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En Son Tel~ rafları Ve Haberleri Veren Akşam Sahip ve l>oş •• ııharrıri: 
ET EM İZZ E T BENİCB YIL ı 3 Gazetesi 

Almanya ve usya 1 ka inavyayı Paylaşmışlar 
Harbi Balkanlara 

getirecek tek 
tehlike •• 
:ımanyanın Romanya veya 

allı:anlara saldırmasını an
t~ ls!_cdikini alamamak ıı; i
~~- lı~tı bir vaziyetin tahad· 
lı Ü6Ü mümkün kılabilir. Fa· 
d:~_b<l~le göz karartısı i~ in
tl ı bır saldırış da ııene 

erde deva olmaz. 

!ıttan: ETEM İZZET BENİCE 
Romanya petr il . 

litnı A. 0 erı ve istihsa
l.le kmanyaya sevki münas•be-

. vu ua ıı.oeıen . ·k·· . . 
hır 6iyası b iı muş ulat yenı 
İslıdadını ~ rana vcsıle vermek 
»ıekıed.r, &ostennekte devam et-

Uavas'ın Alman tel. 1 . 
lıında verd"" b· h <p erı bak-
h; . ıgı ır aber henüz ma- ı 

•Yet ıtıbarııe rtsmen . 
olnı8makl ınueyyct 
~-Yand a •. ra her ~ok dıkkate 

ır. 1 Alnıanyan b"ll don ıo, 1 ıassa Tunanın 
Kilt;~:ıı'' ~eltol w kuyuıarının in .. 1 
l•nrlalı ' .• ~ansaıı, Aıncrıkalı, llo-
d b l gıbı Strınayed:.ı·lar elin • 1 

n unnıasr · d" 1 ıı~kr • ~ımen •fcrlcrdcki 
il.o 'Yalın ağırin,ması ve halbuki 
'4:k~:nYadaıı. her istediğini iıcıl J 
'·Yetı:d tedarık e~·lenıck ıııccbu • 
lt•n .. e bulunması ve ort•, a ,.1. J 

• nıu k'T b " ' lttakt· 1 u at u buhranı nrttır- 1 
dıle ·~ .''· Buhraııın nasıl hol.e-

<eı:ı· b"r fTi ·· ttr 1 , ' ıı muno:.z&aya ntün· 
tnıep~,u~ olıı:ııyacağı, Almanların 
ite de r.ııd ve <lüşünü~lcrinde 
lecekı:~~eye kadlh' ileriye giJebi· 
bir hlik" hakkında buı:tınclen kM'i 
naı.12 1urıı vermek yersiz ve ınP· 
lısadi " ur. Ancak, Almanlum ik
~lc y \•lcplerinl tahakkuk ettir
dut1al'J~~nda ord~larını _Rumen bu
•laz..ı. b 8 da ' or !el:dıt vasıtas: 
llıub •'-' akrekette bulundurduklan ,, -.a hr 
b uıtı adi b. 
•lılıaı. ki 8 .~uka Almanyayı mu

ile ıııut ~uıde altm·· n isbetin· 
l'Uzde :;asır e t_ml.~tir. İh tiyacının 
ll.ıı,y11 8

• 44 u nu ancak Sovyet 
l'ıııdaıı • alk~nlar • italya yollo
~tlıılelıe temın edebilmekt•dir. 
lltıın nıu t İ(lnde hclkı ve orduyu 
ltııını8nı ddet besliyecek stok bu-
m ası har' . t" llııı, Ord ' .cı .caretin dur-
lıeıuin "•unun h~ya'.i : hfy:cı ol•n 
dete S l>etrolltn tedarikinin sa
ltuYtıia;"Yet Rusya ve Romanya 
ıtıii,küJ ~na .kalması Alman vayı rol 
illan kı t' ~••Yete dü~ürmüştür. Al
~ İ~in ma akrındaki hayvanları ia· 
b·ı ll trz· . .' e Balk 1 •nman ve crp,nın 
onünc al anlardan getirtildiği göz 
de hulun~nı~a Ai~nnyanın İ(İn
deıı tczaı/ı:u vaz ıyet kendiiiğin
hıanyayı ur Ve tı•barüz cd•r Al-
b' e•a n .. 
d ır teca"Ü "'" alkar.lara krrşı 
~n en m"'h· .ve . !ldırı•t: n mene • 

lııa u tın arıı·ı d b nh n lk . · e udur. Al-
•ultin<; ken;.n'.arın hrr nevi mo)ı. 
~-t n~edir '· '. ç•kmek mccburi
: '.ııi ınınt~ka~ıııce?aleyh be~len· 

'Yet ""m k 2 rı bır harbe sebe
ııı.ı, Ve e _suref'!e tahr'p et • 
h~ıc Sok gayrıkabili istifade b'r 
b' · ınak · t · 1Ddigj d '. ıs eınez. Bu takd:rde 
t lur. aıı kendiliğind•r. k<sm.ş 
n Alnıantarın b 
alkanıara . u şart kar~ı~ında 

Y~tin lah•ddn_nı~le_ri için iki vazi
b .rinci•i h" b~u lımrııdır. Bunun 
"'"ınak '"•'\.!• .. •eyi hesaba kat
Vtrınck h ~tun dün,·ayı atese 
• •vesı tk· . . . . 
,a~ <.ılduJht . . .. ınc1sı ı • ~. muh-
<!tıorj n,. 1k~~~· Ve mad~ui nıad
hıt.>ip b"· ·•dan tedarik ede-te .zzat teda "k• 

"''-ı.üJ t:t . . rı 1 çar .... sinc 
"'•densiz ı.";•s d.r. Yani aç ve 
tlöQnıesj ve a ı~anın \·ereceği ba ·
l'&<ı:ele • ld ııuz karartısı idnde 

1'"al.at b.!rlma<ıdır. 
d ' oy b' 
«de deva ol ır •aldırı'lm da 

il: tire~i üzer' nıd ıya~af!ı \ 'C harbin 
nııy- • ın c h· tb" . 
it •ca111 •~ika d · r tesır yap. 
anlılar kend/ .": Ni!ıayct, Bal

~ek vaıiyetle ı bertnı Dıüd.Caa ede-
er IUrlü lllad ". Unduk lar ı kad•r 

de düsır.an ~ltnı Ve •rzi mahsulü 
toy del'!:llerd;;• b1'\'<acak kadQJ" 
n11ntakada t :. Terkeltikleri her 

·~ ust .. Yacak ve küİ h ~ne taş bır•kmı-
l~rdir. Bn ,ekildal ındc cokilceek , 
:t.ıclen ise istifad! tedrke~ , Jıniş ara
Yıllorın em , . e ebı lnıek hem 
l.ırda eıııne hem de 

Y~rleşip k . b"l . o sr ha· 
aııı ı nı ıye ınüt 

(llev-. 1 wıc C• 
"~t.ııteı 

~~-=-~~~~~~~·----..... 
denizine de açılmış Bu suretle Sovyetler Atlantik olacaklar 

Sovyetler daha geniş bir Balkan Almanların Belçikaya 
taarruza geçecekler Konseyi taarruzu en iyi 

Ruslar bundan sonra hep cepheden taarruz edecekler ~~~::i1~~~:~~~'.!;:~ paskal ye hediyesi ·•· 
8

1 s t t ht lb h' 1 mayne çarparak b~ttı Ankara 28 (Hususi muhabiri - Alman tayyaresindeki ele geçirilen 
ır ovye a e a ırı a E~~~~:~i~~'§: 1 taarruz .. planı doğru imiş 

.. nü tstanbuldan Bel.ıırada ıııde - ,Almanlar beş gunde sekiz İngiliz vapuru ha• 
cektir. t d 1 f 'I • f h 

Hariciye Veklli, trcııın Sofya is- ır ı ar, ngı tez·e:ıın etra ına mayo attı çevrildi 
tasyonunda tcvakkufundan bilisli- 1 

fade Bulqar B-~vcklli Köseivanof
Ja ı:ıürü~ceklir. 

Belgr:ıda ı?idcccK olan Yu :ın 
B~vekıli General :l.fotaks.sın Ha
ricive Vekl!imizl' Nişde mül:iki o
lacaih ve oradan bdikk! Bclgr~d 
Ridecck~eri ankşıhn .. tı-. 

