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al kanlar a Alman istilasına karşı tedbir alındı 
Yugoslavyayı istilaya haşlıyan Alman turist kafileleri endişe 
uyandırdı. Almanların Yugoslav hududundaki tahşidatı arttı 

italya Arnavutlukta hazırlık yapıyor1 Norveç Mukavemeti Arttı 
• 

, 
lngiliz kuvvetleri Norveç kıtaatile birleşti, 
şimalde şiddetli muharebeler devam ediyor 

Romanyanın Macarı.stan, Yugoslavya ve Bulgaristanla müşte-reken yeni ve mühim tedbirler aldığı 
Tuna üzerindeki Rumen !imanlarından biri ... 

Almanların Norveç'e lngiltere lskoçya sa
asker ve mühimmat hillerinde yeni mayn 
sevkiyatı fazlalaştı tar 1a1 arı tesis etti 

NarVik'in işgali 1 Fevkalide tedbirler Norveçliler geni bir müdafaa 
hattı inşa etmige başladılar 

Har hin başındanberi Alman
ların 60 denizaltı gemisi battı 

Çok m "'h'ımd'ır Roma: 17 (A. A.)_ ~ari lim~nı '!'e~-U nu mıntaka ılan edılmıştır 1ngiliz Donanması 
Stavengeri bombaladı 

, Dominyon nazırı Eden 
dün bir nutuk söyledi 

lıoec'in demir ınıntırlra-
' ıına yalrın olıın Narvilr 

mıntalraıına yerle ı en 
müttefilrler, A l m an -
ya lav•,;'• taarruıı edar 
etmez, demir mad•nle
rini lramil•n ve ıür' at· 
le ele '•fİrmılerini te
min etmiılerdir. 

yazan: ABiDiN DA VER 
. Norveçte İngiliz askerlerinin 
ihraç tditdiğt yerler ve yaptıkla· 
?ı harekat hakkında, bu satırla
?ııı Yazıldığı saate kadar henüz 
Yeni tafsilat gelmemişti. Bunun 
•db,~!ıi> Fransız Başvelı,lli Rey
naud'un Fransız ayan meclisin -
d~ki son beyanatında söylediği 
&ıbj •yapılmakta olan harekata 
ıarar verecek ifşaatta. bulun -
nıaınaktan i.barettir. Bununla be
~ber, Londra radyosunun verdi· 

aşağıdaki malUnıat, vaziyeti 
•ııer aydınlatmaktadır: 
'bu •ltıgHz donarnnas1 N arv(lkde 
ll.i luna.ı Alman deniz kuvvetleri 

ta!ınarniyle mıha eltiıkten son
ta İngi.lüz bahnyel.ileri, İng!Iiz 
~Y<>relerinin himayesi a'.tmda 
~ rın bir kısmını işgal etm:şLer
ti İ-f Narvilkdeki Alman kuvvetJe
:h-. · arvik - Kiruna dem er yolu 
~Yl.l!ıca geri çekilmişlerdiır. (Kıi
lıı:ı.• a İsveçtedLr.) muhtelif mınta
y ·IU'da sefeı<bıerliğini, ııeniı; mik
~ ikınaJıi ützeriıne Norveçliler. 
l'ilı.i. at eden bu Alman kuvveUe-

ln llllıha.sara etmişlerdir. 
dıe• h gü:ız lut'aları, bemberlerin -
~.' .. er türliü kışıl\:k teçhizat ve 
la, lihiınınatla beraber, 'büyük top
llıı ~~}ldui!u ha ide karaya çık
ıooş""':111'" İngiılfrz'ıer, Narvılk'in 
Na ".,ili. ŞllnaJbıde Tromsoe ile 
lenfl"vrkl"°- 90 mil cenubunda Fo
la.r Jord arasında muhtelıf nokta
tin 8 . çrkarı<mışıkrdı.r.• İngilizle
İiıı" •sgal ettikleri mrntakanın 
•d~ınde Lofoten ve Vrstcraolen 
l'ap,~rı v~rılır. Bu adalar, ihraç 
\ti il 3? fıyorların öuünde bir ne
ıtöre erk kora kol H setir hizmeti 
lesis~' bır emniyet nuntakası 

J\Iıne müsaittirler. 
ce, J\~an nesi_r vasıtaları ilk ön· 
İikte .ınan rnılletnden, müıte -

tın N 
tın 1 s ki OTveçe asker çıkardıkla-
lıalıik:r a~ı.kları halde nihayet bu 
la~ ( kı ıtırafa tmcbur ohnuş. 

' a at d" k l:aptlld·U.: ıme adar, Narvik'in 
lllılih; 1 b'ez. bir kale, fevkalade 

ın lr iktısat merkezi, ha • 
(Arkası 3 üncü •a ·fada) 

ABİDİN DAVER 

Al:nanaarın Ilalkan n1emleketJcrindc yaptıkları propaganda ve 
hudııtlardaki h zırlıklar hakkında haberler ırelmektcd:.r. Diğer üraI- Stokholm, 17 (A.A.) - Resmi 
tan ltalyau matbuatının neşriyatından başka, Arnavutlukta da a.<ke- Norveç ajansı, müttefik kıtaat 

Loı:ıdra, 17 (AA.)) - Royt.er 
tıihliriyw: Dcım:.nyonlar Nazırı 
Adnlır:f Eden Lollldrada irat etti
ği hi.r bitalbede ıeızcü:mle demışir 
ık:i: 

ri hazırlk yapıldığı bildirilmek- ,------------• ile Norveç kıtaatı arasında te-
tedir. • 

S ı 
mas hasıl olduğunu bildirmekte-

A1 I.man tahşidatı 11talyanın lıa- ovyet erin dir. 
zır ıaı ve Batkandev etlerinin al- Almanlar Trontheim'e hava cHit!erin, kabus varatan h!lyali 

bir mah!Uk olduğunu tasaL't>Ul' 
etmek hatadır. O bir garibe de
ğil, Alman milletinin en bü.yük 
!cısmının m~ahhas timsaliAir. Al
manyanın takip ettiği harp:erin 
hedefi, dünyanın en kudretli 
milleti olmak ve Avruvanyı Al. 
man boyunduruljuna esir, cihanı 
Nazi üstünlüğünü tanımıya mec
bur etmektir .. 

dığ• tedbirler son dakikaya ka· Karadenı·z yolu ne takviye kıtaatı gönder-
dar muhtelif menbdardan ver-
diği haberle10i sırasile neşrediyo- mişlerdir. 
ıuz. 

Zagreb: 17. (A. A.)- Havas a
jans1 mu!habirinin b.itdirdiğine 
göre, cAlman turist'lerinin bir 
kaç gündür Yugoslavyayı isti
la etmeleri üzerine hasıl olan 
endişe havasını hududdan gelen 
haberler arttırmaktadır. 
Dolaşan şayialara göre, Yugos 

lavya hududundaki Alınan kuv
vetlerıı liT kaç fırka' ille taık
viye edilmiştir. 
Slovakyada Macar hududu isti

kametinde Alman tahşidatı ya
pıldığı hakkındaki haberlerle bu 
şayialar biribirlerine ya'klaştırı
!ıyor. (Arkası 3 üncü rnııfad" ı 

Donanması 

Londra: 17 A. A. 
Alman radyosunun 
yaydığı bir ~f oskova 
haberine göre, kara
deniz Sovyet donan
ması, ilkbahar ma
nevralarına başla
mıştır. 

Nezaret altına a ı 
eski Kocaeli Me ' 

an 
su 

Sırrı Bellioğlu tahrikat suçu 
i 1 e n eza re t a l t ı n a a ındı 

Bir çok yerlere gönderilen imzasız mektup
ların sahibi askeri mahkemeye verilecek 
İstarııbull zabıtası, lblır aydan 

fazla bir onüd.d•-1 ~t'<'e]. ~dii2lü 
Qalışarak taık>p etım ·lkte olıduğu 
halli cidden mi.iı;'kül bir onescdeyi 
;:rydınl.aıbmıy.a muvaffaık olıınuş -
~ur. 

Aldığımız m lfunaıta gijre, ha· 
dise şudur: 

itici aydanberi yüksek makam -
lara, lhükU:~e~ •"Tk3nınıa, a:;t.eri 
makamlara, J(aco 'ockre, beled:ve 
re.b'..iklerinıe ve bazı serbest mes
lek erbr.bına daktilo ih; yıızılnııs 
mızasız ::nektupiar gelmı'kte ve 
bun tarda hü>kOmetm siyaseti cahi
lane ve me• <.sız cümJ.oelcrk ten
kid ~dibı()>kte idi. Bu mektupla· 
rın h'r kı~mı c1a doktm avukat 
gibi s:rbest mesl~k eııb0bını, muh
telif rne-3l"'k ve iş zümı·e ve sınıf
larını temsil ~ruYQrmuş g:bl bir 
ile yazılmış bul\IDITlıtldadır. Za-

( Arkası 3 üncü sayfada) 
Eskı ıneb u• ve İktısaı Vekille

n'nedn Sırn Belli oğlu .. 

Son haberlerde, Kongsvlnger' 
in Cenup - Doğusunda şiddetli 
bir muharebe cereyan etmekte
dir. Kongsvinger dün Almanla
rın eline düşmüşse de karla ör
tülü kesif ormanlarda hafif si
lahlı Norveçli kayakçılar Alman 
kıtaatını izaç etme'kte ve müna
kalfusini ~. 

' 

• 

( 

• 
' • . . 

• 

16 bin Alınanın Elverun'a doğ 
ru ilerlemesine mani olunmuş
tur. Norveçliler Elverun önün
de ve Glommen nehrinin köprü
leri üzerinde mevzilerini tahkim 
etmişlerdir. Köprüler ve yollar 

Norveç harekatına iştirak eden bfr Fransız tayyaresinin harp 

Londra, 17 (A.A.) - Thlstle 
denizaltısı harp başlayalıdanbe
!'i İngilterenin kaybettiği beşin
ci denizaltısıdır. Diğerleri Sea-

gemisinden alınan resmi.. .. (Arkası 3 üncü sa11fada) 

dinamitle atılmıştır. Norveçliler !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!~:!!!!!!!!!!!!!:!!!!!!!!!!!!!!~ 
istihkam inşa ediyorlar. 

(Arkası 3 üncü sayfada) 

Seylap Fe aketi 
Erzincan köylerini görülme
miş bir şekilde su bastı 

ARJANTINDE VAHİM TUGYANLAR 

Amerikanın vaziyeti 
İtalyanın ''gayri muharipliği,, ile 
Amerikanın bitaraflığı müsavidir 
Aınstcrdam, 17 (A.A.) - Siyaslmüşalıitlcr, llol.Ian~anın Avru

pa ihtilafına sürüklenmesi takdirinde Felemenk Hındıstanmın uğ
rıyacağı akibet hakkında son günlerde ortada dolaşmakta olan 
muhtelif haberler dolayısilc hararetli mütalealar serdctmektedir
ler. 

