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Almanyanın Vaziyeti 
Mevcud hududları içinde dünkü Almanya 
belki boğulmuyordu. Fakat bugün kendisinin 
hazırladığı bu çember içinde nefes alma-

Stalin - Ribbentrop - Molot f 
Dün 5,5 Saat Konuştular 

Y :::=:rç~t~:~;~:n c:ı:~d y ALÇIN M oshovada Resmi Tebliğ Neşredildi 
--

; 

Londra Ve Paris 
Ne Düşünüyor? 

Von Ribbentrop Türkiyeyi 
Müttefiklerinden Ayırmağa 
Teşebbüs Niyetinde imiş 

Bir Fransız Gazetesi Moskova Görüşmelerinin 
Beklenilmeyen Bir Darbe İle Bitmesinden Korkuyor 

---=> ·----
Moskova, 28 (Radyo) - Alman Hariciye 1 torpillenmi~tir. Gemi mürettebatı 11.urta • 

Nazırı Von Ribbentrop ile Stalin \'e Molo- rılınışlardır. ~ 

tof arasında 5,5 saat süren bir kon~ma Uiboontrop'un Temaslar. 
vukubulmuştur. Konuşma neticesinde bır -
komünike neşredilmiştir. Komüııikcde iki .l\loskova 28 (ı\.A.) - «Tas> : " 
taraf arasında Polonyanın inhiliıll i.ızenne Dıln saat 22 de Halk Komiserleri Mcc-
tahaddüs eden vaziyetiı1 görü~uldugü \'e lisi Reisi ve H.ıriciye Halk Komiseri M<>
tam bir anlaşma hasıl olduğu kaydedilmek- lotof He Almanya Hariciye Nazırı Von 
tedir. Ribbentrop arasında Polonya h5dlsc1erıle 

Almanlar Garba 1,5 
Milyon Asker Yığdılar 
T ahşidatın mühim bir kısmı Belçika ve Hol

landa hududları yakınında bulunuyor 

> 
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!-···..... _ ·-··- so vAzAN: M. sıFıR_ =1 Mıntaka Ticaret 
İatanbulda Vahitfettin için Müdürlüğündeki 1 

-------, 1 Polonyaya 
~uyuculanmız Gönderilen Tütünler 

Belediye Muhasebe· 
Müdürünün Ankarada 
Neticelendirdiği işler 

Belediyeye ait birçok meseleleri takW 
etmek üzere Ankarııyn gitmiş bulunan :sr 
lediye Muhasebe Müdurü Bay Muhtar }.
car dün şehrimize dönmüştilr. Bay Muhtar 
Acar'ın Ankarnda takip ederek muva!fll • 
kiyetle neticelendirdiği işler şunlardır: H~::u~:n hL~~:~/~ P•: ~~~n~:::~ uu ~-~ ~~~~~ !!Jl!~~~ğünd• mo 

arz ve iblM edilmesini şefim namına rica haneye duyurmaktaki maksadları ne iml;J? .ıim bir toplantı yapılmıştır. Bu toplantıda 
etmekle bahtiyarım. Mösyö (H) nın rn- - Pantlkyanın dediğine bakılırsa, kar- Mmtaka Ticaret müdürü, Belediye tktısad 
hat.iız bulunması sebebi ile &efim namı- ııılıklı menfaaUerln lcab ettirdi(i bir ce - müdürü, Mıntaka tktısad Miidilrü, Ticaret 
na gizli olarak zatıalinizle görüşmek va- rnllekArlıktan başka bir ıey değll. Hem odası reisi. Ucaret odası umumi katibi. yaş 
zi!esi bendenize verilmiştir. lngilizlerle gizlice anlqmak suretile het sebze ve meyvn satış tarım kooperatifleri 

Diyor kf : Geri Geldi 
Çocuk Maması 

Üzerinde ihtikar 

A t'Mlpadn harbin başlamasından birkaç 
gün evvel Rumanya yolile Polonyaya gön
derilmek üzere limanımızdan vapura yük
lenen mOhim miktarda bir tütün partisi 
dün geri gelmiştir. Tiltiln \'e diğer bazı ti-

Münakale işleri : HastnhaneJerin iaşe ,., 
mualice ihtiyaçlnrına sarfolunmak uzer' 
91,3'ı5 lira. pasif korunmaya ait vasıtalnı"U 
itfaiyenin takviyesi için 59,82.1 lira, yeni 
kanun mucibince Delediyelcre verilen şe
hir dahilindeki et nakliyatına ait vesaitill 
alınması için 128 bin lira, muhtelif fasıl
larda münakaleler için 78,976 lira, muvnz
zaf itiraz komisyonlnrı için 23,840 lira. 
Taksim g:ızlnosu için 47 bin liraya ait mü
nakale saltihiyeti alınmıştır. 

Hasta bulunan yavruma gıda can eşyayı h!ımll olan ımpur Rumanyaya 
d vardığı gün harb patlamış ve alikadarlar 

olarak tavsiye ettikleri "Ela on,, bu vaziyet karşısınsa Polonya ile muhabe-

nam çocuk mamasını muhtelif re etmcğe b::ışlamışlarsa da Polonya hnrbi-

tstihbarnt servisimiz, lstanbulda gizlice iki tehlikenin önüne geçilmesi imkfını d! mildürü, Ticaret Vekaleti müfettı~lcri, hu-
kurulan ve az bir zamanda umulmıya- varmış. kuk müşavirleri hazır bulunmuşlardır. Top 
cak derecede dol ve budok salon bir ko- - GUzel, fakat nasıl?·· lantıdn lhtikfir meselesile lktısadi mevzu- ecza depolarında aradığım halde nin ümit edildiğinden daha kısa bir zaman 
münisit teşkllfltına aid bazı haberler al- - Pantlkyan, işin bu kısmı üzerinde ~ a- !ar etrafında devletçe düşünülen esaslnr 
rnış, oldukc;n mühim vcsiknlar da ele ge- tı §abane ile gizlice görüşmeğe yalnız is- hakkında Ankaradan istenilen bazı maH'i
çlrmiştir. Bu teşkilatı Rusyndan gelen iki tihbarat şefinin salflhiyeU olduğunu ıöy- matın tesbiti için göru§meler yapılmıştır. 

maalesef hiç birisinde bulama - da knt'i safhaya girmesi üzerine bu tütün 
dım. Halbuki bundan bir hafta ve eunlar Rumnnyadan geri çevrilmiştir. 
evveline kadar fazlasile mevcud Hab<:T aldığımıza göre tütünlerin sahibi o-

lan füccarlar İstanbul gumrükler başmil-
olan bu mamanın birdenbire or- di.ırlüğune müracnat ederek bu malları di-

Kofkaslı Ermeni, bir kırımlı lslfım, iki de ledi ve onun namına randevu istedi. Bu toplantı 3 saat devnm etmiştir. 

Bundan başka Belediye binasına s:ırf 0: 
lunmasma karar verilen 7'75 bm lirayı mu 
tccaviz fazla tahsilatın bütçeye munzan'I 
olarak iltıvesi iç.in de Vckfılctin müsandcSi 
alınmı:ıtır. Bu suretle yeni Belediye b!nıı
sı yerinin fstimltıki ve inşnatmın b~ • 
lanması için hiçbir mahzur kalınanı ştır. 

Rus bolşevıği ile tstnnbul tttlhatçılarından - Verdiniz mi?. Haber aldığımıza göre bu komısyon sch-
beş şahıs idare etmektedır. Servısimiz bun - Tabii defil mi?·· Şevketmeab yorın rimizdcki ıhtlkO.r harekcUerıle şiddeUe mü 
ların isimlerini, toplandıkları yerleri, hai- aksam (H) yı hnremi hümayunda kabul cadele ederek piyasa hareketlerini hergün 
nane m:ık adlarını tamamile bgrenmlsUr. iı;in söz verdi. Bakalım ne gıbl tekliflerde kendi teşkiluUarıle kontrol edecek \e muh 
Son günlerde terhis cdılen efrad ile lstnn- bulunacak Mister. tekirler hakkınd<ı kanuni surette takib:ıtta 
bulun hamal, amele, kayıkçı vesaire gıbi Ali İhsan Bey biraz duşündukten sonra bulunulması için raporlar tanzim edecek 
işçi takımından buyilk bir kısmını bu teş- sormuştu: . . \'e bu muhtckırlcr men'i ihtikfır kanunu 
kılata almışlar, bunların icabında silfıh- - Pardon ekselAns. Yuzbaşı Halıdın hu- meclisten çıkıncı:ıyn kadar inse kanununun 
landınlmal:ın için birçok silflh ve ccpha-, zura knbulunden bah ctmcdı mi Pantık- mevcut ahkamına gore tccrıye c-dilecekler-
nC' de hazırlamışlardır. Servisimiz bu sil:ıh yan?··· dlr. 
ların saklı bulunduğu yerleri bulmak için - Hayır. Niçin sordunuz?.". . . . """"'vv'V'\,..,,..vv'V'\,..,,..vv'V'\,..,,..vv'V'\"'-"""""',!'V 

tadan kalkmasının sebebini dü- ğer tutun parWerl meyanında aktarma o-
şünürken üstündeki fiyata göre larak Amerikaya göndermek için iz.in iste-
"120,, kuruşa satılması icabe - mişlerdır. Bu dilekler gumrük tarafından 

derken bazı bakkal dükkanla - ~m~~1!-.mı~ 
rından 150- 200 kuruşa kadar MAHKEMELERDE : 
satıldığına muttali oldum. HU - D nlzbank Cfçllerlnln ya
kumetin nüfus siyasetine ehem- rine sarfedhlmyen par•-
miyet verdiği bugünlerde bazı tarının tahkikatına 
muhterislerin çirkin ihtikiırlan devam edtldl 

Et nakliyatını temin etmek üzere :ııına· 
cak vesaite sar!oluıımnk üzere yapılan 128 
bin lira ile Bclccliye derhal fnalıycte ge
çerek vesait teminine ı;olışacaktır. Ancıık 
Belediye et nakliyatını l haziran 1940 se
nesinden itibaren kendisi yapacaktır. O 
znmana kadar işin bir muesscseye veril· 
mesi için de VelcfıleUn müsaadesi alınınıs
tır. 

uğrnşmaktadır. Teşkilfıt merkezinde elde - .A.~izınlz, bır~z. ev~el soyledığım gıbı, VIL.A YETTE : 
ettiğimiz gizli elemanlardan aldığımız ma- bu t~skıla.t hab~rın.n bır blof oldu.,u. ka
Himata gorc bunların maksad ve gayele- naatındeyım. Mıster: (H) ce~oblan .şevket
rı pek canlyarıedır. o manlı saltanat ve me?bın huzuruna gırmek !çın bu _ı:::zıı tcs
hukumetini yıkmak memlekette bir bol- kılatın tc rlfntçılıgına sı ınrnış gıbı göru-

yüzünden hasta ve zayıf çocuk- ı Müddeiumumilik Dcnizbank kara ı~1,,11e-

evik idare ve huJtftmeti kurmak. nfıyor b:ına. Şımdiden mtiJdelıyeyım ki, 
" Ali Ihsan Bey bu izahat karşısında tıt- bunlar HaHdın huz.urn girdı ıni duydular, 
remiş ve dudaklarından: bu teşkilüt blo!ünü uydurdular. 