Sofy:ı 28 (Hususi) - Saracof( -• 
) 

)unun buradan r.cçn1esi hararet ~ 
bek.eniyor. Basvekıl Kfüci\'anof 
İstasvond3 kendisin beldiye~ek - 1 
tir Sayanı dikkat kıınuşmalu ola-
caltı zennedilıyor. · 

Y e.~~i binalarda 
bir sığınak 
bulunacak 

/Nizamna me bugünden
1 

1 i tibaren mcr'ıyet 

Sovyet kıt'aları nın her r ic'etlcrinde bıraktıkları g animetl~rden bir kısım 

Londra 28 <Hususi) - Sovyet , arruzl'.ırdan el<le ettik~ri netice- ' 
ordusunun Ladoııa gölünün şi.ma· 1 leri gözönünde tuta: ak, _daha ge
linden Mant-rhaym hat'.mın arka- ı niş bir taarruza germek üzere ha
sına sarkmak içİn altı l(Ündenbe:i ' zırlık yaptıkları öıtteni!mist lr. Rl: 
devam eden şiddelli taarruzhırının· BİR SOVYET TAHTELBAHİ 
kınldı!iı tahakkuk <~miştir. 1 BA'l'!l . 
Ladoııa bölP'esindeki muhaı·ebe- 1 Faris 28 (Husu.sı) .- Bır Sovyet 

lerde Finler 100 kadar Sovyet tan·' tahtelbahiri Finlandıva sahılle • 
gı ele "ecirmislerdir. Şimdiye ka- ' rinde bir mayne carparak batmşı
dar imha edilen Sovyet tanktan tir. 
500 ü bulmu tur. HARP HİLELERi: 

Stokholmden ııelen haberlere Lond:a 28 (Hu,usi) - Helsirı-
ıı:ö:e. Sovyetler bu muharebede kiden bildirildii.1ine ııöre, Sovyet
beş bin kisi kaybetmişlerdir. Sov- ler harp kan-unlarının meMibi(İ 
yet neferlcıinin cesaatle çarpış- usullere de müracaat etrnektedır. 
malarına raıi'lTI('n: ceohanelcrinin Jer. k" .. 

muş .~ibi, ellerini yukarıya kaldıra
rak Fin hatlaıına yaklaşmışlard.r. 
Altmış kadar Fin askeri bunları 
<ıephe gerisine ııötürürkeıı, Rus~ar 
bir<:enbire sakladıklan portatıf 
mitralvözleri çıkararak Finlere a
teş etınişlc: ve bunların yarıSJndan 
fazlasını öldürmü~l<>Tdir. Birkaç 
dakika sonra Fin toocusu Rus müf
rezesini imha etmistir. 

Londra 28 (Hususi\- ·D~yli 
Ekspr~•· j!azetesinin Kopenhaıı:. 
muhabiri bild'riyor: 

• Moskovoda basılan ve Stoktıol
ır.c kadar gelen b2zı kartrostallar 
İskandinav hükı1metlerin'n Al • 
manva ile Sovyctler arasında ne 

•ek az oldui!u PÖrülmüstür. Sov- Ladoı-:a mm takasında 1 .' :vuz 
vetlerin ~imdiye kad~r yapılan ta- ı Sovyet askeri tc>lim omak ı_st_ıv_o_r-____ _ 

tDe,·anı& 3 üuc-ll r.ahlttdt) 

-------- - ------- - --
Zelzelenin arkas1 Yunanistantla 

1üyük feyezan!ar 
--

Tsatya ova~ı büyük 
h:r göl halini aldı 

Londra 23 (Hususi) - Yunanis
<anda büyük icyeıanlar vukua gel. 
diği haber veriln::ktedir. Avrupa 
treni işlıyerrez b'r ha idedir. Te
salya ovası büyük bir .ııö'e benze
mck:odir. Yüzlerce ev su altında 
bulunmaktadır. 

Dün gece sabaha
1 

karşı Beşiktaşta 

üç ev yandı 
Dün gece sabaha karşı saat üç 

raddelerinde Beşi!<;t;ışta Türkali 
mahallesinde gazino sokaliında 12 
numaralı tramvay ame!es'nden 
Halil oğlu Hamdinin iki katlı e -
vinden yanınn çıkmıştır. Yangın 

birdenbire büyüyerek yanındaki 
iki eve de sirayet etmis. geç h.-~<?~
dar edilen itfaive alevler içinde 
bulduiiu ile evi tamamen yandıgı 
rolde di~er evlere siravete mey
d an vermeden söndiirebilıniştir. · 

ha.la kesilmedi 
Felaket mıntakasını !l yeniden imar 

ve i nşası hazırlıkları ilerliyor ı 
icin liızım ııclen keresteyi temin 1 
edecektir. Felaket mıntakasında ı 
bulunan teknik memurlara ilave
ten yardımcı mühendisler gönde
rilecıeklir. 

Anka:a 28 (Hususi muhabiri -
rııizden) _ Zeızcle mıntakasında 
dün de hafif ve şiddetli birçok zel
zeleier olmuştur. Gümüşbane, Sı· 
vas Giresun, ve şarki Karahbar· 1 
da~ baska Ödtmiş ve Avva11kta da 
yer '"rs:ndları olmuştur. 1 

Zelzele mıntakasından muhtelif 
vilayctlere gönd_erı~e~ !ı?l.Uıetıede- / 
krin arkası kesılmışlır. Şımdıye 
kada.- ıstar.bula göııdcrılenlerin 
mi.Klan bini ,ae"1listir. Bunlara 
nüfus başına dokuz lira<lan ıba· 
ret olan aylıkl3rı verilmektedir. 
Bazı kimselerin kendilerine fela
ketzede süsü vererek, vaziyetten 
istifade etmek ist<:dikleri ıı:örül -
müştür. Bu hale meydan ve: ilmi
yec0klir. 

Maarif Vekaleti ~elıele mınta -
kasından 11ele.n ıınuaJlimleri iste· 
d.k!cri vere tayin t.>'. """1e_i{c kcr.ar ver 
miştir, Bu muallimler bulunduJı.. 
farı m•hallin maarif müdürlük -
lenne müracnat edeceklerdi~. 
Orm~n Umum Müdürlüğü fe

lfık"et rr.ıntzl<as. nda t11lır:be ııf(rıyan 
köy ve kasabıılıırın yeniden inşa& 

DUN GÖNDERiLEN ESY A 
Dün Viiayet milli vardım komi· 

tesi ta:afından Tarı vapurile Ordu· 
ya 81 büyük. 8 küçük teneke ka
vurma. 20 teneke oevnir, 22 tene
ke helva, 34 tene:;e pekmez, 200 
çadır ve direk, 750 çuval un, Gire
suna 150 çadır, 750 çuval un, Alü
cera kEZasına da 150 çadır ıı:ön -
dcrilmiştir. 

VİLAYETİN BİR TAMİMİ 
Müstahdemin bordrosu vermek-

1e mükellef ticari ve sınai mües
se~otta çalısanların zelzele !elaket
zedeleri.ıe m uavenet için devlet 
memur ve rnüstahdemh: i ı:ibi yar
dıma istirak etmeleri işi. bazı mü-. 
essselerce yanlış telakki edilmiş, 
iscibrin rızası alınından ücretler _ 
den tevkifat ya!Jıldıf.ı anlasılmı~
tır. Vilıiyet. muavenet ve teberrü-I 
ün rızava bağlı bulunduğunu ve bul 
isin mecburivet sekline konulma • 
ması lazım glruiıini bildinniwtir. 

mevki:ne girdi 
Yeni yapılacak binaların pas:f 

lrorunır..a bakımından s.ğınakları 
ihtiva etmesi hakkındaki nız:ım -
name bugünden i.ibaren mer'iye~ 
mevki:ne girmişt:r. 

Nizamnamede sığınaklann plan
lar!, şekilieri, inşa tarzları göste
rilrr.ektcciir. 

