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ORVEÇ' BUYUK MUHAREBE BAŞLADI! 

Elverum ve T rondheim muharebelerinde lngilizler, Alman 
kuvvetlerini bozguna uğrattı Almanlar63 tayyare kaybetti 

Müttefikler Norvec'e asker ihracına devam ediyor İtalya gene ''Hayat Sahası,, 
zaruretini tazelemiye başladı 

Türk köylüsünü 
okutmak için 

Almanlar Ağır Zayiat Veriyor İtalyan ı .n 
Akdeniz de 
İstedikleri 

Köy Enrtitüleri lıa
nunu Cumhuriyet maa
rifinin bir "af c r iti i r; 
harp mcytlanınd• tle~il, 
irfan aaha11nda lıaza· 
nılmı, olan lıu medeni· 
Yel ııe teralılıi zalcdlc 
Cümhuriyct Türlıiyeai 
ferci ııc iftihar dayar. 

Yaıan: ABiDiN DAVER 
fE::;) u uğursuz Avrupa 

- I 

•• 

·- . 

Tam bir müsavat 
Sulh ve sükundan 
ibaretmiş! 

&ma, 19 (A.A.) - Roy!ıe!- A
jansı b.ild.iriyor: 

V ıl(İJliio Gayda, Akdenız m<-
se.lesin!.ı tahsıs eıtıt\lti makaleler Ameri~n donanmasına men sup son sistem bir destroyer 
seris.nrJ dahil son yazısında, İta!- : 

19) harbinin • iştirak et
memiş olmamıza rağ· 

;:ı~n • biıP; ~e birçok aararları do· 

lngiliz tayyarecileri bir uç<ı~tan sonra ... 

v~ Akdeniz s;yas.:1'hı.in bir 1 A • k d 
rtahatl<küm siyas<ıti ®ğıl, !>ütün m e r 1 a onanma s 1n1 n 
d€'Vlletlerl.\:, ıb !hassa Akdenız 

llndu. Bu tun gayrt'. tımizlc ault
ın_ıya çahytığımız bu zararla mad-

bd~ ve manevidir. Biz gazeteciler 
ıle, bütün clikkatinıizi Avrupa 

harp sahalarına n politika s•h· 
~el_erioe dikmişiz, memleket iş
b ?ile pek az meşgul olu)·oruz ki, 
d 0 da, elbette mane\·i bir zarar
J\ ır. Bereket versin ki, hükı1met, 
d.~upa harbinin sebebi1·et ver· 
u'ı:ı bütün güçlüklere ve meşgu· 

1 Yetlere, bize de sirayet eden ik-j 
ı:at ve sinir harplerine rağmen 
1 ar, terakki ve temeddün saha· 
ı:•(lıdajô muvJlff:ı]nyetli çalış• 
le ~arına, fasılasız, devam etmek· 
lı t•· Büyük Millet l\leclisinln 
ıı). uI ettiği köy enstitüleri tcş· 

1 utı kanunu, işte bu çalışmala· 
~ en kıymetlilerinden \'C en mü· 

ltılerinden biridir. 
eh l<:anunun ve yapılan hamlenin 
lı .. e~ıniyetini gö;ternıek için, 
\>Uyuk l\1iıllet llteclisinde l'Haarü 
ıı:kliınizin söylediği sözleri ay· 
.; muhterem okuyucularımıza 

etmek istiyorum: 
cıU:.B"im nüfusumuz 17 m~:yon
ltıil. Yuvar1a.k bir hesa{>la dört 
le Yona yakın insa.ııınuz şehrr
rn, l'de oturur ve 13 mi;yon halkı-n köylerdedir. 

DÜN NORVEÇ'TEKI ALMAN ÜSLE· 
RINI BOMBARDIMAN ETTiLER 

Loodr:ı, 19 (Hususi) - Norveç 1 
ve Britanya kıtalan Narvik 
ten cenuba Trondheiın'e doğru İ· 
inlemektedir. 

NarviJUn cenubunda, İngiliz· 
Ierin mayo döktükleri f.iyorlardan 
biri olan Bodoe ve Namsos Nor· 
veçlilcrin elindedir. Norveçliler, 

Namsosdan İsveç hududuna ka· 
d•r ı.ir hat tesis etn:ıiş!erdir. Mak
sat, etraftan ilerliycn Almanla
rın yolunu kesmektir. Almanla· 
rın bu mevkie paraşütlerle İn· 
dikleri sövleıımektedir. 

Stavangeri bombardınıan eden 
( Jlrkası 3 üncü saı;fada) 

\Mühim bir ifşaat 
- Almanlar vapurlarının -
önüne Norveç balıkçıları di
zerek sevkiyat yapmış, ve 

- feci hilelere ~aş vurmuş -i:ıuı una mıııkabıl, t.ıııhsil ça)!ında 
tu.r Unan çocuklarımızın, kıiasik 
:var:ıtıe __ hcsıap edildiği t:ıkdirde, 
taıc ı.ı:ııi:!usun yüzde 12 Sİ a'ı na· Şimdi Norveçte 60000 
ll'ıil '"-Sap <ıit'llll'l<luğu takiirde .ki 
4 Yon lk:ıdar çocuğum.uz olmll!k 
~· Bunun 785 binhü oküt -
lıesa layı.z: Şu h<Jde yüzde 12 si 
~· P ed.1ere'k alınan ve tahsil 
~·<n,d:ı l:;.uJw:ın:ı ocu.;.L<1'ı:nn an
cl"'ıtı ~le birim okut&bıliyoruz 
lap~ tı.r. Ho•föuki bu kliıs;·k he
taJısi&lŞına çıkıp '5tatistik"ıerimizin 
ki 7 il<! meoburiyctini tahmil etti
laı-Uı 16 yaş arasındaki. çocuk
tıı:z b .trıiktanna bıaktcaJc olursa
lettı 11 3.354.000 dır. Orta mektep
ı;Et-~ bu derecede bulunan cli
lıu :Y<!Jı.. i.larda ok uy an çocukları 
<lı<::ı1ek '.°'.dan. çıkal'acıo~ olurwnız, 

iman var 
Lwı<lxa, 19 (A.A.) - Loırııd:raya 

g "ICn yüksek b.r-Norveç meırııu· 
ru Ro:ı-".ler Ajansına hülasa~.n aşa,. 
ğııd;ı.~c bqyanatta bulur.mu~u·r: 

. Her gün tayyare ile DanimaT
kadan Osloya ve Bergene 9elen 
A iman askerinin adedi 2000 ola-

Tak tahmin edilm•ktedir. 
Halen Norvecte 60 bin Alman 

asker; mevcuttur. Simdiııe ka. 
daT Almanlar iic defa kralı ve hii· 
kfııneti azasını öldürmek veya ele 
geçirmek teşebbüsünde bulunm~ 

( Arka.>'l 3 üncü saı;fada) 

lng.iliz hükumeti Hintlile
rin istediği "tam istiklal ,, 
şeklini kabul etmiyor 

~bi ~' 7 ık! 1,6 ~2'Ş ara ında, 
tııııu bıır hcsap.a ~ m.lyon ço
hesab:ıuz ~-ar9ır. Yiızde 12 kl_asik 
lııı-tıı; \ 1:1.dıg,mız t.kdırdc uçte 
tın 41 •0 uthıgıı.muz bu çocuklar
~irl~r~ rı '. ko; !erde ve 370 b!ni 
:Yon lto e<iır,. Şu haıldc 13 mil,.. y d• M " • • f" • d b •• 
bin ç;ıu n ·fusuna mu:.aıbi! 370 e ı ecusı vı ayetın e ugun-
'.l'<Jtı 'Uk .likutm.:ı.k.tayız. 4 mil-
bı.ıi ~ırh niıfusa mıtkoahJ 415 k •• • d k ı · • k d" l k ~~d~u;k okuta:nuyol'Uz. Selıir- i u ı ar e ş e 1 ıp a e ı ece 
larıllln \uran vatanda Io.nn çocuk '------------------------
'1'üı:q >'lllZde 80 ını okutuyoruz · • · 
1~ e 20 sini okutanı · K. · :Lolodra, 19 (AA.) - Hinaıstan 
la~ oturan 13 ml•<öro;{~~d 0:- i:ılr'ri müskş:ın S..: H'1gh ürmll 
~•zuı. ÇOcuklannı da n aş .Aıvam K.ııımar:ısına Hind.iscan ha-

te "1ırsak buııun da = kında bir karar suret.i verm:şt r. 
(Arkası 3 üncü sa fada) Bu karar o.ır:.rci, H.m:Lstan Na~ırı 

ıı Lord ZoUandın ~ .:ırı ıı Lord.1.::.r 
'\BİDİ.N DAVER Kamarasında veı.,ceğ. kanr su-

retiniını aynıdır. 

Karar sur L net , on bir ınıe cu

si v l:iyet.r .. n vedıscoıJe bugünkü 
i<!J'l"eam IPka e<l.lece;ı, obildi,.J
ırı:el<ltedir. Bu viliııyE.>iJerd• H r.t 
ıın.lli kongr si nazırları vo~le-

ı Aıl:a ı 3 iincıL sayfada) 

... ... . . 

E--' i Yu o~ıav 

Başvekili 
Tevkif edildi 

• 

~:~:~~~~~~~~r~i siya-
1Pasifik' deki manevraları 

Stoyadinoviçin 

beyannameler 

evinde 

bulundu 

Paris, 19 (A.A.) - Bel;graddan 
bi'<lirildi~iJıe göre, Stoyad ırıoviç 
tevıkii ve kü~ük b ·a: vilaYo<t şeh
ııind~· en:hc:rnc edi1miştk. 
~ad, 19 (A.A.) - cHarvas. 

!Polis, eGlti basvekil Mlan Sto
( Arka~ı 3 üncü sa,.fada) 

cTarih gösteriyor ki, Akdeniz 
milletleri arasında sulh ve refah 
hüküm sürdüğü devirler, ltalycı· 
nın sulh içinde bulundııihı ve 
Akdenizde muv!}zeneyi temin e
decek derecede kuvvetli olduğu 
devirlere tesadüf etmiştir. 

ltalyanın Akdenizde ııay,tına. 
sı, hürriyetini ve haııati srıhasını 
temin zaruretinin icabıdır 
ltalyanın Akdenizde serbest 

kalmak zarureti ve lıakk!, diiier 
Akdeniz devletlerinin zaruretle
rinin ve haklarınm aynıdır. 

1talya tarafından iltizam edi
len Akdeniz sistemi bir huktık 
11.uvazznesine, her milletin kı.t'· 
vetine ve denizler serbestisi hH· 
ausunda be11ne!milel bir ga,raıı. 

tiye istinat eder. 
(Arkası 3 üncü savfadal 

Bütün Holandada 
örfi idare ilan edildi 

Holanda Nazi partisinin şeflerinin 
evlerinde arastırmalar yapıldı 

Belcika Başvekili sefirimizle görüştü 

Belçıka erkanıhaTbiye reisi soıı yapıları müdafaa 
hazırlığım tetkik ediyoT ... • 

(Yazısı 3 üncü sayfada) 

japonyanın, Felemenk Hindistanı hakkın
daki kclrarından sonra Amerika harp 
gemileri Pasifik'te gizli harekata başladı 

• 

Amerika 52 bin tonluk Dretnot yapıyor 
Vaşington, 19 (A.A.) - Diplır. 

ımas.ı anaıh<ııfili, :fiul'ün beyanatını 
iki neV'i kaoyguyu •:.fad ı o!ıın'•il<tnı ol• 
duğu suretiınde tefı:ir etmekte
ııiTler: 

1 - Japonyaya Amerikanın hı, 
bir veçhile Felemenk Hindista. 
nında Japon hakimiyetinin tesis 
edilmesine müsamaha edemiye-

( Arkası 3 üncü saı;fada) 

#-----· - - _sz -- -

BALKANLARDA ALMAN 
PROPAGA DASILE MÜCADELE 
Romanya yabancıların fotoğraf 

makinesi kullanmalarını menetti 
1 

1 Afnıanya Balkanları tazyil.· etmiş r 
Budapeşte, 19 (A.A.) - Tu· zerinde seyrüsefainln kabili . ~ 

nava sahildar olan devletlerin yeti nazari olarak senevi 7 mil. 
Tuna üzerindeki zabıta işleri yon tondur. 

• Tuna nehir yolunun ehemmi· Ayni mütehassıslar, bu kabi-
yetini tebarüz ettiriyor: liveti petrol ve benzin nakliya-
Mütehassıslar tarafından ya- tı hususunda sene'loi 1,200,000 

pılan hesaplara göre, Tuna Ü· (Arkası 3 üncü sayfada) 

Erzincan hapishane
sindeki 241 mahkumun 

• 

cezaları affedildi 

Kanun dün, Büyük Millet Mec
lisi tarafından kabul edildi 
Ankara, 19 (A.A.) - Büyük 

Millet Mecl\.'ıi bugün Refot Ca.ııa
ıttız'<n .başk.anlıjtında taplaır.amk 
!bazı dairele;~n 1939 yılı bütQt'.de
rinin muhtelif fasıl ve madd'eı. 

ileri arasında ·bır milyon sekiz yüz 
yotm'!ş b n sekiz yüz seksen do
lkuz faahk münakale yapılması
na ve ask'oftk kat"\ınunrun 58 İl'lt-

(Arkası 3 üncü sayfada) 



BOYOK TARİHİ RO : 167 b:ıı-=~ 

M. Sami K 

Asil 
f r 

r, 
zınd 

e bulunan Bab=ı Ca

ın kapılarını kırdılar 

Bel diye i h
satkadrosu 

Yeni bütçe ile ge
nışletiliyor 

Dün, Şeh.iır ro:disi az lanna d:aı

~ Belıd:iyoo.ı.n 7 Dyon 366 
aıı"' 1711.'ra ü~n .tuttu.-.ıılan 

• 
r;ıam yıl bUtçe~ milı;*'ı·~ 

sine çax~b:ı gümi. 'boşların,.ıa -

caktaı-. 

- B Jıedi:Y'e İlo-
m 17l> H>ra ay-

bık ücret ıbi.r m~ 

ı ekte Ve lbwıa se-
bep o1:ıra<1< d~ tım l'll ttn.üdu:.-iin.ün 
dıa ~ run[c:.nde :ı:-u!JtcLl ıkam:is

nıır:l.l!ı-~ ~""ak. moolııurl~ ı:i dır 

)ay Je f!.e<: ~sin. 

arzu ecllı<:.:ı< ı:roterllınokt..rlı;ır. 

Aynca !bu mikli.iı'.lü~e IOO lira 
Q b.r k ol ııneı:n uru, 75 

· ·a o.icretli kı t~lik şelfi ve 
50 lira ucrefl; b r evrak mukay
yidı n v; ~~g ... 

.lundl$cd.r. 

D - taır BeJediye sıılı -
• ııı. müdiirlüı(il ~ cLa 

'1IM>İ <>.Jımmaktadl'r. 

EDE8l ROMAN : ?.7 

t 
Çorapçılar 
telaşa düştü 

Ank raya bir mü. 
messil yollayacaklar 

Çor.ııı. fabrikatörleri pazartesi 
günü •aMyi birliğinde bir iop -
!anlı ~apacaklardrr. Fahrikatiirler 
ipek kadın çoraplarının yalıu• iki 
tip izerioden i.aali haklundaki 
tasav,..mara iti.az etmektedir -
!er. İddialarına göre, bugün 50 
den fazla tipte imal edilen ka
dın çorapları için bu nisbette çe
şitli makin er vardır. Bunların 
iki tip üzerinde çalışanlardan ma
ada .. nı muattal bırakmak fab
rikal ı zararlara sokacaktır Fab
rikatörler alakadarlarla tema. 
için Ankaraya mümessil gönde
receklerdir. 

POLİS 

Birçocuk k•le duv•r1n· 
dan düştü 

Samatyada °""ı Hüseyin ma
hallesinde 13 nwnaralı evde otu
ran 9 ya larında Arlo dün istas
yon civanndak.i kale gediğinde 
oynarken 5 metro yükseklikten 
düşmüş ..-e ağır yaralamrak ı.,.,.. 
talıaaeye kaldırılmıştır. 