_ AU:ıh korusun çok dehşetli bir !elfı- Ferid gobegini oynatarak bir kohkahn 
ket bu.. atmış ve: 

Sözleri dökulüvermışti. Ferid teessürün- - Eğer öyle ise giılerım Mısterlere, de-
den basını iki tarafa sallıyarak: mişti. Işın pek acemisi imişler demek. Biz 

_ Elbette dehşetli bir !clüket. l\loh\ol- onlan kucaklamak içın cı:ın atarken onla-
duk monşer. rın bizim kucağımıza atılması key!ur.e gi-

Dcmiş "e sozüne do\'Une do.,·üne devam der doğrusu .. 
etmişti: ( Devamı var ) 

- Mosyö PanUkyan biraz dahn malö-

RADYO 
CUMA: 29/ıı/939 

rnat verdıkten sonra, bu vaziyet karşısın
da itilaf devletleri tstanbuldaki muşterek 
"e yüksek menfaatlerini ve t&baları ile Hı- ı 
ristiyan ahaliyi korumak içio şimdiden 
t db · l lmak mecburiyetinde kalacak-' 12,30 Progra;n ve memleket saat ayarı, 
l e dır crded~ lrtm 12,35 Türk müziği (Pl.), 13,00 Memleket 
ar ır, m · j t 1 ·ı h b 1 1 _ Ne imiş bu tedbirler pnşam, bir şey saat ayarı, n ans ve me eoro OJ a er er, 

l ed. 1., 113,15-14,00 Muzık (Karışık progrnm - Mo-soy cm ı m ..• 
- O söylemek istemedi ammn ben ö- dem müzik plakları). 

nüne dökuldüm ve biraz yüzüne gülüp 19,00 Program ve memleket saat ayarı, 
söylettim. Alacakları tedbirin en muhımıru 19,05 Müzik (Kabare vesaire - Pl.), 19,30 
birer fırka asker getirtmek, şehrin muh- Türk milziğ! (Fosıl heyetı), 20,15 Konus
tclif yerlerini işgal ettirmek. ma, 20,30 Memleket saat ayan, ajans ve 

- Aman paşam bu da ayrı ve neticesi meteorolojı haberleri, 20,50 Türk müzıği: 
cok acıklı bir tclliket olur. Bu fırkaları Okuyanlar: Mefhnret Sagnak, Mu~tafa 
ı;oma 1 tanbuldan nasıl takarabiliriz biz? Çağlar. Çnlanbr : Vecihe Dary<ıl, Fahire 

Ihsan Dcy biraz dilşundukten sonra: Fersan, Refik Fcrsan, Kemal Niyazi Sey -
- Eksel ns hatınma bir fiey geliyor, hun. 1 - Boğos - Kürdılı Hıcazkfır şarkı: 

demişti. Bu tcşkilAt bizi korku.mak, kcn- (Gi.ıller açmış hülbi.ıl olmuş bi karar), 2-
dilerıne sıfındınnak için hazırlanmış bir Lem'i - Kurdıli Hicazkt'ır şarkı: (Açmam 
Llöf olmasın. açamam roylıyemcm çunkü derinde), 3-

Damad Ferid istemiycrek gülmüştü. Ve: Salahattln Pınar - Kurdili Hicnzkar şarkı: 
_ Am::ın monşcr, böyle blof olur mu? (Bir gizli yı:ıl n s6yle), 4 - Artaki - Kur

dC'mi ti. Herıfin elinde koca bir ıiste var. dıli Hicazkflr şarkı: (Artık ne siyah gozle
Bu tcşkılattn çalışan Turklcrin isimlerini rinin golged kaldı), 5 - Hlcozkar peşrevi, 
birer birer soyledi. Meselft, Husameddin 6 - Zeklli dede - Hıcazkar Yönık sem:ıi: 
Bey :ıdında blr süvari blnbaşısından b::ıh- (Bi.ılbül 'ibl pur oldu), 7 - İsmail Hakkı
setti ki, bu adamın Şehremini, Topkapı t ... NihnvenL ağır semai: (Seni hukmi.ı ez.el), 
raflarında bektaşı şeyhi kıyafetile gezdi •i- 8 - Rakım - Nıhavent şarkı: (Ne yannn 
ıtl bJzlm Zeki Bey de haber almış, geçen- kalbime bakU), 9 - llicaz.lcfu türkü: (Bir 
Jerde bana da söyJc:mişU. yar ı.evdim Kuşnd .. lı), 10 - Hicazkar saz 

_ Ya...... Bu teşki!Atı diğerleri haber semaisi - Kemal Niyazi Seyhun. 21,30 Ko-
almamışlar mı?.. nuşma, 21,45 Müzik (Opera aryalan-Pl.), 

_ Teşekkilr olunur ki henuz alama1'lll3 22,00 Müzik (Rodyo orkcstrnsı - Şet: Ha
lar Pant.ikyan clstanbul ve Boğazla.nn n- san Ferid Alnar), 1 - Moussorgsky: cso
lncağı ı;cldl hakkında yı:ıpılan son müşte- roçinstl Panayın> operasının üvertürü, 2-
rek teklif üze.inde görüsrneyi Londra gc- Tschaikowsky: 4 iıncü senfoni, 23,00 Son 
ri bıraktığı için müttefikler arnsında bir ajans haberleri, ziraat, esham ve tahvilat, 
terginlik çıkmıştı. Bu '!ıusustaki nokta! na- kambiyo - nukut borsası (fıyat), 23,20 Mü 
zarlıırı anlamak için diğer mutteı tklcrı 1 z.ık (Cazband - Pl.), 23,55-24,00 Yannkl 

bu gizli teşkilfltı vesi:e sayarak ls..anbulda .;.pro;jgraiiimİİ.İiİİİİİİiİİİİiiİİİİİiİİİİiiİİİİİİİİİİİİİİli~ 
beraberce askerl t~bir alınması ~eklifin- .ı 

de bulunmalnrı ihtimali pek kuvve~lidir. 
tngiltercnin bu teklifi de kabul etmemesi 
rnuttefikle:r arasında bir bozgunluk çık

masına sebcb olacaktır. Şilphesiz bu da 
barış görü melerini geciktirecek, tstaobu
lun likibetini büsbütün tehlikeye düşüre
cektir.> diyor. Pek aklın kabul etmiycceği 
tcYler değil bunlar hani. öyle değil mi 
monscr? •. 

- Şu hale gore gizli teskllfıt ile müt
tefiklerin uyuşamadıkları maksad ve ga
yeleri araS1nda netice itibarile bir fark yok 
demek., .. 

- öyle .. 
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fmıak: 4,17 

Dahiliye VekAletl Avru
pay t~febe göndermek

, e ı vazgeçti 
Dahilıye Vek !etinden '\i ılayete bir ta -

mim gelmiştir. Bu tamımde Vekaletin Av
rupaya staj içın talebe göndermeye dair 
verdiği karardan vazgcçıldiğl bildirilmek
tedir. Bu suretle Avr11P3ya gıtmek için ya
pılan murncnatler t.ıbul olunmıyacaktır. 
vvvv~l~ 

BELEDiYEDE : 

Sanayimiz sınıflan .. 
dınlacak 

lann gıdasızlık yüzünden ölüme rinden toplanan ve yerine sarfedılmiyen 
kadar gideceği aşikardır. Bi- para tahkıkatıle dun de meşgul olmuştur. 
naenaleyh mini, mini ym•nılann Dun suçlu olduklan iddıa edilen kolba,..ı-

lardan Ramazan, Hi.ıseyln, Yaşar, Hıkmet 
hayatına rnalolan bu vaziyete ve BıUU dınlcnmişlerdir. Bunlar tktısad 
bir nihayet verilmesine muh - Vekfıletinın bankaya yaptıgı bir tebliğde 
terem gazetenizin tavassutunu hamalların da dığer banka memurlnrı gibi 
saygılarımla dilerim. vergiye tabi o~acakları bildirildiği için ara-

Beylerbeyi, Orta sokak No. 47 larında para toplıyarnk Ankaraya bir mu-
Asım Tanrıö\ er mcssil göndermeğc karar verdiklerini ve 

•--------------- topladıkları 800 lirayı kolbaşı Hüseyine ve 

DENiZLERDE : 

Kadeş vapuru geldl 

rerek Ankaraya gönderdiklerini söylemiş-
lerdir. Suçlulardan grup l'ımirl Sait dün 
gelmemiştir. Bu da dinlendikten sonra suç
lu sanılanlar hakkında bir karar verile -

B•rem cedvellerlde 
te kik olundu 

Bny Muhtar Acar, Anknraya Beledıyenu. 
barem cedvellerini de goturmüştü. Bunlııt 
Uzerinde yapılan tetkikat tamaml:ııımış ' 8 

cedvellcr Heyeti Vckilcye sevkolunmuş • 
tur. Heyeti Vekile ccdvcllC!l"i si.ıratle tasdı" 
edecektir. Ccdvcller barem kanununda sn· 
rahat bulunduğu için ancak 1 teşrinisani· 
den itibaren tatbik olunacaktır. ücretıilc~ 
barem kanunu mucibınce bil"er matbu be• 
yanname verilecek ve bu beynnnamelerd• 
vuziyctlerl tesbit olunarak barem konunu· 
nun tatbikine geçilecektir. 
vvvv cektir. 

tmar plfınında lstanbulun müstakbel mn- Hariciye Vekilimiz.i Mo kovayn ~otilrcn Bir kayığın parçalan- IKTlSAD İŞLERi: 
1 ti d i t k 1 :ık Kadeş vapuru lımnnımıza donmuştur. Ha- .Mı d 

murl vaz ybclt ncdelms~ntiay mın a ası o ac ber aldığımıza göre Şukrü Saracoğlunun masından do!jllan ava ltalyadan cam, kA.Mııd 
yer er tes ı ıs • 1 k 1 d R G~en sene kfınunuevvelln on ikinci gü- !I v• B ıed H ti F . 1\1 "d lü Mos ova goruşme erın en sonra uman - ~.. k idi 

e ıyc eye ennıye u ur gu - h ld B kdi d nu Unkapanı önünde bir motörle ı;arpışan kaUÇU ge 
d. b yi t k 1 t 1 yaya ugrnmaS1 mu teme ır. u ta r e 

şım ı u sana mm a a anruı e\•zı o u- d V k 1 . lm k Uzun 0· mcrin sandalı """am p:ırça olarak . · " 
k uh lif .. b 1. t h Ka eş \apuru Hancıye e ·ı ımızı a a ....- ttalya ile olan ticarctimız günden g.,n• 

naca m te san:ıyıın ır ıs csını a- K ld k ı..ınde bulunan Emin, Şevkiye, Sami ve 
l kt d B . i t h bı 

1 

üzere tekrar ostcnceye g ece tır. ... inkişaf etmektedir. Dün limanımıza yenı· 
zır ama a ır. u ış çın mu e assıs r Ziya lsmı"nde do··rı ki...ı denize dökülmüctü. 