Bu nizamnameye göı·e pas'.f ko
runmıya tabi tutulan şehir ve 
kasabalarda yapı!.an çatı zem:n
lcri 300 kiloııram çimento dozajlı 
ve en az 10 santim kal.nlığında 
olacaktır. Ça:ı kısımlan tutuşmaz 
veya tu.w;m~z hale getirilmiş mal
zemeden inşa edilecektir. 

Binalarda l:ıütlin cepheleri ka
palı tvlu çatının her birinde kire
mitten itibaren en az 10 santim yu
kı:nva kadar ,,.:karılacaktır. 

Binahrda bütün cepheleri ka
palı evler yaptırı!anıvacakt:r. Mer

, d'.venler betonarme dô~eme üze. 
cinde kıl.rgir olarak inşa edilecek 
tir. 

Garp cephe!>ini h<-kliyen lıunı:ı ııdanlar: Geoneral Gurt, n a..,:en, 
Jorj, tronşid 

Londra 28 (Hususi) - cDeyli 
TelRraf• ve cMorninl{POst• ıı:aze • 
tclerinin Liveideki muhabiı·l<?rl 
Bel"ika topra~ına inmeğc mecbur 
kalan Alman tayva: esindeki eı ka
nıharp zabitinın üzerinde bulunan 
vesikaların evvelce zannedildiği 
l(ibi, Belçika efkarını heyecana 
vermek icin vapılmı• bir. t..rtip 
değil, hıııklki plan.ar olduğunun ta.. 
hill-uk e!til(ini bı!dirmcktedirıcr . 
Bu "ıan, B<'l~ikr.nın yakın bir iş
galini nös~ren son dt:rcce mufas
sal bir plandır. 

Dosyada, gizlice garo c<'nhesine 
ızönderilen fırkaların 1i5tPS! ve Bel
dka müdafaa hat!ır.ın zayıf taraf. 
farı ıı;östertlnoe1<1t'dir. Ftiına ııöre, 
Almanlar müstahk<'m Alber kanalı 

hattını arkadan çevir<'<: k rdi. Jklı
çika resmi ınehafili bu ve ·ika.arın 
büyük chemmivl'!ini inkar <'lme -
mektedi:·. 13 kanunusanide Bclç.
kanın isti1'idan bu planın me ·d ua 
çıkması üzerine kıırtu!dıığu tııhak· 
kuk etmiştir. Çünku p ıinın Be.~ika· 
lıların eline ve<·mesı. Almnıü'arın 
kendilerine bı.iyük bi"r avan~.; i te-
min edecek o .. süroriı:i ort. .. ıdan 
l:.ı:..dırmış buhınınakt~dır. 
AL.\1ANY A.11/lN ilfÜTTEFlKLERI'!! 

EN İYİ HEDİYESi 
Brüksel 28 (Hu usi) - Al ba • 

Röket cEndepantlcns Bcl_ı• g 't> -
te:inde Bclçı'<"nın pekala Avruıı3 
harbinin lıaricinde kalnbilccd'rini 
yazmaktadır. Bununla Ccra~>e:, 

f J),.\•ann 3 •Hı u !t~h;'e-Ut) 

Bir arkadaşımızı -~~~~~ik 

I(aybettik Romanya A lmanyaya 

izzet Muhittin Apak 

Kıymetli bir cazetecl, asil bir 
sporcu ve bütün bunlardan evvel 
in5anlığı, fazileti ve temizl"ii ile 
kendisini yalnız meslek arkadaş
larına dcf il, herkese sevdirmiş 
olan İzzet Muhittin Aııak, yaka
landıltı mcnbus h astalıktan kur
tulanııyarak, 16 gün yaltıktan son- ı 
ra. dün bayata gözlerini kapıyarak 
ebedi}cn ııramızdan ayrılınıı;hr. I 

izzet Muhittin Osmanlı hükll • 
(Dnuıu 3 ııııell ııalallc .. ı 

fazla petrol • 
vermıyor 

Bükreş 28 (A.A.)- l<.lılli ıktıs~t nin Bükrcş eldsini kabul elmiş-
naz rı, dün mühim netrul ş:rkct- tir. D:plomatik ınahf<'llcre .ıı;e'en 
ler:nin mümessilleri ;le ı:iiruş - malumata göre_ Rumen iktısat 
anüş ve kendilerine tC><ı•.·kül el - n.azm Rumanraııın petrol ihracı 
mekte olan ve faali: e,i Rorr.an - hususunda ccıcebi nı mleketlere 
yada bulunan bütüıı petrol şirket karşı :.ıiristi:.ıi taahhü'ler hakkın-
müesseseln:ne pmil olacak olan da setre :nıalümat vermiş ve h.ç 
umum pe'.rol kom:serli.i(inin ma- b.r ecnebı mcml~kftin muahede-
hivC'ti ve ıru>lrs~tları hakkında ma- lcrle t~•b't edilen ıriktardan fazla 
lül""at vermi<t'r. petrol talep e!?n<.><liğir.e dair sefire 
Nazır, bımdan sonra İngilt:re<- 1 teminat verırıstır 

Bir t'ransız mebus heyeti Londrada 
Londra 28 (Hus:ıst) - Eski F:an

sız haricive nazırı 1von Delbos on 
b ir Fransız meb'usu ile bi~likte, 
bundan bir müddet evvel İngiliz 
meb'uslarının Fransnvı ziyaretini 

gelmişlerdir. Delbos heyet namına 
bu ziyaretten dolayı memnuni) et 
ve tesekkürkrini bevan etmı~tir. 

İ 
.,. 

.Fransız ve ngiliz meb'usla:ı ara· • 
iade etmek maksadile. dün buraya sıııda konferanslar veri!ecektir. 

Almanlar Vatikanı protesto etti 
Faris 28 (Hususi) - Almanva- ı r ikaya hitaben söyledil!i sözlf'rde, 

nın Vatikan nezdindeki sefiri Von Folonva<la Alman vahşetinden bah
Berııen Vatikan radyosunun Ame- ııedilmiş olmasını prott>sto f'tl'Y'iştir, 

( Diğer Telgraflar 3 üncü Sayfaımzdaclır) 



2 - S O 'H TEL G il Ar- 28 tKINdKANVN tlCI 

Lokantada 
e 

Köprüde 
izdi ha 

ihracat 
arlıyor 

Nihavet, onun d:ı vüzü gü:üyor. SO . • y 1 • • • 
Yalnız. rr.or.k ettim. Neden ac:ı- ve 100 dırhemlık :ıya.ara a1t ye~ıı nı· Sıralarını bile sa vmı~lar Müttefikler Türk 

Romanya petro1 

ve Almanya 

Y~zan: AHMET süKRl J Bir gazet~e şöyle l:ir sc:r!cvha 
RÖ1.u.nıe i.ış~i: e;Cir.ce bi.en bi: a
dam aranıyor!• havadisi okudum. 
Meğer, bir Çin.i mahkemeye duş
muş. Dilini anlıyacak bir tercü • 
ciillıana ihtiyaç hasıl olmuş! Çin
ce, pek harcı iLm bi: lisan oima
n-.akla beraber, bu dıld~n konuşan 
adam ıbıı.n:o.k da pel< o kadar :wr 
olmasa gerek! 

ba?: H:ırp ba .Iodı diye'. yoks':•. o ekmekler narh fiatinda'.1 zamlar tesbiti İçin ma• •Yeni ve genç cdipkr• firm?Sil" 
cb ıhtildLa musaıt bır ticaret ışıııe • h ll' d _ B:ıbıalide bır ta,f;>·e lazım geldi· 

v2purlarrnı kiralamak 
istiyorlar mi baŞ:adı?. faz.a olnnyacak :ı ın e tetkıka t yapıldı i:ini iddia eden çocukların, en yeni 

Tl:RUNCU Kl'TAP B"lh k ···ı k' '"e ;:ene nesli temsil c!mck şöyle r.om~np, Sovyc(icrd;' 
en çok petrol ist:hsal c·d<· 
pa memleketidir. r.ırcl 
~·:ı toprakl~rıc:la i,(iJlS.11 
ınckle beraber, An1crikllı 