ERZİNCAN, 17 (AA.) - Şimdiye kadar görül.ın<ımiş bir suret- Bu müşabidler, Amerika Cumhurreisi Ruzvelt'in dünkü nutkuna 
te Karad:ığııı B:ılibUyi, Mahmutiu Gii'lı1üce ve Hancı Çiftliği, Gani hususi bir ehcnımiyet atfetmektedirler. Bu zevat, Hint Okyano-
E!cnıdi çiftb_ği, köyeerini su b:rsmıştır. sunda bazı fütuhat emelleri başgösterdiği takdirde Hollanda'nın 

Bu köylı . .- ha]lkmın ıbehJ.:kede ,------------- müstemleke İnıparatorluğnnnn tabii hamisinin Amerika olacoğı 
ibuılııınduğunu hciber alan valı ve- mütaleasındadırlar. ( Jlrkası 3 üncü savfada) 

!kili ıınevcuıt. bütün •
1
-sa;t1e derh& ŞEKERPARE iiiiiiiiii.iiiiiiiiiii 

ıtl.IJ{yan :y€T.ID.e ıııdcrek ~crtıp e-

~~~=!e ~;~::~~!~ SULTAN Holanda ve Belçika 
ta.rılmış ve Er:ıı.ncan cıvarında ku-

ırulaın çadı.rlru-a ıınuvakkaten yer- d b • ı ld [c~•ir.lanı,\ltir. Fırat awkadarlar yenı• t e l r er a l 
tuğyıanın bu ay niha'YeıLne !kadar Tarihin an kanlı ve 
devam edecq!\i bil<iirilmek'ucıd'ir. emsalsiz bir heyecan 
iBuı:ıüınkü bu !köyler civarında jan- kaynağı olan d9vrin 
da=a bölük k.omutanı idal'E! - • ·• •• lf d"ll 
sinde sevked.ilrn vaıl(onlar haJ!kı:n• ıçyuzu şa e 1 yor 

onahaılıL.nde kalan ~~Ya ve hay- ı ;:::@.=:-rc====:İIS-IE"Uli5'\!La~A~NIE" ·~ vımfa rını m uv8"<kat lronak ona - ~ ıı= ~ 15. IF'<;\; lF' ~ ıs. 
QıaJlerin;, ııeıtircccıkıt.Or. 

ARJANTİNDE 
B~noo-Aıil'es, 17 (AA.) - Bu

rada vahim tuğy<ı:ni!.tr olduğu 
'bild'İl'ihınekıtedir. Yüz lbinlcrc21 
ikişi meıikı.msiz lkıılınııştır. Surar 
•biııkaç sa.aıt iç:nde 80 kilometre 
uzunluğunda biT ııaaıayı kapla -
ııru<ilır. Evlıer yıkı'lınış, münadca· 
H•• 'nkııta<ı uğraanışhr. 

iKDAM. Okuyucuları
nın zevkle takip ede
cekleri en kıymetli ta
rihi roman bu eserdir. 

tayyare Belçika Meçhul bir 
müdafaa bataryasına 
BruB<seil : 17 AA. - Huy cıva

rmda yalbancı biır taV.Yare hle 
Bclcika h<ıva da11; !bataryası ara• 
sında cencyan eden müsademe 
ıbir BellQ]<a askerinin yarantarr 
<lığı neşredilen resmi bir teb.Hğ
de bild'.riimektedir. ŞaI'kdan ge
len bu taıy)"are, cenubu garbi ıis
tılrametlııe kaçmıştır. 

ateş açtı 
Brüksel: 17 (A.A.) -•!ndepen

dence Belge. gazetesinin Hol'ıan· 
dadallt!i muhabi:nmin yazd.ğına 
göre, Hol'landa ş;mdiye kadaT 
görülmem.iş bir tahaıffuz ha.Ji ver
dır. Her sahada- azımıi bir 1.€>
ya.kkuz müşahede edilınekt.edıi.T. 
Bu cümleden sahil muhafız baı-

(Arkası 3 üncil •11fada) 

• 
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Yazu: 
Şehirde su 
sarfiyatı 

Osman, saray istilô e ildiği halde çok ar tı 

M. Sami Kararel 

---~ 
Kadın çorapla-

rı yalnız iki tip ı 

yapılacak 

Et tevziatı 
işini Bel edige 
re en yapacak 

kaçmak aklına g lmiyordu 
Sufilt.<in o.mamı, fısiıhrin sa.raya ı 
~ ıı.:.tıa ı . :mı hüma<yuınıa gir
diğıllıi görünce Üıiküdarda Azi:z. 
:Maıimıouıt efeıdıye iı>lica -atım.iş olan 
il>iLlver p;ışayı onıdaın alıcı..rmıy>a 
braırv~ 

V e2Lri.aızaın alaııı DilB.wr paşa 
giiriiltıü~yıü ıbasLıraınuyıacağı.m, keJ,.. 
Jıeınıin d.; e~J.n gid&coeeğiıni göriin
oe, meılıcei vüzera o1aııı. Üslküda.ra 
can ıııtııp .A:riz Maılmııuıt efe.ıııdi,ye 
iltica~ 

IM'.aılUmya!.. A:ı.i:z. Mallım~ ef-. 
di ~m b • .Hk:iı de bırınai padişa,
hı idi. Ve belikıi dıe padişahllaxı.n 
:fevk.inle :kıuıvvete saılüp lbil- Şeyh 
e:tl!ndi Aziız M.aılıanuıt deodi.
den !hiç biır ~ ;;Jtica eden blr 
adaııru. .ı;!Jaıınaoxlı. 

0-nç SuJt;ın Oıımaıı:ı, zadıoıb
sıraıymı istillı. etti(; halde k.aç
mıaık: alıılma ıgelııni.yordu. Fsaoon 
nıere:re 11raçııtd';':ırdl. YaJruz, Di.la
~ paşmnn Aziz Mshınııt efen.
..n;y.e, iilti.c a edıt.iğ\ni h aıbt r almış
ı.. Brs'•ırııla.r.lıaırdaın lbicisıi buzu
l'llna çağcınııraık: 

- IliÜvlar, net\Cde? .. 
~ ııaımuı;ll:u. Bo9tıaıncı da: 
- Imaırııızı.n... Aziz Maı!ımut 

ılllrıı:ı.dıiyı i!lt.fca ~itmi söyı:..,rın-.. 
11.JE~· .ıı •.. iJk m:ı: oho&aık şı. em

r.ı verdi: 
- G<t çağı.-... 
IBOOta.ncı, derhal sı;Tttı.. Bir 

çeık,ti.ııi: ili Üsküdıl'a ııedti. Bu, ha. 
mı ' 11er, isiler, üciincü havluda: 

l - SuJlı:ın Mustaıfa:yı isteriz .. 
iDi.v'e ~laxı sı:raıda. olu

~du.. G .n;: Osıman, .zcmbıalann 
gai.bo çalıp oarayı hümayun da
hi:lıine "'..rdJ:ini lmrd'-inin kim
ses:z kaldı~nı. BoStancılıuıo ve 
Ba.1'3cıhrın '<aqtı.ğını i~itıtiiklten 
eonr<ı. 3.silcr>n taleple'l1inı verine 
giilroek için n.rok~ g~ 
baluıruyrırdo. 

Genç Osmanm bu harek•tine 
&Eiıep de B~tımcı başı ia . B~s
tancı başı ,. ıhamıt1ti göril.•1ce hu
rııu.ra çıkarak: 

- Padişahım, Ba>t.aııcılar kaç
tı. Asiler. haremi hümayun hav
!lraıruı dahil oldu.. Ulema, söz 
öinleınez oldular ... Suha!n Mwr 
ıt;ıt.ayı isti'}' ruz dfj.•a ~ 
ilan-. ŞU'ı;memxlir ... für an ev ;el 
ıta.1eplı.mu yer.ne ı;ıetinndt f!1i; 

~ ... Dedi. 
Genç Osm.aın, her sey'n JrnybC>l

ıınııık üzere ~ o ~ 
dca:iw>l Dililver pas nın gıeıtlir.il-
meslııi }'llemişti. 

Dilaver pa$aya giden Bostaru:ı 
QKı,.aıbuk Ü~a ~" Aziz 
IM.alımu.t ef .:ıncinin dergf.hın.a da
l!ıi.I olıd:u. D iliı vtr paşayı gö.ı:e -
ntı: ı:wü~alı ın :icadeiecini Ş'U yı»
da rublii( eyled.i: 

- D<vleıl.Wrı; ~ e
fendimiz isterler... D al gele
siz.. 
Dili~ paşa, ·t.:ıtrfyoeTek _, -

du.: 
- Zorbalar. ne a.lenırlıe·? .. 
Kumaz Bostancı, melesrcye va

kıf oliuf:u İçm mıır:n üstınuplu 
OSll"P wrdıi: 

- Dağılııuik üzem:Lrlıer ... 
- At meydaruıııdalar ımı? 
- Evet 00'\.'ieth:ııın!. 
- Saraya ckrhil olam~ılar mı? 
- :&ı.ıtancıli:ar, Balılacu1aor, iç 

oğlanları galip va.ti)let'tedi.rlı<r_ 
bedi. 

D" aver paşamn tiıtr:anes; ııe<;
ım.iflli, Demek, 1ıalebe ~ 
ka.lmıştı. Dc:ı'haJ. gidip <işe vaz:
ty'Elt etm.ik ve zdıelıpr Ü2ftıll>e • 

EOE8f ROMAN : ".<; 

sal:dırıınalı: ger~. 
D iJ.a ver pllfia, lııernen oJdujiu 

ycrdt'n doğrıııldu. Aziz Malıanut 
ıet<.· ~ nm Ellı.ni öp.rek yola çıktı. 
Yüreği ~iraz duru.1nııu$tu.. Heı .• 
caıcı o iı:adıııc dıeği,lıdı. Sar~ <nı.r
m.ı.nıa geldii. Ve ıalıeliıcele çck.~.
riden çıkaralı: Sultan Osmanuı 
h1lzuruna çrk!tı.. 

i ıte; ıtaın bu sı.ra:la z rbaJıaır, 
Sultan Mustafayı ıkuıbb.yi d!eıl.e
ııcik: ıtatra ç&amuş1ar ... Arz oda
&ırııa göti.i:rm:dt ü:z.e:re bultııll'Uym
dı. 

Di1:3.vcr pasa, Gen<; Osm.amn 
ihllZW'Ulla Ç>kın'ak.. :Elm:re iıııtizar 
eyledi Faılı::at; !ıaıani bümıı!Y<lll 
havlusuından :ııoıi:Warın se&>eıi. 
~.yoi"du. ~ çok acaıpçe i
di. Bun.l.acı işien paııpanın bağı 
çözüldü. Tdt:rumiyıe başladı. Gcl
diğiaıı.ı g~ PJşrn.an oldu. 
iKurıbıın ~ anJa.dı. Za -
ıtıeoı; D.ilavıeır ~ 1>uzura çı.k
ana.ı an evwl., Geı:ı.ç Osına.n, lJos.. 
lt:ancı boişı,l'a :ru iradtde bulun -
muşt.ı: 

- Kclair ağasııı:ıı da hazır layı-
nrz. •• 

- Vereceğliın, bir işaretle hex 
ilkisin:, dlıvanı J:ıWnayun kapı.sını 
a.;a.raJı: 21>11baJıar:wı ilı'll.lunduğu ha.v 
il~a ııaılııvı..ıııi.ıııiz. •• 

Dilaver ~a; bllzura ç>kı;ı a
yak öperek d:iMın durrlnı. Fakat, 
il'EQg UQ!IlU.Ş, yiiıreğ.i J"OTİıırleıı O~ 
naıınıŞtı. 

Sulta.n Osman, gözleri dcılare.k: 
- Lala, vaz•yet fenadı.r... Bu, 

9'.Jll'$UZ dl.o~ ~ 
~ ... Dedi. 

