde
sin~ eski 10 yeıll 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 No. lu iki masura suyun 
nısıf hissesini şamil beş dükkanı olan maa bahçe ahşap sahilhanenin 
tamamı bir buçuk av müddetle açık arttırmaya konmuştur. 

Satış tapu sicil kadına göre yapılmaktadır. Aı1tırmaya girmek 
18tiyen (610) lira pey akçesi verecektir. Milli bankalarımızdan birinin 
teminat mektubu da kabul olunur. Birikmiş bütün verııilcrle belediye 
resimleri ve vakıf icaresi ve taviz bedeli ve tellaliye rüsumu borçluya 
aittir. Arttırma şartnamesi 15/2/940 tarihinden itiberan tetkik etmek 
istiyenlere Sandık Hukuk İşleri servisinde açık bulundurulacaktır. 
Tapu sicil kaydı ve sair lüzınnlu izahatta şartnamede ve takip dosyasın
da vardlr. A:rttmmya girmiş olanlar, bunları tetkik ederek satılığa 
çıkarılan gayrimenkul hakkında her şeyi öi!renmis ad ve itibar olunur. 
Birinci arttınna 1/4/940 tarihine müsadif pazartesi günü Cağaloğlunda 
lıain Sandı~ızda saat 10 dan 12 ye kadar yapılacaktır. Muvakkat ihale 
yapılabllme~i için teklif edilecek bedelin tercihan alınması icabeden 
ııayrimenkul mükelleiiyetile Sandlk alacağını tamamen geçmiş olması 
şarttır. Aksi takdirde son arttıranın taahhüdü bakı kalmak şartile 
Hi/4/940 tarihine müsadif Salı günü ayni mahalde ve ayni saatte 
son arttırması yapılacaktır. Bu arttırmada ı;ıayrimenkul en cok arttı~ 
r.ının üstünde bırakılacaktır. Hakları tapu sicHlerile sabit olmıyan 
alakadarlar ve irtifak hakkı sahipli!rinin bu haklarını ve hususile faiz 
ve masarife dair iddialarını ilan tarihinden itibaren yirmi o:ün içinde 
evrakı müsbitelerile beraber dairemize bildirmeleri lazımdır. Bu suret
le haklarını bildirmemiş olanlarla haklan tapu sicillerile sabit olmıyan
lar satış bedelinin paylasınJsından hariç kalırlar. Daha fazla malCımat al
mak istiyenlerin 938/1532 dosya No. sile Sandığımız hukuk ~!eri servi• 
sine müracaat etmeleri lüzumu ilan olunur. · 

• • 
DİKKAT: 

Emniyet Sandığı; Sandıktan ahnan gayrimenkulü ipotek göstermek 
ıstiyenlere muhamminlerimizin koymuş olduğu kıymetin '/, 40 nı tecavüz 
etmemek üzere ihale bedelinin yarısm~ kadar borç vermek suretile ko
laylık ııöstermektedir. 

muntazaman fırça/ayınız. 

-1 Dr. Hafız Cemal 
(LOKMAN BEKİM) 

DAHİLİYE MüTEHASSISI 
Divanyolu 104 

Mua7eıse uatıerJ: Pazar harlo her 
ırlin 2,5 - 8, Sah, Cumartesi 1Z - 1,5 

fıkara7L Tel: Z!398 

tanbul Levazım Amirliğinden verilen Harici 1 
Askeri Kıtaatı ilAnları 

Eski~ehir garnizonunda bir ha
mam inı;osına kapalı zarfla eksilt
mesinde istekli çıkmadığından 
25/1/940 dan 25/2/940 gününe ka
dar pazarlıkla yaptırılacaktır. Bi
rinci pazarlığı Z/2/940 ikinei pa
zarlığı 9/2/946 üçüncü pazarlığı 