Fransız ve Belçika scrıı1ıt ... 
ve müteşebbisler:, P"troı 
rının istisrurrında ve isi b 
Irn petrolün tcvziinde lı · 
oynamaktadırlar. Romanı 

kUmcti IS ikinc!kllı,unJa Jl 

ği bir kanunla bir petrol o 
etmiştir, Ofisin vozif"'i. B 
ajansı tarafından ncşredi 
tebliğe göre şu olacaktır: 
ya kuyularının i. letilnıtSI 
rolün dahild<ı ist:hli.ki 
memleketlere ihracı isini 
etmelu yani Romnnl.; lı 
petrol istilısal"ni \'e tevzii 
ellerine alnınktadır. Bu. 
yanın dahili b'r isı ı;-ilıi g 
:vcrsa da bir taraftan ccn 
kellerin vaziyetleri, di~ır 1 
da petrolün harpte oynadı 
ıni:vetli rel :iolansile be , 
şilmulil olan bir meseleÔ 

Avrupanın yeni harp tebliı;:e -
rini ve siyasi haberleTini okuyup 
iyice anlıy-an birisini bulma.ı; bu 
işin hakkından gelen insan, elbette 
çinceyi de kc·.aylıkla söker,, 

SU DESTIBİ 

SU YOJ,UNDll 

-KEŞiıEDtLİYOı:t 

Holanda hükumeti de, son siy:ı
&i hZıdiselere ait bJ- kitap neşret-
mek üzere !misi füıtün siyasi ki
taplar gibi, tabii bunun da &.iınıe~i 
farika n. v'inden bir ren_gi var: Tu· 
runcu .. Mavi kitap, kırmızı kitap, 
sarı kitap, yeşil kitap .. Ve nihayet 
turuncu kita1)!. 

Tevekkeli piyasada b:ıya buh -
r:nı baş' amadı .. Şu yirminci asır 
politik&cıları o.ur insanlar değil 
yahu! Hem dünyayı harbe soktu -

50 yıl aznif ovnamış, meşhur bir !ar, hem de bütün bova.!.arı kitap
aznl!çi. uııif masası başında ve- / lara sürüp, halkı boya.;ız bırakı • 
fat etmiş! Allah rahı:ıet eylesin.. yoı· ar! 
Ad~cağızdaki meslek merbuti- j EnKEN UNUTI:ANLm: 
yeti ve 11$kı, dot:r'.JSu takc!i. e layık! --·- · 
Bu zamanda, b.r dllda bır meslekte IIA5TALIC.I llAŞLA."\UŞ 

ı duran adam nerede? .. Bakıyorsu- __ ... -
nuz, bugün bankacı, yarın tuc:ar, Genç ediplerin elebaşısı Avni 
öbü.r gün bL·rc~nı ne mü~ehassısı.. Ozar.soy bır be~·"r.atında (!) şöyl~ 

Su testisi su yoJ.unda kırılır, der- diyor: cTürkiyede hrnüz hakiki 

Fırmcıkrla bakkali'ar başta ol- ı assa a şam ve og c va ıt -
1 · · · 1 ı Lursuu. biliikis vakitlerini bon ero 

mak iızere a.elfunum lokan\a, ah- erı devaır ve muessese erin tatil ., 
l d K .. ı harcamış ve senelerce kabiliyet -

'ı, m~haLebici, sutçü ve iş_kem _ saat erin e oprü üzeri i.e Ka- 1 ' d 1 cTini a'ÖSteremiyerck, sıralarını 
heci dıikkanlarında 50 ve luO dir- r~köv mey anının çok kalabalık- 1 çoktan savını~, ehliyetsizlerden ı-
l.emıik ekmek satıolarırun kilo fi- laş:p seyrüseferin müşkülata gir- [ b b. k f ~ · · . bel aet ır a :ıc olluğunu, bugün, 
atı 12 kuruş üz,:rinden yapıldığı aiğinı ııoren_ e~i~e ıeisliği bu burada isbat edeceğim. 
beleaiyece anlaşılm.ş:ır. Bu s.ıreUe 1 hususta ycnı tedbır.er almağı ka-

l t t D.. 1 til Fakat, henüz şu veya bu mek-
par.!:a suretile beher kilo ekmeğin j rar as ırmış ır. un am ~a z_a: tepte talebe veya daha aonbııharda 
narntan 70 oara fa;;.asile satıldığı manı olan s:ıat 13 de belcdıye reısı mektepten çıkını• çoc""l"'' ,,,., 
ı;;ö:ülmüştür. ·muavinlerinden B. Lıitfi Aksoyun v ~ -

ı ı kalem, bertaraf ediyorum. Bittobi 
&!etliye reisliği dün bu husust:ı ~.is i.~inde b~ he~~t bu maks2.tl:ı bu çocuk!&r henüz böyle bir iddia-

büti,in subelere kat'i bir emir gön- opruye ve . ?ra oy meydanı..'la da bulunaoa.k yaşt• ve hadde ol:ı-
dererek ıoo veya 50 dirheınıi.k par- gıder~k tetk'.k:er _yapmıştır. mazlar; 
ça~~rla yapı.&n satışta bile ekmek- Netıc,7de. fılhakı~a burı:da yaya Eğer, bunlar içi:ıde de, ayni id-
lerin 10 kuruş ıo paradan faziya ve mololru vesaıt ızdıhamının sey- d•onın peşinden ko.şanlar varsa, 
kat'iyyen satıl:ı.mıyacai(ını; satma- rüseferi zorlastırdı~ı görülerek ba- l:cndiler;ni, evvel bceyveJ tedavi 
ğa kaıkı~anlar h&kkında para ce- ı zı tedbirl<r ittihazı zaruri bulun- l allına aldırmalarını tavsiye cde-
zası kesi..mesini tebliğ etmiştir. muştur. Bu cümleden o:mak üzere rim. 

Bunun üz2rine dün akşam Ç:r- •Köprü üzerinde ve Galata mey - 1 Babıalidc, ];.ütün •post. !arın 
şıkapı ve Beyazıt civarında yapı- danında vaya!ar icin ~~liş ve ~idiş c~kikr ve ihtiyarlar tnr>fından in-
lan ani konl:ollarla parça ekmek- kaldırıııcl:rı kat'i cl:rak ı:yrıla - 1 hisar altınıı alındıii'ı id:iissını ileri 
leri 11,5 - 12 kuruşa satmağa kal- c:.ktır. Bu istikı:.metiere riayet et- süren. ~eçkin kabiliyetıizlere cc-
kışan iki fınncı yakakınmıstır. miyen yava yolculardan pa:a ce- vap şu: 

Bun:ar hakkında para ce~ası t:ıt- z~sı alınacaktı:. Bu'.!"Ün gazetelerin yczı işleri 
bik olunmuştur. Ayrıca Köprüde Kadıköy is..lte _ müdurlükü mertebesine kodar çık-

fnııiltere ve Fransaya mal sev
kiyatı gittikçe artmaktadır. İngil- 1 

te: e ve Fransa, Türk vapurcu1arı
na müracaat ederek, Akdeniz li -
manlarına isletmek için mevcut 
vapurlarını kendilerine kiralama
lırıru tekltt etmişlerdir. Bu teklif 
Münakalat Vekaletine bildirilmiş

tir. 
Vekalet muvafık gördüitü tak -

dirde, vapur armatörlerinden he: 
biri ayda 15 - 20 bin lira arasında 
.kira ücreti almış olacaklardır. 

Fransa hes1bına kinlanan Na
zım vapuru şehrimizden fındık, 

fasulva, tütün yükliverek İzmire 
gitır.i'. t:r. Cradan da üzüm v2 in
cir alarak M:arsilyava gidecektir. 