Paşa, şa.,;ı=uştı. Dili ltuıtul
m-m, ne 00.)'~ lbll!miyur
du.. 

Su::t.an Osman, kend:ni lkay -
batmoo:. v eııi.riıazaııruı:ı.a sı:ıın wz 
alıarak: 

- Aıbılıeat aıl, <iki riık' at rııaımıaıı: 
lkı11. 

Zavalh Di'M.ver 'P8IŞ8., lmıtlrıı 
içiınde al el ıiıoel"' abd€Stini aıldı. 
ilki rıiık'at namazım :ıuıctı. Kızlar 
~ı da V\lfrilen emir üzerme 
haz:ırlanm.ıştı. Divaını hi.ima!YU -
!llU'Jl !büyük kapısı 'b.;rdeı:ııbi.re ıı.ra
i.amiı. Kızlar ~ı ik1 DJava
paşa laııbaa:ılık Koy-uıı giıbi d.ışıır 
rı sa1ıverilıd.i. Ve lkıaıpı ikrar 1ca,. 
parup Jamt.1ecdi. 

As:Jer. vez.iriazamia, Kızlm
e.ğ.ı&ı Süleymıın ~ kapı dı
'3l'ı brrıılkılrl•klao.-ııı:ı görünce 
deıtııai kıl~ı elleriııııde üı.er~ 
ııııe salııııroı Lor. Vıeo bJr aıııd.a pa
nm para eyleclıler ... 

Ku:J.aor akaısı. ~: 
- Ne .ıııııptmı 9izıe b rre mel un

lar .. 
iD İllİl ver ıpııışa da: 
- Hey gidi hainF.ır!.. ry ııi-

di 11"1" bilmez ınel'unlıar ... 
Diye 90ll 8Ö7llerri söylıyereic 

canlanru verdHer... Padiş:ı:h, ha
ırem da.in.Gine g>€.Qlni,1i. Çünkü, 
aııtı~ bann:ı'C:ık Y' • kalı.'Ila.!lllŞtı. 
!Bu k.oMıelıeıri veınekle beliki, ikll.I'
tulacağına kan. olmuştu. 

Sul!tan Osman, hiıç '1:iir vaıkiit 
Sıutaın Mustafa gibi bir meczu.buın 
ıt.elkrar padişah yaıııl.aıbileceğja:ıe 
kani d t:ld. 

Sonra, Malı Pe_yıkerin büyük 
~ tızadesi ve <?Şi buJ.wum 
IMehmed.i a Hotiıııı seferine git-
meden katle)ılıeıını,t.i. Ol'taaa 
lkıi.içüı.1< ve iŞ<' yaramaz, Mah Pey
lıerin Şehzade Muradl.a, ~lvıade 
iıbuhLmi vaııdı. 

( Arwı vıır) 

BAŞTA_ESEN 
· KAVAKYELI 

- Senlıı ba..<md.a. gen., Kavak
yel, es:yar. 

K.olumden tuttu; oda kapısına 
götürdü: 

- Bak! Dedi. 
O<iııda Şe{J.ayı .e;öııuoce ~ 

manm; Şefilka 'ben.! görnnce ~m.. 
001 fu-ladı. Bır aıru serıdcuer gibi 
dl.du8'1tıın ıııanr:ı. = bi.:r !ı unetin 
ve dilti h<ıı::ıJc i) .. lıirilhir1m.ize a
llAlddt. tk..iın iz de aynı Aıııxvveıtle 
hiıd!>2:atııi:ı:ic elini sııkıywuız. E
~ >&oda ya.!:ısz ~ blıri
~ ,,..ınız .b.i.t' ra;ln Y· 
dılk, ımuıboılılııak bıca)<iia ,. :et,;, i>-
~. s:.nra 'baıPaı ıımzı ıt>irh
rimi:dn omuzuıcııı. day:ıya.ııııılı: ağ
BzyacelııtıJc 

~·llifi: SELAt' 1 iZZET 

Sdlllkarun elliıi i!:i avucunun 
~e aldıilll; lbi:ı' türlu bır~
~- Çek:tlm, lr~.ıdcl<i kaıa
'PEIYe sü:rıükbl.iırrı, yanıma oturt
tum: 

- v ~ görı<ceıım> ~ Şe
fika ... 

-Benimde ... 
- E a.n.I.at balkalıım, ne var n-e 

ydk. 
- Haber siz.de Osman Bey. 
Aımı.ım, o zi.i:ne ıloo<l.a.r yalbancı

sı. o1clu,,.."'uın) .bir autuf.kiır lı.kla bizi 
yalnız ibı.rakıtı. 

Yalnız ıklııhı- ıkaJıına&, bama ar\Jc 
uızôık ;t.iibt ~n dev.irlerin maibu.t 
ore emen b.:men k:ııygısız aınlır 

Terkos şebı:kesi yeniden 
takviye olunacak 

Vali """ l3k. ;~iye Reisi Liıtn 
Kırdıa!r <ii.iın s:ııoo.h evvela Elek.t
l'L<, Tr:ımvay ve Ti.ille! ı:ciarele
rin.je mülU.:alkilben de Sul.aır M'fiı. 
ıchi. lıü,,"'Ü:Jde ım .. şg ul ohmı$1ıırr. Bu 
iıdıarele!'in yeni nn.al.zeın~; ihtiıy~ 
J:arıırnı tıeıniliıi • ..ş, de ıt:et:k1k olun· 
muş~IJJ". 

Sel> .. riınliİ!2dco su mıarliyaıtı müte
madiyen areuıııah::i:a oldu~ 
Sı.ıılııır miidüıı!.üğii ıı.ı:t-.ıt 1ıeV:ı:i ve 
ı?ernk kılJ.b.saJ }"-!·leriırıcle yıeıni. ter
ıt!ba.+ yıapmı>kltadl'r. 

S .. n yı:lda şobN..n.::.dc l 7 ınıiJıyon 
749 Nııı 751 me!ıre .n:jkAlbı su ls
ıtıilıfü.1< ol!uııırnu.ştur. Bu 1'9titııl:llk ~ 
Qeın yıla nauııran 2 ını!ilycm 493 bin 
M>l mat.re mik;.'\ll>ı fazladır. 

1940 ın ilik 4 .avında dıa alboııe 
sayısı mürtı::ımad.iıyen aırtlltı,ğıııdaoll 
te2ıa.yüd:ün bu ytl daiıa fazla oıJ;a. 
eaer arıılaşılmııf<ta ve ~ >lı*
vliye_phınm?ıktadır. 

Bu ııneyıaaıda ı~l'Jki tıorulann de
ğiştirilmesi ~ l1Illlih1ıel.i.f semı:ııec
dıe veni yanı;(lll ıınw&.ııılıırı aıçııı,. 
ıması faa.Jiyeı:i:ııe dıemm o).ı ıııa;t>Ak
ıtıadı.r. ----<>----
8 EL li: Dl Y & 

Barbaros makberesinin 
t•nzimi 

'Beş.ıiktaşta.ki Baribaros Hayreı
dııın m.aıkheresinin tanziımi ağıus

ta>ta bitelıeoı!ktfu'. 
Müzeler müdürlüğünün 1ıe -

şebbüs ile bu ~e butumn 
~er bir QOk estıL den.iıloilemmi.
zin mezulıaın da tanzim ve mıu
ıhafaza olı.ın.acaktır. 

İKTiSAT 

Madeni madde stokları 
alakadarlardan soruldu 

Bütün madeni madde ithalat
çılan dün bl'ıır toplantı:ya çıağrııl -
m.ışlaırdı:r. Toplaıntıda. denıi.rden 

sonr.a. bütün madeni maddele- ü-
21Brindelti stdldırr haJdkUld.a kendi
lıeriınden beyanname istenmiştir. 
.Bu haııeket hükfunetfaı demir giı
bı d.if(er ibaızı madeni mevad stok
ları mıktan hakıianda.vaJki olab>
lecek herhangi biır IUBıline cevaıp 
verell:i:I:ınek · 'n yapılıan hazır -
lık mahiyctir.dedir. 

.llÜTEFEK&İll 

Fransız s n'atkarının 
konfer nsı 

Şelırimiı:ı.de hu.lıunmakta olan 
meşhur Fra.ıısız san'.atkan Jak 
Kopo dün saat 17 de ·~ ve 
Artist> mevzulu bil' konferans 
vcrm~!für. 

Maruf san'a1lka:r şerefine bu 
aik#am Ünion Fransezde bir 
.ıcyafet verilecektir. 
Tanınmış Fransız reji~ bu 

konforaru;tıa k1asik tiyatroyu an
latmış ve hcikiki aTtistlerin; her 
haıde biır tiya.t:ro maktebiınden 
ımezun ohJııaJıııırı lC~ j.e])a.. 

ruz elti:rdiikten sonra Rasinden 
ve Molyerden muhtelif ~ par
çaılıarı okuyarak sıalonda.lri pek 
kesif lralııılıalı'.k taraimıdan alkış
J.aaıma.itı.r. 

rı:ndan ca.n.lı bir hat.ıra g.ıtimüı; 
o1an .bu nerin vıüoııdıın ~ğsi.tne 
ba,,ıımı dayaıdı.ın. 

ŞclJ<.a heır za.mruııki .e;libi munis 
ve muLi .. Elinıi elimdı.n çekıti, saç
lanımı dk<;aınııya başl:adı. .. Bu ok
~amııad.alı baz du yıı.ıyoru.m.. Biir 
zama .. laı- ben:m göğ5Üın1e sığınan 
·bu kı:ıın bugi.i.n lb.n ııö~e aı
ğımy ııım. K&.MJiıtııin bu dere -
~ ,.._.,,iJım>ye, olıı;anmıya. şefkate 

ihtiyacı var ... 
- Osman sı ıni üzüyıorılar gald -

ba? .. 
Doğruldum, gözlerinin ıioçi.ne b• 

tını. Şefııkaı.'>l:ı hi.Je11i bana kar
şı hiç değışm~miş, btıınu aıı.!.ıyo -
ruın. Gö:lllı.rirndc, dö~t ibeş s.ıeıne 
evverJEi m hh«t.i.tı •zli?ıri.ni bu -

1 gün geme. görürorutn. 
Kendimi ~aıdı.m: 
- Şef ia doo:.n, 11t111in aşkın 

ne buhmll'MIZ bir ioıci Olıacek ... 
Bcdlbalht bir ımaocer:ıııııın el•,ımJı..-.. 

r1yJe b.1-amı.ya ba:oılıyan gönlıüme 
lbu lkızın ,..ı.ı ne bulımınaız bir 
tciid.l.i, ıkur.aık göıılWnıde ne ilôıbi 
lhir menoba olıacaktı ... 

Bazı mamulatın da 
çeşitleri azaltılacak 

iktısat Vekaleti muhtelif ma
muliitlannın çeşitlerini azalt· 
mak ve hımlann mümkün oldu
ğ-u kadar yerli ham madde ile 
imilller ni temi.o etmek üzere 
bir komisyon tetkikler yap • 
maktadır. Tet.kilder tamam
lanilıktan sonra memlekete s&
kulmasına liizum kalmıyan 
ham maddelerin ithal;, men o- 1 
lunacak veya bazılan hususi 
müsaadeye tabi tutulacaktır. 
Bu arada ipek .kadın ~orapl.arı
nm da, halen bir çok Avnıpa 
memleketlerinde olduğu gibi, 
kmhn ve ince olmak üzere yal
nız iki tip olarak imal edil
mesi ınerinde durulmakta -
dır. Böylelikle (orapl.ann &ağ
Lmılığı da temin edilecdı:tir. 
Kalın çoraplar evde ve ince· 
leı:de sokakta giyilmek i.çiıı o
lacaktır. 

KA AJBİF 

İlk tahsil çağındaki ço
cuklar yazılacak 

Maarif Mililürü ile kaza A1a -