BAŞTA ESEN 

1 
KAVAKYELI 

Gı..<!"'11· 
Buyudük aırtr.e, düııiin kaç 

se'U! geçtL. Seno!eri:n. her şey 
üs u rıde der!n tesır ıı:r< v.miı.r. 
Sil bu hi:ssetıruyor mlJ8UlJUz? 

Annem başmt şaliadı, içiru çelrr 
1ıi. 

- Ne o anne? .. 
- Se0<>l<'l"n teslıri:ni. ben .senı-

d~ k ~-'-- .. ı..........~~·ço .......... ~l "~.)' .... ~. 
- B un i.Qhı mi içini çeib-

yorsuıı.? 

- Havır senin iQ!ıı;... 
- Aııtaıınaduıı.. 
- Ah o/Uum, kcşki ben de aaıt-

lamasaydım. .. Keskıı hissetmesey
d'tlll. .• 

a.ıı;r.: SELAMI iZZET 

.Şefka dı.kıkatle dinliyor, -
min hu müphem soU!rindıi:n hl!r 
1113ına çıka:r;rnıya ngraşıyor. 

Ka.l!ktık. Ben şimdi hemen çnk
mak, Nermine gitmek, ne yaptı
ğuu, neler Jr.oııuıtnğuı;u, o tanı
madığım zatın kim oldu~nu öğ
reıııınek. j,çin y.aruyonmı. Bu me
roıkım heır an büyüyor, art.cyor da 
bir türlü: 

- Elı, ben müsaadeniı:Ie gidi
yorum! 

Demek cesaretini bWarn.JYQ
rum. Ej!er bu:mı. söylcr.3e1I1, Şe
fükayı bırnikıp gidemem. teı..ôŞ>
mı. ~akımı, Sm'llm enlıyacak,
lıamu;j 2bi &efiyw_ 

'' ••ı •111111 "'IU"l•r ı uuu'll .••• '"I 1 Uı jh11 111 t 

lll(Jll il 1 il il ı. il -·ı 

isan Hayvan sürü- ı' 
leri şehirden ( 
nası/ geçecek D i eve mektepler 

rik 
idaresind 
geni tayinler 

Şehir 

kabul 

meclisinde düo 

edilen maddeler 
~bir mecli i dün toplanarak 

Abbasağa me<arlı.;ı karşısındaki 
Bum n1ezarhğınm ucuz a:r5alar 
h8'!inde s tılıp buralara evler yap
tırılması hakkındaki teklifleri en
cüıuenlcre lıavı:.le etmi~tir. 

l\lütcııkibcn yeni zabıtai bele
diye talimatnamesinin binek ve 
yük hayvanlarııun ş•hir içinde 
ne suretle sevk ve naklolunabile
ceği hakkınd; ki muh!Cii{ madde
leri müzakere ve kabul etmiştir. 
Bu maddelere göre koyun ve 
i.nek sürüleri kat'iyyen gündüz 
caddelt'rılen, sokalılartlan geçiri
lip mezbahaya götürülemiyecek
tir. "ehir dahilinde bu siirülerin 
nakiller gect>!eri ve ellerinde be
yaz $klı büyük fenerler bulu
nan çobanlar önlerinde yürüdüğü 
halde yapılacaktır. 

Et. ı>Ö•t<ki, ker~'Ste, taş, tuğla 
ve demir gibi eşya lıayvan sırt
larında naklolunmıy acaklardır. 

BEL.EDİYiı 

Sokaklarda açı lan 
çukurlar 

Bazı mü.s&ısıeıı r ve lıal'Junı.z 
ıtaraıfmdan saı.1<Jlci.ml.a açılıp ka
~ bac:ı:l.arla bu kabil yer -
1ere t<!saıd.İi1 ~ .k;;ı.xüı muarın 
ma.tlufoo. mm·afrk bir şı.4rlde ya
ııılıınarlığı an!ıışıloıı$1.r. 

:e :d-ma l>u ka:bıl tamirl.rın 
ya'~ız Beled"Ye t.arafıl)<lan yapıl
ıması kaıarlış ırWnıştır. Ancak 
B.ılıed ye Rcisliğ'i bm T edip ka
pattığı her oacaıım ve k:ı!.dırımın 
ı:>a'I'3»Wl bum 111 orad:ıki mü.sse
sekr .<aılıLplıc:indaı tafı,11 edOOE."k
tir. 

Kapalı çarşının tamiri 
Kapalı çarşının ve Saıııda.I Be

dıeetenkıı n tamiri ıain 50 hin ua- 1 
lık hir ı.a.ı..ısaıt a;T ı1ırıaıöı lı.allclcın- • 
clakı. 'il il! da inli • ıııcüıınım t:ııra
fmdao kabul olunmuştur. Key
f.yet Ş . .hir Mcdis.,-..~ bi.ldid 
miş"..ir. 

Tamic işıne haz r:ında..'l •t.ba
rerı başlantiacaık.tır. Ancak bu 
taani.r ırcasrafı orada.Jtl düıkkiın 
sa1ı:p1 ıt n<i<C'D ııenıe hazirandan iti.
bar€ n t.aiiı.s.l olunacalktır. 

--<>-
MÜTEFEKBİlt 

Yeni Yedek Subaylar 1 

bugün çelenk koyacaklar 
Y: ' Suba v Olmlunıun 9-iO 

yılı 12 nci ~ mezunları n 
ordum-um iliibakL:rı mWııısebe -
~1" bu sabaiı saat 10 da Tabın 
Cuın!hur(Yet al:ldesi önünde me
r~im yaınJacakıtır. 

Saa:t 14 V:-. de melat.:pte dip1aına 
ıvz.i merasımi .cra oıfiloocai<ıtır. 

Lviçre ile ticaret 
müzakereleri 

İsviçre ile yapılacak yeni ti
caret anlalJllası müzakerelerine 
Merkez Bankasında devam edil
mektedir. İth.ıOlat tüccarları dün 
mmUıka ticaret müdürlüğünde 
toplanarak müdür Arni Sakına- 1 

na İsviçreden yaptığımız ithaliitı 
artırmak için ne gibi tedbirler 
alınması lazım geldiği hakkında
ki noklai nazarlanru bildirmiş -
!erdir. 

iBunlen du.şünürken duda:kla
run ovnuyor: cMüsaaden·zle ben 
gidiyorum• cürnleı;i dilimin ucu
na gaıiyormwı. 

Annem: 
- Kendi kendıne :ne mı.ııJdanı

yorsun? Dedi. 
- HU;. 
Hiç divoruın amma. zihnim o 

tarumadığı.m zat ioo meşgul .. Dü
.şüı::üyoruın: Orhan gıbi bir er.kek 
.k ısknnılm:ız_ F:ı:kat o tanımadı
ğım zat. .. 

Uz.aktan ilk önce gözlerini gör
düırn. Uzun •kıvırcık k.rrpıkh lki
vert !?Özleri vardı. Bovu uzun, 
müteruısıp Omuzları ııeniştl 
Kal.in siyah bıyıklan vardı. Gü
zel eı1kclttı doğrusu... Heriıalde 
Nernıinin ~vdıği, bana- sevdiğini 
iltiraf ettrği ada.ın bu olıacıı.ktı .. 

- Ne doleşıyruwn, yoru·ma
dın mı?. 

Oturduım. ÜQÜmüzıde oturuyor, 
faka-t konıışac;ıık söz bıiliımıyo
rnz. Şefiloa mendilinin uçlarını 
dunınıdı:n büküyor, sonra açıyor, 
kkrar büküyor. 

Yemekten oonra sigara bile iç 

Pazartesi öğleden 
sonra Çarşambaya 

adar tatil 
1'3 nisan l\Iilli Hakimiyet ve 

ç°" bayranu ii.nasebetile 
t dün akşam Partide Vali rn Be
ledıye Reisi Lütfi Kırdann re
islif!inde bir toplantı yapıl -

' mıştır. 
Şehrimizdeki tekmil resmi, 

1 
hususi mekteplerle ecnebi ve 
ekaUiyet okulları ve üniversi-
te baJ·ram mü.nasebetile pa -
zartesi gtinü Uğledcn itibaren 
tatil olunacaktır. Tedrisata çar-

şamba günü başlaıulacaktır. I· 
Resmi daireler ve bankalar da 
pazartesi günü öğleden sonra 
tatile başlayıp çarşamba günü 1 

tekrar açılacaklardır. i 
.. _ -···. ---e~ 

Son Afrodit 
davası da bitti 

Cumhuriyet neşriyat 
müdürü beraet etti 

·Afrodit davasının ilk celsesin
de, maznunlardan Semih Lütfi
nin söylediği, fakat z.apla geçm&
nıi:ş ola.n baıı söz.ittin neşri su
retile halkın husumet ve hakare
tine marıu bırakıldığı iddiasile · 
eski gaz_ele muhbirlerinden Kon
yalı İbrahim Hakkı tarafından 
Cumhuriyet gaıete..i aleyhine a
çılan son dava dün neticelenmiş
tir. 

Dünkü celsede müddrinmuıni, 
Cumhnriyet gazetesi neşriyat 

müdürü Hikmet Münifin haka
ret suçundan ceza kanunanun t80 
inci maddem ile cezaıandırılma
sıru istemi~, tekz.ipnameyi ncş -
retmcnıek suçundan beraetini ta
lep etmiştir. 

l\lütcakiben maznun v~kili avu
kat İrfan Emin müdafaada bu -
lunmuş, mahkemede söyltnen söz
lerin zapta geçmemiş olma>ı, oıı
ların •öyleıımemi oldııklanna 

delalet edcmiy~eğini, üsttlik 
bıı sözlerin ufak farklarla ayni 
gün diğer iki gs.zetede yazılmış 
olduğunu söylemiştir. 

Muhtelif mütehassıs ve 

müdürler tayin edildi 
Stlhr.im z Be!Jıedey •. sı'. :[ıcl{'1.r il<, 

tramvay ve tüncl Jıştetınelıeti u
mum miidüdiiğü elakrt.nlk şuıbu;i 
miidfu<Jügilıııe 400 lira aylık ii.c
ıreltl:ı Ra.uıi F<rri, ~afra ıe-ldk
wk falbrikası müdürlüğüne 500 
lira aylık üc~ N~>ci.p Bir, m<:ü
ıkür fab11.lka mülıend,,;J \, DL 260 
1iTa ~~'Lk ücretle .l\'1aırıok Elm.ıs
yan. ıı:ktr<ık ,too ıxo.re ıınü
heıı.ruslig;ne 400 liora a·yl ücretle 
Pt.yer GvııntiJ, ı.ılcktrik şubesi mü
dür mu.avinlt:inc 300 •.dra aylık 
ücrat:ı Ah &ıran, dakıtrik nö -
.Jxfy mühend . J k1crine 260 J: ı-a 
a~< a·:- ücrcil'e V aha.n KM-ay ve 200 
liira ücuıtle Llmı.i, 170 lira ücrclle 
Ragıp Ba'cıoğlu, EkJ<rerlk ida.ılı>i 
miiıteohassıs mühendi:slı ğine 400 li
ra ücreli. İsak N(y~ Elek:trtlı: 
t.eknıLk dai:ı-es.. reis.J itine 400 .1. ıra 
ücrtm::- CWan Ş rm tayın olunduk 
la.rı dün Nafia Y. ık.i' ıctiıııden Be
ledi ve reislı:f(ine biJdı rilnı.ş.1..r. 

MAARİF 

Talebe yerli rrlelı 
kull•nacak 

l;Eıy.l.i ve meccani takıl>< it uıçiiıı 
ol!du:itu ~lb; kız "" erltelk bfilün 
mdl<tep tatdıekriııım lıaıd.ıına yal
nı.z '!"!rlt kımıastan c!ibiae J<İ}-me-
lu· ı ve ~ eşyalarının da rii 
ıır..alından ru meısmın mecbari tu
tuld-.ığu dün _ aarif Vekil. t n -
den Maarif Müd~ h ld,rıl
m:ş!:r. 

Hastahane kadroları 
geni~letiliyor 

Bu se:: e cıçinde q.:!hr.mız B ie
diyıe thastaıhanekrmc!e ya.'!.aık ade::
a,ri peytlcrpey :ıntunlacal!111rl.an 
Haı!ICkıi ha:stahanrnın haZ'll'am.lan 
Wbarerı bir irlare memuru. üç 
hemşire, br ~ezacı, üç müstdızar 
6 hasta bakıcı, 6 hadom2, bir aşçı 
tk.a:lfac;ı alınacak ve tı:ıJı.s;.;Mı da 
9000 lira arL ıntaıcaılctır. 

Ayni surat;e Cerra;lıpaşa has- , 
tahan' s.n.ı de ll k ·, ~lu 
hastahanesine il doktor ele
men. Zeynep Kiı.m~ı h=ııtMıen. si
oo 7 hasla balkıcı ve müstaılıza'l' 
.almacal<ıtı r. 

.-iüleakibeıı hakim karnrını teb- ....,._.,. • .,.,,.. ............ --......... - ..................... ~ 
liğ etmiştir. Karara göro, Semih 
Liıtfinin dava mevzuu olan bu 
sözleri, Afrodit işinde ehlivukuf 
olmanın Konyalı İbrahim Hak
kının ihtisası dahilinde bulunma
dığını anlatmak için ve tahkika
tın da müddeiumumilik tarafın
dan yapıldığı zannile söylenmiş 
olduğu anlaşılın.,., bu sözlerin 
harfiyen zapta geçirilıneaine de 
kanunen ihtiy~ bulnnmadığın
dan zaptta mevcut bıı'lunmaına
lan söylenmemiş olmalarını icap 
ettirıniyeceği için bu söıJerin ga
zetede neşri iddia edilen suç ma· 
hiyetinde görülmemiştir. 

Tekzipname olarak gönderilen 
mektubun da arap ha:rilerile ya
zılmış ollduğu ve esasen Peyami 
Salanın bir makalesine cevap 
mahiyetinde bulunduğu anlaşıl
nıı~, bunun da ademi nesri cü. -
rüm nıabiyetiode olmadığından 
Hikmet Jl.ıünifin her iki sn(lan 
heraetine karar verilmiştir. 

meyi unuttuih•mu ha.ttİ1a<ıun.. An
nemin kucağında tıü tün paketini 
görünce aklıma _geldi. 

- Arıne b4: sigara sarsana ba-
na 
-Sarayım. 
Sigarayı yaktım: 

- Adanın bu kabahati var di
yorum, i:ns:ına yemekten sonra 
kıesel geL"}'or; bir ağırlık baıiıyor. 

Annem: 

• 
t\.Uçük haberler 

. • • * Dış ticaret dairesi reis muavi-
ni Celal Yarman dün akşam Bu
dapeşteye hareket etmiştır. CelıiL 
be-ıınelmHel Peşte sergısindeki 
pavııonurnıı::un hazırhklarına na
zaret edecektir. * Kazularda vazife gônn evL<n
dirme memurlarının badema Be
lediye Hukuk ;şleri mii.diirlüğiin
ce merbut olmalan kararlaştınl.
mıstır. * ilk okullardaki zayıf ve has
talığa müstaıd olan talebeler için 
Maltepcdc açılacak olan (Aç-ık 
hava okulu• nun t"Sis olmıacaii> 
arazinin istimlak mwı.ıneI elerine 
b~lanı!mıştır. * Bağırsak ihracat tüccarları dün 
teşkilatlandırma dairesinde top
lanarak bir komite seçmişl~dtr. 
Bu komite kurulacak ihracat bir
liğinin nizamnamesıı.i hazır!ıııa

caktır. 

Akıl ve lll\Liltıdt bana o l<a<iından 
uzak1aşıttwn lfızımgeldiğini ihtar 
edıyor. Aklı selim sabfb.L l:ııiıı- in
san, Nermin kadar bErcai, dönek, 
ciddi tavırkı.rına rağmen a.z ciddi, 
ağll' '>aslı görünmesine ııöre uçan 
<mr kadındaJO Jıa:vır ~ 
Nermin gibi bir kadına sewnek 
sahiden dehılikt.ir. 

Koltuğlllllda gözlerimiı y:u.ıı:ı. • 
dum, sesizliğı diııJiyerek dıaldı.ın. • 

- İstersen yat dıyor? B!raz u-
yu, dinlenirsın. :. 