---ouo---

Vilayetlerde 
kursları 

gaz 

!er .. Fakat, şimdi. t:sti, kırılıncıya roman yazı:mamıstır. Ya!·;ıp Kad-
---oo fosi önündeki tramvay t 2vakkuf mış ve bu vı:zifeleri vapmakfa o-

mahallinin yerinin dej!iştıriimesi lan Hkadaşlnrm vaşları 25 ile 3:; Hatay sursaj'ı damga 
pulları 

Gaz genel komutanlığı tarafın
dan Ankaroda tcılarak faa.iyet.ni Ronır.nya pefrdlrri. in 

Amerikan şirketlerinin e 
bulunduğu zaman bu ş'rl<C 
takım taahhütlere g ri<lll 
İng:Itcre ve Fransa, pctr.C 
Romanya hükumetinin el 
cck olursa, Almnnyanın il 
yadan daha fazla petrol tc 
tltbıleccğintlcn korknıakl 
Guci kanunun mahiyet ,·e 
he .üı iyice ın;:IUnı dcğ"ild 
rol of'sinin kurulJuğıınu 
tcblığde şu dikkate J.'iyı~ 
vcr:!.r: 

kadar ne kalıp:ara girip çıkıyor! rir.in romo.nla.ı Balzakın roman -
YÜZÜNÜN GÜLDÜCÜ 1-arı kadar canlıdır.• 

- Fcsuphanafüil'.1 1• Oğlum, ne ça-
DOC:RU İSE buk unutk~nlı'.,, d1lgınlık hasta -

ve motör.ü vesaiti naklive için de ı:rrsını!adır. Fıkra muharr:rlcrinin 
ı'.:azı !st;kame:Jer tesbi!i tı:svvur yaşları kez~, 25 ile 3;; arasındadır. / 

bitirdii!ini haber ver<jiitimiz •ze -
hirli gaz a: ama temizleme kur -

Şu meşhu: sinem:ı yı~dızı Greta 
Garbo, artık ııülmeQ;e başlı:mış! 
Bir komedi filmi cevirmzğe baş
lamak üzere imiş! Ma;üm ya, bu 1 
isveı;li artist esrarmı!iz, yüzü gü'.-ı 
mez diye tanılmı•tır. Hatta, onun 
o ma(:mum, durl!un h:ılir.e baka
rak: 

lığına upradın?.. Daha yaşın ne, 
basın ne?. He:n. TürkiY'~de rcman 
yazıhnamıştır, div·~ münkiri za -
J:im oluyorsun, l:em de Balzak ka· 
dar İyi rom:mfarımızdan bahscdi- 1 
yorsun 1 •• Kcnuşu:kcn, evvel söy -
led:~in cüırJcleri hat!rmda tuta-

o:unmaktadır. I!öportaj muhrrrirlcri yine ayni 

1 
Halayın ana vatana i'.tihkından 

0 
sı:larda. İstihbrrat işlerinde c:ılı-

sonra cHatay devle'.i. sursıjlı dam- M b d 'f . b 1 şrıı arkada~lar rrasın·~a ise, he-
ga l)ullarının iltihak tarihinden iU a 1 Ve gayrı mU a-

1 

nüz yirmisinde olan kıymetli genç-
1 

sonra .da kull.and'ı~ı an:aşılm:ştı,:. dillerin bıraktıkları malları lc~~ll~muml mnnzcrıınrn dışında 1 
Malıyc Vekiıletı bu hurnsh d ·»·- T'. ' t d .. 1.. kalmış b'.r iki i•tisn~, ~··s grafı'lti-

ıtrK va· an l&"l mus uman mü· .. 
terdarlığa gönderdi0i tL· emirle bad!lier tarafından Yun<.nistanda n'n JYC"rlerin lch'ne bulunan u-
iltihakı müteakıp cHat:ıy vLiıyeti• t.;;rk<ai.ip Yun.n milii bankası ta- cumi nhenı;ini elbette ki bozam2z. 

SU• ndan mezun ol~nların muhte
lif vilayetlerde kurs· ar açmaları 

kararlaştırılmıştır. Şehrimizde de 
yakında faaliyete geı;ec~k olan bu 
kurs.ara resmi. hususi büyük daire 
ve mües~eselerd·~ vücude ,getiril,. 
melerİ icabeden cııaz a.·s.nıa ve te
mizleme ekip.eri• iş~ir~t cdecc:.t.
lcrdir. 

İlahi G?.rbo! 
var. 

diyenler bile l 
mıyo:-stn, bari, bir kfığıt üzerinz 
not ediver! 

7 ay yattıktan 
sonra 2 ay 

hapis kararı 
Kavgali ve muhakemeli olduğu 

Ali isminde bir adam ile Alin:n 
karısı İsmigülü şehrimiz adliye 
daires:nden çıkarken, alt koridor· 
dan itibaren arkalarından koşup 
bı.-akla ikisini de vaı.ı~:yan Ay•e
nin ve kocası dığer Alinin muha
kemeler:ne devam olur.duğuı:u 
dünkü sayımızda yazmu; ve müd
deiumlldJlinin bu dava hakkındaki 
iddianamesini de dfrc::tmişt:k. 

A,iiırceza mahkeme;i; dün tek
rar bu muhakcır.eye devtm etmiş 
ve kararın: tefh:m etmiştir. 

Bu karara göre, Aysenin hare
ketinde katil kasji görülememiş 
ve cadiyen varakmak· suçundan 
dolayı 2 ay ı7 gün miıdde.le ha;>
solur.masına ve 120G kuruş da 
môlhkcme m<srafı ödıımEsinc ka
rar verilııc!ştir. 
Ayşenin kocaıı hakkınc'::ı da be

raet kararı ver im istir. 
Ayşe ve kocası Ali hazirandan 

yani 8 aydanberi mevkuf bulun -

li:r otomobil 
kazası kurbanı 

dalıa ! .. 
Bundan 'Cirkaç gün evv2! Kum

kapı c:varmda feci bir olomob!I 
kazası olmuş ve İsak Şahb:z is -
minde bir kur.duracı ı!!21 numa
ralı taksi arabas:nın al'.ıı:da ka
larak yanıland'ı:! ndan Cerrahpa~a 
hastahanesine kaldırılm.~tı. 

ÖJ;:rendiğ:m,zc gö~e w.val!ı 
kunduracı lıu feci kazadan kur.u
lamamıs ve aldığı yarabrın tesi
rile dün vefat c!:.'"l..t~r. 

Tabibi adli Enver Kanın dün 
Cerrahpaı;a hast~hanrs:ne gide -
rck cesedi mu:yer.e etm'ştir. 

Ne:icede cesedin defn!ne ruhs~t 
ver.ln:i tir. 

K:zaya sebebiyet veren Ş"Oför 
ha;,Junda c!a icap eden kanuni :a
kibat icra olur.maktadır. Ker.d:si 
trvk:f olunrcak.,.. 

duklarmdan bu karar ak:binde 
hemen tahliye oiucmü$1tr ve ser
best bırakılmıshrd.r. 

Yazan: lskender F. SERTELLİ t 
,...----------------------------~~·~ ! 

, 

B ~ R CİCE LE j' 
' ' 

Ve Semihle beraber (Yeni bar) 
dan çıktı .• 
Tepeb~ında bir taksiye atladı-

1:ır: 
- Çek şoför, Büyükdereye.. 

• Selma liüyükı.iere .)O!und:ı. 
Gece .. 
Saat on bir. 
IMızcidiye köyilndzn geçiyo:l::r, 
Hava sakin .. Gök aydın.uk. 
Takside yanvana oturmuşlardı. 
'l<ıpeba.,;ı::dan Ş.;liye ge;ıncıye 

ikaJar hem~n he:ncn bir şey ko-
11uşmadılar. 

Tramvay d. t>o'.arı önünden ge
çerken, Sc ma sordu: 

- Cemili Büyükderedc (Şeb -
boy) ile beraber bukca/lımızd:uı 
emin misiniz? 

- Ev~t bunu dün ak~am a.~zın
dan kacırmı0 tı. Bu gec~ yüzc.e yüz 
wnarım ki orad,dır. 

- o:elde midir? 
- Eve' amma .. Siz onun gittiği 

oteli b!imem i to.r.ır mısınız? 
- Hangi o:c•? .. 
- Oı.un he: zt:man gittiği otel, 

p.:ıns.yeın Loz.ı:ı.ı:sı bir ytrdir. O -
rava kib:ır insanlar ı;ider. Mad~m 
E!izanıq otcli.. 