aıtıf mmn ur l:ı.rı dün Vali muavini 
Hıalfık Niliadın ~ğinde v:iJ.a
yette bir t.oplantı. ye:p1m9l«r -
dır. 

Bu timada ll!Yl!ll 28 !rıae yar 
pı.lacaık ol.an mektep çağı,n<iaki 
çocu.klann tahrinne ait oon ha -
zıraıdar da te1ılill: olwım.nı;tur. 
Bu tah.ııi:re aliıt beyanna:meleri:rı 
evlıı:;re tıevzl ol'lll111Il.?Sına yakında 
ibaşlanıJ.acaktır. 

Küçük haberler 

* Dün lıav.a di.iıı>idd.ğ.iını:kn 
Yıeş1.lıköyderu İzmi:re ve Anka.raya 
ilk Yolcu ~ayyareleri ikalkınıı;tu-. 
Alllkara ve Ad:ma tayy.arelerJ de 
g'oCı]ırnıişlıcıııdi.r. 

*Bir :ınüıddeııtenbeıri ş;hrimiz
de buil:u.ııan İnıgll.iız müsteşriki 
Sh' Denb~n Roouttı lk;aınsı vefat 
e1ııniştİT. 0 .'IJ'l<IBrni düın k.airlrrıla.
ıralk Hayıda.rpaışaıda!lti tnıg;Jı:z mıe

zıatlı((ına <l<-focd:ilım.iştir. Cenaze
ye şehrimizdeki sefrr c!.'.luını-o ve 
lkıo;:ısalıoshımcler 30 dan fazla çe
lenk l(Ö~mtir. 

ı * İnh.isarl.ax ida;:esi tıfrtün ye
ti.şen mıntak:ili:rda köylüler ara
sııııdoa her sene -birer müsııib~ ka 
~aoaa kaını:r vennıştı!r. İyi fil. 
dl.fil ' 4'ıurııtıma yeri y~ 
ımüır~ veıriiecelııti:r. 

*Allman melııtelbi. sa!lnk tale!ı& 
Ier.i oomiyetiııııi.n ~<shohınması 

lkarar~ıLınuııt>r. O aniyetiını a
mlan bu nn~ .lwıngre y.... 

paoııikJ a;r ve fesiilı ıkıaorarı V'etre

oeklıerıdir. 

*23 N.ısan bayN.ırnı münase
'beti.!ıe yapılıacak olan mer: im 
pro.e;ı-.ırnıru teiA>iıt eden koaniıı
yon dün vilayette top~. * Rwnan')'ladaıı. yi.lldedı' · mu.
lhacideri .AJtdani21 tıötüırürı.ken 

İ.ngili:Zler tarafından :teVkif ecille
rek Havıfaıc!a muhıafuıza a1tuı.ı, -
aiman SakaTjl& wıpunı seriıeet bı

rakılmıştır. Va]'.YU4' bir i:ki güne 
kadar. ı;ehriııni7,e ıı;eleoe>ktr. 

d.ıın.a mha!kıkıiım ıed.eın<=e, her is
llıed.ikin:i ya,ptmımazsa, müıloelka.biıl. 
w hürmet, moüıtekatbil ıbi.r Ellilili
N olımaaı;;a, aŞk da olmaz; böyle 
lbir sevıgi .a.zaıp oluır, ibıaStailık 0-

h.ı.r, deı<t olur ... 
Şefil<:ı söy !ediğim sözün. meflıu

mun u, aLtmda giz.lı.ınen maıksııdı, 
samıntl olciuıtunu, ciddi söyledi((i
ımi o kOOar iyi aın1adı ki, şimdiye 
ka:d.'.E: benıden duıyınarlığı bö.Y}d bi:r 
cü.nılenin kıa:rsısında ceva!)'.ilıan 
aciz ka~dı. K.rzaırdı ve sustu. 

lç.md!"· güç galebe çaldı/(ım 
!bir istelk var: Şefiıkll\Yl yakala -
ıma;k, 'lrortarmun arasına alımek, 
du.dak.lannd:m ;uzım l.1'ZU1l'l' öp -
ımek ... 

Şefiıka, sanıki tçiınrden geçeııtloeri 
lh:i!;ırediym, seziyomıll!Ş ~'lbi., mü~ 
temidiıt, ~ duruyor. 

Birden'bıı:e Giliııini b:atıır.Ladım. 
HaVU' dedim, bu g€111Ç kızın, ıbel

iki yarın ik.alJhlınde yen•< ve taze 
lbir aek yaşatacak ola.n ıbu hmi
:v.aıtın b.'1)'azlıjpnıda, şiımdi, şu kö
şede belkıi de zorla calınaca.k bir 
öı:ıfu; si.vıaıh h'.:r leke bıra!lcrnasın ... 

.A_ı;k biraız da tahaıkkıüım <!tıı-ız.k- • 
ıtir diyuruın. .insan s~iğ. brr ka.- 1 

- Biraz piyano calsaııa Şefi
k:ı... 

3 seri deniz motörü ve 
16 kamyon Alınıyor 

1 H.wirondıan jt.;baı'Q!ı. şehrin 

be!' remtine Eıt nal<ıiıy-«1.ı .i.:>W 
ıkıen::i:isi idare edecek olan Bel€:
d:cyıeı bu tı.w:t.i.&üan d.aJııa süıraıt.le 
.)llOIP1lmıısı. için 113 ıbin liır a:lıık b ic 
1ıellın.Gaıt ayııunışl.ıı-. ıBu paıranın 
58 ibıin lirası ile 3 :ıori deniz mo
!tö11ii saıtın almac.aJ:ıtıır. ~ bin li
r.ası ile de .2 lbi.iyük kaınıyon ve 
14 ibüyü.k Jraın,..,,.,.,,~ sa!.ır. alına,. 

Clflkt.ı,r. 

Bu vesai:tin satın alma rniiın,,,. 
lk:asası. aıYl11 y.İı'llni beşine ika.dar 
.ilbali<ı ıı:di.lmiş alaca;ı;;.tlıl'. 

İNHİSARLAR , 

Memurlar yardım sandı

gının faaliyeti 
İnlııisar lar iıciaresi. rneıııa.ır 1.arı 

aırasında bundan ıik.i. buÇ'Wk sene 
evvel kurulan yaTdım san<lığı 
o =a.ııdanbertiımemur ailulerine 
lM,558 lira yardım y&-prruşiır. 
Cemıyetin azaed00i3887 dir. Aza 
başı.na a,vda wsati 94 kuıtuş aidat 
alınnıalktadır. 

----o--

ADLİYE 

Müddeiumumi Anka
ra'ya çağrıldı 

İst.anbul Müddeiumumisi Hıik
ımeıt Onat vllk.u.bulan davet ü:ze
rme dün saıbah tronile An.karaya 
llı.axıakıet Qtlmiş'..ir. MlWıclıttlurrwımi
ınin y:arıııı şeıh:riımize dör.ımesi ınuh 

temeldir. Hikımet Onat'm Anka
raya ı:ılıçmı. gittiği henüz ınalılm 
değüd:ir. 

BİR AMERİKAN VAPURUNUN 
KAPTANI DENİZE DÜŞÜP\ 

BOGULDU 

!Forsa adılı Amerikan vaıpıuru
nı.w. ibirirıci süv..,...ısi Villam kaıra 
su1aTııını.z hariciıııde deniz,o düş
ıınü.ş wı l<ıurtarılıınc1ya kadar lıo
ğuhmıuştu.r. Vaıpur, duMıl'aık ikaı>
ıtaııııı.n oes<ıdini den.izden c;ıkamıı.ş 
voe l:im.aruınıza getiıııniştır. Adliye 
doktoru Enver Karım dün cu;.edi 
muayene ederek ölüm stlbebini 
tOObit e~ ve gömüılttnesine .izin 
venıı!.ını<,tit. Ceııet tehnit ed.i• 
rlıe:reik Aımerlk~ va :ıöndeııilıc cek t ı r. 

BİR ADAM MAHKE.."1EYE HA-
KARET SUÇİYLE TEVKİF 

EDİLDİ 

11 ay evv<'ll bir Y erukule- Sir
keci tra.mvayı Lfileliden geç-.er
.kıen. Muzaffer aıdında bir çocuk 
tramvay altında kalımıı; fakat ö:r 
ımemiş okiwğu görülen çıocuğıın 
ik:u.ct.u1ması için Aıksaııa.y tramvay 
depo.su ustabaştsı Ü6maıı ve 7 ar
ik.aıda.şı. ar""~:Ya griıko vurarak bir 
m&ltaT koı.Jınıruş1ar, fakat tam 
bu sırada traım.vaıv gr.iikıodaııı• kur
tularak yere düşmüş:.J.r. Osman.. 
Jıa yı.:rii <at'1<adası ·J:ıöylec-2 11!'.Jroyu 
lroymutalti dikıka.tsiızlerile 

filüm,ı *oobıyeıt suçundan Asli
ye 2 nci Ceza malhkemesn ve
ri!lmiŞlıcırıdir. 

Di.i!n bu muMlkemeye baik.ılır
lkıe:ıı ıınaııınunla.n:lan Osmaıı:ı·: 

- Ada~ dedJi,ğ.injz lbu ım.udı.ır? 
Taırzındıa ıma.Jıık.eıncye ıhaJcareJb 
ım.abiyetıillk:lıe haı sözler saıtiletıti
~'"ttll ıtevlk:i:f edile.-e8ı: cüırtınümeır 
ıluıt :ınıah1ııeıınES ~tiır. 

- Çaılaymı, çıı.leymı aıomıa ••• 
- .Aanıın.ası neıdıiır?.. 
- Biliyor ımusun nıa 6raıdıar ~ 

ıı:naruitr e1:iid ·raıpt.ığııın ~ ..• 
Ş..fitka ıpiyıınonı.ıın iSk:euıılesiın. 

cJeı lbi:r iki :kı;ıre diindü, ıpamııak,. 
lıatıru tı.ı.ş.J.a:rda kıaıvdın.ıp brr kaç 
g.aıın yıa.µtı, sonra yfu;üme lbaıkıtı: 

-Emret. 
- Vals d'aımaJr! 
:Açık duıran perıcereıdeıı. çıam 

ikdkul.arjy le ıkanşık bir ha.vıa gi
ırivur. &J!raıJcıbar Wılha ve ıssı:z. 
IBu öğlıe izl iıil'i .Adarun her y&

riaıe sinmiş.. Piya.no:mun 96Si, 
gönüle akan göz v.ııı;ılan giıbi, dam.
la daınJ.a baıllırıma aJaıyıoır. 

P~yruııoınıın ıi.islıW:ıde duınaın Ne!'
mini.n :reııımini biNz iıtılıiın, ~ -
IY'e!!ltiııı· ibiraız ~ dluırıduğu ~ 
diımeğiııni day:aıchn, eUm ~ 
da dinlıiyorum. 

ŞefFkan.ın ~ '.Y'i.i.ıJ'i !kızart.
yor, .paımaikıla.rı tU'jlİıırda gii>ç].ük.. 
l.ıe yüroyor, arala _.ada aı;uma
mad< .içjrı lotmini :zıoırlu,yor, ha
zan Yüız:üme ibakzyor, fak.at if<ıde
siz bir nazar la ... 

(Arka..<ı var .1 

18 - NİSAN 1940 

Zevk bozukluğu 
Zevk boıllkluğu hava bozuklu- 1 

ğundan beterdir; Bozuk hava na
sıl olsa açar, fakat bozuk zevki 
düzeltmek : mkfınsızdır. 

Dün Taksim bahçesinin önün
den ge(erken zevkimizin bozuk
luğuna bir kere daha şahit ol 
dum. Taksim bahçesi o sahaya 
büyük modern bir şehire IAyik 
güzel manzarayı verdi. Bılhassa 
gündüzleri • ben Taksim bahçe
sinin gündüz nıanzarasını gece 
manzarasındc u, fazla beğeniy&