- Yatayun anne, Şefika da Saat altıda sofada ŞeW.aıyı bul-
ya.tm'l, o da d.inleıısin-· Akşam geo.. · dum. 
zer:ıı. - Uyumadın mı? 

Ben odama gireriten, .Şefika da - Hayır. Siz u.yudımuz mu? 
annemin odasına girdi. - Ben ~yle birarz dalmı.şım. 

Etraf öy se;siz ki, yazı müj- Annem ıreretre? 
deliven 'böcek ses1el'i bil<- duyu1- - Uyuyor. 
mu yor. - Haıvdıl biz cı•lralım. 

Uyuyaırmyacaiınu bildiğim 1- Şefika ile yavaş yavaı> Çam li-
çin ya~nr..dım, geniş kdltuğuıına man;na doj\ru inivoouz. Şefik.& sık 
yaslandım. .. Am:na obirnz U} uya.- sık kuru çamlarda kaydığı ir;in 
bıılsem... Eger J?ozlerım açı;k :ka,.. koluna gi!rdim ... 
lırsa alışam ol.ınıy ocakmış gibi , - İç imde gene o beni hlç aldıaıım.. 
gel.yor ... Hal.bu.ki aıkşaım O' da 1 yan h:issikaıblelvuk.u var: ~
Şclika ile gezıniye çıksam diye mım Nermin çı'kacaık, muiıak.kak 
düsünÜ) orum. Nermine rasLlzya.cai(ı.z ... 

N eı=c ı:itmediğime i)·i ettim. (Arkası varı 

• çan t rna ded" iZ artı ışm r 
Habeşistan bir düğünı · n çö -

züm ilm.'°i oldtL •Yok C"d ıın! .. • 
Deıniye kn'madı Armıvutlnk git
ti •Hayır efendim olamaz!• dedi
ğhniz zu an Avusturya, Çek.
ya, Polonya brrbirlerinin anla sı
ra yuvarlanıp gö(liiler. 

Artık gözler ~ark ve garp c<p
holerine diindü.. Bes::!rabyayı teh
likede görmiye başladık. Halta 
buna o kadar kanaat gelirdik ki., 
Sovyetleri günlerden bir gün Be
sarabyaya soktuk bile... Fakat 
Sovyetler }~mlandiyaya hücum 
ettiler ... 

Xe diyorduk? .. Almanlar mu• 
hakkak ki, Belçikayı çiğniyecek
lerdir; ba~ka yol yoktur. Derken 
Alınanlar ~male çullandılar. 

Bizce harp Balkanların kapısı
nı çalmıştı. İşle İtalva Bariyi 
memnu mııılaka ilan etti; harbe 
giriyor. Şu halde Almanya Yugos-

lavyaya, Svydlcr de Romnuya· 
ya yürüyecekler ... 

İtalya isti.Cini oozmadı, Bariyi 
memnu ınıntaka ilan etmedına 
dedi. 
Yugoda~ya - hatır ve h yald~ 

yokken - Moskovaya bir heyet 
günderiyor. S<wyetlerle Rumen
ler arasında da bir hudut anlaş
ması imz;ı edildi ... 

• Bis cfonıiştik. .. • diyenlere, evet 
diyorum, deml~tiniz: •Küptekl 
l>"kmez dedinlı ağuymuş meğer.
Uç2n turna dediniz martiy...q 
meğer .. Bugün barıam dedi..U 
yortuymu - meğer ... • 
Nazizmanın apse harareti bü

tün Avrupaya yayıldı. 
Avrupayı hasta eden çibanlar 

delinmedik(e bugünde-n yanru ııo
lamak kabil değildir. Hadiseler 
siyasete değil, si:vasct hadisata 
bağiandı. 

sELA,.,ıt İZZET SEDES 
·~~~~~~~~~~~~~-

1 ADLiYE ve MAHKEMELERDE j 

istasyon kara. [Kardeşini yara· 
~olunda dayak lıyan memur 

Komiser hakkında ta. Katil kasdı olmadı-

kibata karar verildi 
Dün sab>.h Sirkeci istasyon po

lis memurlarından Mehmet, bir 
mü~lerinin vulunu a:raba.ına 
yttle~liren şoför Mehmet llulü
sinin elinden bavnlu alarak baıı
ka bir şo öre 'ermiş ve bunun 
üzerine çıkan milnakauda ken
disine hakaret etf ''i iddiasile şo
förü karakola götiimıüstür. 
Şof r Huliisi karakolda komi

ser Necatiye de hakaret ettiği id
.ı.iaSllc •dliyeye verilmi lir. Şo
för kar"l;o da dayak ediğini id.
dia eLlİ'ğind n t· bibi a iye mua· 
yene ettirıbniş -e durdunc:ü asli
ye ceza mahkemesinde meşhut 
suçlar kanununa göre yapılan mu
hakemede okun n tabibi adli ra
pooile dayak y<diği tespit edil
miştir. 

Hiıkim şofor Mehmet Hnliisiyi 
zabıtava hakaretten 1 ay hapis ve 
36 lira para cezasına nıahkfun et
miş, fakat badi.., polis Mehmedin 
yolsuz hareketi stbebile vukubul
duğundan ccu1Wl iskatma, ko
miser Necatiye hakaret suçun -
don ~a bcraetine, mazımna kara
kolda dayak atıldığı raporla sabit 
olduf:undan kenıiser Necati hak
kınaa kanuni takibat yapılmak 
ilıere evrakın müddeiumumiliğe 
te,•diine karnr vermiştir. 

•HIRSI PİRİ• 

VE •• YA CAH •• 

K°"aelinin esk mebusların -
dan ve sabık İklısat Vekillerin
den Sım Rellioğlu nezaret al
tına alınmış. Gaz<leler, kendi· 
sine atfoluoan suç delilleri ü
zerinde izahat veriyerlar. Fa· 
kat, biz işin o tara.l'ında deği
liz. Sadece esk.i bir ınrbus vo 
vekilin rahat rahat oturup 
memleke linin kemal ve refa
hına, muvaliakıyet ve şevke • 
tine dua ve hi""1elte buluna -
cağı yenle ne diye, böyle i:;lc
:re kalkıştığı, yani huyıet tara
fındayız. Bu merakrmı izale 
için Naneınoflaya da: 

- Ne dersin üstat?. 
Dedim de, şn cevabı ~ 
- İşin adli tarafı. benim de 

cevabımın mevmu içinde de
ğil Fakat, bu tarahna, yani 
nıhi taraf ves&ikine imzan de 
«Hırsı piri• veya •Hırsı cah> 
derler! 

OKUMASA,LAR 

İSABET EDE&LER 

Tan'ia okuduğumuza göre 
eskiden Bitlis yolu ile Muş'a 
gazete on beş günde gidermiş. 
Şimdi Erzurum yolu i'l<! yirmi 
beş günde gidiyormuş. V-.. 
üstüne üstelik bazı pzete pa
ketleri de kayboluyomıwı. 

Havadisi Naneınollaya oku
dllRl da: 

- Nafile zahmet ediliyor. 
Yirmi be~ gün sonra, gazete 
değil, Nedim divanı bile okun,. 
maz .. 

Diyerek, ilave etti: 
- Okumasalar isabet eder • 

ler. 
İTALYANLARIN 

TEMİNATI 

Balkanlarda siyasi hareket • 
ler ve karışık h"adi81er lıaşm 

ğından 7 ay yatacak 
Kardeşi Vehbi Y ılmaırıı kat.il 

kastile Edirnekapı dıfmda ta • 
banca ile iki el ateş etmek suro
tile yaralamak suçnndan ikinci 
ağır ceza mahkemesinde muha
keme edilen Kadıköy belediyesi 
sabık mukayyitlerinden Bahri 
B~yam'ın muhakemesi bitmiş vo 
dün karar bildirilmiştir. 

Karara göre, ma:qıunun kar
deşi Vehbi Yılmazı bir ay çıı.:ışa
mıyacak derec•dc taıhanu ile ) a
raladığı sabit olmu~ ancak katil 
kasti görülemediğinden 7 ay hap
sjne karar verilmiştir. 

Çolak Hayrinin 
muhakemtlSİ 

Edirnekapıda komİ:ier muavini 
Zekiye hakaret suçile nıalı.lumıe
ye verilen eski araııacılar k&hyası 
Çolak Hayriııiıı muhakemesme 
dün asliye sekizinci ceza m:ıbk...,. 
mesinde mevkufen devam edil • 
miştir. 

Dünkü celsede müdafaa şah.it
leri Aııastas, Hidayet ve Faik 
dinlenmiş, hunlar Ha7rinin ha
karet ettiğini görmediklerini ııöy• 
leın.işlenlir. Jl.Inhııbme Hayrinlıı 
müdafaaaını yazılı oi.ııftk ver -
mcsi için başka güne bıraok:ılın.ıf· 
hr. 

baslamaz İtalya da yine mev
zuu bahsolınıya başladı. Kah 
Yugo,,1avya hududuna İtalyan 
askeri tahşit edildiğinden, kıih 
Bari limanının kapatıldığın -
dan, şuodaq ve bundan bah
sediliyor. Buna mukabil de Rı> 
ma gaaeteleri teminat Vt.-Tİyor
lar ve: 

- Biz Balkanlara tecavüz 
niyetinde değiliz .. 

Diyorlar. Nanemollla ile ko-
nuşuyorduk da: 

- Söyletme bilirim.. 
Diyerek iliv e etti: 
- Arnavutlukla da içtikleri 

su ayn gitmiyordu! 
ATMA 

SPORU 

Naci Sadu'llah, spor yapma 
mecburiyeti nıünasetıetile mes
lektaşlardan bazılarının hangi 
sahalar üzerinde idman yapa
bileceklerini bir fıkrasında işw 
ret etmiş. 

Nanemolla: 
- Kendisi eksik.. 
Dedikten sonra, de'Vam etti: 
- Atma sporn iyidir. insan 

lilf atar, top atar, atar ve ... A· 
tar oğlu atar! .. 

DOMUZUNA 

İN J.. T 

Galip Ataç bir makalesinde 
"nadın ya ahmaklıktan, ya er
ken bunamadan geldiğini ifa
de ederek •l\lenfi adam. olma
ııuı tarüini yapıyor ve bu ~in 
sırrını zeki ınüvazenesizliğiıl
de buluyor. 

N aıremollaya; 
- Halbuki, biT do zokasınd• 

illlÜVazenesiilik olmaksızın inat 
edenler ve menfi cephe al8Jl • 
lar varılır. Onlara ne denir?• 

Diye sordum da! 
- Öylelerirrkine, domuz iJlJt' 

dı.. derler. 
Cevabını venli! 

A. ŞEıdl' 
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.< Ba tarafı 1 ıncı saııfada) f'" ,fık deniz tan arclcri biri 
l illkel, digeri Dornier olmak Ü· 

z iki A deniz; t:ın aresi l Jrmuş, bir lleinkel ve bir 
• :cr'yi hasara u" dır. 

"' ı tayyareler ayni zanıantla Al
Dıaıı destroyerlerini tle baya 
tuı rnk iki bomba isabet ettir -

şlerdir. 
. 11-Iü.loakibeıı İngiliz tayyareleri 
rarvık gerisindeki 0-..ns göl
rcr U~erinde birçok Alman tayya

rıne taarruz ederek lıcınlar -
~ IK2ılar1Al t.altrip etmi lerdir. 

ltıgi\iz ve Alıııan kıtı.lan ara· 
sında Namsos civarında ilk mü

.. e ~rapılınış ve Almanlar 
Puskürtülınüslür. 
. Alman kuvvetleri Trundheim 

cıv ' arında Vaerncs tayyare i.stas-
~0•nııdan tayyare ile aakledilmiş 
ır kıtadaıı ibaret bıılımuyordu. 
Trondheiın'dcn 40 kilometre me 

~af_ede bulunan Begre Narveç ka
tsı, Aim nlara henüz; mukave -
~t elın ktedir. Bu mıntakada 
ç.,.. kalın olan kar tabakası Nor
~:lılerin işini kolaylaştırmakta-

i N'~vik'in cenubunda ilerliyen 
., .. ılız kuvvetfori K.aadah ka
j~çı ıl\ilfrezelerile topçu kuvvet-
rıııden mürel..kcptir. 
lverıım ccnubuotla Jıiiyük bir 

llltıfıarebe devam etmektedir. Al· 
nıanlar, gerı1.crintlc, üyük Nor
~eç ,kuvvetlcriıae tcsııdüf etmiş
ı:dır. Btı kııvvrtler, dal: boğaz-
" rı~da enıia bir s ette tahassün., 
d11111!iler vo Almanları Solver'de 1 

llrd urnııışl ılır. 
k"Kar, Alman kıtalarııua han
atıaı gü~ıııekteıfu. 

_ NORVEÇİN TEBLİGİ h:•n sa.at Z2 de nıeşrıı Norveç 
i 1 nı~tı, §u teblıgi ncşrel,ıııiştir 

. . ı:ılız kıtalnrı, Norveç salıiUe
:rıııın muhtelif noktalarında kaf'Ya ~ılunıya devam etmektedir· 
d";· Norveç. ~uv .. etlcri, kara ve 
• ~~de İngılız kıtalarile irtibatı 
-..,,, etmi rılir. 

veTı·endheinı'iıı şimali et.ki Ner
f ç kıtalarının kumandanı se • 
•ber!ii;in tama l:ındığutı' lrüldl
Bıete bildörn.;.r K nıaıı. kıt -~ır- umandan, Al-
ccğine k'.::~a mukavemet ed&-

Alm · .• 
111

,.., an ıl•n hareketi yavaşla-
..,.ır. 

vtt arazi de tayynre inınesine 
gayri müsait olduğundan Alman 
kıtaatının her taraftan münaka
leleri kesilnıiştir. 

Londra. 19 (A.A.) - Royter A
jaumw ·· ndijpue göre Sta -
vancer tayyare DYŞdMU bava -
d.an \"e deni:alen maraz kalıilğJ. 
mükerrer bornb:nıhmanlar ıreti
CC8inde cukurlarla tleludur. 

Bir Alman tllıliğ.ine ı;üre, İn
gilizlu son güaler z rlında yal
nız 10 Almaıı tayya.tesi tiüŞir • 
müşlerdi.r. Saıalıiydli İngiliz mah 
fileri ise 8 nisıuıdan 17 u.inna ka
dar 28 Alman tavyaresiııin tahrip 
edildiğin ve ekserisi ağır olmak 
üzere 19 Alman tayyaresinin de 
hasara uğratıl<hğıaı bildiriyorlar. 
Bu rakamlara Stokholm tarafın
dan neıredileıoleriıı ilavesi icap 
eder: lsveçte düşürülen veya .,,... 
terne edilen G tayyare ile ı orveç
liler tarafından talırip edilen 10 
tayyare. 
Almanların bu sııretle zayiatı 

63 e yükselmektedir. 
İngiliz zayiatı ise, resmen de 

bildirildiği veçhile muhtelif tip
ten 25 tayyarcdir. 

----<>---

Garp Cephesinde 
Fr11n•ıııl11r 

cır11aınd• bir hau• ımr
harebai oltlıı 

Paris, 19 (A.A.) - 19 nİ'San afto. 
şaım teibliği: 

Mosel1e'iıı doğusunda ve Bliez 
ci11arında Fransız ve Alma,. ke
şif müfrezeleri arasında şiddetli 
müsadcıneler vukubulm.U#ıır. 
Bu son bölgede topçu faakye:ti 
kay<ledilmittir. 
Altı aı•cı tay'.fl(ıremiz Alman ta11-

yarele-riyle muharebe ederek bir 
düsman tayyaresioıi hatlarımız ü
zerine dü.şürmiis, diğer birini düş. 
ma" hatlarının qeriı.~1ıde yere 
inmiye mecbur etmiştir. Bii.tü.n 
tayyarelerimiz üslerine dönm-ü.ş
lerc!ir. 

1 

Holandada 
örfi idare 

Lıııhıayı.; 19 (AA - Houında 
~ık.ili JocJÇOOe.r ıde G .r, ör
fi 'İ.daıı:erım wtü.n Hıcılıııı.daya te1t" 
mil ed~~ ib"1il.k:a radyo .~ 
im;lrı ı.ı:,nı<Jştir. 