Ni 1 f 1 1 ~ " den iki ttalyan vapuru gelmiştir. Bu v:ı• komisyon teşkil edilml tır. Haber aldığı- era n 88 er er ayın Çarpan Has~nın idaresindeki Bandıımn li- · k 
ı d .. purlar külliyetlı miktarda kauçu , çmn. mıza gore bu komisyon stanbul a bulu - Jt d b I man ı"daresıne kayıdlı Buyuk Marmarn mo 

nan sanayiı muayyen sınıflara taksım ede- a 11:1n a ·~ ıyor ve kiığıd getirmiştir. Vapurlar burndnn su• 
torüdi.ır. sam ve kuşyemi alacaklardır. 

cektir. De\ !et Dcnızyolları idare i Mersin sc - Uzun Ömer de denize duşmüş, fakat ci- 1 
iki terfi fcrluınin tarihını tesbit ctmışt.r. tık vo-ıvardan Yt:tışı~n sandallar tara!ından kurta- Ç piyasalar dUzelmeğe 

Yeni barem kanununda Bcledıye Yazı ptır onumüzdeki ayın 6 sında limanımız- rılmıştır. Sonra Uzun Ömer, Hosanla uyuş- başlath 
lşlcri mudurü bay Necati 'c Beledıye zat dan hareket edecektir. 13u te!eri ıdarenın 1 muş, sandalının parasını almış ve ortadan Son günlerde iç piyasalarda işler cnn· 
işleri mildürU bay Samıh 80 lıra maaşı ns- yeni 'apurlarınd.ın Tırhan ynpacaktır. kaybolmuştur. Mahkeme Hasana ve Uzun Jnnmağa başlamıştır. Son üç gun içind• 
lıye ter!ı etml lerdır. D er taraftan alfıkadarlar dun bazı sa- ömere celbname çıkardığı halde ikisi de 83_88 kuruş arasında 6 bin teneke Dlyar· 

k bah g, ZC'teleriııde Mısır scferlerın.n başlı- bulunamamıştır. Dun yalnız davacılar din- bakır ve Bitlis yağlarından, ayrıca JdlosU 
28 amyon e~i'ZUZ yacngı hakkında çıkan haberkrln hcnuz lendi. Samı dıyordu kı: 100-110 kuru:,;tan Ci bin teneke Urfa yağ· 

yzpalac me,·sım iz olduğunu soylemışlcrdir. - Biz motördcn nereye kaçmışsak, mo- laıından satılmıştır. Bundan başka Rusyıı 
Belediye arazoz yapmak uzere gümrukte Şirketi Hayrlyerrln yeni tor bizi hedef almış gibi üstilmilze geliyor- lç\n 800 balyn ve tngiltcre için de 1500 

bulunan 28 kamyonu s tın almnğa karar du. Ben kendi namıma motor kaptansız balya tiftik satılmıştır. D ger taraftan yerli 
vermişıir. Bu kamyonların bağlı bulundu- arab"3 Vapuru hareket edıyor \"eyahut dümeni tutan sar- fabrikalar da piynsadan mühim miktarda 
ğu şirketle derhal muzakcreye başlanacak- Şırkttl Hayriyenin 50 otomobil istıab e- hoştur dedim. Nıhayet motör sandalımıza ynpak almağa ba~lamışlardı.. Dün yerli 
tır. dccek derecede bıiyuk bır araba ••opuru çarptı, ıklye böldü. Biz denize dökülmüs- !abriknlıırımız için kızı. renkli yapaklar· 
vvvv yaptırmağ:ı karar verme i üzcl"ine hazır - tük. Bir ınuddet dıbde l>ocaladıktan son- dan 100 bin kilo satılmı!jtır. 

MÜTEFERRiK: lıklara başlanmı lı. Bu vapurun proje ve ra suyun uzerlne \"ıkar gibi oldum. Bütün B lk 1 d 1.. 1 
kuvveti.mı" sesimde toplıy:ıruk istimdada a an ar an ... ay maketlerı t.ımamlanmış oldugu9dan ev -

Bir Tayin velki cun .irket ren heyeti toplanarak bu başladım. Motor bizi kurtarmoğa ı;alışaro- gellyor 
Beyazıd Milli Kütüphane müdürü projeleri son bir defa daha tetkik etınış- ğı yerde yol almış kaçıyordu. Bizi uzaktan Son günlerde hariçten kalay ithalatı a• 

Bay İsmail Saib tekaüde sevkedilmiş- tir. V:ıpurun onümüzdeki ay ıçinde tczgiı- gelen sandallar kurt.ırdılar. 13ız davacıyız. zaldığı için fiyatlar da mühim miktarda 
ha konması muhtemcldır. Diğer da\'acılnr da ayni sekilde ı;ikuyet- yükselmeğe ba~lamış ve bazı muhtekir tüc 

tir. Yerine Avrupa dnrülfünunların- !erini anlatıyorlnrdı. Mnhkeme su,tlu mo- cnrlar dn gayrimeşru surette :fiyatlann dn-
da şark lisanları hocalığı yapan Bay Karade.nfzde fırt.na tor kaptanını buldurmak için davvyı baş- ha ziya11e yukselmesine sebeb olrrıuşlardı. 
Necati tayin edilmiştir. Maarif Ve- durdu ka blr gune bıraktı. Alflkadarlann söyledıklerine göre bıı 
kaleti kıymetli bir alim ve kütüphane Yeni mUddaı ... mumf giinlcrde Balkonlardan memleketimize mü Birkaç gundcnberi Kıırndenizde devam 
mütehasslSl olan İsmail Saibden yine etmekte ol. n fırtına duo hafiflemiş ve muavini . . him miktarda kalay gelecektir. Bu kalnylat 
istifade etmek için kendisine 120 lira mahfuz lımanlara sığınan vapurlar yola 1 lstanbul müddeiumumilik muu\"ln~ıgıne yola çıkmıştır. Bu sebeble fiyatların csld 

c;lkmı tır. Fırtınanın b~şl:-dığı gu·n Trob _ tayin edılen Afyon hakim noınzedlerınden normal vaziyete ineceği tal.rnin edilmek· ücretle İstanbul kütüphaneler umumi ... .. 
zon lımanıııdn Pol ... than<'yc sığınan Cüm- K<'mal dun gelmış ve yeni vazlfesıne bas- tcdir. müşavirliğini teklif etmiştir. A lk 1 1 b O 
hunyet \llpurunun yoluna devam etmek lamıştır. mer • 1 •r u tıtene 2 

SUı eyya Ope. eti Yeniden uzcre hnrckct ettıği bıldırllmiştir. Vapur Tevkif edl:en suçlu mHyon kilo tutun alacııklar 
Kuruiuyor I tumartesi günü ~bahleyin lımanıınızda bu Sirke<:ıde bir otelde kahvecilik yapan Şchl"imb..:leki alfılcad:ırlarn gelen hnbcr• 

. Junacnkur. Mehmedle Azız ka\•ga etmişler. Az.iz Mch- lcre "o-re Ene mıntakası U!tun pı'yar"'sı 15 Sahne hayatımızda uzun müddet ismı .. • m "" 

takdirle :ınılan Surcyya Operetinin yeni- I Şi: iı: etln Sonbahar medi dovmüş. Polıs. AzızJ dun milddciu - tcsrinievvelde aı;ılacaktır. Bu seneki mah· 
mumiliğc vc.rmıstir. Sultanahmed sulh bl- ., sul ge,..en yıla nauıran dahn .ıız olmnkla den kurul cağını haber aldık. Pro\alnrına ~ r if d zi d " 

ba.lıyan \e tcşrınıcvvclın başında yeni c-ı ' elerJ rincı ecza hokımı un Az. n uruşm;:ısını hel'aber kaLte itibarile gayet ne!istir. Mah 
lemnnlar ve ycnı repertu la faaliyete ge- Şirketi Hayr yenin sonbahar taı i!eleri ynpıyordu .. Tam ~ır d~zlne şahit dinlendi. su! bu sene geçen yıllara nazarnn bir ay 

Suçlu, şahıtler dınlenırkcn mahkemc~n oncc idrak C'dilmi" bulunncagından Amc· çecek olan bu tıop\m ba ınd ılk 'e kıy- pn ar gt nunden itıbnret tatbık edilmcge b k hı'.'ık! h ts "" 
mehnbrtını ozaca ve mc urme ız- rlkan eksperleri E11e piynsasınd:ı :faalıyete metıı opc etı;ı Cem.ıl S hı ı 11 bulunu.u 'e başlan cnkt r. Yeni tarifeler geçen yıla na- d k h k tl d b 1 yor "' 
lık tclkın e ece are ·e er e. u. unu ' g""mişlerdlr. Haber aldı~ımıza göre Amc· son sencl rde an tı takdiri<' toplıyan b, - z ran da l'. gem bır surette hazırlanmış - b k d H k R id ~.. 15 
bngırıyor gı ı ·onusuyor u. a ·ım es rikalılar bu se:ıe memleketimizden 20 m11· yan Lcyl.ı Refık ıı de tıopa 1 tlıakın.n tc- ur. \Trıpur eforlcri mekteplerin ders s::ı- b u Unasıb olmıyan sözle ve v::ıziyctile 

mini ses 'e ııhnc bakımırıd, n heyet.o ol- atlerinc gorc taıız m cdilmı ve mcmurlor- ı u~k m ,_.e ıcnrşı hürmet izllk saydı ve 
l ·r d t ted Y · t ı h Ik ht 1 ma eme, gun ugunu ı a c c .mc.- r. enı opcrc c I ::ı ;ı ın ı ıyaç arı naznrı dıkkate alın - kendisını tevkif etti. 

yon kiloya yakm tütün alacaklardır. 

mU\'affakıyet d lerız. mıştır. Çok isimli bir fahldln 
Emsıle, bina, hattfı isagucı .. 1 rin sahtekflr, muharrlrlerın zındık, çatnlla tundcn ! s.ı. ----- garlb ifadesi 
Ahmedıye ile Muhammediyede birinci yemek yiyenlerin cehcnnemlık oldukları- so':.1ğa sar,.tı \C' bir cı.in onünde durdu. Unkapanında oturan HQsnlye metres ha 

M~yva atıf kooperatlt
lerl fChlrde maljaza lar 

•çıyor 

YAZANı ZEYNEL BESiM BUN 

-40-

Esrarkeş Mustafa rolünü 
falan şaşırmışb 

Ar~a, sırada idgamı maa]gunne ile kal
ka~e ihmal etıneden vecizeler yumurUa -
rr.u suretile ped.er e!endinin teveccilhünü 
kazaruna!a .;alışacaktı. 

- Elyumurta vessucuk ...... ku, gayet leziz 
şeved der sahannnn ...... 