16/2/940 Cuma günü 4 üncü pa -
zarlığı 26/2/940 Pazartesi günü 
saat 11 de yapılacaktır. Şartname 
keşif ve projeleri Ankara, İstan
bul levazım Amirlikleri ve Eski • 
şehir Kor satınalma komisyonun
da görilliir. Keşif bedeli 31,608 li
ra 23 kuruş muvakkat teminatı 
2370 lira 62 kuruştur. İsteklilerin 
kanunda yazılı vesaik ve teminat 
makbuzlarile mezkur gün ve sa
atte komisyonda hazır bulunma-
ları. ·1185• •763• • Eskişehir garnizonunda er!ıaş 
yatakhanesi iliivesinin inşaatı ka
palı zarfla eksiltmeye konmuştur. 
Eksiltmesi 15/2/940 Parşcmbe gü
nü saat tG da Eskişehirde Kor. sa
tınalına komisyonunda yapılacak
tır. Şartnamesi komisyonda görü
lür. Ke~if bedeli 15,461 lira 51 ku
rnş ilk teminat 1159 lira 62 kuruş· 
hrr. İsteklilerin kanunda yazilı ve
saik ve teminat makbuzlarını ha
vi teklif mektuplarını mezkur gün
de saat 15 e kadar komisyona ver
miş bulunacaklardır. (1175) (707) 

Jf. 
549 ton arpa pazarlıkla setın a• 

lınacaktır. İhalesi 12/2/940 Pa , 
z:ırtesi günü Çanakkalede müstah
kem mevki satınalnıa komisyo -
nunda yapılacaktır. Beher kil11su 
6 kuruştan 32.940 lira ilk t~nıiuatı 
2470 lira 50 kuru tur. Taliplerin 
mez.kUr tarihte komisyon:ı ıniıra .. 
caatlarL •944• •1222• 

Jf. 
Aşağıda yazılı bakır kaplar mü

teahhit nam ve hesabına pazarlık
la 12/2/940 günü saat 15 de İw1it
te Tümen sahnalma komisyouun
da alınacaktır. Şartnamesi komis
yonda görülür. Tahmin fiatı be
her kilosu 170 kuruştan tutarı 
22,268 lira 10 kuruş ilk teminatı 
1670 liradır. İsteklilerin belli ııün 
ve saatte komisyona gelmeleri. 

Cinsi 

Büyük kazan 
Kiirük kazan 
Karavana 
Kevgir 
Kepçe 
Süz!'"eÇ 
Saplı tas 
Yağ tavası 

'! 

«946· 
Miktarı Beherinin 

adet kilo 
57 39 

104 30 
1000 5 

100 5 
100 5 
100 5 
100 5 
150 5 

Bi~ lıeton u u histi vahidi fiat 

üzerinden kapalı zarfla eksiltme
ye k.ı>nmuştur. Keşif bedeli 233,07'l. 
lira 96 kurue ilk teminatı 12,904 
liradır. İhalesi 24/2/940 Cumartesi 
günü saat 11 de Ankarada M. M. 
V. Hava satınalma komisyonunda 
yapılacaktır. Keşif evrakı 1166 
kunışa komisyondan alınır. İstek
lilerhı kanunun 2 ve 3 cü madde
lerinde vazıh vesaikle birlikte ilk 
teminat ve teklif mektuplarını mu
ayyen saatten bir saat evveline 
kadar komisyona vermeleri. 

(1221) (943) ... 
Kodak, Ferenis, Gevort, İlfort 

markalardan olmak Ül&J'e muh
telif cb'atta 2550 düzüne Röntgen 
filmi 23/Subat/940 Cuma günü sa
at 11 de Ankarada M. M. V. satın
alına Ko. da paz..:rlık su.retile sa
tın alınacağından iste!dilerin pa
zarlık /lÜn ve saatinde 2550 liralık 
kat'i teminatlarile birlikte mez -
kur Ko. da pazarlık giin ve saa
tinde bulunmaları. Hepsine tah
min fiatı 17000 lira olup liste ve 
şartnaınesini almak istiyenlerin 

her ııün öğleden sonra Ankarada 
M. M. V. satınalma Ko. na müra-
caatları. •897 • cl207• 

* 100 ton pirinç kapalı zarlla alı-
nacaktır. Eksiltme 22/2/940 giinü 
saat 15 de Ankarada Levazım a
mirliği satınalma komisyonunda 
yapılacaktır. Pirinder şartname
sinde yazılı miktarlar dahilinde 
Beynaznrı, YabanabDI, Nallıhan 
malı olabilir. Beynazarı için mu
hammen bedeli 29,000 lira ilk te
minatı 2175 liradır. Yabanabat için 
muhammen bedeli 27,000 lira ilk 
teminatı 2025 lira. Nallıhan için 
muhammen bedel 29,500 lira ilk 
teminat 2212 lira 50 kuruştur. Nü
munesi komis••onda görülür. Şart
namesi 1"3 kurusa komisyondan 
alınu. İcinde kanuni ve ticaret o
dası vesikası da bulunan teklif 
mektupları sant 14 e kadar kabul 
olunur. (1226) (948) .. 