rum, geceleri bahçe lıllıidleri ı
şıklandınlmış bir mezarlığa ben
ziyor - evet bilhassa gündüzleri 
bahçe insana ferah veriyor. Böy
le bir bahçenin ne büyük bir ih 
tiyaç olduğuna da, günün her sa
atinde hiç boş kulmıyan kanape
ler en kuvvetli delildir. 

Fakat ne yazık ki, zevkimiz 
bozuk. Ne yazık k~ en güzel 
ıoosireleri derhal bir çerge ha
line sokuyoruz, kalabalık nerede 
varsa, orası hemen şark şehirle-

rinin, hem de orta çağ şark sehir· 
!erinin manzarasını alıveriyor •. 

Taksim bahçesinin önü de bu 
maru:arayı almı.s. Kaldırıma 
sıra sıra simitçiİer, helvacılar, 
fıstıkçılar, suculaT, baloncular 
portakalcılar, fırıldakçrlar dizil
mişler; Nerede ise zurnalı ma
cuncul.ar da peyda olacak •.• 

Kaldı.rınılan seyyar esnafın 
işgal etmesi yasaktır. Zabıtai 
Belediye Talima1ınamesWde bıt 
yasak vardır, ancak Zabıtai Be
lediye yoktur. Bunun için Be
lediyeye bir ,ey söylomiye hak
ikımız da yoktur. Fakat, zevkinıi:ıı 
bozuk olmasa, biz bu manzara ... 
ya tahammül edemeyiz. Koca cad
deyi çergeye çeviren bu esnafı 
kovarız, Beyoğlu kaymakamına 
telefon eder, bu çirkinliği anla
tır, bunun önüne geçmesi için 
kendisini ikaz ederiz. 

Dedim ya, zevkim.iz bozuk; 
bozuk zevki düzeltmek imkan· 
sızdır. SELAMt İZZET SEDES 

Dün. beş vapur \Kemerburgazda 
yüklü mal geldi heyelan başladı 

• 
Jtaı_ nya ihracat 

dev m ediyor 
Dıüıno i tıaJ.:yı.ya f>ı&u1ve, yumınıta 

rııuiıuıt., ıbalıky.ıi(ı, Yum;niSIBM 

fı:itık, ~ bilik, şekel· M'Eı1ası. gön.. 
deri.lıın:işti:-. 

Yine düıı:ı· lb.ış vapurla müıhim 
mılkttıarda ilhalıl:t eşyaçı. ~~. 

Bu eşyfilar axasındıa biJlhassa 
yün ve paırnW: meooı •cat, pamoıık: 
~ boya ve verniol:, at mensır 
oot, teneke )aWıa, 'btdl:ıfxıın maılze
ıınesi, c;av. şeker, ~cktr.iB< malze
IIIlffii, kaplama ~a-hi.lSI, kaıı.aviça 
lhaıın deri, ham la~ !kimyevi 
ıeczaı, kaıtraırulı ımu.ka.vv.a vardır. 

Askt: .. ik işleri 

Şubeye davet 
Eminönü .Askıeri:k: Şııl):ıesimiEn: 
7 Nisa.n 94-0 gıüın1ü celıb i1aamııa 

Eildt:ir: 
Taplıııınma günü 19 Nmm 940 

ıgiirı.ü olaralk ıi.liın ed>Hıeıı:ı hiç ~ 
ıkerl:ik e1ıınemiş 316-335 (dahil) 
dJoiıuımlu jaırııdamna veı ~ 

sını.fm.a mJ.""11$up eır.aıtın iı;tma gü 
nii 25 N i&a.n 940 _p_,nıeımbe olarak 
dieJtiştb:ıiliıllşti r. 
Şubemize mensuıp jJlllldıamı.ı. ve 
~ sınıflarına mensp eratın 
mezık:ıl:r giınde sa.aıt 9 fJa ŞubL'de 
lbaız1r bu.!.unmaıl<ıorı ilan olun.ur. 

* Eıniınönıü A.Skıeırl:i:k ~n: 

Ymellı: Soeıkiz:iınci smrl Hesap 
ıııııemuru İZ?ll"t oğlu 1311 ~ 
lu Ahınat (35581) vmyeıt:i tet4dk 
oo;.lme'k ÜEere QOk ace)eı şubeye 
ıınürac?illtı. 

DoC.uM BE~ 
L İ Y E N K AD IJ!l_ 

Birkaç gfuMl.ür hangi gaze • 
teye baksam (İsveç'e Alman 
tıııarrmıı), yahut da (İsv-:ç Al
man taarruzunu an be an belı;. 
ti.yor) gibi bir serlevha gtıırii • 
;rorum. 

Bizim Nan.emollaya Hııu 
söyledim de: . 

- Zavallı Jiıveç... 
Dedikten sonra, ilave ettiı: 
- Onun halini be.o bu -

levhalar karşısuıda airın bat. 
muş doğumu bekliyen kadın • 
!arın.kine benzetiyorum., 

AL TAKKE 

VER K'ÜLLAH 

Bir laukulı: profa!ıöril m
lanıı sıılhe kavı•r ' ı ~ 
devi.et idarelerinin kafuru.. 
intikali ti:lı:tinde~. 

Galiba, bu noktai nuenaı 
ders .. Juıwui.e de Uıkrir etmiş. 

N.anemollıı, yazıyı elmmn~ 

olac.ak ki, 
- Sıdbü :ıtilmem amnur., 111 

1*ke ver JrlilWı o~ llllll
hıııklı:aktır ... 

Diyor. 
MİRAS 
TAKSİMİ 
Holaıııb harlıe gUıdiği w 

mıığb'.lp olduğu takdirde •Fe-
1..,.eınk Bindistann& Japonya -

T eklikeli vaziyete dü
şen 6 ev tahliye edildi 

Keuı.erl>uırgaz n-ahiye;.inrle e-. 
hemmiyetli bi:r he,,-eılıin 1 / ıı l.1fl 
ve .keyfüyet vilflyı..ıte b1lrl:iri leceik 
lb8:iise mıfuaılline mütıeındi.sJ.eıı 

göu:kıdııı.işti.r: 

N~ Ağaçlı köyünde 
vUkııla gelıen bu lıeyı.:ılaıı net.ıce
ai.nde 6 ev ~Ji !hır vaıı:iy<.1e 
di.Rn~ür. Bu evıler deıfaıJ. tah
liy~ eıtıtirilmiış ve hadisenin doeova
mı fut.iım'llli gözö.niintl>e ıtutu.laraki 
!bazı ıtır.clbider alınmıştır 

POLİS 

Beyoğlunda 8 kumarbaz 
ve 2818 lira yakalandı 

Dün gece !Bey<l,;"lıında İstikW 
caodi<i.esin<lc 98 '!umaralı Mıınt.i a
paırıtmı,aııının 3 numaıalı daiı'l'si 
zabıta memur.Lan tarafından a'!l>

sı.zın a,ranınış ve kuma·r oyııııyıan 
sekıi.z iki.şi oürımü meşhut üstündı> 
yalmlıammŞtı.:r. Bu daireyi tutan 
Bekkis Suza.ı:ı. aıdında bir kadındır. 
Kumar oynıyanla:rla beraber Ilel
kııs Süzan ve masa üstıiinde görü
len i.işlerle 2818 tinıı 60 laıruş ıpam 
ıeılıe geçiri.!ım.iş ve su.çl.ıuJıarın hep
si mahıkıemeye veri!mişti:r. 

Bir çocuk kezzap içti 
Şişlide Ebel= ook.a.ğı.nda Peı

padıopuJ.o apartıımanınd.a otuı:an 

Kaçolıi adında bir kadıın heltlyı 

ıtıeıni'ZJl.enken- iiki. y:aşıR'.ia:1ti ~ 
[)jımjıtri 'kırna;ı ~şesinıi eline geçir
miş ve /bir :ınınıttaır içmiŞti:r. Fe-n
ym:Ia ve~ lbaşlıyaın rp
oıik Etfıil ~ Jıaldırıl>

mJ$ıI'. 

hiçbir başka ecnebi devlete 
kaptırmıyacağını lliln et:nıilı. 

N aııe.nıolla, havadisi oku • 
duktan sonra: 
- Yahu, eski an'ıınelerde bir 

insan ölmede.n mirasını bahd 
mevzuu yçmıık biQ-üiı: Jauar 
sayılı.r.ıl.ı. Demek, timdi •HU· 
iwku dünl• gibi ltu aa'aııe de 
ü'!As etmjş bulunııyor ... 

Dedi ve.. Dav~ etti: 
_ Bir im.anın n,,,_ - .... 

ma, bir devletin mr lçılan$ 
bilip tanıması k....., lıMin fllf 
olmu.. 

BİB TAŞLA 

İKİ KUŞ 

Bitler, bir taşla iki kuş VUJ'
mak istedi. Yani hem Skandi
ııavya memleketlerini istUa. 
Lem de şimal l>ö]&esi emn;y... 
tini tesiıs. N aııoe Mollaya: 

- Hitler'in hakiki )ledıııf) 
buydu.. , 

Diye i.-h ecll:yonhnn da o, 
-Bir~ilikıq ~ 
l>UDademıaaı •• 

Dedi ve deYe.m. effiı: 
- Onu İııgltizlıer Y'l'PtıJaıw 

Yııni, hem Ahmın don,_,,... 
s:ııu yan yerıytıı imha, hem 611 
~· etilimıı ~ 
._._,. ve Nonep lıı:ııdilerill' 
:m.iittefilı: ~iler! EJdl" 

A.Ş ~ 





SAYFA 4 

'· 

R A ·D Y O . . ~.. -

;>~ UlWJIRAIUtı -

.A.Q. H." a UlH il& il &w. 

.A.P.H,Ha HUll& ll&w. 
.,. .. uaıııı...ue&w. -

18 Nisan Perşembe 
12,30 Pogram ve memleket 

saat ayarı, 12.35 A;ans ve mete
orolojı haberleri, 12.50 Müzik: 
Çalanlar: Ruşen Kam, Vecihe, 
İzzettıi.n ôkta., Okuyan: Muzaf
jer İlkar, 1 - Nuri Halil • 14rkı: 
(Doyulmaz bir safadır), 2 - Re
§ad Erer - Şarkı: (Ey benim gü

zel kuşum), 3 - Leon Hancı -
yan - şarkı: (Bir gün ey meh.) 
4 - Taksim, 5 - Mahmut - Şev
kefza şarkı: (Ey servü gü!zar), 
6 - Nikoğos Ağa - Şvkefza ıar
kı : (Geçip te karşıma), 7 - Saz 
semaisi, 1315 M iizik: Adana, 
Mersin ve havaliri türkiikrinden 
örnekler, Ziya Işık, 13.30/14.
Müzik: Kartfık müzik: (pi.), 
18~ Program ve memleket 

8aaı ayarı, 18.05 Müzik: Radyo caz 
orkestrıµı, 18.40 Konuşma, 18.55 
Serbest saat, 1910 Memleket sa
at ayarı, Ajans ve meteoroloji 
haberleri, 19.30 Müzik: Çalanlar: 
Hakkı Derman, Şerif içli, Ha.san 
Gür, Hamdi Tokay, Bam Üf· 

ler. 
l - Okuyan; Sadi Hoşses. 
1 - Şehnaz Pe§Tevi, 2 - Suphi 

Ziya - Şehnaz şarkı: (Beni ateı
le-re yaktııt), 3 - Selim III - Şeh

na zşarkı: (Bir neııcivana), 4 -
Şemsettin Ziya - Şehnaz şarkı: 