~ ıılhaUy, sü\kunettı ve 
hüıkılmete ıt.ım:ııdıru ~,uhafazaya 
dıaı-.'Zt ~ Vl<ı demiştir k.: 

cSükfmet, şu anda bizden bek· 
lenen basirete aykırı deg1.;dır, o~ 
nu takviye eder. ll!uvazen"!ien 
malınım bir memleket, tehlik a
nında bütün kuvvetini göstere • 
mez. Kaldı kı, asabiyet, telılL1.:e
yi cezbeder. Her mı!!etın, riün
yada ifa edeceği bir vazife var -
dır. Bizi1n mı?ıetirnızin vaziresi 
de bitaraflıqı muhafaza et11lA'k· 
tir.> 

BaBVek11 nwt.kun.a söyle de\':liln 
eUrıı~tir: 

cBitaraflığımızı muhafa.za etti
ğimiz müd<Utçe, bu bitaraflığa 
riayet edilcceijine dair lıer iki ta
raftan temıııat aLdtk. Buııu mu
hafaza etmek lıus.,undaki kat'i 
arzumuz şüpheye maha.L bırak • 
maz. İttifakla~ akdı.ne ihtiya -
cımız yoktur ve bunlardan tevak
ki ediyoruz. Zira. bitaraflığımı
za zarar verebılir. HiikiJ.metın ne
reden gelirse qelöin bü.tü.n himaye: 
ve ııardım tekliflerini reddetme
sinin sebebi budur. Bu vaziııt, 
d•niz aşın topraklarımıza da 
şamildir.> 

Aıınsı.trdam, 19 (A.A.) - Polis 
diin ,Jır;Jihassa fü aban~ ve Llml:ıo
ıwg eyh<tlıeriııde b:r QClk araş -
tırmatar y aımı:ıı; tıx. 
Ba,şlııca ara$(.ırma N asyvr.al -

Sos_yaılıst mcb'c;;lardan Holanda 
Naz. !lider-. Mu=t'un ba0 mua
vini lkunit Memhıuıt-dausombur"'-
un şatoısunıda yapılınışt,r. ~ 
'lh'~af g<ı2.1etooinLn b:'dirdi

ğo.ne göre, •bu uraııtııımal.M- esna -
sında s !ah bu!ıımırn:aı •tŞ, faofrat 

bir ıni!kıtar e. clıtll' mü.sade,,.. e
dümi;ıtlı". 

Brüksel, 19 (A.A.) - Har ciy-e 
N·azırı Sµa;ak, Frmıısa ve Brezilya 
bfrı,ii.k elçilı..rivle Tü.r>k.ye ve 
Yncn< avv:a ıı:ıfrlcrrn< kııiıul .~ -----· 
1 Balkan~arda Alman 

propagandası Göbels dün 
nutuk söyledi Alınan hattı, şimcfi ~Ujosa'oın r B~tarcı{ı 1 inci sa11fada) 

CCtıubnnd•n geçerek Ranıdsjord Ber ton tahmin cdı.-orlaı:. Bittabi 
Ve ' pirtllem güllerini takip et- lin, 19 (A.A.) - Ritiıe.m. 111~kl<dir. yıldönüıınü ınünaeebctiyle dok.tor Alınan rnı,ıurlsTı ve ııctrol ge-

lııgiliz ı 
1 

Gölıe2.s raıdvoda bir nuıtuk ver<'• mileri nazarı itıbare alııımak-
dal ve Va~:Sarı: eri Sarat ;~r- rek lıudutJarın iıç;nde Ve dı.şın,- tadır. 
la yyare mey..,.,... Alım Binaenaleyh, Almanyamn 

ruu bonıbard t · ı d. da anlara lı.il.ap e•-·- ve hiı-,,._ ımaıı e mı~ er ır. w~ Tuna •olu ile ;... ini temın 
..., bumbar anda '-- A'- tün maıııasıy _ .şef; olan H tlere ' -, 
la . . . """" """" hıısnsunda her '"' i • np .us.· ,.c 
YJarewnı tahrıp .,,le · ka.rşı SCVJl.16.lllô, tebarüz etl.i:mı;~ • ' hü "k .z. mı e.r ve ~ bu iaseuin inkıtaa uğ"ranıaması 

\· yu. bir petrol <lep wıa at~ tir. için Afman~.·aaın teminat ti-
erınişkrdir. ----0--

1 
Steinker"de telıaccüt elnı;• o- A • . mak hususunda bazı ta.yilrler-

ı:n N " ~ tına •Jrnsır.ın de buılunm ol ;.ası p.k" a aa-
~ orvcç _ kıt.:atı denizden \'e la l 
• t adan muttefik kunetlcrile tekzibi ır. 

' k p y~a etmişlerdir. Eükrcş, 19 (A.A.) - Radar 
. ~ , iZ HA EKATI At.inıa, 19 (A.A) - B.::.ı ya:lıaır Ajan>ı bildm, or: Roııı>r,,yoı 
~lız t ht cı ratl'l'O istasvonları, Yıınanısıta~~ Dahilı) e • czarcti, umumi ni-

a e a iri Speanr.ıh ~ krııvazörii Ad iral Sdter•: da va<i<ınd:>kaOıne de'i.ş kli,UOJa- zumı ve de et emniy tini a-
' ffakıyetli bir tttav .. zılen ca,ıtıll4 dair b r h~r nC\'i.-tm c;- ~al h.!l ceıı. ber t "rlii harcki-

k ra '" et c · .ir. Taarnn bir !erdir. At.na Ajansı, t-\~aro yle tın ilıııin geçmek üzere tedlıir· 
~·. d ı.ka •Ürmü.ştür. as.ısız olan hu gıbi şayialı:ırın lcr alınmasını icabettirc;ı şe-

,,,.~ de Jaae:rro ism" eki Al. ıteki be bile dı i:mcdiğini bildir- raiti nazarı dikkate alarak a-
--.... \ ı•urıı p Je 

0 
m€lot? ıd r. şağıdaki kara .arı ittihaz e:vlc-

ıleniz . o uyanın n:el miştir. . 

lır altısı taı:aimdan batuı 1·····- Ş hı"nşah p ... hJ · · ~ "' CVlnlD 1 - Ronıanyada bulunan ya-

._;>lokJıolnı, 19 _ Elverum'da bu " 1 dön ÜmÜ bancıLrın siliıh ta ımaları, her 
~ .. aı~ nı~arebelcr lıaşlam.ıı,t..-. J tfrrlii harp nuılzemesi bulun . 

la
• \er_ıım un cenub··-~- A•-~~ T .Ta'll. lJ (A.A.) -Bul(Ün Şaı- durmaları ve fotoğraf ınakinc-

ıu;• daı:Iarda kuvve~~j;;;" lnn yıl<dooimrü rnü~Lvle !eri kullanaıaları yasa tır. 
ı.. nıu~ olan Norveçlilerle karşı· <bütün 'e!nr b ım ~ •bayr,.k- 2 - Bugünden itibar n, bü-

ı !ardır. !arla d.onz:mı.otır. Bu ailt.Şam Ş& tün silah taşıma ve fotoğra( 
• <>l'Verri Al J ıluın -·ında bı·~ n- ,_ m';···~ ~ makinesi kullanma müsaade-

.. ti _' 1 er, man arın şid • -·-· • ~""" ~-·-·~-
. 1 luı~umlarma çetin bir mu- si ver ve hında büıtüın hü- leri iptal edilıniı;tir. 

la;eınet gesteriyorlar. Alman- kı1met er.ıclm lıe ·kot>d:.<ploma.ti« 3 - Romaııyada bulunan ya-
Solver'de piiskürtülm~C haıE>r bulunacaktır. Gııx<teler, hancılar iiç gün zarfında, po-

~vectek:i Alman ordusu';;:,_ bıiillctmıdann ~k ıme:z.iyetlı:ıci- lis ve jandarma karakollarına, 
hu anı geaeral Ven FeHı:enhont l>L mıetl:ıüsıerı.a !f<tınıek.ı:.ıdırler. silahları.n, harp mall!Cmeleri-
bi .. ~takadaki askerı harekatı ----0-- ni ve fotoğraf makinelerini tes· 
Ajt ulare .ımelı.te«ir. 1 E k" y J lim tdeceklerdir. 

llıl)l·0anlann tabiyesi, ateşi le- s 1 ugos av 4-1\femlekete gelen yaban-
tQ. uz elırerek sürale vurmak- cılar, silahlarını, harp malze-

;\J Başveki.li ınelerioi ve rotoğrar makiııe _ ""-ta ınan kıtaatınıın eline bafiI !erini hudut polis karakollarına 
· r, hoanlar n otomatik si- (ı:taı,famfı 1 inci savfadıı) harp malzemelerini ve fotoğ-
~ ~ vardır. Alman ordusunım ym:l =""V'!c' n evnıdı<• ara.,1L11II1a Y"IP raf makinelerini hudut pollı 
'••i ın de huluuan F011saın ka- :ınrş ve bir çoılı: vesikalar ele l(e- knrakoP.arına bırakacaklardır. 
~ ~aveaıeıe ft am etmekte ç ırni~r. Bunlara aykırı harekette bu-
~ledi nlııra ağır zayiat Yerdir- '.İyi ma!Umat dllan matıfiloc~ lunanler şiddetli cezalara çarp-

r. • tırılacaklardır. 
' orv- L- daıtdi ıb r tal:r k ma;ksadıiyie ha,. İti lıir "" . .:"!'mandam Oseff verdi- Dahiliye Nenreti. yabancı -
- mulakatıa Nan·eçliLu.. zırl:ı.!''TIJ.Ş h<".ıya.ıına.meler mevzu- !arın kantrolü hakkında karar-

, r ı İyi .lrazrrlanınu; old~~ ubaılıis olduiunu bilıcliriyuriar. lım muhtevi bir nizamname 
llıııesi i~ :'\fın~lann püskürtül • Be!grad, 19 (A.A.) - D. N. B. neşretmiştir. 

• tıınaliıun çok biiyük ol .Aja.nııı bild~ıyoı:: Beıırnıd, 19 (A.A.) - Poli-
• u lıildirm; lir - Zaınta, e<".Jti B vekil ve ~ tlka gazetesine göre Yugeslav-

• er tan(•-- • ·ıı· b nk ••, J\lıııa ._ soa ltaberl!!'l"e gö Raııiid<al p:ı.vtisi rt'ıisi M lroıo o- ya nıı ı a ası ıniidür mua-
~ ııe~~taları Nnrvik bölge- y,ad;,ıov'ç eıı.e: hu parli ıınen.suı:ı1a- -.ini B. Belin, Yugoslavyanm 

kt nıüelHfeolede bu- rmdaın. bazı kimı: 1, ı:in ilkaımet- milli iktısadiyatını alakadar e-
ar . 8 ırlar. den muhtelif meseleler hak • 

de ıo;~lı. civarındaki Boını.anog gıitıta.rında a<ra,tırrna·lıaor ~ııt- kında İngiltere ile girişmiş ol-
fıı\"c~ h::'!_ Neıi kuvvetleri ile tır. duğu müzııkettleri hitama er-
111 af d ıwuna b . IıW..ııat.r Araştırmıalor esrı.asmda eJıe ~ dirmiştir. 
it; lı.n:. e buluııau BjcınWjell".ı':. çen ve SveıiRQviç - Maı:;ek iltüı- Faris, 19 (A.A.) - Gazete. 
bıi<; n 'et!ere ~·iyecekleri tüke .ikiımeıtiııı•n cr.ım;.t s:yamıt;i aleym- lıer Ba aalnr 11uısel ile müt-

1 a>:atiJe bakılab"" • • ....,.,_, · N '--°'"ece ·de ""· IlEllllfWM'("Ceih olaiı.ıb~yann.amıı>- ..,...,_,. Ol"ftç -rekatını 
't'ü..._.1 gı ıı demir volııınuı k?rn Y~lavya. :ıiikııek mal:ıke- •:mi ehemmiyetle 11t"'"1ltl 

1ıtrarın;c köprü! ri Nor.ve(liler llXlilSi huzurımda bir dıtva ınev.ım ediyorlar. 
an berhava edilmiş veci- teşk.l edB:el!i ~. • ı•----·--------• 

IK.DA• 

1 1 
C n kurtara bir 

vatman! 
$ofiir oltun, vatnııuı olswı, r.

tosıklct si.ıvarisi olsun, araba sR
rücüsü olsıın .• Bunlar er zaman 
adam öldürmezler ya, işte böyle 
bazen da tam ölümle burun bıı
runa gelmiş olan bir taru, hiç a
mulmndık bir arula ve hiç beklen
m dik bir tarzda ahiretin kapısın
dan çekip yeniJen diın) a) a atı· 
\'erirler! 

Evvelki akşam, t'atihteki Mal
ta deııilm durakt3n kalkıp orta 
bir hızla eski Alipaşaya doğru yol. 
!anmakta olan .;ft araba, y~un 
ortasında Öl le ani ve d~elli lıiı: 
sarsılıs sarsıidı ki, her iki ara· 
banın ayakta dunu yolcularından 
b.ire rükiıa, bir kısım da yine bir
bire rüküa, bir ksnu da yine bir
denbire ve şiddetle scctleye var· 
dılar. Derken her iki arabadaıı da 
çığlıklar koııtu. IIcle ön arabada
ki kadınların ayları, vayları, a· 
man amanları ayyuka çıktı. 

Bir de ne gOrelim, tahnıinen 
yetmislik ve tılrnaıea hir a<lam
ca#"ız, kar$ıdan ve yaıadan g en 
iki yük arabasının serricden, tat
lı canını kurtarmak içm şaşkın· 
hkla kendiııi biz.im tramvayın ö
nüııe, henı de tam tr.ımvayuı bur
nunun dibine atmam~ mı?. Biraz 
sonra, ~ğıya atlayıp ballık ki, 
adamcağızın iki eliti teker eklerin 
b.rine, baı;ı da öteki tekerleğe 
sımsıkı yapısınış, kendi korku
dan büzülüp kütük kesilmiş bir 
halde, orada sessiz yatıyor. Ardı, 
arası kesilmiyen kadın çığlıkları 
arasında herkes birbirine: , 

--,, Ataba oldü mü, henüz sağ 
mı? 

Filan diye soruşturıırlnın vat
man ile lriletçi zavallıyı kolların
dan ve lıaeaklanuılaa tutup w;ul 
usul d.l.$arı çektiler ve ötl'!!iıri be
ri ini uğuşturarak, sırtını ıvaz• 
lıyarr..k kendine getirdiler. O za
man etrafına korku, hayret, heye
can, scviaç, içinde bakan ihtiyar
cık derin bir göğüs çekip tam iç· 
ten gelme: 

- Bir, YaraJıbi sükür. Elham-
dü1iliilı! . 
B.shrdı ve böyletklc de bir 

vatınan, limitsiz lıir ~an kurtar
mış oldu. Neyse ihtiyara da, vat· 
mana da bol bol geçmi olsun! 

OSMAN CE.ı'l<IAL KAYGILI 

İtalyanın Akde
nizde istedikleri 

(Ba.starafı 1 incı saııfada) 
Bu sistem, c..I, nı ztım.anda. İtal

ya ;ıe ıgl<im ıilemı ara.mıda da 
bir iş birlıgmi icabenimıe!aetlır 
ki bu iş birliği,. İtcıLl anın Akde
n.zde ve Kızıldenizde lıaLi ha -
zırdaki siııasetiye alıenkıar bu
lurımaHad.ı·. İtalyluın Akdeniz 
sıyasetı ııalnız kcndı kımvetine 
değil. ıa:kalıtrını" lıukukunıı ri
aııet ve Akd nı: m mleket !eri 
arasında yapıcı bır el bi l'ğ esa
sın,.. da isıınat etmektcd>".• 

donan. ıası 
( B Hr-ıı 1 . ı s .qfadu) 

,c -· · ih -r ~.,. k stıre•ıv e Arı
ta1 n be na :ı m kabele et
mek. 