1200 ton odun şerait ve evsafı 
dahilinde kapalı zarfla ihalesi 26/ 
2/940 Pazartesi günii saat 15.30 da 
yapılacaktır. Muhammen kıymeti 
21360 lira ilk teminatı 1602 liradır. 
Sartnamesi komisvonda ııörülebi
lir. İsteklilerin teminat makbuz 
ve nıcktııpları ve kamında yazılı 
vcsikalarilc ihale günü ihale saa
tinden bir saat evveline kadar tek
lif mektuplarını Edirnede Müşiri
yet dairesinde askeri satınalmn 
komisyonuna vermeleri. 

(1208 J (898) • Hava okulunda m~vcut 800 adet 
saç bidon 10/2/940 Cumartesi gü-

İstanbul Dördüncü 
icra Memurluğundan: 

Evvelce Fatihde Zincirlikuyu 
Atik Alipa.şa mahaıllesi Mehmed a
jl:a caddesinde 9 numarada mukim-· 
Qer iken halen adresi meçhul bu -
lunan Ahmed ve hemşiresi Fatma 
-Xeganeye: 

Müll(a yetimler sandlğma iza -
fetle İstanbul maliye muhakemat 
müdür.tüğü hazine vekili avukat 
Enver Ay lav dai:remize müracaatla 
30/11/336 tarihli mikiayene sene
dine müsteniden 535 lira 45 ikuru
şun 4/1/939 tarihinden itibaren fa
iz, ılmmisyon ve % 10 ücreti veka
let ve icra masraflarile birlikte 
tahsili tıilebile dairemizin 939/34 
sayılı dosyasile rehinin paraya 
çevrilmesi yolile ta.kip talebinde 
bulunup dafreınizce namlarınıza 
:tanzim edilip ikaane'tııahınıza görr 
de'rilen ödeme emri arkasına mü
başiri ve ımahalli polisi tarafmdan 
verilen ııneşruhatta adresinizin 
mechul bulunduğu anlaşılnw; ol -
duğunda:ıı. işbu ödeme emrinin ta
rafınıza bir ay mü<ldetle ilanen 
·tel:tlij!ine İstanbul icra hakimliği 
ta.rafından karar verilmiştir. 
İşbu ilanın neşri tarihinden iti

baren 30 gün içinde borcu ödeme
niz ve takip talebine karşı bir iti
ırazınız varsa iUinın neşri tarihin
den itibaren 30 gün içinde bu iti
razınızı istida öle veya şifahen icra 
dairesine b-iıdirmeniz lazırnrur. Bu 
müddet içinde itiraz etmt?niz veya 
30 l'Ün içinde borcu ödarne-zseniz 
:rehinin satılacağı tebliğ makamı
na ıkaim olmak üzere 30 gün müd
detle tarafınıza ilan olunur. 939/34 

İstanbul Dördüncü 
icra Memurluğundan: 

Evvelce Kadıköyürıde Cevizlik
te Safa sokağında 5 numarada mu
kim iken halen adresi meçhul bu
Junan miralay mütekaidi Süley -
man Faik'a. 
ıMülga yetimler sandığur;ı iza • 

fetle Islan.bul ma.li ve muhakemat 
müdürlüğü vekili avukat Enver 
Aylav dairemize münıcaat'la bir 
kıt'a müdayene senedine müste -
niden 524 lira 23 kurusun 21/11/937 
tarihinden itibaren faiz. komisyon 
ve ücreti vekfilet ve icra masraf -
[arile birli•kte tahsili talebile da -
ireınizin 938/5579 sayılı dosyasile 
rehinin paraya çevrilmesi yolile 
takip talebinde bulunmuş ve da
iremizce namınıza tanzim edilip 
ikametgahınıza gönderilen 938/5579 
sayılı ödeme emri arkasına ıınü • 
başiri ve :mahalli polisi tarafından 
verilen. meşruhatta ikametgahını
zın meQlıul bulunduğu anlaşıLmış 
olduitJndan işbu ödeme emrinin 
tarafınıza bir ay müddetle filaru;n 
ıtebl~ine İs tan bul icra hakimliği 
tarafından karar verilmiştir. 
Işbu Harun neşri tarihinden iti

baren 30 gün içinde borcu ödeme
niz ve takip talebine karşı bfr iti
razınız varsa ilanen tebliği tari -
hinden itibaren 30 gün içinde bu 
itirazınızı istida ile veya şifahen 
icra dairesine bildirmeniz lazım -
dır. Bu müddet içinde itiraz etme
niz veya 30 gün içinde borcu öde. 
mezseniz, rehinin satr'.acai(ı tebliğ 
makamına kaim ohnak üzere 30 
gün müddetle tarafınıza ilan olu-
nur. (938/5579) 
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1 Şubat ÇARŞAMBA 

Vakitler Vasati Ez ant 

-- Sa. D. Sa. Da. 