- Tanımıyorum. Caddede mi? 
- Evet. Büyükdere caddesind2. 
- Cemil oraya !:er z&ı.ıan ka -

dınla birdkte mi ııidcrdi? 
- Evet. Bekarlık zamanında.. 
- Şimdi evli değil ya .. 
- Şebboy onun yatasında bu -

lunduKça, Cemil yarı ev.i s:ıyılır. 
- Şc~boyu bu !:ad.ar çok mu se

viyor? 
- Hayı:. Fzk:t. Şebboy onun 

y~kasına ç::msakızı qibi yap:şmış
tır. 

- Cemili ondan nasıl ayıraca!:
s:nız? 

- Buna biraz da siz ya:dım e
deceksir.i2! Cemil s1f bir g.mçtir. 
ö:eki i e şeytanı bi: zekam ma
li"h.-tir. Cemi..i avucunun içine aı .. 
mıştır. 

- Ben ne yapabilir'm?. 
- Kadın isteı·sc. neler y~pamaz?\ 

Her şe;<den önce cnun kısk:uıç:ılı: 
damarlarını uv'1r.dır1nak .. 

- O h:Lde sizin rolür.üz ne o
lacak? 

- B~n de dim<'•n l!e1diği k~d1-: 
yardrm edcce~im. İlk önce nrihat .. , 
B 11 n2ra. o•me .. :-;~, bs.ska y.'~-sr~, 
ça=elere bıs vura~a~ız. Fakat, cm ·n 
o."Gı:uz ki. r..c vapın v2p3c:ı~1m 1 si::i 
onunla birleşti. rce~im. j 

rına bu iyLiıU yapmağ:ı si::i 

ne derhal kSfi miktarda d:m~a tar;..fın,fan idare edilmekte olan Görülüyor J;i, bil:ikis Babıal!, 
pulu gönderiiıai;ı olduğunu bildir- cmvaii ~ayrimenkulenin ahiren : belki de, memleketin birçok iş sa-
miş ve bu sebeole i.hakı müte - Yunan hükılııccti tarafından geri l lıalarından ı!nlıa evvel, gençlere 

a.mdığı mem,,ketbıizdeki a.ak.ı- ı mevki vetmiş bir yerJir. 

Kuslar 30 saat devam edecektir. 
Bu kurs:ardan mezun olanlar d:ı 
kaza, nahiye, köy.e.de a~ıl:ıc:k o
bn cgaz arama ve temizleme kurs
ları• m idare eC:ecek.erdir. 

•l{ar.un ofise, evvelce ci 
vcr~lcn imt:ycz esası dll 
kuyul&rının inkişn.fıı ı koD 
lfilıiJetini ,-crmcht.dir.• 

akıp cH:rtay d~vleti> sursajlı dJ.nH 
ga pu:.arının kuilanı:masile dam-
~s. rEsmin~n ödcnreiş o~duğu ic:.b~

demi;':cej:;ini tebliğ etmiş'.ir. 

1 h. L~:lJK HA.BEHLEl 1 
*Fakir Ünivcrs:te tal:bc!i !ç:n 

ya;ı:lacak yurt hakkında t2lk.l:
ler. cienm edilmek~edir. Yumun 
lok:nta kısmmC:a fakir talebe 10 
kuruş mukab:Lr.de karm!ı:rını 
<ioyuracaklard:r. 
* Afrodit dav~s: dolay:s:le r.nah

keme zaptında b:ılunııcıy"n sczleri, 
ne<re tği:1den <ioiayı Cumhur:yd 
gaze!c.;;i ile muharrlrleri.nden Meh
rr.et Selim akyhir.e b:r dava açıl
ır.ıştır. G~zetcnin r.eşriyat müdü
rü ve muharrlr yz.rın ist:.çvap e
dileceklerdir. * Dolmuşa yolcu tasıyan tak -
silcr!n ücr . Jrr! benz:n f:a.lııTının 
yükselm~ olııctsı doky:s!le yüz 
para artt rı!mı!i~!r. Taks:mle Ecni
röı:ü ar::s:r.da 12,5 kuruş, Emi
nör.ü - Pangdtı arasında 15 kuru
S3 yo}f"~l t:şır.ac~k-:r. * O'.ol::üs!er:n B~voiHur.a çı -
karken Bankalar cadde.ıir.den g:ç
mrsi :rr. cned!lm:•ti. Halka ko!ay
l:k olır.2k üzere buı:lar.:ıın en b
r.esinln Bar.k2l·r cadtlesir.den ç:'.:
ır.:s~n1 ır.üsaadz edi 1m~~t:r. * Alanya eiva:·•nda kHaya otu
ran ve kurt.:-:r;~sr~k İzmire g.;1en 
Tırhan vapurunun Pczar'.csi gü
nü Lman:mıza gelııccsi bel:len -
crncktcd:r. 

l:im sevk.ediyor? • 
- Vicdanım. Çünkü ben o 2ile

den çok iyilik gördüm. Cemi in ba
bası onun sizinle evlenmesini isti
y()J'. Annesi de öy:e. Bu i e benim 
de el koym~mı rica et:Le::. Daya
namadım .. Ricalo.rını kabul etlim. 
Ve işte bu get>e 4c b:ışlamış bu -
lunuyoruz. 

- Ah, va:bhi ben sizin kad1r 
kıniz yürekli, sizin kadır alicenap 
bir insan görmedim şimdi~ ka -
dar. Meğer dünya zannettiP.im ka
C:ar boş değilmis .• 

Otomobil Tarabyadan geçiyordu. 
Yolla:da k:mscler yoktu. 
Semih Kimran, genç kıza kili 

derc-ccd~ itimat tcl!:dn etmişti. 

Selmarıın S~mihtcn şliphe:enc
ce!< kadar kes'..in b:r zek1sı yoktu. 1 

O zaten çok hevrcanlıvdı. .. Be:Jti 1 
biraz sonra. belki de birkaç saat 
sonra mühendis cemil i e kar"ıla
s:.cağırı düsünerek sevinivor, b'!y-

d'-!'ı&ra bildi:ilmiştir. O hddc. htla, ihtiyarların hii-
Bu emval üzerinde 3 üncü şa _ ı' kimivetinden hl!seder:ler, grnçler 

hısiar ile banka arasında mewut <'.eğil; knbiliyets:z ve bu işte yo
ihliiafların nasıl haJ!.~Iunac~ğı ve 1 rulmnmış, çal:şmamı< sergüzeşt-
ve tahadriüs e:ien davalımn ne scı- eilerle; biroz doho okuma yazma 

ro·. e ı:;oruıı;~n~ e ır irade J!c kaç çocuktur. 
t:?<·bıt ve ılan o.unmuşlur. 

P.:.şabaliçesinde mer
n- €r fabrikası 

Bu sözlere bakı:acı:k ol 
manya hıikfıme,i, Mcks.k, 
kaç scııc evnl .vaplığı ı;.b 1• 
kuyuları~ı biısbiilün dc,I 
nıel<te <lq(ıldir, I· akat .isi 
ve t.evziin tanzinı• bahnneS 

'ı .. ... · d b · 1 iii:rcnmesi !Uzını gelen hasta b::-

Mali~·e Vekaleti dün bu nıüna- REŞAT FEYZİ P~a bahcesind~ büvük bir mer- ketler tarafından evvele• 
sebeUe d~f~erdarlıl(a bir emir gii.~
C:erere~ keyf'.yeti t~bliğ. etmiş•.ir. ı 
Bu emırdc Turk mubadıl ve .?ayri 
mübadil müs!ümanlarından aslen 
veya dolayısile bu malların avni ı 
menafi ayni hak noktalarından 
banka ile ihtiliıflı veya davası o
Janla:ın bu yeni karar ve keyfiyet'· 
l>.akkmda izahat almak üz.ere An· / 
kara, İstanbı;l ve İ~mir defterdar
lıklarına müracaatları lüzumu da 
bildirilmiştir. 

Mezbahalarda 
hayvanların 

kesi:en 
v • rgile ri 

mer mozavik fabrikası icin dün len taahhiitlcrin Alman)' 
tadil ed.!ebl:;>ceğinden en 
dilmektcdir. 