2 - Almanya ıa Hoı.a da~ı da 
DaniıHa.-ka g bi lı:muue etmek ıa
sa.t'ı:ururıda ise Amerıka lıiı.ku. 
metinin bu himaııeııin Iiolanda. 
nm müstemlekelerine şamıT ola
nı...::acağını ihtar etrnek. 
Ai r.E'.RlKA DONANMAS!NlN 
MANEVRASI 

Bir .eş k Amerikanın Pa5ıfık de
ni..,.ndı. st.atükonum. mu!hafruıası
nı t'eıminle, dümi ı>ber cıdodi Slb

n;ıtıt,, m.şgul olduğu aşikar halk1 
~edi.r. Amerika donamna
sı, Hav,.. ad..ı...n gaıihi.nrle, ııa.yd 
gizt şoki~- manevralar yapmak
<taıdır. ZıınedJdlğl:n. ~ , do -
namna, Amerika sadı !1er ttırl«ıı çok · 
u:zıaıklara, şimd.ye kaıd.ar hiç b.r 
zaım.an giıtm~ kadaor u:Milı; ook
t:ıW-a ı:ı,i.tıın~ktr. dır. Harp gemı
lerındıe ilık defa olacaık ne .e.aa:.• 
rueci, ne ~ .fo~çı vardu·. Bah
riye Nazm Amiral l(;ım.stJodedr. 
Haq::ı harekatını ~rıneık ~bu 
kadar uz;ıı1ta gi.<hşı ilk defa viİ!lti 
ollın !.:ıdı r. 
AMERİKA. IN YAPACAGl 
YENİ GEMİLER 

&hri ha;ıtJci>t ılruımandıuıı Aıni
r"1 Slıaıik B.rleşik A.mer:kanın, 
43 lıın tonluk 8 ~ımi iı~a et.mek-
1ıe o.lan Japonya.ya muka.bte et
mek fuıere 50 ıbin. hatta 52 bin 
ixmluik sı.ıplcrdmııavutlar ll&a e
deceğini, ay.w. ;mdclisi bahriye 
enciimcn.nrl bugi.ın beyan etmiş· 
ta-. 

Dünkü ihracatımız 
Dün Fransaya 70 bin kilo arpa, 

50 lıiıı kilo fasulye, Alrik.o.ya 10 
bin kilo tavı;an derisi, İtalyaya 
ywıııırta, halık ve İagilltereye de 
kendir, kenevir gönderilmiştir. 

İtaly.ının son inlerde yumur· 
ta ıı:ıübeyaatına tekrar başlaması 
üzcri.ıı.e f"ıatkır ylibelm.iı;tir. 

• 

-Türk Köylüs .. uo 
(Ba.,. akolcıUn clevıım.) 

Jfrzde 25 ını ~- Yli> 
de 75 l:ııi ~ Bı:na.na
.lkıyh okıırtımaık, okullına:ı < 'llS'

IJ:ıati şdl'~ ile ıköyhi .a.nımnda, e.
ııağı ytrk.an hemen hemen tem. 
nedir. ~ ı ıbudur. 
B~oıekill>k ~ bu 
dava üstünde d:ikk::aıt ve lıüyiıık 
eıegfai sarletmiş ol'1i11 MıLll Şe
llilınn., ııepiniz hetı:riaırsum, be
şincr Kuırulıtayda bu dava)' te
anas ctın±; ve ŞÖ.f'le demişti: 

•Kafi ollarak .inaonıyonız ki, 
Jı;i;ylümüzün . ini Ye maişe

tini d.aha yüksek hir dereceye 
rıkardığımız gün, milletimizin 
her sahata kudreti bugün güç 
tasavvur olunauk kadar yüksek 
ve hey betli olacaktır.• 

Bu cümlıelerin ıçerisuıe gWen
mış olan l:lüyü.k ideülii ga.;el<1-
fıirrmek için ondan önıce de şuıııia
n söy lenıi5ti. 

•Önümüzdeki seııelerde nüiu
sumuzun çoğunu teşkll eden köy- ı 
lümüzün gerek tab!ill, gerek ge
çiın hususunda seviyesini yük • 
sdftıneyi ba~lıca hedef tutaca • 
ğıı: .• Bu hnrusta elde edeccgıniz 
netıcelcrc rok ehemmiyet ve kıy
mçt veriyoruz .• 

Işte Mili. Şefimizrn direktif o
la.ri-k bıze vero;ogi esasIJııor daire
sınııe ilk öWı<..tım .ava.,-mı le
dcl(İn İnanı.tı<ını bu kamm a hu
hu.:zuruımza gclmıış bWu )-.:ıııııt'n> 

•B u k:ı.rıun en aışağı 15 gene ~on
raıki bir naki.kalı:i bı;Win b:ze tat
lı ir hayal o a;k d.üı:;lind'iirmck.
tedir. &"n kendi besaıbııaıa milJıe
tim1n naç..,z bir irfun hizınetkin 
olarak bu haysıtin büyük zevki 
içeri>iooeym. Onu ta.ı.;,iıp lbuy=
ill'lak surdilc yükook heyetıiını2.in 
'hu kanun tat:bıkine iı:ııık.an ver
mesinıi rica ıedJ.Yorum... 
T~kili kabUZ edilen köy ensti

tüleri, merk.c:t.leri Ka.rs, Trabzon, 
IUalatya, Kayseri, Saıuoun, Kas
taınenu, Eskişehir, Kocaeli, İz
~i~, Kırf<!areli, Seyhan, İsparta 
viluyetlerınde olmak üzere lZ 
tanedir ve civıır vilayetlerden 
bunlara tf.fobe gönderilecektir. 
Enstil_ülerdc tahsil müddeti beş ı 
senedtt ve dereceleri itibarile 
orta mekteplere muadildir. Köy \ 
enstitiilerin be~ sınıflı ilk okulu 
bitirmiş olan 13-15 yaşında i kız 
ve erkek çiftçi çocukları aıınacak
tır bu müesseselerde, talebeye zi • 
raatiıı köy ve muhitle alakalı her 
çeşidi, hayvan bakımı, ziraat İl· 
!et ve makinelerinin kullanılma
sı ve tamiri köy inşaatçılığı L'.ı
zım alan nazari ve ameli bilgller 
haşhca köy san'atleri, demircilik, 
tenekedTik, köylerde aile ve sağ
lık bilgisi ogrelileeektir. Ensti
tüyü muwffakıyet e bitrrenler 
köy iğretı ni ve rehberi olur
lar. 'l"ü.be kabiliyet ı: · tere .. ı .. 
rin liselerde ve yüksek okuillar
da yetl!ılirilmeleri hükiıınetçe te
min olunur. Enstitülerde tahsil 
parasızdır. Talebenin yiyecek ve 
giyeceğini Maarif Vekiıleti teda· 
rik edet·. Köy iiğretmeni ve reh
beri olanlara Maarif Vekaleti ay
lık ve ücret verir, Zinıat Veka
leti tohı ı ı, fidan, damızlık .. e zi
raat aklferi temin eder. 

Gerek bu iz lıııt, gerek Maarif 
VekılinLD sözleri köy enstiliileri 
denilen bilgi müesseselerinin ku
nılm sı9 nüfusunun 13 milyonu 
köy .ü ol n bu memleketin irfanı 
uaınma ne kndar ı ı im bir ham
le olduğunu gos.termiye kiıf"dir. 
JUaarif VekiJ:miz, köylü çocuğu
nun yüzde 25 iui Ohutabil ijiimizi 
v_e yüzd~ 75 iııi okuiamaılıgunızı 
soylemekle en mülıi .Maarif ya
ramıza parm -.ııu b mışhr. Türk 
köylüsünün yüzde 75 iniıı okwua l 

YDlDll bu mleke
tin z:iraa1, iktısM, ticaret ha ı 
ve · Mil bııd<ıımı:Dıiııın 
ollduğu kadu mi • sıhlr.ıti iti· 
~ oon d ce ı him tesirler 
ıcra ediyordu. Kö !ünün kalkın
ması lç.iıı birinci ,...ı, onun eknr 
yazar olınasnııla, hayatta lüzum· 
lu bir taliıın bilgilere sahip bu-
lunmasındadır. ı 

İşte köy enstitüleri, Türk köy
lüsiinü okutacak aiaa Oı:rehrıen
leri ve rehberleri yetiştırJnek su
retile 13 milyon kafayı daha ça
buk nnrlıuıdrıuaıwı yolunu tllt
nıuştur. insan, Maarif Vekilinin 
de söylediki gibi eoı aşağı °" beş 
sene sonra tahaldruk eoiecek bir 
lrakikatin tath Dıı:raftui ~erçek
leştirmek için yllpfl- olan Jıa 
büyük hamleye on beş sene evvel 
baş!~ olsaydı diye içini çekip 
hayıflanıyor. 

Türkiyell.İA yiiksebnesi, nüfu
swıwı büyiik ekseriyı.tini teşkil 
den ıl&am alan &elik Saydıuıı ka
hil olacağı imaıı etm;,, olan Büvük 
Milli Şefin IDyırK'tll cürek:tiflerin,. 
den iham alan Rciıl< Sayıfam ka
bi~ ve ouun gen~ ve kı) metli 
Maarif Vekili Hasan Ali Yücel, 
bu kanunla, bir arkadaşımızın 
pek haklı olarak söylediği gı"bi 

bir zafer wamnıoştır ve bu zafer 
harp meydaııııula değil. irfan sa
hası.da lııa:anılııru; bir -deni
yet ve terakki zaferidir ki, Cıım
lnlriyd Tü~kiyesi, asıl beyle :ıra
ferlenlen :ıeref ve iftiltv duyar. 

ABİDİN DA VEK 

Mühim bir ifsaat 
( B~tarafı 1 inci sayjada) 

Zardır. Kral ve Nazırlar bir ke
Tesin.de bir saat krrk beş dakika 
Alman tayyarelerinin bombar • 
mam ıaltıııda bir onnanda kalmı
ya mecbur olmıışlardır. Bu te
cavüzler hakkındakı tafsilat yıınn 
Londrada satılığa çıkırrılacak olan 
bir Norveç beyaz kitabıncfa oku· 
nacaktır. Bu üç tefebbü.s sıra. 
nyle Hamar, Elverım ve Reııberg 
sun' da yapımı.şt ır. 

Norveç memurlarının ihaneti 
meselesine gelince, bu vak'aların 
ekserisi Almanlann rndyo ile 
Norveç hükıimeti namına vrd;k. 
!eri "sahte emirlerden ileri gelmiş
tir. füı emirlerde AZ,nanlar ates 
açmadıkça silıilı lcıdlanıimcıması 
tavsiye edilmekteydir. 

Almanlar Trond;er.i ele ge • 
çirmek i\·ıı ihanetten cl~r.a feci 
vasıtalara uaşvurmuşlardır. 

Almanlar Trond.hı;m. koııuııda 
Rodeness istilıkdıııtanııa karan
lıkta yaklaşmışlardır. Vapurla
rının öııüı.e içinde Norneçli mü -
Tettebat bulunan Nonıeç halık· 

çı gemilerini sürnı-ü.ş!enH•. t .ıt ih
kô.m topçuları Norveçli denizci

leri kütle halinde öldürmekten 
korkarak müstevli!eTe at~ aça. 
f11.4l711'!ardır.• 

-o---

Hikmet Onat bugün 
İstanbula dön·ecek 
Ankara, 19 (İKDAM Muhabi

rinden) - İ t bul müddeiumu
misi Hikmet On:ıt Adliye Vekiı
letHe temaslarma d.n-a etmek
tedir. Bııgiin ııihaye bulacak olan 
bu görüı;ıııderden sonra kenrisl 
yarın İsanbula dönetcktir. 

gün s ü M ER Sinemasında 

• 

!faik i. e <"van vıe BÜ'I'ÜN RA YAT olan bır film. 

on ençlik 
RAIMU ve JACOUELINE DELUBAC 

tarofından fovkalliıde bll" ılaı'.Uia yarat.tlıan <bu şaılıe.;erdoe: Aşkın ""' 
olıduitı>nu ... Biı: Eıı'kcği.n soikak baış>J'(1a. JIU6l1 •ku:cıJu.$ı 'lr>hWke ... 
Gecen ıbir kıaıdı.n ..• Bir kalp ... Bir :otııtım.r iılıe ll'ir ge~ 9rasmda lı;a1-
mış 20 y•aşlarında ıb ır kadım ... H~ ~.\Je ed:ıl>tkcek ... 

hıte •bu mevzuda olıın kuvvetli ve ıj_..ı.t:ıtli bir n ımair .. 
İlavetı:n: EKLER JURNAL s?n dı.ID'ı'8 ve b.ai'P lliı.vad sm. 

&ı;;ıün saa.t 1 ve 2,:ıo da tenz;l:itllı ~ -· 

"AYFA-3 

Erzi ' (~tarof> ı 
ci anaı ~ Tesı 1 .. dn>mı. ıı: ~ e 
ıınanevııa ~ cc...ıed 
cSk ekai, ... · ,.._....._~,,, 
leır<izı ıkı s:.ıne ka <Oa.kıılıı=-
smn lcra Veıt H o .ıra-
~ s:.ıalı aıitına ve 
:ta.ıiını. !Ilıirldot. de dlli.'1. "<Y.. kaci"'1" 
u:ı:atı.J::ı.bilır• şeıkl.ıuae .:>ır fıkra ıla. 
v.si~~ aıt kıaıııım l:dyihırJıar ınu
zakere wı ikaıbctl eyhniştli. Ba 
muzakereb. m1jr!es:u]ijp sOz ah.ı.ralı 
Jciirsiiıyteı gelen AO:ıdillhakık Fırat 
•Eı~ bı?vti!k ~ r. ,,~ 
1ıio ~a..ındıa enltaz altında kaan uı 
aıan ~ ~ 
hıı<N:ıımda lll"l:lllf> .. ~ 
~ q,ffwe aııt • 
J.aın:rlar.mış oian Jcanım Jıayiha.
smın ıtaıbı Ye tem. . bı.ıJıım, 

qlJlaı süy ~ deım.iı;ıtir 
<Biiyorsı<7M<Z ki, bıı ıt16lıftar 

hakikaten ha!/Gtfarında bazı flıL
nahlar ~!emiş, hattıi can acıtm.ş
Zcmfır, fa.kat buna m.vlcabi! ııuz
lerce can kurtarmak sııTetiy!e 
yararlıklar ve fedalcarlıkl<r<, alı
lak.i bir çok ııasıflar cl<t qosttr· 
m~lerdif-. Bu lıiyiha tabı ııe te,,. 
~ edUmiştir, yalnız ru:::nameye: 
ızınnemişt.iır. E(>er Ttıilsaade bu
yuru1"saıuz önü.mti.zdJ ete bı.r Hır 
kimiyeti Milıı;ıe ba.ı,tiımımız va... 
dıT. Bu bayraında hem. kendile,... 
ni hem de çocıUtı. cıilderiın se-
1'-indırelim.> 

Meclis bu ı1dlf ~ e 
"1CI ınedaJr karuını:ı rııznııııı .,,.._ 
al:araJc mü=ı.lrere&ıe ~ 
rilıe SalWı Beşot.:ıı; - Erz:n 
·bu ıınıWılkı'.iırn coomliarıımı· 1ııı.
ımıaımen airedilımelleroner ısltunış.
ıtir. 
~Vekil· F-<U.. Oky-..r da 
mötıaiıeada b~nınuş ve i<arııun 

encümeninin ıtııikHfi; ~ şu 
şedr;ildıe kabul ed lım 

Listede adlan 11e soyadlan ııa.
ttlı cUI. mahlcümun mahkUm.i
vet müdcletleriıı1•• b< ~t• dördii ve
huklıku amme ve tazmin t ka
bilinden olan para ceza!an affe
dilm4tir. BunlanR m• 1ıakeme 
masraflariy!e i~e bedE liTlden olaıı 
bor\lan da terkin olunmuştur_ 

M ahkiı miyet mfüldetleri. ne o 
!ursa olsun biitün mahktlmlar 
hakkında hükmedilmif olmı para 
cezaları affedihmiştir. Su krıdaT 
ki tazmini mııJı.t tti htttz oal pa
raları aftan müstesnadır. 