GÜD"f 7 06 1 34 
Öil• 12 28 6 56 
İkindi 15 14 9 42 
.u.aın 17 32 u 00 

ı 
Yatsı 19 04 1 33 
İmsak 5 25 11 53 

nü saat 11 de Hava okulunda sa
tılacaktır. İsteklilerin şeraiti öğ
renmek için mezkur günde saat 
10 na kadar Eskişehir Kor. Satın
alma komisyonuna müracaatları. 

(1204) (894) ... 
' 

Beherinin muhammen bedeli 
45 lira olmak üzere 55 adet tevhit 
senıcri Ko. da nıevcut nümune .. 
sine ııöre pazarlıkla yaptırılacak
tır. Taliplerin 10/2/940 Cumartesi 
!!Unü saat 12 de Kırklareli As. sa
tınalnıa Ko. na ııclmeleri. 

·895· '1205• 

ve 

BAŞ, DIŞ, NEZLE, GRİP, ROMATlzM.A 
SOGUK ALGINLIGI 

- . . ,,:. ~ . -- ·. -

ADEMİ İKTİDAR 

Tabletler! her eczanede bulunur 
P""'• kutuıu 12~~) Galata, lıtanbul 

PATI kullanınız 
Her türlü yanıkları, kan çıbanlarını, meme Utib 

larım ve çatlakları, koltukaltı çıbanlarını, dol• 
a.kneler, ergenlikler, traf .yaralarını çocukların ve 
yüklerin her türUI. deri iltihaplarını en erken ve 
emin tedavi eder. V 1 ROZA, mikropların yaıa111_. 
mini olur. 

İstanbul Erkek Muallim Mektebi Satınal 
Komisyonu Başkanlığından: 

Cinıl Miktarı Mubaınmcn Tutarı 

bedeli 
Elbise dilrisi 80 takım 665 532 

Talebeye yaptırılacak eföise açık eksiltmeye konmuştur. ~ 
20/2/1940 salı ııünü Beyoğhında liseler muhasebecililtinde sB8 

da yapılacaktır. Taliolerin eksiltmeye ginmek üzere bu gibi işle~ 
tıklaırına dair vesikalarla ve teminat ırnakbuz veya mektupla:rile 

1 
yona, Ş81'tnameyi ve nümuneyi görmek üzere de mektebe mürac 
ilan olunur. o8lh 

r 
SAHiBiNiN SE9 

K;tli Anadolu genç Bcstekiırlarımızdan MALATYALI FAf':" 
besteleyip bizzat okuduğ'ıı, güzel Erzincanımızın mıtulmaz felı 

tasv[r eden 

A X 2214 Milli Şef fe~aket sahası 
Zavallı Erzıncan 

1-'lağını muhterem halkımuın dinlemeleri tavsiye olunur· 

İstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünde 
.r;<J 

İstanbuldaki Gümrük Levazım Tetkik memurluğunda ıne' 
kalemde 259 lira 95 kuruş muh~mıınen kıymetindeki huı da ?.~ 
eşya 12/2/940 pazartesi ı;ünü saat 10 da 2490 sayıh kanun b~ 
dairesinde açık eksiltme suretile satılacağından istekliler ın ~ 
eşyaları görerek sözü gt~en ııiin ve saatte 7<ı 7,5 pey akçelenl~69 başmüdürlük binasındaki komisyona gelmeleri ilan olunur. ( 

1 inhisarlar U. MüdürlüS)ündert: 

1 - 1/11/940 tarihinde 150,000 metre bevaz çula 
mediğinden pazarlığı on gün temdit edilmiŞtir. 1 

II - Pazarlığın şeraiti sabıka dairesinde 12/11/940 pa~sr 
nü saat 14 de Kabataşta levazım ve mubayaat §Ubesindekl 
misyonunda ypıl:acaltı .il.Rn nW.nur. (930) 