[ ir noksan daha 

Kayıt müddetleri içinde kayıt 
defterlerine gecirilmeden mezb:ı
halarda ·kesilen hayvanların, luıy
van vergilerir.in badema iki kat 
zam cezasiJ.e bL likte tahsil olun -
ması Maliye Vekiil~tindon dün def-
tardarlığa bildirilmiştir. 

viayete bir müracaat vapılmıştır. 
Dii!e: taraftan a:vni mmta-ka sa -
kinleri de dün viayete baş vurarak 
buna itiraz etmi:;ler ve bir sa}i.ye 
mahalli olan köyün havasının fab- 1 

rikanın n<'•redecei!i muzır düm:n-J 
larh Lozulacaf!nı ve diğer sıhhi 

mahzur:arı ileri sürerek buna ma
ni orunmasını istemişlerdir. 

Keyfiyet tetkik olunacaktı". 

En çok beQ'endiği ve muvaffak olduğu büvü!: Şark filınl .• • 

~·--------------·------n ı - ' ı 
+ ~ 
~ + 

Tn1cben;n, ders hnr:cinı!cki s=
~tler~ni cü,lcnccJi ve sıhhi bir ~c
kilde nerede geçirmesi meselesi 
ı;örü~üliiyor. J{ahvchanc, g:zino, 
talebe ic:n clb •. te yasak eıUmeli
c~jr; n:tekiın f!e öv!.;, oluver. F:-k.::t, 
t~lebe dcdiğ:n1!z h:sanııı uihavct 
c;ocuk o!~uRunu dü')~inın~liyiz.~ O 
lı...:lt.le, talrJıe mütcrnc.liycn oJ.u- ı 
yaıı. çalıe•n ııdam <lcğ'l, lıiir b"r 
şekilde dilenen, vok:t geç:ron in- 1 
s:>ndır?. 

t (YANIK ESiRE) : 
: TORKÇE SOZLO - A. APÇA ŞAR l'...1 ı 

---------·------------~ 

F.lhakiko abluka başl 
sonra Almanya yalnız Jı0 
dan peirol alab:liyor. S• 
başlıca nakliyat mc..-ıc,in 
rülcn zorluklar yüzünden 
yaya şlmdive kadar petrol 
memişludir. Almanya geç' 
Romanya h!ikiimetile iJ.11 
b:r ticaret mukaveles:le bıı 
leketten ayda yüz otuı b 
petrol •atın dncuktır. f f 
Almanyıınm ihtiyacına kiı l 
dir. flinaeeaJc, lı daha foS 
rol is(ivor. B~nu temin et 
ç'.n de ·u,; mese!evi halle 
zınıdır: E\·velii snt'n alın 
fula pehul bulunmalı. fJ<iD 
nakliyat mesdcs::ıi hallet 
İşte Romany,ı hükümdi 
yı:p!ını ztr nrdHtn ıa;:ylk 
nebi şirketlerin clleriı:ıde 
başka piy:;sakra ı:nklcdil~ 
rolü simdi yc:ıi er~, (eşkil' 
kc!ldi piy:;sı:sın:ı ç..-:v~rn1clt1' 

' vurundndır. Rem~ ·r.nuı 
Eelcdc Cilşü.1Jüğü ~t.d,,r: 
Almanya il-On.ar.ya ıı~trclft 
d:.rccc ,·akından ıılakad'1r 
bir tarafı~n Sovyct, dijlct 
da lllacar hatt:i Bulgar iS 
karşı Romanyayı korur. 811 
• sasen br.şka p:_-..·asalar:ı 
Eatmakta id'. Bu pttrolii b 
yı:salara sat:ı.cağı yer:.le 
yaya satır.ak suret:le eJDlli 

l!~ni, nerede rocuk:1::r1n1ızıa ~4 

zd, hcs ve s"miml v~k:t gcç:rc ·
cc:.,:""ri :yerler?. 

BÜltUAN CEVAT 

B1~tan basa hevccı:n dolu bir m'='vzu ... A~kın ve s:irin terennümü. 
Bin bir gece 51em· erinin füsunkar sahne'.eri... İnsanı ı;ısş_vedcn 
nağmeler ve el>cdiyen hatırası si.inmiyecek müstesna bi: şaheser. .. 

1 Sinenıasında 

Al -ı::::ı:ı:::::::ll!<:;::::ı;:;::ı;:::z::ı::ı:ı;;;;:ıiZmi:llicEsı:;:;:3!:z:::ııı:ızaı:::ımm•am:ı11mmmm••ı:11ıa:mmı11m11ı1•"?:ı ~ana bileceğine inanıyor,.d 
ı.r ~ rece tazyik aH1nda bulun 

Türkün ateşli sazı." Y::kıcı gazelleri... Çıldırtıcı dansbri~ sfülen·en ... Türl:.iyenin en güzide 
yucularmın altın sesle:inden kudret alan 

TÜR/(ÇE 
AIL.~ R L 1 DA CEMİ 

~ 

LAlb~ 0 ©1~ 
Günler<lenb:o:ri bütün İstanbu!u seferber ... Bütün dinliY~nk?ri m:s'e'.ti.. 

Bu şa'ıes:ri e:örmiyenle:· sen ııünierinden istifad~ etsinler .. 
i:ave: Dünyanın en kuvvetli gözü, en has3as ku!aifı olan PARA11U:'.llT JURNAL Itenk:i MİKİ 

Buı:ün s~at 11 ve 1 de tenzilatlı h:ılk matbeleri.. 

oku-

E 

zam?nda böyle bir çareye 
makta bugün iç'.n znr&t b 
fayda görebilir. Fakat b~~e 
kü emniyeti yarınki telıll ~ 
cih etmektir. Çünkü eğer 
y:ı h.rnte gaJ:p grlccck 
bayat sahası içine aldıf:'ıll~ 
medii:i Romanya iç'n aJ<J 
hayırlı olmıyacaktır. 

1
• 

, 1 • Fakpt Amıanya ya ıııı ..ı ... 
yadan petrol tcdnrik elft1 re 

nini saran tatcı hulyalardan ken - -;~;;;;;;;;;;~;;;_;;;::;~;;;~:-;;;~~;;;;;;;~;;;;;;;;;;;;~;;:=:;;;: dir.i sıvırıp, mvhatabını:ı me.'una-· (f 
n2 fikir \'.? maksat~nrınt üğrene -
bilrr:ck imk5.nl'lrını a~anıağa vaki~ 

luğtmu halktm's olmaz. 
nakli de i8zını .. ır. RoınorıJ P 
rolleri Almııny·11ya üç yoiJ .

1 
le<liliyordu: Akd niz yoD 
na yol;le ''e &'.mcnıI:Icr ,·~, 
Bu yollarm en ehemmi)'~ ı 
Akdeniz y·olu nb!uka . 

0
1
\1 

k:!prnmıstır. Binccndc~!~cP 
yaya yainız Tuna ile ' 'f~ 
yolları r"•k kalmaktadır. 1 

ve fırr.::ıt buamyıordu. 
Dir ar2l:k Solman n kdasından 

r~m~ek silrati;e ~öyle bir şüphe 
tlal~ası .ge"rnemiş d~i!ildi. Sema: 

c- P.c1ba bu ~d:m be:.i ald::.
tıyor mu?• 

Di dü•ü,.,ılüys~ de, Semih 
Kamramn s •lerir.e o l:ad~r kaoı:
rnı•tı ı:L B._,-az sonra !:ah ınd~n 
ııeet>n bu ~ÜPh~l' n çirk!:ıliğinde:l 
ker.Ji ti.~ •ttanmış<ı. 

( Devamı Var ) 

BUGÜN 
rElE 

Sitlt=MASINOA 

i.:.tanLul halkının en çok sevdiği, en çok 
alkışladığı nefis fiinıin 

Fransızca söz· ii orijinal dilde, şarkılı 

BRODVAY GÜLÜ 
IJAŞ ROLLERDE; 

TYRONZ PO\ıVER - ALiCE FA YE AL JOLSON 
Filme il:ive olorak: M E T R O J U R N A L en son dünyn ve hnrb havaclislcri ve 

kıs modelleri filmi. 
FORS 

- d,• aylarda donmuş bu!uıt , i 
. pıl c 

Almanya bu yolu.:ı tanzı ,
0

,c 
şey yap"nıaz. Şu halde ş 1,vı ıntsei.csile nıcc:gul c)n1t11' ıı" 
Son hafta iç· n<!e Rontcıt llJ 
dıında ve G•Lçya ttroflc';ıJ• 
man askerlcr·nin n1cs~ııl d 

' ' ı·· ···d·lı· ıs;n ne o (.ltJrll s·ınr.ı j\.ttıt 

oiarak anlrsıhnaktr<lıt· •" 
nın lınrn mü•aiı chır el !.,ı 
~·oiiyJc de 'i!kın'1a, rn c_,,. 
ğ, t:.l.ınlıı cd~lch~!-r. 