Bu kan"n hiikmi ceznfan ta
mam ·yl€ affed·ıe,. mahkıimlontt 
makhUorıı>yetlerinm 1ıaimr mrden\ 
neticeleri1ti re{ed_.,... Cem neti
celerine şamil deği lctir. 

Bu kanu" cezaları tıımamen af· 
fı!dil1niş olan mahkümltır hak. 
kıııdo inzibati ~e ir. cır' bakımdan 
kanunen tatbik edilmiş ve edi

lecek olan mu.amele ve tedbirıe,,.e 
tesiri yoktur. 

'.M!ecliı;, öOOımüoıdeki çaxş:ım.ba. 

f!;ÜlnÜ~-

Hintlilerin iste
diği tam istiklal 

(Ba;tıuafı 1 inci saufada) 
rını if.adfın stlııkif etm•şlerd.r 

sır Huı$ı Ooeilı iti: 
.Ga:rd>i ile umumi val.i ıa.raı

sınd:ı.lti 'k<mterllll6Dl. akim kal -
ım.asmdaın dolayı Hiıııf:st:anda 

~kimse ink.sarn @a
ııııoıı:ı\.ıı". &ı aık.aınıtt h.ıç ş~ 

~~muhar 
!illet eıderıı mECııri..raı vıe btlh:ıssa 
90 mil'.)'On ruusl.ümamın temayii
Jıi.tmıı taıkvi'.Y<! elım.işbr. K~~ 

mn ıa.m istJ<lill haıkkırıda;ki 'Stek
.leci. İn~ ~ti 4,araiuylım 
ikaılıul. ıırlı.l<.mµdi. Hükıimet ııooıı.ı

""'1in Daıninyoo. statiaıünoii vey.a. 
~.lugun büılyai.lylıe ~ 

· ·r ~ ib-r statüyü kabul 
. etmemiş ollma<Jtndan dolıaı<rı müte
esSİl" vıe ~ :l't.ir. 

Menfi propaganda ile 
mücadele tedbirleri 

Ankal"a, 19 (İlil>A.M llılulıabi
rindıea.) - Sefmoberlik. umanın
da !tir takım naenfi pllbpaı;anda
lıarın öııiiAe ~mek ira alınatalıc 
9l u tedltiriett ait liyiha müu.
lealarım Irildir.-1< ·· ere, ftki.
letlcn ~tir. 

BUGÜN 

iPEK 
GWecekslniz... Doyunca1a kaclltlr 

kahkabalmrla gillecekslnlz ... 

Sinent11UınJa 

DÜNYA KOMlKLER KRALI 
HAROLD LOYD (LUI) 

tiılxatmcbı görüııtnemiş derecede ze~'n ve haıUkulaclıı;ı gülünç eatıı1'1lıııırle dola 

Fi VU U iZi 
T-ıraK.cE sôzLtt ,-e TAKLİTLt KOMEDİ 
A~: FOKS DÜNYA HAVIADİ.SLERİ GAZETESİ 
~ Aıııt 1 - :l.30 00 otan;ı• • matine. 
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Dede baba, Rengi Gülü tekkeler
de aratmıya başlamıştı ... 

cMwı:ıeleyh MUnir babaırun 1 
şahsi adavetini böyle urnwni lf.r 
Q&QeYe lçıolıe tntmı.ne i<ıaukışa- \ 
rak dede boba aleyh"1de (Maıbe
yim bUrnıaywıa haiiyclik etsın. 
kşada ioaıdir değlldir) sözünü sıır
rettiğ•nıı; bu sözleıW.in bir .kasta 
malk:nın oJrn.ad>ıi;ını, ancaık dede
nin ~at kayıt ""'erkAnma ay
kırı lııarel<etlleırde buiunduğuınu, 
vak'a gecesi tekkroe bulunan 
RE.n,1tigü.! isınindclc.i ka.dına gadr 
ve tıeaddi ettiğ;, rüyesında gör
düğü liddiası·le muımaileyhayı zev
ci .me;nıundan ta.ilik ettirdiğini, 
bu hareketin de keıdisin:i tahnıi< 
ve ifizaba ~ bir sebep oldıığı.ı-
ıı.u bey.arı. et:ınesile lüzum görul.
dü,l!ü takdirde hlıdisenoin bu k.ıs
mmın da taiıkiok.t için rnumailey
hanın ifadesine mürocaat )ÜZUmu 

olup olmadığının maılıeym hü -
ma:vun oenıtbı mü ·o'.ıkine kitabe- , 
tince emis- ve iş'anna lntizaren 
ı;ıômdilik bir mu.ameleye tabiı 
tu tıuJmadığı a.rz ve ilah. .. 

Paşa, 1ıeloınil cı.:kkatinıi gözlıerin
de toplıy a.-ak. bu kımm birkru; 
ke<"e daha okıudu .. Şu cümle omı.ki 
mabeyn ferijl;:ni 'k.amçıJ.amış, dO: 
nıık hareketlerini 6ilmiş, dev • 
letlüyu heyecana d~tü. 

Ahdülietta.ıı Paşıı artık baŞka
ıt.lbin yanında faz!a <kıramadı. 
ıl:Iaıftalardanberi devam eden dü
şiinceli tavrından bir silkinişte 
kurtulup, yfuünde apaç<k sevınç 
ve haz şjmşek!C'l i uçu.ştwcoıra.k a
yaf:a kalkiı: 

- Ben, burııları bir defa oku • 
y:ı.yım. İoap eden tedbirleri ala. 
YJm. Mütaleamı tahkika.tın neti· 
ceıifo birlikte sittei semyeye ar
:.xxlerim! 

Dedi. Tahsin paışarlan ayrıldı. 
ilııo<ıax gfui gen.iş e.dmıkı.r la. merdi 
Yenleri çı.ktı. Kendi dıtircsıiıne geJ,. 
di.. 
Paşanın aşı:rı derecedeki se -

'7incine, heyece.nına, haftalarow:ı.-

1 beri iz~ aNıtı~ h.lı:. türlü b~ 
ıramadıgı Rengigüılun ısmınıi Jur
ııakla görmesi sebep okno.ıştu. 

Demek, dedenin söylediği ha
lıi.i<atti. Dede babaı, RengWilün 
mulhaırrem mü.na&ebeti:le tekke -

!erden birine gideoeğiıri hstir -
miş, or>U aş ~!erinde aratmıya 
b<ış'.J3ıllill>tı. Hiç şüphe>.z Rengi -
gül de, .Joondisini (~) eden 
deder.!tı k<ı;ranndan sonra, Meh
met Afi Hilmi dedeye mı.ıti ol:ın 
babalarcro.rı biriıı:n y aD'.l>a gide
mı:ı·eoein iQın, ihtilaflı O:nılıund uğu 
Münir bı;banın Sütlüce daı:ıi'ihını 
seçmiş, oraya devama .t.'3Şlı.mış
tı .. İ.şte btt tesadüf, m"beyn feııi• 
ğine dü.~ce ve ız tıra-p saatleri 
ııeçirten araşt:ırmruara nıihayet 
verrrits bulunuyordu. 
Paşa; talı!ki k:; t evrakını J:xıı;ın

dan sonuna Joodar olmdu. Valk'a 
hakkında ly'ce mafunat edin<h 
Zaptiye N :ıız.ırnıa vazdığı resmi 
bir tez:kıerede meselenin bizzM 
mabeyİDCe tahk!:ıki içf.n Sütlüce 
dergahı ıxıstni.şin• Müntt baba ile 
vak'a g'0CeSi orrufa buhınan del'
W,leriaı ve hatlen Sütlfü:e kMaı
kolhanesinde nıezaret altı.oda bu
loodurufan Merdivenıköyü tekk& 
Siı müritlerinin ayrı ayrı ve mah
fuzen Yıldıza göndcıiılıme!.erini, 
yine va.k'anm şahL tlcr'..nden olan 
~ıkırdıaın Tiry al ile Renl?'igüılün 
de yine ayni ~kEJde mabeyne 
gönderilmelerini b.ıldiTdL 

Tezkere Zaptiye Nazın Şefik 
P.aı,anın ıelne geçer gC(."mez der
ha-1 i.şe ba'i'la.nıldı. Ertesi saıbaJı. 
zaptiyelerin muhaf.r..ru;ınd~ k"
paıl:ı m-abalar.Ia bütün dervişler, 
Mfuı:i.r baha ve şahit b~cılar ayn 
ayn Yıldıza getirilerek nuııbeyr.ıl 
hümayuna teslim edildi 

Paşa, tezlreııı;yi gör.dC'I"lı- gö11ı
dermcz sarı>ydan ayrılmış, aylar
dı;r uV-::ımad:;ğı Jkyui'tluna çık
mış; o ~ü muv:ıH31kıyeti, Ren. 
gigülün iızinıi buılıu.şu ştrefine lbir 
kafayı kirişlomiş, Konkordiyada
geç vakte kadar ıiçmiş, soma dai
ı-001ne dönıETe>k ya tıaiiına girmi.<;ti. 

Ertesi sabı:'h, güneş henüz yiiık
sel:rken paşanın oda kapısı v"1rul
du. Dışardan bir yaver arzetti: 

- Paşam.. Tahkik.at icn>sı için 
celp'.erine lüzum gördü/tünüz 
Sütlüce den.~'i':~ ıııtti.rildile<". İ
radenize intizaren malıeyna hü· 
ma:yunda bekleşiyirlar .. 

(Ark~" va~) 

FAT1H 1KiNCİ SULH HUKUKi 
MAHKEMESt SATIŞ MEMUR- T AKYIM ve HAY \ 
LUCUNDAN: 1 1-~~~~~~~~~-I 

Hiiısey.in .!l'e Rıabi.a:ııın münasa- 20 Nisan 
ıt<ıben tahtı ~la:n.ntla bulu - 1 C U 1\.1 A R T E S t 
oan Z :rrirlı; ikuyuda Eski Ali pa- Hicri: 1351 .Rumi: 1351 
63 ma:hal.ıesiıııde ş:mdi Karabaş ı 4 üncü ay Gün: 111 Nisan: 7 
ma:lı.allESinin eski kili~" }"f.ınd k.a- Rebiillevvel: 12 Kasmı: 165 
~~ ıbıı.hı.22 t ıdcağında eSki 26, yeıUı Güneş: 5,13 Akşam: 18,54 
= - N.o. ahında düklkaru bu- Öğle: 12,13 Yatsı: 20,31 
ılunaıı 792 llra anuıhaımımen kıy- İkindi: 16,00 İmsa" k•. •24 
metUi bir ıtıamfı Kürkçü D..baıbil .., 

- HAVA VAZiYETİ -banEBi ve lbir tarafı şekEro Ha -
ıçırt Orun lba:oosi b:r tarafı Saraç 
ıAılmıet ıeıf. ha«ısi ve ılıir tarafı 
4'ariıki am ilıe mahdut (zemWı katı: 
eıe-mirııi kısmen mtcnıner döşeli ko
rl.lm üreriır.ıle hcla ve kuyu bulu· 
nan bir ıınu11bah ve mutbatıtan 
hr lk:aıpı t lı ıbahQEl)'e çıkılır. Afir 
lna lk.aı1ıta mı oda ve b.:rinci !katta 
bir oofa frrerinde llfr oda ve ta• 
vmı arasında di,4•.ır bir _pdadan 
hrat elektriği bWuııan ahşap 
ıııv "'1.ı tamamı Hüseyüı. namına 
mulkayyeıt buluııııaını K<~rde 
!Karabaş :nıahalJesinın Çıkmaz 
iİımam scıkaı'{ında eski 19 No. iki 
tarafı ıt.arik:i am ve bir tarafı 
Zc:ııııeıı arsası ve lbir kısmen ta
:rafı Kaıdri.yıa arsası ,ıc mahdut ta
ıpu kaydında arsa hiilıen üslündıa 
ili katlı ka.rg.dı.an<! (Zem.n Jtat
lt.a ı:lk.i. oda bir mııı~baıh ve birinci 
lkııt.t.a bir k:oriıdor üııerinde üç oda 
bir Jı.eladan >baret. 41,75 sahasında 
w 533 j.;ra kıvmet.ll'lldeki harap 
ııam"ı-e muılıta<; >Eıv i].ı Faıtih1ı..~ Ho
ca Hıeyredıdiır> maıhaı.ksiıııde Mal. 
ıta ÇIU'ŞlıSIDda 19/23 No. bix tarafı 
'.Hamı ağ®ın dükkBnı bir tara
fı 21 No. Mustafa düld<iinı ve 
bir tarafı bezhaıııe ve .tarafı rabiıl 
ılıaı"ikD. fmı ile ıınahdut 1925 ada w 
14 ıııa;rsel No. :ııemW toprak yan 
~ tıavaru. >tonoz lıl.ttn"".r ve cep
l>cetn<le kırma aılışa:p J<epena, bu
baııı ve .iki yüz elli 1ra muham
men kıymeti olan kargir dükıkiin 
izalci ~yu ""'1Ulında: 

A - Acık a.rttı.ıuna sııretiylıe 
mahlkl.m~ .J:ııa.s J<atibintn odasında 
30/5/940 taniıhine ıınüsadif P"r -
ııembıe günü saat 14 den 16 ya 
kadar muhammen /,}ımetlıerin 7o 
"15 .i:ııi ibu.ıdui:'ll taıkd rde ;ııalesi 
y<ıııııhnak üzere iııtideki şartlar 
dalıı.-.;i.nd.• saıt.OOoaJ<:tır. Şayet 
o güoü merzıkiır bechıL bulmazsa 
en son '31'1Jtwarun ·tihhüdü ıha.ki 
kalmak üzer.: 14/6/940 tarih.ne 
müsadif ouma günü saat 14 den 
16 ya kadaır ayni yerdtı•'&inci artr 
ıtımıa yapıl.aralk en !.:Qk ar11tırana 
tibalıe edlecektir. 

1 - Bu gayr~ıııkulm- üzerin-

Yeşilköy meteoroloji is!»yo -
nundan a1ınan malumata göre 
hava yurdun Trakya, Ege, Akde
niz kıyılan ve cenubu şarki Ana
doluda az bulutlu. diğer yerler
de bulutlu, orta Anadoluda pek 
mevzii yağışlı geçmiş, rüzgarlar 
orta Anadoluda cenubi, diğer 

yerlerde şimalden hafif esmiş _ 
tir. 

İmtiyaz sahibi ve Neşriyat Di
rektörü: E. İZZET. Basıldığı yer: 

SON TELGRAF Basımevi 

lstanbut C. Müddeiumumili -
ğinden: 

İstanıbula gı.:ıfıdigi anla.şılıan Ge
libo>U ceza hMdıni ZiyaWıdin Ö
ğütçünün hemen mr. ımum~.ırn.:
zıe ıınüracaıaiı. 

de müscooel ve gayri ııniisıccceJ 
bak sahlp Jeri.ııin ıtarfu:i iJfuıdaııı 
ruba.ren 20 gün zarfın.ela m<ıınu.
riytıtimt.~ müraca.aıtla haklarırııı 
ıtesl>it ıortıt ?11m!le.ııi hizııındı.r. Aksi 
ıtakdirde gayri mfuıeccel hak sa.
biıpl?erj payl.aşmadıan ihaır~ bıra
lkıı.hr 1ar. 

2 - Artıtııma peşin para iloo.ir. 
İşlira'k ecl. ı::ı.. ıklıer YÜ?.de 7,5 n\s
lbeıtinde pey v><ıreceklerdir. 

3 - Müsl:tiri ib>;>d,eli i!halıey .• mi
arlında vemıı:diit takdirdt ihale 
fcshediJv ve gayriırn•nıkul yeni
den arttırmıya çıkaı'>Jtr. He:r iki 
•Jhal-e arasıında•ki fr.,.;, zruoax m~ 
ıteridun bil:ii hüküıın alm ır. 

4 - Yüztle 2,5 tellfıliyıa Lllı 20 
sşnelı.ık Evkaf taviz bede ti müş
ıter've ve tar.ilıi ihale~ kadar o
lan maliye, ev<kaf ~·: b: ~e<iıve 
vergllı<r.: hissedııırlıara ait:ı.ir. 