Gibi hem llrn!, hem begayet lAti:f clir.l
leler icad ederek herkesi, HAvız Mıstıvanın 
okuyuşu ,; echlle, enkeıt berta veru har.et 
bırakmak az marifet miydi? •• 

şu medrese yaman şeydi vallı:ıhl ..• Adam 
bir tarafından cahil iirlyor, öteki tarafın
dan nllAıne çıkıyordu. Hafız Mustafa ne
ler; neler de neler okumnmıştı: 

idi. lsaguei mürekkeb kelimeslnin yunan- nı, Uğru Abbas, Çevırgel du:ılarını, Haz- Bu sokakta diger sokaklara benzemlycn yatı yaşadıkları sC'yyar s:ıtıcı Huseyinin ~
ca "eçl, ego, esi,, den tel>'ekkül etliğini su reti Veyselknrani efendimizin Kayscride bir fevkah'ldelik vardı. Bilfti tisnn her evin ynsını götürduğU iı;in Sulbınahmed sulh 
gibi biliyordu. Gcrı;i: doğup Frcngistanda vuku bulan cHaybcr> 1 ônündc mütcaddıd fenerler yanıyor, her birinci ceza mahkemesi dün durusmasını 

- Aletfın kanuniyyetun ta'simil müraa- muharebesinde, şchid duştuğunu ve cSöy- e\in balkonundan suslu \ e renkli kağıdlar •yapıyordu. Hüsniye: 
tOhn ezzlhni anilhatııl fil!iklr.. lemez yalanı, yemez haramı> oldugunu bl- sallanıyordu. Köşebaşlannda, kapı önlerin- - Ben kendi eşynmı götürdüm. Onun-

Dlye bir şeyler de ezberlcmisse de, hu- len bir adama cahil denemezdi. de çalınan lfıtarnalar: kini almadım, diyordu. Hacer isminde bir 
ı'a kusum bakmasın, mamısı aklından çı- Alkolun tesırile yobazın muhayyclesi kadın "ahit olnrak dinlenecekti. Ht.kim o-

Aman Eleni " kıverniııti. Zihni o derece açık talebeden- muttasıl işliyordu: na sordu : 
k1 Ka11gasto yeni dl bir gün ''Nasare., yerine ''Pazare,, Ynnn ramazanda kursüye çıkarak ceına- _ Başka ndın \'ar mı? 

lıto mahallaeu yi tasrlf etmlıı ve hocasına: ata hitaben: - Var, Fatma. 
Yatın omorf yaıu - Aşkolsun Hafız Mustafa.. - Ya ehli tslAm!.. _ Başka? 

DedirtmJ~ti. Şnka değil: llitabından sonra viıza nasıl başlıyacağı- Havasile ortalığı ı;ın, !,'ın öttfırilyorlardı. _ Sabahat. 
Pazart, ycpzirü, pazren, paziren, lem nı düşündü ve ağzından gayri ihtiyari bir: Dü~'iln mü 'nrdı, şenlik mi yapılıyordu, - Daha başka? 

yepzir, leır.ma yepzir, ilpzilr pezreten...... - Amanın gayrlk.. yoksa bu akşam padişah Abd{ılhamidin - Suzan. 
Dlye Işı biçimine getlrmclc talebei ulum- Nidası fırlayıverdi. Demindcnber.i HA- vclAdet veya cülıisu hümnyununa mı tesa- - Daha başka? 

dan her 'Jabayigltin kl'ırı değildi. vız Mıstıvanın hayalAta dalıpnı seyreden düf ediyordu; belli değildi. - Bir de soyadım var. Artık yok. 
Dahası v~r: Hafız Mustafa cVedduhb Ali Ağabey, yalak yobazın bu feryadı uze- Ya sokaktaki kalabalığa ne buyurulur- HAkim Reşid, bu beş adlı sahide son bir 

dakl cvnv> ın yanlışlıkla kelimenin başı- rlne sordu: du? .. Vapur dumnnı fesli, kol yenleri mor sual daha sordu: 
ııa yapıştı~ını, cduho> nın da herhalde - Hayrola imanım, rilya mı gordün? •• kadifeli, bol paı;a pantalonlu, yumurta - Niçin bukadar ad alıyorsun? 
cdu.:ı> olm;:;sı Uızımgeldl:tnl, Hfımaşallah, - Aah.. ökçe kunduralı, burma bıyıklı, bütün ma- Şahit şu cevabı verdi: 
hlç kim eye sormadan kendiliğinden bulu- - Öyley e ne diye bngırdın? nosile afi komprimesi dclikanlılnr sokak- - Ayni adı taşımak beni sıkıyor. Ad de 

A\TUpada harb bnşladıktan sonra aksa• 
mış olan ihracat vaziyeti üzerine ya:ı sebze 
satı:ı tarım kooperatifleri 1nnlivetlerini da· 
hili piyasalara çevinniı;lcrdir. Bu scbeble 
şehrin muhtelif mınt.ıknlar.ndnn bi:yilk sa 
tış mağazalan açmağa başlamışlardır. 

nk olarak ttsküdar, 6'.ndıköy, Toph:ınt, 
Os:mr.-nbeyde dört büym: mMazn a1:1lmı~
tır. Bu mağazalar ıreyva ve sebze satıaln· 
rır.da plynsnda nAzım uir rol oyruyacak 'e 
mustahsilin malını vasıtasız olarak müs -
tchl ke arzedccektır. Halkın lehme olanıl< 
fevkalade istıfndü olan .nağazalarda mey• 
valar yeni ambalaj eekillerile gayet tı:ıze 
ve s-ağl.ım bir ş<:kllde muhafaza edilmekte 
ve daha ucuza sar:. lmaktadır. 

Kooperııtif şehrin diğer birçok semtlerin 
de kuracağ-. bu mı:ığnzalann yeni inşa et
tirecek olanldrınııı ayni tipte olması için 
bir proje ve mak~t hazırlamıştır. BU 
maket ve projeler dün ticaret müdurlü • 
ği.lode tedkik cdilm.iş ve beğenilmiştir. 

vermlşti. - İçimden guruntu cttiydun de... ta vıcır, vıcır knymışıyorlardı .. Boyundan ğiştirmek, yemek ve çeşni değiştirmek gi-
Dünyanın duz oldugunu, öküzun boy- - Kuruntu iyi şey değlldir, adamı bil- geçme gümils köstekleri gobeklcrinl döven bi bana ze" kli geliyor da ondan ... Bir i- ıiÖYle tamamladı: 

nuzunıı istinııd ettiğini, öküzün bir balık rüntüye u~rntır.. hamnllnr, sünneti liCrİfe mucibince kesil - simden usanıyorum. - Bay hlikim, son z.:unanlarda çok ad 
sırtında otlacıığını, balığın da cKaf> dağı- - Yaaa!... miş bıyıklarım burarak: HAkim, şahldin nüfus kfığıdını tetkik et- almak bayanltr arasında moda oldu. Altı 
nın üsttındeld ckel> gölünde yüzdüğünü, - Evet... - Ulan Ecmet; gancuğa bnh! ti. Adı HaC'erdi ve hfıdise hakkındn hiçbir osda bir ad değı,,Uren bir90k bayanlar ta· 
yeryüzünde mikrob olmadığını, hekimle - AralJa, ııibayd &imendücr raylarının üs- ( Devamı var ) ee1 bilmiyordu. Hakime verdiği cevabı l nırım. 
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Stalin - Ribbentrop - Molotof 
Dün 5,5 Saat Konuştular 

--

N 
28 (A. A.) 

LO DRA tstihbarat Ne -
zareti tebliğ ediyor: 

Dün gündüz ve gece İngiliz 
tayyareleri, Almanyada ve garb 
cebhesinde istik§af uçuşları yap 

dusu bekayasından temizlemeye 
devam eylemiştir. 

P AR/ s 128 (A. A.) . 
._~~~~~~--Fransız ordusu

nun 49 numaralı harb tebliği: 
Biltün cebhede gece, sükunet 

içinde geçmi§tir. 

Almanyanm 
Vaziyeti 

!aJ'fa: • .., 

( Baş tarafı l incide ) 
duğunu söyliyen Almanya Lehistanın 
bu parça.sile doymuş olacak mı? Ar
tık Avrupadaki fütuhat emellerinin 
nihayete erdiğini, ba§ka bir arzusu 
kalmadığını ilan edecek mi? Ve ilin 
ederse hakikaten bu sözünü tutacak 

tlçisi de ba:z.ır b 1 t Görüşme iki de Almanlarla SovyeUer arnsındıtki yeni zinin biltUn şark sahilinin kontrolUnü \·e 
( Bq tarafı 1 incide) imasına tahsis etmiş olduğu başmakalesin-,rine göre Memel'in simalinde Baltık d~ni-

mı§la.rdır. DÜ§manın muhalefe
tine rağmen kıymetli malumat 
elde edilmiştir. 

Bütün tayyareler hiçbir arı

zaya uğramadan üssülharekele
rine dönmüşlerdir. 

SarrebrUken'in garbinde düş
man tarafından yapılmış olan 
bir taarruz akim kalmıştır. mı? 

Denizde hava ve deniz kafile Sözünü tutacak mı demiyelim de, 
ve karakollarının teşkili saye- sözünü tutmasına imkin var mıdır? 
sinde ticaret gemı1erinin seyrü- diye düşünelim. Bugünkü şerait de-· 

~t ltlrrnüştilr. u unmuı ur. müzakerelerin beynelmilel vaziyette .bek - R~manya ile Bulgaristan üzerinde Sovyet 
Mosko\•ad Ribbe tr Se fine lenilmiycn bfr darbe ne neticelenebılece- nüfuzunu fsUyecektlr. Bu suretle Karade-

a • D op ~ re J ğl!ıe ehemmiyetle işaret etmektedir. niz bir Türk - Rus gölU halini alacaktır. I 
?'4 Zıyafet Sovyetlerln Baltıktaki Talebleri Bununla beraber, Alınan diplomasisiııln 

li oskova, 28 (A.A.) - Bu akşam Krem- Alın .. da E ıd" U . dı dı temelini de Baltık dcnizile Rumanya ve 
128 (A.A.) -

MOSKOV A IKızııordu ıe- seferi muntazam bir hal alınl§- vam ettiği müddetçe, Almanyanın 
tır. rahat yaşamasına imkan yoktur. 

ili~ sarayında bir dine verilecektir. Dineye &DJa 1 1~ ~an r Balkanların kontroıa arzusu teşkil etmek-
\' bentrop, Focrster, Alman büyük elçisi Slo~olm, 28 (A.A.) - cHa~:as"» . te, ve yine bu arzudur ki HiUeri Polon-
d c dığ~r Alman şahsiyetleri davetlidir. Rus Berlınd~n alınan haberlere gore, B:r~n yaya taarruz.a sevketmiş bulunmaktadır.» 

nel kurmayının tebliği: 
'21 eylfıl günü, tahdid edilen 

hatta doğr.u ileri hareketlerin
de devam ederek, Avgustov'un 

15 kilometre garbında Grabo -
vo'yu, l\Iasovetsk'i, Drogiçin'i, 
Krasnostav'ı, Zamostie'nin 10 

kilometre garbında Zavada is -

27 1~ 1 ·· ·· ... 1 d Çünkü ya dün Almanya yanlış id-
ey u gunu og e en sonra a·aı d b 1 d · t ak 

LavetJileri arasında Molotof, Poteınkin, mahfellerı B. M~lolofun Berli?e ladeı zı- İtalyan Gazetcleriniıı Tefsirleri 
· · 1 1n ·ı· ı ar a u unuyor u; yanı opr -

tayyarclerımız e gı ız tayya- l ı k eli .. b 1 • k::.e: ld • 

Uvovskf, Rana<Jo! ve ·.roro"ilov vnrdır. yaret etmemcslnı ve B. Fon Rıbbentropun . 
. arı en sını es emege ~ o ugu 

relen beraberce harekete geçe- hald b" ,.,ık • · t tt t 
Staı • " M ı •t k b ı t' d k 1 Roma 28 (A.A.) - cHavaS>. 

ının de gelmesi muhtemeldir. 05 ı:ovaya gı mc mec 1urdy~ ın5 e ~lm~- ttalya~ gazetelerinin Moskova müzake-
rek düşmanın birçok avcı tay - e ıra~ nagm~ı u u.:ınu§ u. 