(Hem aldandım), 5 - Rahmi 
Bey - Şehnaz §arkı: (Ey dil.beri 
işve baz). 

il - Okuyan: Safiye Tokay. 
1 - Leyld Hanım - Hicaz §ar

kı: (Zevki sevda. duymadııı l , 2- l 
Sel. Pınar - Hicaz şarkı: (Leyla 
gibi hıçkırsa), 3 - - Eviç 
farkı: (Elveda dost deli gönül), 

III - Okuyan; Karındaş Mah
mut. 

1 - Bimen Şen - Bestenigar 
şarkı: (Derdimi ummana dök
tüm), 2 - Refik Fer san - Güli
zar şarkı: (Sabah güneş doğar
ke1'4), 3 - Rlfik Fersan • Gülizar 
şarkı: (Yanaklarının alı), 20.15 
Konuşma, (Sıhhat saati), 20.30 ı 

Müzik: Fasıl heyeti, 2115 Müzik: 
Radyo orkestrası, 1 - C. M. 
Von Weber - Oberon uvertürü, 
2 - C. M. Weber - Konçertino, 
klarinet ve orkestra için (Fa mi
nör, Solist: Ha.yrulah Duyğu, 3-
.A. Boi!dieu - La Dame Blance o-
eprasından uvertür, 4 - P. J. 

Tschaikowsky • Eugen Onegin-
dl!'n va.13 ve Polonez, 5 - J. Of
fenbach - 01'feus Cehe"1ı&ınde o· 
peretinden uvertür, 22.05 Müzik: 
Solistler (pl.), 22.15 Memleket 
saat ayarı, A ians haberleri, zira
at, esham - tahvilıit, kabiyo - nu
kut bors= (fiyat), 22,30 Müzik: 
Haydn • Kuartet (pl.), 22.50 Mü
zik; Cazbant (pi.), 23.25/23.30 
Yarınki program ve kapan~. 

Abone Şartları 

DA.Htı.l HAR.tel 

SNlelilı 

1 a7lık 

1 a7lık 
1 • 

1200 Jtr. 
,00 Kr. 
180 K'.r. 
Hl ııtr. 

2300 Kr. 
1~ Kr. 
ııoe Kr. 

i LAN 
TEK SÜTl'"! 
SANTİM! 

Rlrlnd SalıUa 
İkinci Sahile 
Üçüncü Sahife 
Dördüncü Sahife 
5 • 6 wcı sahifeler 
l - 8 inci Sahifeler 

'°° bnq 
!S8 k1UUJ 
260 kurllf 
100 ktı.nlJ 

50 kıınq 
so l<llrUf 

Ga.zetem131de Df!!irt«r«e
cek bllcümle tleari IJilnlar yal. 
nız Ankara caddesinde Kah -
ramanzade hanında İlincılık 
Kollektlf şirketinden alınır. 

Yeni Ne,riyat: 

6 Nu. Koşuğ 
Büvük Rus muharrirlerinden 

Anton Çehov'un, bu eseri, Hasan 
Ali Ediz ta.rafından doğrudan 
d.oğruya Rusça aslından dilimize 
çeı>rilmiştir. 

Remzi Kitabevinin cWnya 
Muharrirlerinden tercümeler se
m;. nin 34 üncü kitabını teşkil 
eden c6 Nu. Koğuş• u edebiyat 
meraklılarına hara.rette tavsiye 
ederiz. 

TAKViM ve HAV . 

18 Nisan 
ÇARŞAMBA 

Hicri: 1359 Rumi: llSG 
4 üncü ay Gün: 108 Nisan: 4 
Rebiiilevvcl: 9 Kasım: 162 
Güneş: 5,18 Akşam: 18,51 
Öğle: 12,14 Yatsı: 20,27 
İkindi: 15,59 İmsak: 3,30 

BAV .A. V Aıltrrt -
Y<'l\l:llröy M'€1beıoıroloji .istasyc>

mmdaın alııııan ma.lfı.m.aılla göre 
lbıava yuroun doğu bö}geiıerh.~ 
oııt.a An.arlbluda ve Karadenıizln 
şark tkısımlaırında <;"dk bulıuıtlu ve 
mevzii yıağışlı, ~ r bö~..00 
lbuluıl!lu gıeç:miş, rüzgar far ıbü.tıün 
ibO)geloerde c-.ııı.ulhtaıııı mfıf oJ.arak 
esmiştir. 

Dün İstanıbulda hava buılutlu 
geı.ım.ış, rüzgar laır cenulıu garlı.i
den sa.ııi.yede. 1-2 mo. rtre h.ı.z.la&. 

nnştı.ı-. s....ı 14 da hava taey;kıi 
1021,6 ıınilba:r idi. SuhUJll..~ en 
)'lillrst. lk 17,2 ve en dü.şük 6,0 san
ıt:Waıt ık.aydedil:mi$tir. 

DOKTOR 

Feyzi Ahmet Onaran 
Cl]4qe n ııilırnlı'e mfllelıAuw 

Pazar hariç her rin abahtan 

alqama ltadar 

Aclres: Babıali Cataıotıu 

ırolnqu lı6teslnde No. 43. Tel. Z389t 

iKDAM 

İstanbul Dördüncü İcra Memur-
luğundan: 

940/288 inhisarlar Umum Müdürlüğünden 
Taksim Ayaz Paşa Panorama Pa

•••••••••••••••••••••••••• .. !as 4 No. da muldm iken elyevm 
1 - 16/IV /940 tariJl!nde ta1bi bulunınıyan 1 adet ha\'a komp

resöıiinün eksi:ltmesi şerait1 8'tbıka da.iresinde on gün krndrt edil
ınlştir. 

ll - Eksiltmenin 26/fV /940 cuma günü saat 10 da Kaba.taşta le
vazıım ve müooy.-ı:a.t şı.ı.bes:ndeki alım lkaınısyonunda yapılacağı iliin 
olu:nw-. (3111) 

Muhammen B. % 7,5 teminat 
Miktarı Lira Kr. Lira Kr. 

Bira sandı,ğı 10.000 A. 42.400.
B.l'a kasası 11.000 A. 

3180.-

Eksiltme 
~ekli saa.tı 

1 - Şaı1tıname ve niimuneleri mudl:imoe biıra ~ ve kasala,. 
rı pazaırhkla sa.tm ~ınacalkıtıır. 

lI - MuJı"'1lltn.en ıbed.er~ mu.va~ teınıi<ıoııt.ı., pazanı.ıık saati hi-
zası.rılda ya:zııhdır. . 

Ill - Pazarlık 26/fV /940 cuma gi.ioü istanb..Irl'a Kaoot.,,ta le>
VQ:olllll Vt'I ırni.ibaya C< ~ ştııbesindek. alım karri:.sYQmmda Y3:1lılaca!k!W-. 

rv - Şaııt.ıı:amesi her gürı. sözü ~- levazım şu<besi vı=e
simdıon ve İ2ıına A.nıkara haş müdün~ükılerinıd),ın 212 kuruş ınıulkabiılin
de ahıııa!bilir. Ve ni.i.munıJ!er de J.evazıım şuıb:s.nde görülebll,,,.. 

V - İst.elldı:Deırim pazaın: ı1< !ç.:ıı tayin olunan gün ve saaıtte lkanıu
ni V<!Salk ve yüzde 7,5 giivemne paıral.a.riyib biı1iikıte mezlkur ıko-
m.isyorı.a ımıüracaaıtlaırı. (3005) 

SATIŞ İLANI 
lstanbul Dördüncü İcra Memurluğundan: 

i:kametgahı mıeQhıııJ. bıüman Ser
ges Sebof,a: 
İstanbulda Beyoğlunda Me~ruli

yet caddesinde 199 No. lu dükkan
da mobilyacı istoyko Diyamandi
nin 15/5/939 tarihli bir kıt'a emre 
muharrer senedle zimmetinizde a

t J a c"ğ ı bulunan 650 liranın 4/8/939 
' dan itibaren "l 5 faiz ve 0 ? 10 ücre-
ti vekalet tahsili hakkında takıp 

talebinde bulunarak dairemizce 
tanzim ve berayi tebliğ tarafınıza 
gönderilen çekler poliçeler ve rm
re muharrer senedlere mahsus ö
deme emri ikametgiıhmızın meç
huliye ti hasebile bila tebliğ iade 
edilmesi üzerine zabıtaca yapılan 

tahkikatta da halı hazır ikametga
hınız bulunamamış olduğundan 
tebliğatın bir ay müddetle ilanen 
tebliğine karar verilmiş olduğun
dan ilan tarihinden itibaren bir ay 
içinde borcun ödenınesi lfızrlndır. 

Borcun bir kısmına veya tamamı
na veyahud alacaklının yaptığı ta
kibe dair bir itirazınız varsa tahri
ren veya şifahen işbu müddet için
de bildirmeniz aksi halde hakkı-

Gülsüm tarafından Va'kıl Paralar İdaresinden 23577 ikraz No. nızda cebri icra yapılacağı ve yine I 
sile borç alınan paraya mukabil birinci derecede ip0tek gösterilmiş bu. müddet içinde işbu borca 'karşı 
oll.ııp iborcun ödemneme6inden dolayı satılmasına .karar verJen ve ta.. mal beyanında bulunmaruz· bulun-
ınamına yeminli üç ehlivulkuf taTafından (2200) lıra lbymet ta:kdl.ır . ' . 
edilmiş ol.an Sa.matıyada Sanca:ktar Hayrett.:n mah. tütüncü ookağında mazsanız veya hakıkata ı:ııuhalıf 
e;ki 5,6 mükerrer yeniı 5,5/1 k.aıpı N o.lı sağı Hüsy.in hanesi, solu H:anik beyanda bulunursanız hapısle ce
hanesi, arkası Mustafa hanesi bazen Ayşeden Mahlula aid arsa, önü zalandırılacağınız; mezklır ödeme 
tütüncü sokağı ile mahdud ıi.ki ahşap evin evsaf ve mesahası aşağıda emrinin tebli ği makamına !kaim 
yazılıdır: bulunmak üzere keyfiyet ilan olu-

İşbu gayrımenkul Koca Mustafa Paşa caddesinde tütüncü zade nur. (26235) 
ç:OOnazında bir hudud dahilinde 5 ve 5/1 taj No. smı taşıyan bahçeli 
iki ahşap evdir. 

5 No. 1ı ev zemin kat: Bir sofa, bir oda, bir helfı, bir mutbak ve İstanbul Asliye 4 iincü Hukuk 
bir merdiven altıdır. Hakimliğinden: 

Birinci kat: Bir sofa, üç oda ve bir heladan ibarettir. Antuvan Kilot Kişer tarafından 
5/1 No. lı ev zemin kat: Bir sofa, bir oda, merdiven altında bir Çemberli taş cıvannda esir pazarı 

hela ve bir mutbaktır. Arnavut hanında Niko Pojin, karı-
Birinci kat: Bir sofa, biri küçük üç oda ve bir l(Usulhaneden sı Kostant iniya ve babası Poj in ve 