5 - &ıı:r>tname ~ •'.t> -
ibaren hesikesi:n göreb: 'Iıeceği Slll"ki'°" asıJct.ır. Faz.la mallm:ıat almak 
:i'Stiyenlier ~ 137 No. ile mı;~ 
muriyetiınıize müracaat etıımiliı<i:!r-
101' (2ô284l 

• 
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20 Nisan Cumartesi 
13.30 PTogram ve memleket 

saat ayµ.n, 13,35 Ajans ve mete
oroloji haberleri, 13,50 Müzik: 
Serbest Program, Çalanlar: Hak
kı ~n, Hamdi Tokay, Ha
san Gür, Zühtü Bardak.oğLu. O
kuyanlar: Safiye Toka·y, Celıiı 
Tokses, 14.30 Müzik: Riyaseticum
hur bandosu (Şef: İhsan Künı;er), 
1 - Sellemck: Marş, 2 - G. Ma
quis - Güzelim (vals), 3 -Rossi -
ni - La Gazza Ladra uvertürü, 4 -
Verdi - Maskeli Balo operasından 
fantezi, 5 - ..•. - Şarkı). 15.15/ 
15.3p Müzik: Cazbant (pi,), 

18.- Program ve memleket 
saat ayarı, 18.05 Müzik: Radyo 
Caz orkestrası, 18.40 Konuşma, 
(Yurt bilgisi ve sevgisi), 18.55 
Serbest saat, 19.10 Memleket sa
at ayarı, Ajans ve meteoroloji ha
berleri, 19.30 Müzik: Yeni şarkı
lar ve saz eserleri, Çalanlar: Hak
kı Derman, Hasan Gür, Hamdi 
Tokay, Zühtü Bardakoğlu, Oku -
yanlar: M ejharet Saqnak, Tah -
sin Karak~, 20.10 Kon~ma (Gü
nün meseleleri), 20.25 Müzık: Fa
sıl heyeti, 21- Müzik: Halk tür
küleri, Sadi Yaver Ataman ve 
Aziz Şenses, 21,15 Mü.zik: Küçük 
orkestra, (Şef: Necip Aşkın), 
1 - J. Strauss - Bahar Sesleri, 
2 - Froıız Le/ıar • Gottergatte 
operetinden potpuri, 3 - Wenin
ger - Volga kayıkçılannın şarkısı, 
4 - Bruch ·Kol Nidrei, 5 - Paul 
Lincke - Darılma (fantezi,), 6 -
Paul Lincke - Venüs (vals), 22.15 
Memleket saat ayan, Ajans ha
berleri, ziraat, esham - tahvilat, 
kambiyo - nııl;ut borsası (fiyat), 
22.30 Konu§rna (Ecnebi dillerde. 
yalnız kısa dalga postasile), 22.30 
Mü::ik: Cazbant (pi.) (Saat 23 e 
kadar Yalnız uzuıı dalga postasi
Ie), 23.25/23/30 Yarınki program, 
ve kapanış. 

Askerlik işleri 

Askere davet 
Beşiktaş Askerlik şulx1sinden: 
Askerfk vazi-ye>tl,ırini tıesiırilt 

etmek üıwre su.beye müracaaıtları 
~ıvvekıeı i:ıiın eıdılımiş o'ıan ja.ndm:
ma eratJ>ııım. Silll'kedi•lmek üızere 
25/n:isan/940 l{iinü s:ııhah sam 9 
da şubemiııde hulun.malan tek ar 
ilan olluna.ır. 

Tuvaletinizi yaparken 
Pudra altına daima 

KEM 
PERTEV 

sürünüz. Pudrayı sımsıkı tu
tar ve akmasına mani olur. 
Yağlı ve yağsız olan tüp ve 

vıuoları vardır. 

1stanbul Üçüncü Sulh Hukı;k 
Mahkemesinden: 

940/722 

AJımQnyada Dresc!en şehrinde 
(A G-31.e l~ Commandıe No. 97 
G. D. İ.) ımarkalı 9 ıkiınunu'Nvel 
937 rtıariıhli ve 7320 : 21 No.lı 
saındı!lc &ud 187 kilo Smyrna 
vapurunun 129 uncu seferi ile 
10/1/938 taı-m vıv 307 No.'.lı kon
şJmento ile . ki sanclık eczayı 
tıbbiymiırıı gümrii$(ünıüııe l'l·ırniş 

~ltDA• 

İstanbul Beşinci icra Memurluğundan: 
Miıkaaı Don.lkyeaıın, İsraiıl Asııastasva.ndan ~ (12000) .tirıa mo

kabilinde ııı rinci d..-ecedıe ve birer sene vade iJıe ~k t(\istıeTdifıi 
ıııııyriım~nllruUerin .Şbu ıipote:k ~ ~!il dbl&!l'ı 2280 
No.lı ılı:anun hüıkmüne ,levf.kaını va:ziyıeit ve tıakxl:in ikıyımt muamele
rı ifa etti<-;Jerek paraya <;'t'Vrlımesine atan:r vıer lınişt.ir. Pa,-.aıya çev
rilllınesme lkaraır V\.lr len .ıayr~ıı:ıkuılller: 

l - Feneıtie Tahta ım.inai\:ı mahallesiıin Fener cnrldesioıdl.· es-
ki V'<' yeni 56 ka-ııı mı:ınarah oı::up 'bir ıtaro.fı Şakir 
m a iı a z a 1 a r ı ıbir tan-afı yıol ve ·bir t a r a f ı Şaık:ITin 
Kule ımahall.ıi ve tarafı rıalıbi: taril<i am ile ımahclut Ha!l"em€ıvne mül
hak el&ıaç i!br<ııhim ef. ve lru'.llıi'i :rem.in vaikıfından b.r ibap ba.n1<ı ve 
tıaJırında. v.iılci kille mahallidir. Bu ı;ıay>'meıı.Jc:ulür> evsafı: Munkfır 
gayriımenık.ul bodruın1a beraıber ~ ka1lt:an ]baret oliııp, roın.:.ı. katı 
ce,'.llıedı..n çili l<anatlı dem.ır J<a;ııdan l(irilir. :ztımini muza:!< l:ıir 
antre 4 ıbasamaklı meımıı:.- merdiven'.Je çııkılır. CaıınElkanh lbiT oo -
fada iç (çe .İlk.i oda ve bcdruıın kaıtıa in~ill ımerdiven, bodrumun solııa
ğa ıka;ıısı muvcuıt olU"p bu kıoridorda bir od:> bır mı.rtıb3h, bir çama
şırlık, bir he'.Jii vıe o<lunluktaın. ibaretıtir. Birinci kaıUta biri büyük 
lıki oda, ikinci ikat'l,a da ufak bir sofada biri ballkaııJu ü~ oda bir he
.la ve bir ıınenüven ortasında camekanlı bir ~ı. ü,çünoü kat: Bir 
OOa zeımıin.i çin1 ikaıpalı ve çama.şıtllık bir !banyo mahallinden ib=~
lır. Bina ık:arıt.r, dıııvar ve tavan1an n.ak!ka.ş.lıdır. Bir>nc; kat cum
balıdı.r. Bodrum vı:. P:n.in k..tlarının pencereleri demir 1)3rmak
lıkdır. İçeride ~ılektri!k vtı 1ıeıık:os tesisatı vardıT. Sahasının tamamı 
68 buçuk ın<ıtııe ıınuraıbıbaıdır. Bu gayıriıınenkulün ıtıaınaıınına (6000) 
l'.ra kı,ymet taıkdir edUıın.ştir. 

2 - Gerıe Unkapanında Haraççı Kara Mehmı.t Mahallesiniroı 
H saıraıltı sokağında <ı&kı 7,9 yen. 9 No!lı olup 1 tarafı Sarraıf <.daı;ı Troo 
\l'e sairenin hwap mağazası bir tarafı İbrahim ve bir ıt;:,,, afı me-z
kiır harıe ıile vı.:- tarafı raıb .\ H.sar altı sıcıkağı ile mahdut Evlka!a müL. 
ha:k Sııl.ltan Selim kıııld>ündı •. m:ına.- Secaattin carniı şerifi ve sırf 
mülk ve ınezıkfır numaralarla rnurokkaıın duhani gediğinden münıka
)jp bir baıp ham:ıııin 1800/1920 sdıaninm evsafı jlllldan i:lıaretıtir: 

Zı.m:n .kat: bir Koridorda bir oda bir muı!lbah, birinci kat bir 
oda bir ıhei5, 1Jtinci kat ufak bir sofada bir odadan ibarettir. Gay
rirııeıkul karııir o up harap ve esk;dir. Kaıt ıkaıt kiraya verilm<kte
di:r. Sa!ıasının tarna."Jlı 32 metrızı muraıl:ılbaıdır. T;>k:dir olunan kıy
met (1000) K.-.axiıır. 

3 - Gem Urılkapanındo Haraççı Kara Me'lmıet anaılrallesinin H'
&a'l" ııfltı soıkaığ>nda 13 yeni 21 No. lı kargir dıeponU111 ikaıdastro 'kaydına 
~re: Şimakın ~ parsel N o. d;,ıpo garben beş parsı:a No.Iı arsa, cenu
ben yol ile mahdut 52 ımetre murabl>aından 1ha.""tt kiı111?İr depo olup 
evsaf vıa mesalıaısı şundan iıbar<ıttir: Meıık:Ur haaıe Mb n ahırdır. İçe
risi Tarıos ikernerlıi zem•:ru çirnentohı kapı ve penctııı.l'.eıı dlıınir v•ı 
demir paııın.a;klıklı "'-' kepenkli harap ve esk1dir. Taımamı 52 met
re muraıbbaııdır. Kıymcıti (600) liradır. GayrimcırııkuJ~:rin m{IV
k.Jeri ve va.zi·yeti hazıraları ve c' vaı· haH hazır <'llllliık alını. ve sa-
1.ııı:n fiyalioarı göz önünde tulu'larai< h& ibi:rin n tamamlan na yukarı
daki k:ıyrreth· fakdlr edilm l'}tir. 

4 - İ'!l>U ga.yr.iımenku!Lırin artr.ırnna şarlna:mdcri 30/4/940 ta·ı"
lrin<le:ıı iıt haren 38/3188 No. ~.ıe İstar.hul &-ş·nci ıcra dairesinin mu
an1.rı ınuınaırasınd.a hcı'kes•n görehilm:ı;i için açıık.tır. İlanda yazılı 
okıniardan fazla ma'iiınat a1mok istı:ven 1u·, i.Şbu şarlnaımcye W• 
38/3188 No.Iı dosya üze.<nde.11 ll'emuriyatiıntize rnüracaaıt etıneHdir. 

5 - Arttrııınıya i.ı'J rak iı;:n yukarıda yazılı kıvımct1n yüzdı:• 7,5 
nmbeLnde pey ~ya M.ıl:Ji ıbir Bankanın trıın.>nıaıt ımektubunu tevdi 
edee<>kıt':r. (Madde 124). 

6 - İpotek s:ıhib; aJacaklılarla dii(er alakadarların vı.:ı irtifak 
ıı.aadu saıhiplcriıı.i.n ııaı:vriımcnkufJ üzerı'nlkki haıklarını husus(Ylı faiz 
ve masraia dair olıaın iddalarını i.<;l>u ilan tal' ihindcrı iltib••'ın 20 gün 
içinde evrakı müOOiteleıtyıe birlikrtı.:ı meımıniyeıtbni<ze b ldimı1-~•cri 
icaiıEder. Aksi ha.Jtl tııııkları ta,pu sicil yle saıhit O.lma.d.OO;a sa.tış be
deliırıön pa.ylaşmasmdan har'ç kaJır.ar. 

7 - G&ıterilıen gün.de arttuvnıya işt:iwk c.dt-ınf~ artıtıııma şart -
n"'"""6ini okumus ve lüzuml<u ma.Ilimatı. almış 11\.ı ıl>unları Uımamfını 

kaıbuJ etmis ad v ,ı ittbar olunurlar. • 
8 - Gayrimeıııkulltt 27/5/940 tarihinde ~ 1(iinü sa.at 

14 den 16 kadar Be•I ne; kra memıurlıı.$ında üç d!ıfa .ba4!rı1d1ılttan ron
m ~"' çok as:ıtıtırana i.hale ediftir. Aııcalk artıtımıa b~rlı:lli muhaımımen 
kı.yıınetiıı yü'ZJ& 75 imi bulanaz vey._ satış isli.yenin a,Jıaeaığına rüçhanı 
o1an d iter eJıacakl{ıax bulunup ta bedel 'bm{ıarın bu l{a.yriımenkuıl .ıe 

temin edilttnıi.ş •aı:-acaoklarının ım~aınıuumıdıan fa2laya çıkınaız.:sa en <;dk 
artltrııanın ıtıc:aih.hütlü ba.k.i kalımak şaırli.'Yle ıaır!Jtınma 15 gün daha 
teandit ettirıiler<.'k II/6/940 tarihinde sah giiınü saat 14 dl.ın 16 ya ka· 
dar İstanlbul Beşıınci iıcra memuxı uğu oıdasında, al't:tıııına bedeıl:ı saıtış 
iSI: yaııin alaca,ltına ruç>hanı olan diğer alacaıklıların bu gayrimen
kul ı!ı..'rJ>e1 ~ edllmı:Ş alacaklı ımetımuıundan fazlaya çık.maık ve mu
lıaımımıcın ıkryııne!.i yfude 75 •;ni tutmak şartiyle en 90k arltırona Cılıa.

le cdılir. Böylıe bir bedel elde <dS\muzse lli:ı.lc ka;rarı fmho1unarak 
kLıııd \Sirul.m evvı:l en yüksek tekl :ille buluna>n 'kiıınse, arzetm:iş 01-
duğu l:ıedelle rumıya razı olursa ona, razı o'lınaz veya bulUınmazsa 
hı.men 15 gün müd.dıeıt.."e a:ttnmıya çıkarılıp'"' çıok artıtırana ihale 
ulılir. İki halı arasındaki farO< V'Jil rgıeçt.e'1ı güınder için yüzde 5 den 
hesaıp ol:ımacak fanz ve di_"er zarar'ıar a'Yrıca hükme hao. ot ıka!ımak
sızın meımuriy~~iD:niZQ,ı alıcıdan tahsil o:Lwıur. (Madıdc 133). 

9 - Alıcı arttıııına !bedeli hanicınde olıarak ya,]l!l'!Z ~aıpu fıeraj! 

lııarcını 20 sen<!ri<k vakııf taviz l:ıedeDni vı;ı fil'ıalıe il<aTar pullannı wır
miye ımedllillrduır. Mü.'ernkim ver~e.r Jlener ve çöp tella.ı.~ rosnı''n

d l!l müıte\ llit beled Ye rüswrm w ımütıeralldım vakıf icaresi alıcıya 
a]t dtmaYLJ> artttırıma lı<.'delıir.den 1ıeıml olunur. İşbu gayrlmenkullEır 
yıııkarıda ııösterilen tarihte İsi.anbul Beı,ı'nci :icra rnırmtırluğu odasında 
bu ilanda göstcril.n arl.tı:ıma şartnamesi dall-esin.00 satııl.aıcağı (ıii.n 
olunur. (26283) 

-

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı İstanbul 
Levazım Amirliği satınalma Komisyonund n: 

1 - Mu!-it"lif tip \l..ı el>' atta 60 •taıne kamyonet lastı ği 29 nisan 940 ! 
pazar~ si ııüniı saat 15 de kapal.~ zarfla alınacaikıtır. 

2 - Muhammen hedelJ 6901 lli:a 20 lmru.ş ilik taminatı da 517 ôıi.
ra 60 awruştur. 