· · a·· .. .. I a· Yahud Almanya lıakıkaten nüfusunu 
yaresını uşurmuş er ır. b 1. . ek h ld "d" E. bö' ı · .. .. . . es ıyeınıyec a e ı ı. !iger y c 

1_3u~~n gec~ ~kş~f .. tayya:,e- ise Lchistanın bir parçasının zaptile 

l\losl<O\'adaki l\lüzn.kcrclerin sını h:ıyrctle karsılnmış ar ıı. O\'ye erm .. k 
1 

k 
• . Baltık denizi fü:.erindcki emellerinin Al _ r~leri hakkınd;ı mutaleaları, ıi3S m ı tan 

1 Malııyetı manynda cndiselcı· uyandırdığı tasrih edil- nışanc \•crmckted.r. 
Londra, 28 (A.A.) - İyi malQmnt ~lan mektcdlr. c~zctcler, mUtalca serdlnden içtihab edi-

~ahfcllcrde öğrenildiğine gbrc B. Mıskl, 1n iliz Matbuatında Tahminler yorlar. tasyonunu, Raovts'i, Mosvisayı 
ve San nehrinin meınbalan 

nıntakasındn Sainki istasyonu 
nu işgal etmiştir. 

Ienmızın faalıycti gorulmU~tur. bu muazzam fukaralık ve ihtiyaç 

Parh;, 28 (A.A.) - 28 eylul teskin edilmiş olamaz. Şu halde, Al-
akşam tebliği: manya biraz sonra yine sızlanmağa, 

•kı rnemlckct arasında ticaret müzakereleri g . Gazeteler, simdikl vakayi hakkında ta-
ııcılınası hakkındaI ... I tngı'liz teklifine dair Londrn, 28 (A.A.) - Bu sabahkı rafgiranc veyn şahsi bir miıtalea mahiye-
Olan Moskovanm cevnbını Lord Halifax'a gazeteler Moskova muamması hak- tinde tel5kki edilecek hcr tilrlu tclmihlcr-
Ver~ı Ur. kında yeni tcfsiratta bulunuyorlar. de Lulunmaktan da çcldnmcktedirlcr. 

Mosclle'in hemen şarkındaki hazırlanmağa başlıyacak, bir mesele 

Söyle.neliğine göre, Miski dün öğleden Times gazetesinin diplomatik mu- Bununla beraber İtalyan gazeteleri, ilk 
bölgelerde kıtaatımızın mevzii çıkaracaktır. 

SO~ra Lord Halüax'a müsait biı· cevab ver h b" . . sayfalarında ecnebi pnyitahUardan gelen 
Kızılordunun diğer birtakım 

kıt'aları da, garbi Bielorusya ve 
Ukrayna arazisini, Polonya or-

tnarnızu müsaid bir surette ce- Fakat kiminle? Artık gözlerini 

~lştir. Fakat Sovyet buyük elçisi tng.iliz a .. ır~ ~azıyor·. • .. . ve Moskova görüşmelerinin vaziyetin man rcyan etmiı:; ve bir miktar esir Rusyaya çevirmesine, Balkanlara 

Ukftmctinın lthaltıt ve ihracat kredilerini Dıkkatlcr şımdı Moskova gorilş- zarasını pek ziyade değiştirebileceğini bil-
kabulc tım de bulunması ve tngiltereye melcrlne müteveccihtir. B. Von Rib· dıren haberleri ncşretmektedirler. 

alınmıştır. inmeyi düşünmesine imkan yoktur. 

llllihitn miktarda Sovyet ihrncatına müsa- bentrop'un yaptığı görüşmelerin mün Gazeteler, Fransız. komünist fırkasının 
a.ac eylemesi ica,bedecei;mi beyan eylemiş~ hasmın mutasavver Polonya Tam- feshine buyUk l..ıir ehemmiyet alfetmekte-
tir. d' 1 n· pon devletinin hududlarını tesbitc ır er. 1ı>lomntık mahfellcr Sovyet hattı hare- . • ..... - .... --·-.. ••Hnw-
ketının an •ak . d' M k d apılmak matuf kalmaması muhtemeldır. Al- M · ı ı .. k d K 
ta Olan m~uık~~l:ı. b~~i~~c: ~:nra vazı~ man diplomasisinin $,JVyCt hÜkume- 1 i 1 lısa 1 oruma 
~lr surette anlaşılabileccfinl bildiriyorlar. tini Türkleri batı devletlerine karşı ,. 

Almanlar Garba 1,5 
Milyon Asker Yığdılar 

ı:!p:ltl~at alan mah!ellcr, V~n .R·b~e?- 1 olan taahhüdlerindcn vazgeçirmeğe Kanunu Başvekalette 
_ bütun Avrupa mesclclcrının butunlikna için Almanyay:ı ~ardıma sevl-: 
n~fisarnaha kabul etmez- arazi meselele~-' ümidinde bulunması • muhtemeldir. (Baş tarafı ı inci sayfamızda) (Baş fa.rafı ı incide) Portekiz Almanya Ale~·hine 
tck}:;ı~htemcl olarak Mncar "~ :Sulg?r ıs- ı Bununla beraber Rusların bu manev- rodan 20 bin liraya kadar ceza alacaktır. İngiliz Filosuna ı·apılan Tayyare Harekete Gcç-iyor 

ının> tekrar cozdcn gcçırılmesı su- Sa~n malları müsadere edilecek ve bu .. İ · · · l\l"ta.I Londra, 28 (A.A.) - Portekiz tarafın -
;etıle bir 'lb:ırış taarruzu• teklif etmek ve raya iştirak edecekleri muhakkak gibi gayrimeşru hallerde bulunanlar tica- Huc~munda ngılızlerın il cas~ d:ın, muhasamatın brışlndığındanbcri İn -
~kiyeyi müttefiklerinden ayırmağa te - olmadığı gibi, Türkiyeııin de böyle retten menedilecektir. Parıs, 28 (A.A.) - Alman tana- glltereye k&r~ı takınılan muzaheretklır bi-

§c bus eylemek niyetinde bulunduğunu bir hareketi kabul edeceği zannedile- Fevknl!ıde ahvol zuhurunda iptidai mnd- relerinin 1ngiliz filosuna karşı yap - taraflık \'nuyeti, Alman - Sovyet anlnş-
~~etmcktedil'hr. Batı demokrasileri, red . delerin satış ve ticareti devletin kontrolü- tıklan hücumun akim kalması, Fran- mnsını muteakib Almanyaya kar~ı hasma-
cttıkleri tnkdirde c ki bilhassa tngiliz mez. . • • ti h 1 

harb b . Do.Yu Avrupasında Sovyetler bir- ne tiibı olacak ve bazı maddelerin satıştan sız asken ve bahn m te assıs arını ne bir mahiyet almaen başlamıştır. Sıılaznr 
1 utçesınin nesrfnden sonra böyle 0

- 1:> doğrudan doğruya devlet tarafından yapı- d tti · d'pl matik hUkılmcti denizde muttcliklere yardımı 
::ı::ağı muhakkaktır> Von Ribbentrop, Rus- liği vaziyetin anahtarını elinde tut • ı 1 kt T' t V kül ti ~anun projesini neka ar meınnurı e ıse, ı o istihdaf eden bahri tedbirler almıştır. 

~ıı;:n Bcsarabyn haklundaki istelk~e makta ise de, bu anahtarın hangi is-' ö~~m~~e~;~;nler eiçln~e Başvek~lete ve- mehafili ~e o der~ce alô.kalandırmı.~- İngiliz Tayyareleri Yeniden 
S nherct teklifinde bulunmak surctıle tikamette döneceği bahsinde yalnız recektir. tır. Mezkur mehafıl de bunu çok mu- B . ~ Att 

1 
t OVyct lc~iki mesaisini temine çalışacak- f . . l .. ··t··ı b"l' 1 him bir hfıdise olarak karşılamak- e.)annaınc er ı ar 
ır. aıazıye er yuru u e ı ır.,, • • •• Londrn, 28 (A.A.) - tngiliz gazeteleri-
Ba.ıt·k bölgesıne gelince Almanlar ve Bundan başka Times gazetesinin Rıyaseticumhur tadır.. . . . . nin bildirdigine gorc, tngiliz askeri tayyn-

80Vyetıeı· için müııterck ~enfnnt bölgesi Moskovadaki muhabiri tarafından şu yaverligı"' • İngılızlerın muvaifakıyetı, tayya.- !releri dun aksam yeni bir keşif uçusu yap-
()lacaktır. satırlar yazılmaktadır: .. relere karşı harbde, saffıharb gemı- : mış ve bu defa Almanynnın şlmnl! carbl 

Saracoğlunun !Uosk • dııld cDlplomaUk mahfcller, Von Ribbentro- Ankara, 28 (A.A.) - Munhal bu- leriııin faikiyetine dair İngiliz ve lşehir ve kasabaları üzerinde cevcliin ede-
T 1 °' a pun seyahntinm B. sarneoglunun ayni :ı:.a- lunan Riyaseticümhur yaverlığine de- Fransız amiralliklerinin tezini parlak rck yeni bcyannomelcr atmışlardır. 

~oskova 28 = ~ T . mana tcsaduf etmesinden dolayı pek me- niz yüzbaşısı Ulvi Tckeş tayin edil - bir surette isbat etmiştir. İsveç vapurunda Esir Edilen 
'turkiye Hariciye Vekili ~.a;~;krü Sara- r:ıktndırlar: T~rk mahfellcr, bu iki ziyaret miş ve bugi.inden itibaren vazifesine 1 Alman iddiası İngilizler 

Coilu ret k U d B C t A knlın Fe erasınd:ı hıçbır milna ebet olmadığmı id- başlamıştır ) 1n T Londr:ı 28 (A.A) - Stokholm'dan bll-
ridun' R a ·~ ; l~ ·, ~~i p~;ar oİduğ~ din etmekle beraber, Kremlinin ıneşguli - • Berlin, 28 (.A.A. - gı ız menlna- dirlldı ın~ göre bi; tahtelbahirin taarruzu 
halde, dcmnSo r ,ıtnl "l:eB' ~·~1 . ant ııer - yeti artacagı için Alman Nnzırının ziyareti Ticari mu2melat yeniden bii, Alman tayyareleri tarafından - uz.erin:, gemileri batmakta olduğu sırada 

. un vyc er ırü6 zır - . B S ğl 'k t" • • ·u f'l k 1 t arru Wsıni gez . . uzennc . arnco unun ı ame ının uzıya- b I gı z ı osuna arşı yapı an a • bir İsveç \ apuru tarnfındnn kurtnrılıp u-
'I'ürkiy;:,t~k elçisi B. Ali Haydar Ak- ~~ıeceğ.~nl kabul cylcmcktcdirlcr. Söylcn~i- . a~ .~yor . . zun akim kaldığını iddia etmektedir. lınmış olan ıı İngiliz bnhrfyells.i bir Al -

tay, dün öğl .. i H . . V kir fe - gıne gore Almanya, Sovyet tnvnssutıle Bazı tıcaret muesseselennın son Alman mehafili ise şu müşahedede man tahtclbahlri tarafından esiı' cdilmiş-
rcrınc bir · l'.le uzize_: .. ti arıcıy.:+. eBuı ziya Türkiyenln bitaraflığını temine çalışmak- zamanlarda almış oldukları vaziyete b 

1 
t Jerdir İsveç \'&purunun kumandanı protes-

ı ot> e yuıe vcrmı;ı.ır. - . 1 u unmuş ur: · 
ette czcumıe B. Molotof, Voro:ıilof, :Miko- tadır. Bu bıtar.ıflık, tnlya~ı~ Almanyanın bakılacak olursa, dahili . piyasamızın 26 c liılcle saat 15 e doönı Alman to etmişse de itaat etmek mecburiyetinde 