ibaret tir. kani 
Umumi ~vsafı: mezkôr gaylfürn enkulller ah.$ap olup 5 No. lı '.la- eş; Mel.eti ve A t a 111 a ş 

sım tamir edilmiş ve zemin kat sokak pencereleri demir parma.'k lık- L a z a .- o f a l e Y h 1 e -
tır. Her iki evde de elektrik tesisatı mevcuttur. Bahçenin hududu rine 938/679 No. ile açılan dava 
yıkılmış duvarla mahduttur ve içinde bir kuyu ile bir kaç ağaç var- 20/3/940 tarihinde hükme Nctiran 
dır. etmiş ve ahiren davacı vekili Avu-

Mesahası: Tamamı 310 metre murabbaı o1up bundan 54 metre 
kat Orhan Milat Barbaros tarafın

murabbaı 5 No. lı ev ve 45 metre murabbaı 5/1 No. lı ev ve müteba- dan verilen bir arzuhalle ilanda ya
kisi bahcedir. 

Yukarıda hudud, evsaf ve mesahası yazılı iki evin tamamı açık zılı bazı aksamın tashihi talep cdil-
arttırmaya 'konmuştur. miş ve mahkemece de; kendileri-

! - İşbu gayrımenkulün arttırma şartnamesi 23/4/940 tarihin- rıin istimaı için 15/6/940 günü saat 
den itibaren 938/1208 No. ile İstanbul dördüncü İcra Dairesinin mu- 14 ı oe tayinine ve yukarıda isimleri 

AZEUEK 
ııe]!s hir_L 

11emeıı 

Bir Komprime Hayat Karşılığıdıı 
Ea sılı:ışılı: uma ada ıize en büytlk yardımcıdır. 

Kalori, gıda, lezzet ve nefaset bakımından tatmin edici mahiyeti 
ve yültıeic evsafı haizdir. 

Mercimek, buelya, buğday ve ıair çorbalık komprimelerimizi 
her yerde bulabilir1iniz. 

CAPAMARKA MUSTAHZARATI • M. NURi ÇAPA Kurulut tarihi: 1915 

SATIŞ İLANI 
İstanbul Dördüncü İcra Memurluğundan 

ayyen numarasında herkesin görebilmesi için açıktır. İlanda yazılı yazılı müddeialeyhlere eskisi gibi Şerife Ay~e Sıdıkıa taırafından Ve!krl PB!ralar idaresinden 20710 
olanlardan fazla malıimat almak istiyenler, işbu şartnameye ve ilanen tebliğat icrasına ve kendile- lilk:Iıaz No. siyle bon; alınan paraya mukmbiil ru.s:ı.f hissesi mri'llci dcre-
938/1208 dosya No. sile memuriyetimize müracaat etmelidir. rine bu babda bir hafta mühlet ve- cede ipotek g&teni.lan.iş olılıp borclll!l ödenmeıırıesi!nden <k>lıay>IİIŞb'll>ipo-

2 - Arttırmaya iştirak için yukarıda yazılı kıymetin % 7,5 nis- rilrnesine karar verilmiş olmakla tekli rusıf hissenin satılmasına !karar verilen v-e tamamına yeminli üç 
betinde pey veya milli bir bankarun teminat mektubu tevdi edile- d -'-"--·'·uf ıar-"-d~ (n'") ,,_ ı,.,.,met ı-'-~'- --''lrni~ - 1-n Bec·og·-

k · (M 124) müd eialeyhler yazılı gün ve saat- ''""" V'""' .,,..., - .,..,, ""u"'"" """"" ""' . """ , 
ce tır. adde lıunda Feriköw-le b.rinO:. da.>l!ID ınahıaıllesm:n Ru ıınlk:i:lisesi m1ke5ıJ so-

1 le mah'kemeye gelmedikleri veya , _ 
3 - potek sahibi alacaklılarla diğer alakadarların ve irtifak ikaıi'.,'IJl1dıa u<lk ve yeu.i 102 'kapı No. lı sağı Dikrarıı yı31':lCGİ, solu ve ar-

hak'kı sahiplerinden gayrunenkul üzerindeki haklarını hususile faiz bir vekil göndermedikleri takdirde kası Alı Rıza ruıs:ısı w önü yol ille çewil!i b1r ikfu.11(.i.- ıalıınını evsaf ve 
ve masrafa dair olan iddialarını işbu ilan tarihinden itibaren yirmi gıyaplarındaı muamele yapılac~ı ım~oolhası aşaf(ırla yazılııd:ır: 
gün içinde evrakı müSbitıclcri!ıe biırli:kte memuri(yetirn~ lılılchlr:ı:iıeleri ve bu babdaki ilanında mahkeme ZEMİN KAT: Çimento areh'k d&,eme vardı:r. Ark.ada yenilikleri 
icabeder. Aksi halde hakları tapu sicilli ile sabit olmadıkça satıs be- duvarına asılmış olduğu bildirilir. sökiilm~ harap bir ahır ve çinlko bölııne:li ooak yerinden ilıoaırettıiır. 
delinin paylaşmasından hariç kalırlar. (26226) BİRiNCİ KAT: für sofa, .lk.L oda, bliır hela ve büy ük b:r sı;man-

4 - Gösterilıen günde arttırmıya ;iştiraık edenler arttı:rmaı şart- !:dırlan i~tlır .. Rnanın beden ıhv:ır'Jıan ~gir içıi ahşap ve hara:ır 
narnesinıı1 okumuış ve lüzumlu malfunat .a::tm.ış ve !bunları taımamen . ne. 
!<ahu! etnfş ad ve Jtibar olunurlar. · İstanbul Üçüncü İcra Memurh .MESA.HASI: Tau•~= 178 metre mu.rab'ba.ı ol= bo.ı 6'Jlııa iirrer irıe 

5 - Gayrımenkul 23/5/940 tarihinde Perşembe günü saat 14 den ğundan: b:ııa inşa e UJ:ıni,,'liı-. 
16 ya kadar İstanbul dördüncü İcra Memurluğunda üç defa bağrıl- Paraya çevrilmesine karar verilen Yo.ıılmw 1;a hıu<1u'1 ~vsaf '''-' mesallı:ısı yazılı ~ayıriıınenıkuilıün nısıi 
dıktan sonra en çok arttırana ihale edilir. Ancak arttırma bedeli mu- Karyola, Masa ve saire buna mü- lııit.scsi açık artı! nvr. ~va Uocıım.nuŞ!ur. . . . 
hıamırıııen kıymetin% 75 ini OOlınaz veya satış Estiyenin alacağına rüç as'l h b' . . ık 1 - İşbu gayrirr.erlkulü111 er.tıtırır..ıa şarlıı.aımlSi 23/4/940 taM:ımden 
hanı olan diğer alacaklılar bulunup da bedel bunların bu gavrımen- m ı ane eşyasının ırıncı aç :iılilbar<01 934/4867 No. i:c İ:sl. 4 üncü İcra <lıairesiı""1 muayyen No. sında 
kul ille tem..n ed.iimiş alacaklılarının mecmuundan faz'.ıeya çıkmazsa arttırması 20/4/940 Cumartesi gü- berl<.esin gönibilines!. :ix;in açıktır. İl§nda yazılı olııınia!rdı:n fazla mai.O.
en çok arttırarun teahhüdü baki l=na.k üzere artıtınına 15 gün daha nü saat 9/30 da Beyoğlunda Tepe .,...aıt ııliın~ istiJ"'lı.ier, lıft>u şaırtınaaneye ve 934/4867 dıos,ya No. siyıl.e 
temdit edilerek 7/6/940 tarihinde Cuma günü saat 14 den 16 ya kadar başında ve Dandiriya geçidinde sol ~timi:ııe anünıca<ll( etmtı.nıd'ir. 

B() IR .§ A 
""" '. •, ' ... 

1-Nl\AKA 
16. 4. 1co40 

İstanbul dördüncü İcra Memurluğu odasında arttırma bedeli satış apartımanında 2 numarada yapıla- 2 _ Artıtı.rrnaya iştirak iç'.n yukarıda yuıJ.ı .k:ı[ymetıin yüzde 7,5 n.is 
isteyenin alacali;ına rüçhanı olan diğer alacaklıların bu gayrımenkul cak ve kıymetler!ıniın % 15 dni bul- betinde pey veya milli bir bankanın teminat mektubu tevdi edilecektir. 
ile temin edilmiş alacakları mecmuundan fazlaya çıkmak ve mu- madığı surette ikinci açık arttırma- (Maddtı 124) 

l lm••••ım•••••ıall I hcmmen kıymetin % 75 i'lli tutmak şartile en çok arttırarıa ihale edi- şının 25/4/940 Perşembe günü ayni 3 _ İpotek sahiıbi aJacaklıllırl.a d!iğer alalradar;!arın ve irtifak hailt-
lir. Böyle bir bedel elde. edilmezse ihale yapılmaz ve satış 2280 No. Jı saat:e yapılacağı ilan olunur. kı sahlp]eıniın..ın gayri menkul ii2erindelı:i Jxa.darını h'USusi.le :f:aiz ve mao-

f 
1 Sterlin 

100 Dolar 
100 Frc. 
100 Liret 
100 bviçre Frc. 
100 Florin 
100 Rayişmark 
100 Belga 
100 Drahmi 
100 Leva 
100 Çek kronu 
100 Peçeta 
100 Zloti 
100 Pengü 
100 Ley 
100 Dinar 
100 y...,, 
100 İsveç Kr. 
100 Ruble 

&a-
5.24 

149,60 
2.9429 
7.595 

29.2725 
79.3713 

.!1.9925 
0,97 
1.8075 

13.61 

26.9675 
0.625 
3.5175 

34.9175 
31.005 

Esham ve Tahvnat 
Türk borcu 1 peşin 19.65 

19.65 
19.55 
19.58 
19.58 

Tüık borcu fil peşin 
Sivas - Erzurum 1 
Sivas - Ermrum 2 
S'vas - Erzurum 5 
T. İş Bankası nama pc~ tı 8,30 

Çocuk Hekimi 
Dr. Ahmet Akkoyunlu 

Taksim-Talimhane Palas No. 4 
Pazardan maada her giin saat 
15 den sonra. Tel: 40127 

Mide, Barsak ve İç 
Has fa lıkları muayenehanesi 

Dr. İbrahim Hanif 
DENK ER 

~İRİNCİ SINIF DAHİLİYE 