3 - isteklilel'ın ~· vaıkıtiııdeırı Wr saaıt evvel.ine karlar Vcımt
oa11arını ve 2490 sayılı loaırıunda yazılı vesiıkaJar le teklif m.ıktıııp!,.,. 
nnı Galat.ada Mumhane caddesinde İibııaJı im Rifai hanmıdaık:i sa.tın 
alma mn.isyıonuna vaıımiı; bıı.Jıınınaları. lazmııchr. Şaırıtnamesi ıka-
misvondatl!r. Hnr l!iin j!Örüleblir. (2894) 

ve hunun llroınşırouıtosu z(Yaa uığ- !!!!l•lilll••••••••••••••••••-.;•a:ıaımı! 
roımş .bulumııası h;ıscbiylıe mah- 1 
kemıtııni:ıx:len. z.iyaa uğnyan kon• 
şiıınenlonun iptali Jl ı ycrnsinin 

lnhısarıa r Umum · MüdürlüQUnden 
·Jtasınm ta'Jep eciilrn.:Ş 1bu1Uliııdu- =---------------------Elll!!!::r:ı:...I ğuııdan kliYfİYet Tioaret kanu- Muhammen B. % 7,5 teminat Eksiltme 
ınunun 638 inci ıınadd.Gi mucil>ın- Cinsi Miktarı Lira Kr. Lira Kr. şekli saatı 
ce m<ıikiır lroıışimct}to h<:r lci- ,::::;:: __ __:::.::.=~----=---__;:_:_:_:_ ___ _:.::=_...::.:::::::_ 
anin elınde .ise mahk meye iıbrazı 
ve iıbraz edilıınoo .g i <takd rdb 
ıı:nuayyen olan ıınütld-ıt.in h>ta• 
ıınındıa ~µtaline ikarar ver le!'.ık 
nüshıai san~ verdirile<nı!i 1.fuı. 
olunur. (26008) 

ZAYİ - 928 ders yılıında Vefa 
Orıta ~ nl:ınış olduğum 
diµlaın=ı zayi (!ttiım. Yenisini 
ıa.Iaoai(mıdamı ıooks nin hükmü 
~tur. 

Hasan Tahsin oğlu 429 
No.lı FEVZt 

Bıra ı;ıaıı<lığı 10.000 A. 42.400.- 3180.- Pazarlık 11 
B ra k.asası 11.000 A. 

I - Şaııtnaııne ve nümunıelıeri m:ucib:aı.:ıe biı-a sa.ndı.l(ı ve kasala-
rı pauıırhlda satın alınaca!kıtıx. • 

II - Muhoo:ıanen lbedel'~ muvaldkaıt. terını>ooıtı, pazaııJ:k saati hL
zasu:rla y32tl:ıdır. 

III - Pazarlık 26/IV /940 cuma günü İstanbu>lda Kaıbataşta b
w::ıım vo ımübayaaıt şulıesindeld ahım lııcıırl:sv.ın,UJJda yapılaca'k:l.ır. 

IV - Şartnamesi her giimı sözü ıııeQen .lıevazrm şubesi w=.e
sL-ııilıım ve İıımir Ankara baş müdün1üldeııindkın 212 kuruş rm.ıkahlli:n
de aılıoobllir. Ve nümunelle- de levazım şulxsixle ı;ıörülebiJ:.r, 

V - İstekl.Jleıriın paza;ı1 ıık dpı. tayin oluıı.aıı gün ve sasıtte .ka.ııu.
ni vesaik ve yüzde 7,5 güvenme paıra1ariy'1eı lıirlıikıte meZkUr lro-
mısyon'1. mür:ıcaaıtlaırı. (3005) 

20 NİSAN~-

· ·· ··· Denizcilere ilan 
lstanbul Mıntaka Liman Reisliğinden : 

Ahı.ı1kaıpı açı~mda betıık MarıJVe.l!l'at10 H3<..,.danpaşa açığında be· 
bit Mfllriyetıta v~mrJ.an enkazının b~nden itibartn <paT<;alanaralı: 
iılıracı ameJ.lyesın.e başlanacağı vı. bı< pıurçaılıama i:şi.n<k> diınıarnit is
tmı.aı ed:iliıceği ciıhetle merokil:ıen iş'a.rı .aıh""-' kadar bu sahada u-
>ıaıkrtıan seil.ır •itmeleri l'üzuımu ilan d:ıull<l'l". (312f!') 

T ürkiye Şeker Fabrikaları 
Anonim Şirketinden : 

Aşağıdaki işler müsait teklifte bulunacak isteklHtte ihale 
edilecektir. 
1 - İzmitten İstanbula deniz yolile şeker nakli 
2 - .Samsunda vapurl:ıra şeker tahınili 
3 - 4tanbuldan fabrikalanmıza gönderilecek muhtelif ticaret 
eşyası nakli. 
4 - Sirkeci, Derince, İzmir ve Samsun limanlarına gelecek olan 
maden kömürlerinin tahliyesi. 

Bu İ&leı·e talip olonlar şartnameleri Taşhan üçüncü kııttaki 
Büromuzdan ala bili: ier. 

.Şeker nakline ve tahmiline ait teklifler; 2 Mayıs 1940 perşem
be günü, muhtelif eşya ncldiyatile kömür tahliyesine ait teklif

ler de 6 Mayıs 1940 pa,artesi günü saat 11 e kndar Büromuza ve
rilmelidir. 

lstanbu) 3 üncü icra memurlu~ndan : 
Ziya paşa oi\"1u Fuad ile zevcesi LUıtıfiyı:ın!.n ü:reı .nde kayıtlı oluı> 

iB001osalki 'ye '6)01ıek.1 i ~ Bodosalkinin dahi K!<ovu'Jos K3'basakaloğ
!ıuna olan lxITT:uıı.dan dolıııyı işbu ipfııııdan (fı630) Era ıbed:;.ıli ktymeılı 
mına üç yeınin'J ehli vukuf taraotek alaıcağı hacwlunllP W> taıma
ıtakdi!- olunan Büyük Adada Mad':ın mailıallesnd~ eski Bağçuvanoı:tlu 
~ı Alıp AsWı sokağır.da 50 (56) kapu, 59 ada, 9 parsel No.L:ır!ıa 
murakkam ve hududu kadastro plfuıı gıibi mahdut ve 90 :ınclr,ı ııım· 
raibbaında bina ve 1066 metre mua::ııblxıında ıbalıce ki, cem'an 1156 
metre murabbaında ol.lan baılıçe.li evin aıı;>k a!rbhrnna il:e saıtıl.ınasına 
!karar veır:ilm ştir. 

Haıııe çift k:maıtlı demir parmelkh ik.apuıdıan l:ıalıçey\:ı girü •r ve 
bahçeden ahşa'P olıan gayı-imen!<u'.le lhir ikıaıpudoo:ı ııeçilir, zeıın in kıatın.
cb: Bir oda ıiıki od uıı ~ kömürlük malhalli 

BİRİNCİ KATINDA: Bir safa Wıeırinrl~ üç oda, !fr hePa, teik kur
nalı a.aıturka bir hamam. 

İKİNCİ KATIN.DA: Bir sofa üzeriııd:e. 4 oda lb'r l1 ıLl, vaTd•r. 
Meikur gayro'menkul ahşaıp olıuıp birinel kf.lta ba~'" rıer

mer basamaıklı demir p:wma!klık lro:rılrulııklu merrliv(ti"Je çıkı.;r, zc
mint kar\s·ımoo döşeli ve demır paııma:khk lrorkulııklu 1 samanlık mEV 
cutıtur. İkinc. kaıtın ceph~ ve arka tarafında ahşap karkulıuıklu b<ire;r 

• •kon oldufıu gibi •biri<'.c katta sol ıt.aırafban ayrıca 00.hç:rl n ilave 
cd. ı r.ı ~ runş<ıq) merdiven).; ~ saımaınlığa çııkılır. İç 'nd elek
tı L~ ks:satı mevcut olup f(ayrimeıılkuıl k>S'ln(n taımire ımuht.1otır. 

BAHÇE CEPHESİ: Kar_gir dıvar üzerime d:em'.r pa<Ynal<Aklı ve ~ 
vı.:ı seli ;t.ıudutl.arı kargir duvarla rn.aılıdut ve iç nde ev tulumbasını 
havi ıbir ·kaıııu ve ön tıaırafında tek katlı ıka~ir el tulumba ve sarnıcı 
lhaıvi aloııtu"ka mııı1Jl:ııa'k ve bir çaınaşırlılk ve ıbir hela i'..le. ttisaılinde l:ıı.ır 
odıa ımıevcınıtur. Mı.ızkii:r bahçe munta:ııaıın tarhlarnnış v" iç>ııdl!ı 

8 cam ağacı ile ımuJı.telif cins meyva ağaçları ve çiçek fidanlan 
vardır. 

1 - İ.şbu gayr'menkulün artıtımııaı şartnaınfl>i 24/4/940 tarihiın.
dr-n itibareır> 938/4379 No. il:e dairemiız.in ıınuaıyyen maıha}Jı:rırlıe her -
kı.-a·n görobilmesi için aç>ktır. 

2 - Artıtırmıya i.şt:rak için yuk;aTıda yazıl'o !kıymetin vüzde 7,5 
n \sbetin.dıa ıpey veya Milli bir Banksmn ıtı<ıminıat mektubu trnrdi edi
lıecelciı:r . (Madde l ı4) 

3 - İn<rtek saıbibi a!acakl:ıkı..ıa ~iter aJaCBlklıların ve mtüa hakkı 
ııail:r!pletlınln gayrimer.ıkııl ünırindek:i hıaidaırnıı ve irtüak hak1arını 

hususiylle faiz v;; masrafa dair olan iddı:.aI.arıru işbu ilan tarib.Jııden 
itiıbıarm 20 gün i(lnde ~vraıkı mfuıfjıtıeıJerlyJe birliktı meıınuriytıti· 
mize hi1diııınelerj ioaıbtrler. Altsi ha ilde hahları taopu sicilll'· ile !'ahi~ ol
madlkça satış ibedel:iııı, n pıeyolaşınasırııdaa:ı •ıı.ar;,; lkablar. 

4 - Gös!t.ırilıen gündı• artıtırrnıy.a :iştirak edool!er -arttırma şart
rı.aane.9 ni okumuş w lüzumlııı mal!Umat alıınış ve bunları taııruııır w 
kabul e1ıınis addu lt>bar olunur. 

5 - Ga.yriıınenkul 23/5/940 tarfüiııde prnıembt, günü sa~t 14 ten 
16 ya ıkadax 1stanııul 3 üncü icra ını:ıınuırluğuııda üç defa bağnldık· 
~ sonı>a en çok artıtırana :hale ~dl .i.r. Aaııcak artıtmına ıbedeli mu -
lıanımen !kıymetin yü?Jde 75 İni bullmaız vıeyıa satııŞ tllıyhı:ıin alacağı.. 

na rüçhanı olan d'ğer alacaklıla;r bulıunup ıta .!><def;: bunk ın gayri
ınıe.nkııLb t'Eıı:n;n edilııniş alacaklarının meomuundan fazla!Ya çıık!D""'63 
en çok ar~tıranm teahhüdü baki kal.lroaik üzere arttırma 15 gün tem
diıt cıcli!erek 7/6/940 ta.r hinde cuma. ~nü saat 14 - 16 da 3 üncü 
1cnıa da:oresiınrle artılınruı bedeli ııatış istiyenin alacağına rüçhanı olen 
diğer ıaııacaklıların bu gayrıancnkul ile remin OO:ilımi!l alaoakları ıını:c
muundan fazlaya çılanak şartiyle en QO:lı: aııtıtırana ilhak> edil il". Bu 
beıdEl.i lbıılıına<lığı !ıa!kdirde satış 2280 rıııımaralı kanun ahkamına obev
fiık.aını geı j bırakı.Iıacaıktı.r. 

6 - Gayrtmen!kul keııdisinıeı NıaJk'ı ıolunan. l<'ımse derhru vıqya vıe
r:ikın ıınillıı.ıet içinde ıparayı veııınezse iihale lkaııarı ıll.lshoJıunarak ken
disinden evvd en yük~k 1ıc4clifte bulunan ikian.se arze1ıınü; olduğu l::ıe
dJcrUe aıliınıya razı ruursa ona, razı ollmaz veyıa ıbul11"!1lilazs.ı 15 l(ÜIIJ 
müddetlı.ı a!I"ttırmıyıa çııkanhp en çok ruıtıtırana ihale ~dl lıir. İki .ilıa.
lıe arnsındıaiki faırk ve geQen günler ~ Il yü:zde 5 faiz '-'B diğer Zaret'

lar ayrıca hükıırl.1 haıcet kıaJıınaksızm ımemııri:yutiımizce tahsil olu
nur. (Madde J33) 

7 - Ar~cı arttırma bedeli h"'1icinde olarak yalnız tapu iei'alt 
barcını 20 senelik v:ıJnf taıvcz bedElini ve ıihale !karar :pullarını vı:ır
miye ımı cburdur. Miiıter:ııkiım w;rgiı:.ıer, tenv:irai ve taıOO fat ..,,~ tellii
H·ıe r.,snı.iıııdcn mü1ı ıvelliıt Beledi~ ııüsumu w müterakim vakıf i.oa.
.n.si alıcıya ait olmayıp artıtırrna beıdeLııden ienUJ olımıır. 

İşbu gavıl menkul yukarıda göst.e:rileın tari:hb.' İstıan'l:ıul icra me • 
r;r>ıır1uğu oda5ında i.Şl>u Llan va gösterilen al'ttırma şartn.anıCGi dain."-
sinde satırıacağı ilan olurııur. (26277) 

İstanbul Asliye Hukuk Mah
kemesinden: 

Müddl.;ıi: Ayı;e Zıe~p: Aıksanı!Y 
Liıı:J,l:i, caddesi 30 No. da. 

Müdcil.ıi.aleyh: Ahın.et Oji(lu Ha
lhl Hilmi Üsküdar Suııt.an 'tıeı>e 
Yeni Diinyıa ooka:k 15 No. da. 

Müdı:lıeıi AJl.$C Zeynep tanıfın· 
dan anüdıde.'8.!leyh Almılct of!Ju 
Halıil Hilımi ıaıleyhine açı.lan lboşaın.. 
ma davasına a>t arzuhal sureti 
mürldıe'iaJ.!Ylhe 1ebli.ğ, edil!ınek ü
ızeıre vazılı adresin'.• gönderilmiş
se de muma:ileyılıin ~ i.ka
ıınetıgah.mı terk ı:Je semti m!EıQlı u.
Jıe ı;iıbt:ğin,.n beya:ııiy~,. J.aoo kı
hnım-ası üııerine Htııkııık: 1UBUJii 
ııııulhaıkctıncleri k.anununuın 141, 
1~. 143 ve 183 ünoü anaddLder.ine 
ıtevıflkaını i3'de lkılman dava 8l" -

zıuhalıi ile ıta;hkikat ııürıüırııü gös
tı.:ırir d:wetiye varakıasının ımah
ik.<'1me divanhanes:ne asıJırmısına w 
940/103 ;nu;ma.Nıda kayl'tJı işbu 
davaya anüddei~eyh n (15) gün 
"RQiınıde cevaıp veımtsiııe ka.rıar vE
:rilıniş ve b:ırmudUi karar = -
hal ile davetl)'e varakası mah.ke
ımıe divaıılbanef>ine .asılını.ş ol-

!LAN 
Cihangir askerıik şubesinden 

alm~ olduğum terhis tezkere· 
m in eski Arap harfleriyle yazıls 
olduğundan hükmü olmayıp yeııi 
harflere yazılmıs 11eni suretini 
çıkıırtacaıjımı ilıin ederim. 

V skü.darda Kısıklı Alemdcır 
köyünde Aziz oğlu Me'IY 

met Sanqül 319 

ZAYİ - İst.anbul Erıuriyet 4 
üncü ŞU'be ımüdürfüğünden aJınJd 
oılıduğuıın 31/18375 ırıwnara·~ iJk&'" 
meıt te~"1'ımi zayi etıtiım. Yuııisd 
alacağımdan esk! siııııin hükıınii 
!l"Olııtur. 1 

· lngiliz tebeasından A!fred 
Dece!i.s kızı Mary Decelis 

makta mumaileyh Halil lJiiı]ııııJ 
yukarıda ya:zı:tı mürldl. ~ zarfı:O.
da davıay a cı.:ıvap vererek tah~ 
lk lka't; içln taıyin lkılınan 15/5/9 
ç..-şaıınll>a f(ünü sa"t (10) da ıınab' 
keınem::we haızıı: bulunması ve' 
ya kanuni bir v~Jtll göndeıırıı.es.' 
lüzu.m u tebl \İ! y>?;rine ~.ıçmeık l)". 

zere ilan olunur. (262751)1 
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