Yan, Potcmkin Dekanozof, Lozovski, Te - yanı basında hor.be gırmesını lcolaylaş~r~- mevkii hakkında iyi düşünceler ser - y . T • h. ·ı· ?l 1 k ' kalmıştır. Çiinkü o sırada kara suları ha-
renue:r ve d h' . t il T"-ki' b'. caktır. Sovyetıerın Bnltık mcmlckctlerı Ü· k .mk. dır ktad tayyarelerı Norveç sa J ı l C S OÇ:) a ricinde bulunuyordu a a snır zcva e .,. ye u- . . . detme ı anı var Bu no an, ! . . d · f'l · · 
Yuk elçiliği erkAnı hnzır bulunmuştur. Zi- zerındcki emelleri hakkında Berlırın he- . . • . arasında ngılız açık enız ı osunun Garbde Topçu Düellosu 
Ya!cun sonl d ğru B Saracoğlu ve nüz ne düstindUğ!l malum olmamakla 1.ıe- ıstıhbaratımıza nazaran, kredı mua- bir kısmına hücum etmiştir. Büyük Lükscmburg 28 (A.A) - Dün saat 16 
l\tolotof n~~~anut:klan teati etmi~ler - raber, bu emellerin \'on R_ib~ntr~~ ~!r melelcrine yeni ba§tan tevessül ed~l- çapda bir bomba en son sistem bir dan sonra M~llc'in öbUr tarafında Besch 

Olsa olsa Fransadan ve !talyadan 
toprak koparmayı düşünebilir. Sela
nik yolu müeblıeden kapanınca Al
ınanyanın Triyestcye tekrar bir has
ret duymıyacağını ve zengin Po va
disini hntırlamıyacağını kim temin 
edebilir? Çünkü Almanya. İngiliz ve 
Fransız çemberinden kendisini kur -
tarmağa çalışırken müthiş bir Rus 
kıskacı içine teslim olmuştur. Bu 
R~s kıskacı şarkta ve cenubu şarkide 
AJmanyaya göz açbrmaz. Garbde 
aşılmaz bir Fransız ve İngiliz seddi 
ve belki de bu gidi~le giinün birinde 
onlara iltihalc etmek zaruretini du
yacak :ta!yan muka•:emeti. 

Mevcud huduclları içinde dünkü 
Almanya belki boğulmuyordu. Fa
kat bugün kendisinin hazırladığı bu 
çember içinde nefes almasıruı ger -
çekten imkan yoktur. Bu vaziyeti 
Führeriıı kendi elile ihdas etmiş ol
masına nasıl akıl erdirilir? Buna a· 
kıl ermezse, o halde şahidi olduğu 
muz muammanın anahtarı nerede · 

dir? 

Hüse)in Cahid YALÇIN 

İngiliz-Japon müzake
releri yeniden başlıya

cak mı? 
Loııdrıı, 28 (A. A.) - Timcs gazetesi, 

Tokyodan istihb:ı.r ediyor : 
1ngilizlerle Japonlar arnsındaki milza -1 

kerelerin yeniden başlamasına Jnpon me
hafilindc mümkün nazarile bakılmaktadır. 

dır. emrivaki olarak nrzedUmesı mümkun go- miştir ki bu da ticari muamelelenn ta . · • ko··prüsü üzerine ve Borgm arasındaki mıntnkalarda sid -
, rulmektcdir > _ . . . t yyare gemısının . . . 

:ıa,ı<şam, B. Şükru Saracoğlu, büyük ti - . · . . tekrar başladıgına barız bır ışare - dü ·müş ve vahim bir infilak olmuş- deth bır topçu bombardımanı yapılmıştır. mulesi, İngiliz askerl otoriteleri tara· 
l'atroya giderek cCassenoisettes> balesini Tımes gazetesi BU ırotırları llAve edkıyor. tir. Bu yeni harekete ba§lamak şerefi tur§ İngilizlerin Miisadere Ettikleri fmdan kontrol <.>dilmiştir. Gemide bir 
"'1-etmı.... cAlmnnya ayni z.'"ll11anda hem Mos ova _ • • . B k · ak · 
S ~ .. r. ile müzakere etmekte hem de Türkiyenin Baker muessescsıne aıttır. a er Arc Royal tayyare gemisi nerede- Maddeler takım yolcular bulunuyordu. T n-

ovyet - Estonya Askeri İttüakı mı! itimadını kazanmak için gayretlerini iki müessesesinin direktörü Bornstein'in dir? BrUksel, 28 (A.A.) - Albertville- ben dört bin ton kalay, bakır, şeker, 
·l!: .. ı~foskova, 28. (A.A.) - Bugün öğle üzeri misli arttırmaktadır. HiUcrln Berline dö- piyasadaki uzun tecrübesi bilinince, R~ma 28 (Radyo) _ Dcrlindcn bildiri!- den gelmekte olan Kongo'nun posta pamuk, kahve ve saircden mürekkeb 
bul~~Ya Harlcıye Nazırı Selter Moskovadn nünce yaptı~ ilk icraatt:.::ı. bir~ kendi~i.nc bu teşebbüsün daha ziyade dikkate diğine ~öre 20 Alınan tayyaresinin &imal gemisi, iki gün taahhürlc bu sabah olan hamulesi İngiliz memurları ta

~st:~<>;· el mı;ı S ll 1 :f li U hak _ itimntnamesınl veren. yem. T~r~ sefı~mı şayan olduğu görülür. Şüphesiz ki denizinde İngiliz harb gemileri.ne yaptı~- 1 saat dokuzda Anvers'e gelmiştir. Ha- rafından müsadere edilmi§tir. 
kınd t; & c ~r n na ye kabul etmek olmtıE~Uı. Yenı buyuk c~çıye Ba Bornstein bu harcketile alıcı ları hUcum muvoffakiyetlc netıcelenmlştır. vvvvvvvv~.A./'v'Vvv""-"""-"-vv""""""'..-vovvv-...-v-.,..,,,...r./'V"V~ 
lllek a ~kı bir ketum.ıy~t. muha1nza et - askeri tmdm mf'rnsım! yapılmıştıı·. Hıtler, .. Y . • • . . .. Alılnn bombalardan 2~0 kiloluk biri bir ı · _ " 

lcdır. SovyeUcr Bırlığile Estonya ara- bu cemile ile Almanvanın ithal ettiği Türk kutlcsının tedıye kudretını goster- .. kil k b' d·» · d SA M 1 M } 
c r. Yakında bır askert ıttılnk a tc e- eşyasının bedelini ödememesi vüzilndcn mek ıstemıştır. Bu sebcbden, en ı- R 

1 
A t g ml'"ine ı' .,..,be:t etm'" 

C6ine d ·oı d ı akt dı · • oya re ayyarc e ""' ..,-
tlnd:ı . . . k dil · • . . . . k d' kru\'azore Ve 500 O U ır lı;erı e r ANLAŞM A-,1ıı· 

rur bazı ş:ıyı ar o aşın. ~ r. Ankarado hasıl olan feci intıbaı silebile- sinin fikir ve düşüncelerinin dogru- tir. 

Alınan Ve. Ruslar Yem Bır ceğindcn fiUphe etmekte idi.~ Juğuna itimad caiz olmaktadır. z\ıten Tayyare Gemisi Vazifesi Ba.5ında « İngiliz-f ransız İtilafı >) 
Darbe Mı llazırhyorlar? News Chronlcle de &öyle dıyor: şimdiki direktörün tecrübe ve maha- L dr 

28 
(AA ) Pr A _ 

r Par{s, 28 (A.A.) _ Le Tcmps gazetesi, cStalın, hiç &up!ıesiz nazllerin kendileri- rcti iledir ki Baker müesscse~i >iva- • 0~ a, · • . ~ ess s 
tirkiye Hadclyc Vekili n. Saracoğlunun ne saklamakta oldukları Balkan ve Baltık 1 .. .. • • ~ 1 • socıation Alman ıddıasına cc .1 

:;ı~unrnakta olduğu Moskovaya Alman Ha pastalarının geniş dilımlcrini kendis.I için 1 samızdn buyük bır mevki almış ve vab olarak, Arc Roya1 tayyare ge-
;:Ye Nazırının yeni bir ziyarette bulun- istiyecektir. Bcrllnin diplomatik mnhfelle- almakta bulunmuştur. . misinin normal hizmet mevkiinde ı 
-= . . . . oldu~undan haberdar bulunduğunu 

Velıahd, Arnavutoğlunun bu, boğucu bo- Bu sefer de, velinhd, sarmaya gırdı ve, . .s: . . . 
~ SULTANAZI 

1 NAJIL f} 
PEHliVAH OLDU. 

yundurutuna hıç le kızmazdı. BilAkis mcm hasmını kündeledi. bildınyor. Buna bınnen gemının ha
nun olurdu. Aziz efendinin kündesi :zorlu idi. Zaten sara uğradığı hakkındaki şayialar 

Çünkil; Aziz efendi, bilirdi ki; boynuna hnfi! olan hasmını bir elde askıya almıştı. tamamen asılsızdır. 
takılan bu boyunduruk ke~di o_:un~nun Kurnaz ve çok usta ~ir güreşçi olan Ar- Düşen Alman Tayyarclqi 
mukabili idi. Hasmı, kcndlnı maglübıyet- navutoğlu, topuk clledı. Bereket versin ve- Lo d 28 (Rad o) _ Garb cebhesinde 

YAZAN : M. Sami KARA.YEL ten kuı:tarmak için, bilmecburiye mukn- liahd tetikte bulunuyordu. pnza; ::· pazartcst günleri cereyan eden 
bele edıyordu. Hasmı, topuk eller ellemez, deı·hal kün- hnva harblerlnde 8 Alman tavyaresl dUıi\i-

- Sil - Bu sebeble, mabeynd 1'"ahrl beyin tel~ deyi boşalttı ve, düşmemek için olduğu .. 1 ' .. 't.. B uknbll 3 ·Fransız tay-
A ı H 1·1 b . d"" .. __. din li k ld ru muı.; ur. una rn 
4°"'\rtıavutog" }u Çok Sıkı et~es ne ma?a yoktu. al eyın uşun- yıcrue e P a ı. .. yaresi düşmUştnr. Hava harblcrl daima 

B• cesı doğru idı. Arnavutoğlu, olduğu yerden dort ayak Alın t 1 ·nın ndcdi faikiyet! nl _ 

Bat Rollerde: VlCTOR FRANCEN-GABY MORLA Y-PlERRE 
RICHARD WiLM Sinemacılık ileminin Zafer abidesi... Göz 
kamaştırıcı lüu ye ihtiıam 1ahneleri arasınd ı 

müıteniden yapılan senenin yegane büyük 

3 Teşrinievvel Sah günü akşamı 

tarihi ves dka 

aşk fil.si 

Yalnız bu filme mahaua 

SUMER SİNEMASINDA 
olarak 

bUyUk gala 

mUaamer••I 

Bu gala mDaamereel için yerlerin timdlden 
temini rica olunur. 