MÜTEHASSISI 

Beyoğlu Ağacami, S;ıkızağacı 
caddesi Çöplüçeşme sokak 

No. 13 - Telefon: 42468 

KENDİLABORATUARINDA 
HASTALARP.'11 RÖNTKEN 
VE SERİRİ MUAYENE VE 

TAIILİLATI 

Fakir Mektep Çocuklarına Yardım 
Cemiyeti idare Hey'eti tarafından 

Cemıye.t Azalarını Umumi T oplanfıya Davet: 
1'.'liızaınn<ımenin 18,24 ve 27 nci m addelerli: mucib:nce aşağ;daki 

yaııh hususları!! müzakeresi içın 14/4/940 tarihinde aktedilen içti
mada. matlup ekseriyetin ternm edilememesi sebel:Y.ıLe ~ıı:i ruzııa
mcde gösterilen maddeler müzakere edilmek üzere içtimaın 28/4/ 
940 tarihine tesadüf eden pazar günü saat 10.30 a talik edildiği ci
hetle bugün ve saatta azaların cemiyet merkezinde hazır bulunma
ları rica O:ıunur. 

kanuna tevfikan gen bırakı.lır. . . (26230) rafa daO:r olan iddtialarıru i\ıb<ı i.biaı tadlııilıden .ııtıibaren )"irmi gün içinde 
6 - Gaynmenkul kendısıne ihale olunan kimse derhal veya ve- akı ··..ı.tıcxrile birli!kte mernın-iyeb.ımitıe billd!iıııınelıeri icaıbeder. Alır 

rilen mühlet içinde parayı vermezse ihale kararı fesholunarak ken- esvrı· hald~~':,_, __ ı tapu sı.c· illi ile sabiıt oJımadııkça ı;a+-.· bedellinin no 'ylaş-. 
ZAYİ - İstanbul Liman İdare- ~ ,,__ -~-- ,..., ..-. 

disinden evvel en yükı;ek teklifte bulunan kimse arzetrniş olduğu ması.nıdan hariç kalırlar. 
bedelle almağa razı olursa ona, razı olmaz veya bulunınazsa hemen sinden aldığım ll/!867 numaralı 4 _ Göst.eri.Jen gÜnre. artıtımnaıYa iştDıMk edıetnJıer aııttırnll' şartn~ 
on beş gün müddetle arttırınıya ç ııkanlıp en çok oa.rttırana ihale ed>. cüzdanımı gaip ettim. Yenisini çı- sini olmmwı ve lüzumlu ma.J.ılmaıtı almış ve lbtm..ıllı. tamamtın kabul et-
lir. !>ki ihale arasındaki fark ve geçen günler için % 5 den hesap olu- karacağımdan zayün hükmü yok- . ad itiib ol uırl:ar 

· d.. . , mı.ş ve ar ım . 
n,acak faız ve ıger zararlar avrıca lıu.,me hacet kalmaksızın memu- tur. 5 _ GayıriJnoeillla.ııl. 23/5/1940 tarihiııııde pevşembe günü saaıt 14 ren 
qyetimızce alıcı.dan tahsil olunıur .. (M,dde 133) • Rizeli Emin sar 16 ya kadar İst. 4 iiınıoü [cm muınmuıduğunıcla üç defa bağı.rı~ 

7 - Alıcı arttırma bedelı harıc,nde olarak yalnız tapu ferag har- ~ı. -""t ih-"" - ~'"' • --•- • ._ __ '-~-'cli--·'----en 
. . . . . . . tan sonra en '<"" ""'" ı.rana """' ........ r. "''"""" .,,,,~..,._ ..,.,_, "''"'""""'"" cını yırmı senelık Vakıf tavız bedelmı ve ihale karar pullarını ver- .. 

75 
. b ı saıt istiıyen.iın al nmıa ·· hani 

meğe mecburdur. Mü terakim vergiler, tenvirat ve tanzifat ve della- Gıyap Kararı ~ıınet~ vumealklıl ' nıb .. ~~ ;:;_er:_ ıısbtrıı.ı b ac~_:~;:uuılç ile 
liye rc'SmL-ıd en mütıeveltt be~ediye rüsumu ve müteraıktm Vakıf ioa- o1aın d·ıger alac ·ar w•wUfl ~cı arm u gay·~=~ 
resi alıcıya aıd olmayıp arttırma bedelinden tenzil olunur. İşbu ııay- Bolvadın Asliye Hukuk Mah- temin eJLmiş alacalklıannın mecnıntlllıdan f.azl:aıya çııkıınazsa eın ~k arb-
rımenl:ul yukarıda gösterilen tarihte İstanbul dördüncü Icra Memur- kemes<nden: tma11ını taaholrüxllü oolıi kaJmalk İi!l'Jc<re aa1tıtınıma 15 gün daha teımdit edfii~· 
luğu odasında işbu illin ve gösterilen arttırma şartnam~s i dairesinde iMüd.,,i: Bolvadının Hisar ma.. rek 7/6/940 tarıiıhinde cuma günü sa.alt 14 1ıen 16 ya kadın İst?nlbul 4 
satılaca.ğı ilan ohı.nur. (3086) Çcle çop ıkızı Elıni.ne. üncü ıicra meııJUTluğu odasında ar1ıtıııma lbedıe•li s:ıtış ısti.yeni.n a.lll" 

Kadıköy Vakıflar Müdürlüğünden 
A1eınde.ğında Sultan Çiftliği k öyü önündeki vaıkf.a ait alıup (200) 

lira değer bi.;-ilen çayır otu açık arttırmıya çnkarılmıştır. İh.aılesi 
3/5/940 cuma günü S<l:<it 14 tedir. Taliplerin müracatlan (3032) 

Yozgat Sulh Hukuk Mahkemesinden 
• 

940 / 610 
Yozgo t İnhisarl::>r müdürii F1aik A:ktağ tarafından Yerköy eski 

İnrusarla!r memuru lv!:ahmut NedDm alcyhmde açl:ınış olan 245 lLra 
69 kuruş alacak davas'nın cari muh<.kemesinde onuma8eyh namına 
çıkarıl.an davetiye ve istirlanın İstanbu'ıa gittığinden bahsile saıi:Jı 
adres-ı belli olmad:ığındn.a teb1.ğ memuru tarafından 2/2/940 tarııhi.ıı,. 
de 'bila tebd.'!ğ iade edilmiş ve davacı müdür Faik dahi iliioon teblıiğj.
nıi istemiş olrnaıkla ta.ehi vaki muvafık kanunun gfu:ti!mekle beırmu-. 
ciıbi t.aılep davetiyenin İstanlbuJ. gazetesı:yle ilanen tebliğine !karar ve. 
rilerek 22/4/940 tarihinde Yozgat Sullı Hukuk Mahıkemesiıırle bizzat 
veyahut hiT vekil göndermediği'll:i!z takdirde lıa.kkı.nozda gıyap k.arw-
rı verilıece~ ilanen tebliğ OOını.ır. (.3075) 

Müddeialeyh: Hisax mabıa:llesııın.- cağıma rüQl>am olan d•iğıcır aJooaklıl.arm bu l(ay>'lmenJkıul ile temin e<liJ· 
den !Atle ~'il İsınıail. ınjş ale.cakları ıınecmuund<an fıazlaya çı.kmak ve muhaıınmen k.ıyme-

Elııııine tarafından aıleylıiılliııe i- tin 01,, 75 iın.i tutmak şa.rtiyle en çok arltırana ma.Ie edilir. !Böyle bi!" 
ikame ohınaııı. boşa.ııma dıwası ··- bedel ell:le edıiılmez.se ilııale yıaptl rnaız. Ve satış 2280 No.h !kamınc. 

u tevfiıkwı geri bıralkılıır. 
zerine daVE'ti lkaaıımiyeıye icabet 
e1lmedijtini:zxlı..ın ılıaldlanızda gıyap fi - Gaıyri menkul lrendis':ne iıhaılıe OOuınaaı kıiıınse derhal veya V#:' 

kararı verilmiş w ~ı1aıı da t• ııi!len mühlet ıiçi.nde ~aıyı veırmezse'filıa'le ika= :fie.shdJıı.maııaık kendlisir,. 
:yıe üzerine mahl<oıueye g-'lm:~~ den evvel en yiJksek ~ buhınan 'kıiıınsıe arzeıtımiş olduğu lrdeae 
ve mahalli ikaınetgih.ı da m<çhul a'ııJı,aJ!a razı olursa ooe, razı olmaz ve}'Q bulunmazsa hemen. ~5 gt$) 
olduğumdan ıınüıd.d€ı t,;,r.afm.cl:an :- müdd:ıtle aıt'btı.ııı.ı.a~ çık.a;rılııp en çok aI'lıtıTaoo fuale edilir. Tu· ıhır 
~ gıyap lkara:c'>.n reıbliğ ·~- lıe a:ııasın.dıalkıi fark ve gıaçeın ~ için yüzde 5 den hesap . ol~acııl' 
~ı.:rr ~kle gıyap. kır:u:nın ter 1 gı faiz ve diğer zararlar aynca hukme hacet kalmaksızın ıneımınyetimlzce 
ıcm m~enıız IJ.9/4(940 .tari- oıhcııltaırıı ıtaiıısiıl ruıınuJ". (Madde 133)·. 
o.ıı.: mu.,..dif paı•rı.ı-s; gun•ı sa- ,.....,, " '--~ , _ _,,_ _, __ ,_ ·-'- •. .._,. har 

. , 7 - Alıcı arttırma """""" U<11UCu""" """"'"'"' J ~·ız •-1Pll ..,.,,.,,. at 9,55 e talik kılınmı;; o.duğun- . . 1. -'-·' ta · bed . : . _, .. n. _____ _.,r 
dan. tar:ihi tebliğden itibaren be.ş cını yırmı sewuk v-.u vız eliıni ve iı!ı .... e karar pu..Wnı .. ı v-w 

gün za'ffında itiraz etmedığiı::iz ~ ~ur. . . . • . . " 
surette mahkemeye kabul olun- Mütıeralk!m verWJer tenvıirıaıt ve 1ıaruillat ve tıe:Wiye ;reısnıO.nd· 
mıyaca.ğı.nız tebliğ olunur. ınüıtıevellii beledioyıeo :ııüsumu ve mütC<"ı&iıın vıılkıf icmıasi ahcıya ait <}-

!mtiyaz sahibi ve Neııriyat Di
rektörü: E. İZZET. Basıldığı yer: 

SON TELGRAF Basımevi 

ın~ ar1,tımna bedeliııdleın temil olurıur. -
!şı,u .ııa:,riınedkul· yUkanda ıı&ıtırırilen ıt:nı;am. 1..ı:am JUi 4 ürıcü iCJ"8 

ıın.eıının'lu4iu odasında iŞbu iliın ve l\'ÖS1ıerilen -01'ttı1lllla şaJ1\nMl~si da• 
öreQnde sartJlaıoa.in ilin olımu.r. ' ' • (3089) 