ır Boyunduruk Takb Halli bey, güresin inceliklerini biliyor· Uzerin• sıçrayıp mani asan bir ta~an gıöi tınd:~cr:~::ee~:ıs ve buna rağmen Al-

- l\t du. Binaenaleyh, Amavutoj!luna hak ve- ayağa kalktı. • m~~a~nla~rı~n~m~a~ğ~lQ~b~iy~e~Ulc~~n~e~U~ccl~enmiştir~~·~~-==~~~~~~~~~~~T~e~l~e~fo~n~~:~~4~2~8~8~1=~~~~~~~~~ Cl'ak buyurmayınız hir ııey olmaz .. riyordu. Güreş, tekrar ayakta baslamıştı. Arna- =: 
bıi; C:ok terbiyesiz bir herif bu ... Haddini Arnavutoaıu, hasmını boğa boğa paça- vutojlu, kurtulup ayağa kalktığı zaman 

eı adanı... lannı kurtardı. Fakat; boyundıU'Uktan kur çırpınarak bir nara atti: 
v;; Beyefendi; adamcalızda ne kabahat tulan hasmı ayakta sallaıuyordu. - Haydi, efendim.iz ... 
edi h Güresttr bu... kabına göre hare.ket Çünkü; Ali pehlivan, vellabdl çok fena Vellahdin de, bu mnhirane kurtulua bo-

:.._or... tazyik etmiıf.1. Boyunduruktan kurtulan tuna ıttmtıı olacak ki; hasmının narasına 
lere ~auı beyefendi, efendimiz bu herif- Aziz efendi, bu acıyı hasmından çıkarmak mukabele etti: 

_ Y'Jı Veriyor... için sıkı elense ve tırpanlera bailadı. İçli, - Haydi, Arnavut.oğlu ... 
Clür ~Yle dllfünmemenizi rica 9derim. •• dıslı tırpanlar ve baldır patlatanlarla has- iki hasmı, ayakta elern;e baJladılar .• ve 
lt ~ r bu ... dedi. mıw sarsıyordu. tekrar hUcumlanna başladılar ... Güret u-

biye~7nct Fahri bey, çok nazik ve ter- Arnavuto&lu; vellahdin bu kıncı hare- znm~tı. Dört saati bulmustu. Sular karar-
>'asınd lr zattı. Efendislııin yanında küçük ketlarine mukabelede gecikmedi. Biraz mağa b~lamıatı. 
•ııorl ntıbcrı bulunduğu halde bir tilrlil sonra; bir çalımına geUrerek hasmına bir Veliııhd, bir aralık çırpırup hasmının ü
ııoYr~ı~~ı hos değildi. Bu gibi harekAtı l>n çaprazı girdi. Ve, veliahdı sürmeie baJ zerine gelirken ortalığın kararmağa baıı-

1''ok ~ &ayardı. ladı. ladığının farkına vnrmıııtı. 
llkstnca~ rnobcyneinin bu mfilflhozalannın Fakat; Aziz efendi, gayet mahirane bir Mabeynci Fahri ve Halil beyler, dört sa
haz d cndisi de spordan ve hoyraUıktan harckeUe çaprazdan sıyrıldı ve bununla attir el pençe divan ayakta duruyorlardı. 

Zat uyuyordu. da kalmıyarak tek paça ve kunak Arna- Alc§aln olduju halde efendilerine bir ~ey-
tnorcı:n; AU.z efendinin işi, g{icü ve 1Afl toğlunu bastırdı. ler söylemek hadleri değildi. 

lia.u~ ibaretti. Vellahd, hasnunı altına alır almaz kaç- Bereketverain, hırs ve asabiyet içinde 
livan 1 bey de esasen bir 8J)Orcu ve peh- masın diye kazıkladı ve çok geçmeden pa- güresen efendileri akşam olduiunun far-
ıa111 ~u~ için efendisinin bu hoyratlık- ça kamak oyununu aldı. kJr - var~ 

1 6 
aber denekti. 1 ~kin; '.Arnawtotlu, bu oy1.!Illıı.n IGktü. 1 Devamı var> 
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1 "TEŞRiN 

Çarşamba 

Slnemacıhk ve ftllmcillk dilnyWDlll 
!:s lleMdenbert yaratbfı 

en gttlel • ea anıv:ıam ftlml 

1 MARIE ANTOINETTE 1 

NORMA SHEARER TYRONE POVER 
Fransızca nlishası 1ıııWzoe nttshası 

1 .__ _M_E_L_E_K_V_E J_P_E_K__,I 
Shıemalarmda ,en.f kazandıracaktır. 

Numaralı biletler fimdldmı her iki einemadn satılmaktadır. 



• 

İstanbul Beşinci İcra memurluğun
dan: - .. ESKi FEYZIATI ' - .. -

Yahlı BQÔAZiÇi LiSELERİ Yatısız Samatyada oturan Karabet kızı 
1ranuş Uğurliyana masraf harcı 200 
lira borçlu halen Akşamsettin Tah
taminare sokak 2 No. lı evde oturan 
Mehmed kızı Haticenin ipotekli olup 
paraya çevrilmesine karar verilen 
Fatih Akşamsettin Tahtaminare so
kak eski ve yeni 2 ve 2/ 1 kapı sayılı 
ve tamamı 386 lira değerli ahşab bir 
bab evin yarısı açık arttırmaya ko
nulduğundan sicil kayıt ve evsafile 
satış ücreti aşağıda gösterilmiştir. 

Kız ve erkek kısımları ayrı dairelerde olmak üzere Ana sınıfı, ilk kısım, orta okul ve lise 

Arnavudköyünde Tramvav .. Caddesinde Çifte Saraylarda 
Kayıt için hergün saat ondan on yed.iye kadar Çifte Saraylarda Okul Direktörlüğüne müracaat edilebilir. 

••••••••- İstiyenlere mekteb tarifnamesi gönderilir. Telefon: 36.210 

• 
Hududu: Sağı (Hacı) Nuri verese

si bahçesi, solu Hüseyinin kahve dük
kanı, arkası sebzeci Hüseyinin sattığı 
ev bahçesi, önü Tebdil İbrahim so
kağı. Sicil kaydı : 6 6 938 tarih ve 4 7 
numara. 

Evsafı: Bu ev iki mutasarrıfın 

ikameti için tahta bölmelerle iki kıs
ma ayrılmış aşağıda kapı çini döşeli 
bir koridoru, 2 oda, mutfak v,e hela
yı ve yukarıda üç odası olduğu ve 
bahçeye geçilir bir kapısı bulundu
ğu. 

Türk fındığı en besleyici maddeleri küçük bünyesine sığış
brmış mükemmel bir gıdadır. Ecnebilerin bilerek kapıştık

ları kalori ve vitamin kaynağı fındıklarımızı 

1- Açık arttırmasının 15, 11/ 939 
çarşamba günü saat 14-16 ya kadar 
dairede icrasile muhammen değerinin 
% 75 ini bulursa ihalesi icra ve bul
mazsa en çok arttıranın taahhüdü 
baki kalmak üzere 15 gün daha u -
zatılarak 30/ 11/ 939 perşembe günü 
ayni vakitte yapılacak arttırmada 

en çok arttırana ihalesi icra kılına
cağı. 

FINDIK TARIM SATIŞ 
Kooperatifleri Birliği 
Yurdun her. tarafında, her zaman herkesin 

emrine hazır bulunduracaktır. 

· 2 - Arttırma ~artnamesinin ila -
nından itibaren 15 gün sonra dairede 
h erkesin görebilmesi için açık bulun
durulacağı. 

8•r•çhanebatında - Horhor caddesinde 

3 - Başka ipotek sahibi alacaklı
larla alakası olanların ve irtifak hak
kı sahihlerinin bu gayri menkul üze
rindeki haklarını ve hususile faiz ve 
masrafa dair olan iddialarını ilandan 
itibaren 20 gün içinde evrakı müsbi-

Kız 

Erkek Hayriye Lisesi Vahlı 

Yabsız 

Ana, tık, Orta ve Lise sıruflarına talebe kaydına başlanmıştır. Ecnebi lisanı ilk sınıflardan itibaren baş
ar. Kızların yatılı kısmı tam.amile ayn bir binadadır. Yatısız talebeyi nakletmek için mektebin hususi o· 

,,telerile icra dairesine bildirmeleri. · tobüs servisi vardır. Telefon: 20530 . ..... 

Aksi halde hakları tapu sicillerilc sa
bit olmadıkça satış bedelinin paylaş
masından hariç kalacaklan. 

1 - Arttırmaya işlırak edecek o
lanların bu gayri menkulün muham
men değeı·inin ';n 7,5 nisbetinde pey 
akc;esi vermeleri veya milli bir ban-

. kadan teminat mektubu getirmeleri 
ve fazla bilgi edinmek is tiyenlerin 
38 5705 dosya sayısile daireye gel
meleri ilan olunur. 

İstanbul Utlnci lcra Memurluğun
dan: 

Bir borçtan dolayı 39 306 No. lı ı 
dosya ile tahtı hacze alınan 7600 a
det yumurta 3 / 10/ 939 tarihine mü· 

sadif salı günü saat 16 dan 17 ye 
kadar İstanbul Yağ iskelesi Yemiş 

Zindankapı Soğancılar caddesinde 77 
No. lu dükkanda satılacağından o 

gün muhammen kıymetin % 75 ini 
Sultanahmct 3 iincü Sullı Hukuk 

bulmazsa ikinci artırması 6 10 939 
llakimliğimlen: 

Davacı bt. Aşir efendi han No. 
21 de Şapat Çiprut tarafından Ada
nada Kapalıçarşıd ı tuhafiye ve ıt

riyat tü.:::carı Mustafa S;dkı a leyhine 
939 1355 No. lu dosya ile açılan 

(110) Iir-:.ı alacak davasının yapıl

makta olan muhakemesinde müddei 
aleyh Mustafa Sıdkının ikametgahı 

nın meçhul olmasına binaen 20 gün 
müddetle ilanen tebligat icrasına ve 

muhal~emcnin 20/ 10 1939 tarihine 
ınüsadif cuma günü saat 14 e taliki
ne m::ıhkemcce karar verilmiş oldu -
ğundan yevm ve vakti mezkfırda biz
zat veya bilvekale hazır bulu!:lulma
dığı takdirde gıyaben muhakemeye 
devam ve karar verileceği ilanen 
tebliğ olunur. 

tarihine müsarlif cuma günü ayni 

ma hal ve saatte yapılarak en ::;on ar
tırana ihale edilecektir. 

Talihlerin 7o 7,5 pey ak<;ec: ile satış 

gün ve saatlerinde mahallinde bulu

nacak memuruna müracaat!arı u.;.n 
olunur. (207~0) 

Z A Yl lsta.:ıbul İthalat Gümrü-
ğünden aldığım 26/ 8/ 939 tarih ve 

10411 numaralı beyannameye aid 

1610 liralık ve 77910 numaralı depo

zito makbuzunu kazaen kaybettim. 

Yenisini ahı.cağımdan eskisinin hük
mü yoktur. 

İstanbul Ankara cad. 133 No. da 

Kanaat Kitabevi tıyas Bayar 

1 Devlet Demiryollan nanlan 1 --------------Muhammen bedeli 1000 lira olan elektrik motörlu Santrifuj pompa, komple elek
trik tesisatı, yangın ve patlama tehlikesine karşı 15.zun olan emniyet tesisatı malze
mesi, hortum, boru vesaireden mürekkeb benzin boşaltma tesisatı malzemesi 18/10/ 
1939 çarşamba gunü saat 15 te Haydarpaşada gar binası dahilindeki komisyon ta-
nfmdan kapalı zarf usulile satın alınacaktır. , 

Bu işe girmek istiyenlerin 75 liralık ?luvakkat teminat, kanunun t.ayin ettiği 

vesikalarla tekliflerini muhtevi zarflarını ayni gün saat ( 14) ten (16) ya kadal' ko
misyon reisligine vermeleri lazımdır. 

Bu ise ait ~artnameler komısyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. c7845• 

--.. ıoı -

Şirketi Hayriyeden : 
Boğaziçi Vapurlarına mahsus sonbahar 

tarifesi 1 / 10 / 939 Pazar sabahından 
itibaren tatbik edilecektir. 

Gümrük Muhafaza Genel Komu
tanlığı Istanbul Le~azım Amirliği 
Satınalma Komisyonundan : 

1 - 1000 adet kıl kolan, 900 adet zincir yular sapı, 1000 adet de kaşağının 

müteahhidi nam ve hesabına 16/10/939 pazartesi günü saat 14 te açık eksiltmesi 
yapılacaktır. 

2 - Tahmin edilen bedeli 702 lira ve ilk teminatı 53 liradır. Şartnamesi ve 
evsafiarı ve nümuneleri komisyondadır. Görülebilir. 

3 - tsteklilerin gün ve saatinde ilk teminat makbuzları ve kanunf vesikala
rile Galata Rıhtım caddesi Veli Alemdar han ikinci kattaki komisyona gelmeleri. 

c7808• 
• 

Hak, kızına Osman'dan daha iyi bir zevc, 
Osnıan'a da senin kızından daha ~erlf bir 
zevce takdir buyurdu. 

Diyerek ömer'in kızını kendisinin ala -
cağını, Osman'a da kendi kızını vereceğini 
anlattı. 

Peygamber, dediği gibi Hafasa'y1 aldı ve 
bmer de onun kayınpederi oldu ise de bu 

Adalar Sulh Mahkemesinden: 

O zamanlarda, Fatıme'nin düğünü, en _ 23 _ 
paı·lak bir düğün oldu. Verilen ziyafetteki izdivac uzun müddet devam edemedi, Ha-
yemekler de, arpa ekmeği, hurma, cyağ, HİORETlN üçt)'NCÜ SENESİ fasa, yirmi yaşında genç bir kadın olduğu 

H eybeliada sanatoryomunda ölen 
Mehmed oğlu Necat, Hamdi kızı Pe
rihan, Emin oğlu Ali Kala, Todor i 

o~lu Leo~, Sa~~i oğlu İdris, Receb ] 
oglu Avnı A ksoyek ve İsmail kızı 
Emine ve Seniyenin eşyaları 12/10/ 
939 tarihine müsadif perşembe günü 
saat ondan itibaren mahkeme kori
dorunda ve balıkçı Osmana ait ka
yıkta ayni günde saat on beşte Bü
yükada Yirmi üç Nisan caddesi deniz 
kıyısında 28 No. lı hane önünde sa
tılacağından talih olanların mezkur 
mahallerde hazır bulunacak alakadar 

vo<>urt ve huımadan yapılan bir yemek o- · ,.; s best tavırlı ı'dı' Onun bu hali Pey " ., Hicretin üçüncü senesine ait hadiseler- ı..,.n er · · -
lan> hiys'ten ibaretti. gamberin hoşuna gitmediği için, araları a-

Peygarnber, bundan sonra, Ali ile Fatı- den biri, Hazreti Muhammed'in, Ömer haz- çıldı ve aralarında talak vukua geldi. A-
me arasında ı·,, taksimi yaptı· Ekmek pı· retlerinin kızı Haf""a ile evlenmesı'dı·r. Ha-.,, · - ...., radan bir müddet geçince, Peygamber, Ha-
"'rn1ek, ev su·· pürmek, el değirmeni ile aı-- f""0 Bedr gaz\•esın· den so k -ı _.. ..... , nra ocasının o - fasa'yı tekrar aldı. 
pa öğütmek gibi ev i.şlerini Fatııne göre - mesi üzerine duJ kalmıştı. Bedr harbi esna- zama11ında "efat 
cak .• Ali de, devclerı sulayacak, çarşıdan Hafasa, Mua\'iye'nin • 
Öt b . 1 kt sı.'1da da Hazreti Osman'ın ze\'cesi ve Pey- •t ' c d k't M d' e erı a aca · ı. c .. 1• enaze namazını a 0 va ı e ıne memurlara müracaatları ilan olun ur. 

Bu izdivacdnn, Husun, Hüseyin, Ze.vneb, gamlJerin km Rukiyye de Yefat etmişti. valisi bulunan Men•an kıldı. (20712) 
Rukiyyc ve ümmügülsilın doğdu. Fabıne, ~Iazrcti Ömer, dul kalım kızını. Hazreti Os OM M O GOLSÜ M ·o N EVLEN M ESi -

bunlardan sonra Muhsin isminde bir ço- mana vermek istedi. o~ınan da, onu alma- Peyg::ımbeı', ömer'in kızı Hafasa ile evlen
cuk düşürdü ki bu yüzden yirmi sekiz ya- ğa niyet etti. Her ne sebebden ise, bu iz- dıkten sonra, Ebü Leheb'in oğlu Otbe'nin 
&ında iken, Peygamberın öli.ıınünden altı divac tahakkuk edemedi. 

bo;.ıadığı kızı ümmügulsuın' i.ı Osman'a tez-

~ GÖZ HEKiMi 

ay sonra vefat etti. .. . 
Z b,. Abd 11 h 'b • C ·r tt .. Ömer, bu hayal sukutw1dan muleessır eyne ı u a ı nı aı er, nunu -

gillsum'Ü de Hazreti Ömer tezvic ettiyse de oldu ve teessiirüniı de Hazreti Muhammede 
J>unlardan nesll yetişmedi. Rukin e ise, anlattı. Peygamtier : 

1 Dr. Nuri Fehmi , 
vic P.tti. Osnınn, bu suretle, ikinci defa o- 1 İstanbul Belediyesi karşısında ı 
tarak Pey~mberln sıhriyet şerefine maz- Ayberk apart. Tel. 23212 

h:.ır oldl~ iil••••••••••••••ıi 
k Uçük y~ta öldü. 1 - Canın sıkılmasın, ya Ömer! Cenabı ( Devam ı var ) 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevralji, kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal keser 

İcabında günde S kaşe alınabilir. .. _ .. .. - .. -
Sümer Bank 

Gemlik Sunğipek Fabrikasında 
Toptan ve Perakende olarak satışa çıka rılmıf bu
lunan ve bobin (Konik veya Aleksaınder) halindekl 

Sun'i İpeklerin fiatları 
Aşağıda gösterilmiştir • 

Bu fiya tlar, fabrikada ambalajlı olarak t eslim şartile muteber
dir. Bir veya muhtelü denyelerden bir ay zarfında {'ekilmek şartile 

1000 kilo veya daha fazla miktarlar i~in bu fiyatlarda n 200 den~ e
ye kadar (dahil) 3 8, 200 denyeden yukarı olanla rdan da % 10 
tenzilat yapılır. 

Sipariş vermek istiyenJer doğrudan doğruya fabrikam17.a ınii

racaa t edebilecekleri gibi İstanbulda Yerli MaUar Pazarları l\füdiir
füğline milra.caa.t edebilirler. 
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inhisarlar Ü. Müdürlüğünden : 1 
Cin al 

Kırmızı av 

M iktarı Muh. bedeli 
Lira Krş. 

% 7,5 teminatı 

Lira Krş. 

Eksiltmenin 
Şekli Saati 

kovanı 70 m/m 400 kutu sif 1008 75 GO A~ık H 
65m/m av kovanı 600 > » 1512 - 113 40 > 15 
Mor av kovanı 300 > > 6300 - 472 50 Kapalı zarf 16 

I - Şartnameleri mucibince yukarda miktarları yazılı muhtelif cins av kovan 
hizalarında gosterilen usullerle satın alınacaktır. 

II - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları, eksiltme :ıekil ve saatlc.:ri hi 
zalarında yazılıdır. 

III - Eksiltme 13/ X/939 cun1a günü Kabataşta levazım ve mübayaat şubesın 
deki alım lrnmisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler her gun sözü geçen şubeden parasız alınabileceği gibi numu· 
ne de görülebılir. 

V - Kapalı zar! mUnakasasına iştirakedecekieı-in miihilrlil teklif mcktupl<Jrıtll 

kanuni vesaikle % 7,5 güvenme parası makbuz veya b:ınka teminat mektubunu ih ~ 

liva edecek zarflarını ihale saatinden bir saat evvel mezklır komisyon başk:mlığına 

makbuz mukabilinde vermeleri, diğer eksiltmelere gireceklerin % 7,5 teminat para-
larile birlikte yukarda adı geçen kamisyona gelmeleri ilan olunur. (7627) 

Galatasaray Lisesi Alım Satım 
Komisyonu Başkanlığından : 

Miktarı 

Kilo 
Muhammen fiyatı 

Kurut 
ilk tem i natı 

L i ra K . 
Nev 'i 

- ------- ~------- __________ ., 
7000 
5000 

65 
50 529 00 

Tavuk eti 
Hind i eti 

Galatasaray lisesinin 1939 mail yılında ihtiyacı olan miktar ve muhammen tl
yatile ilk teminatı yukarıda yazılı tavuk ve hindi etinin 9 birinciteşrin 1939 pazar~ 
tesi günü saat 15 te Beyoğlu 1stiklAl caddesi No. 349 Liseler muhasebeciliğinde 
toplanacak okul komisyonunda kapalı ıarf eksiltmesi yapılacaktır. 

tstekliler yeni yıl ticaret odası ·vesikası ve ilk tcınincıt makbuz ve ticarethanı 
nam ve hesabına hareket edenlerin noterlikten tasdikli vekAletnamelerile birllkt• 
2490 sayılı arttırma ve eksiltme kanununun tarifa lı dairesinde hazırlıyacaklan tekli. 
mektuplarını belli gün ve saatten bir saat ev\'eline kadar sözü geçen komisyon baş
kanlığına makbuz mukabilinde \•ermeleri. 

Şartnameyi görmek ve liseler muhasebeciliği veznesine yatırılacak teminat 
mıizekkeresinl almak için Galatasaray lise.sine müracaatları. (7428) 

Istanbul Limanı Sahil Sıhhiye Mer .. 
kezi Satınalma Komisyonundan: 

ı - Merkezimiz için azami 740 derece kesafette 1000 ilıl 1500 ter.eke benıirı 
ile :.ızamt 890 derece kesafette 17,000 kilo mazot pazadıkla alınaca~:tır. B .. ıızinitı 
beher tenekesinin tahmin bedeli 282,5 kuruş ve mazotun kilosu 7 kuruş 10 santim
den umumunun tutan (5444) lira (50) kuruştur. 

2. - P:.ızurlık 3/ ı0/939 salı günü saat 15,30 da Galatada Karrunustafa paşa 
sokağında mezkur merkez ~atınalma komisyonunda yapılacaktır. 

3 -- Şartnameler merkezimiz levazımından paras ız alınır. 

4 - Kat'i tı>ınınat mıktan (836) lira (68) kuruştur. 
5 - Paza rlıga gıreccklerin 1939 senesi Ticaret odası vesikala.-ını ~elirmelerl 

sa r1tı r. «7!l30• 

Sahibi : Ahmet Cem aleddin SARAÇOOLn 
Ne~riyat mütJürl\: Macit ÇETİN BasaldJğı yer: Ma.t~ Ebüzziya 