!_azan: Rahmi YAGIZ ı<Jo: 24 

Donanın; Geliyor 
Dışı kopkoyu karanlığa bürünmüş evin içinde 

capcanlı faaliyet vard1 
ıl·';:'"d~t~s bacayı • rdı.. 7~' F ı b'I .,. onuyor - .,,. 1l'J • 1 tü. Dışorıya 1>:r damla ışık ı o 

Bu tuh~f 'fM sızdmnıyordu. 
kapıdan 1 ade, bu garip eiiınlc Su.aya ı:cılan dört oda kapısı· 
6:ıJtibi.ııi ~Unan kıvırcık saçlı brş r:ın öııünd~ de pdobıyıklı, kança· 
~•ldı .. İcCl'~~ct~ıe .getirdi. Kapı a· n~ğı gözlü, kaba saba hareketli, 
dıor "İ:iltrek •

1
/ a"a.m Ytrltre ka· l,;oyıı ı.ac:vcrt Bıu~~r ı;ayrğından 

_ 
8 

ır renraus yaptı: cliıisclcr giymiı; dört bekçi vardı. 
l'orı~-dll~·ıırun kapitcn! Sizi bekli- Ddiluınlı •ofoy:ı gcJ;ııcc dudu. 

- ı.. \ • ..,._ .. epsioo l>irden sordu: 
d ""~~. Dtlik·nı ,_ ~ıı $U>ülcrek. ı .;eııı"lın aralığın- - K~p:ten Red Wat'.r. h.:mgi o-
~·ıııe knpand ıçerı,·e kaydı. Kapı cl.:ıd:ı? 
lığınu t:ö .. ;· Sokp.k tenha karım- j Bu adrmların c°"ap ,·erıncs'r.e 

.. nu dı. :n~:rel; uyk.ı~"' daldı~ mc»ılao luılnıadan dcıi1'anlıya ka-
t'<•nıülü d Pkoyu b.r karanlıı;:ı pıyı acan kn-ırcık saclı hizmctci 
l;Örtinii~le L::n evin iç;r.:le Z•t b'r ~T!<trıya cıktı. Sol taraftuki ifa 
"••dı. P<•nlı bir faaliyet J;cpıyı i~aret etti: 

Dcl:Juınlı, 
1
. - Buraya bul·urun hcp:tcn! 

dmıu nıalta d~.',Y~r faşl:ır1 kıp:r· Dcl:kanlı göstcriicn lapıd2ıı i· 
ndııularla geç• ~~İlı ıldıfüi sür'atli çeriye ı:(rdi. 
anı b' • •er bası:mağım!an B.u odn da b;rkaç gaz Jambas!fo 
t:'ıı nı;,:;,~·.~~lı~clı;n ah nrı gıcır· &)dmla'.ılm:ş, perdeleri örtülü \•e 
ınandı .. ikin . ekrı bır solukta tır- içerisinc!e 12 kiş:lik lı'.r grupu:ı 
<Sof •1 at •efrsına çıktı. ıuir.dcricre ve koltuklara ~·crlcş· 

3 rpa~·dınlıkt ı'k miş!cr, hollerinden hrrarrtli ı-·r 
Llmbası l•on•• 1 ':. i iri pctrcl · ... u ı:n us1.. 1 mc,·zuu ıuün::.kr:şa ctt:ı.ı~rj belli 
)·or, so[::ı:,·ı "- d·· ~ıncc duru - , d ., .,,un ll.2 ı: b" ... c .. UT<'T u. 
i:-ıı ·ordu s r ı ışıı;a bo-. o ll!"n fiDk • Delikanlı odava giri1'ce bu a -
dört pcncrrrsi d k I •ı::ı ha.kon ruunlor lırn birden nyaj(p k.::IUı • 
)'Ün p ·"I · e a ın koyu nefti 1 ı· 1 d 1 t 1 ' b ruc crıc sımsıkı örtülınu''ş- or, sc am a ı r. c rriu en :ş 

ol.:u;:ıı f:ırkediien birisi iki adır.ı 
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Almanyanın Belçikayı! 

dzr:I< ıte=ç :ıdama y:tldaşlı. Elini 
f;ı!ifı. Sö3·lc~:t!l: 

- G"cikt;niz. Gclın'..)cccğ:n::ı 
!::ıu::rak epey iiıüldük!. 

DcUl·nnlı cevalı'le sözünü kes -
t:ği oıfanıa tcmiı:;.t Hrd:: 

- İmlı5n mı nr kr p'.ten! ""/: 
buiundukça bana dilsen vaz'.fcyi 
nerede ve nasıl olursa ohun bo • 
şormak iç1n lıicbir şe\ J•n kor!<· 
nıadan sözüıuü yrp!nağa ını:cbu· 
rwn. 

- l\fcrsi genç dostum .. 
Dclikaıılı da ornd•ki b:r kolfu· 

j'..a vrrle :p odad~I i adamlar eski 
vcrlcr:ni ol•Jılor .. Genç adrmı ka· 
pıda korşılıyan ve J,aJ:nd•n ş:f 
"lduğu r.ııh::.şılan adnm izrhat \.'er· 
ı!i: 

_ Du l"CD r ve enerjik obnu la· 
rıyor musunuz? T8;Dır.:ıı ·snla~ 
,·ars..-.. j,•icc dikkat etsırJ11r .• Yenı 
şcfin'z 'ı, 11 f:"-c ,.e enerjik arka· 
LOFm:ız JII:strr D~vusftı:r. 

DcJil·:uılı oturduj.'u \"relen. ho; 
fifre bir bn5 sel'-m'lc otl~dtkılerı 
scltım!~~ı. ~cf de1·ıa11 ctt;: 

_ Vrzi\·di h'l:yormnuz. Ih~p 
JıoşlıJnlı 2 bucuk a\«'. •' bu!ada_ b ıı 
b:r zcr!uld:ı karsı ko. · hlrga ırgr:.~~ 
tı~!h?IZ Alınan. A'\•us'ur1·a ve o_~· 
m:-r.lı g:zli tcş!i]5tiJc a('ıkt~n ınu· 
C':tdclc etın<'mi1e ir.1 1·~n oln1tldı· 
ğ!nt anlamı!5 bulunu,·onl'l. 

B:z'm burada kz!mmız boşlı 
b:ı~ınn bir teb!J:~dir. S3f..sınıız İ· 
çin olı::ıaktrn ziyade ufrunc~a ca· 
nımttı seve 1:C\"C '\"'rmeee hPz?r 
bulundni!Pmuz miJli mrııfv~tle -
rirniz için bü> ük bir tehlike!. 

( Devamı V:ır ) 

istilası kaı·arı 
c~phesinde karde değer bir hareket· 
oımn:r.ışt:r. l 

1-'rrn. ea2n ~elen bir lnı.ıiliz keş.f 
tovvnresı düşürülmüştür. 14 - 191 Ynz:ın: ZtYA !'iAKİR No. 4Q 
so.ı kirnu!lda İngiiizlerin 55.540 ton • 

tut1;gi~~~~j0~~~;,:;~~~··tır. Yorgun askerler ill:i gün istiraha' ten 
MAYN MANİASI d'' i tt ''ki d'l 

Roma 28 (Hususi) - İngiltere, SODTa UŞffiall la illa YU en l er 
Büyük Brilanva adaları etrafındl 
500 kilometre uzunluğunda ve 15 
kilcrrtre f!eni<lil!ir:k bir man!a 
yaomıslır. Buraya maynler dö· 
ki.Umü.stür. 

•F•t'h• ve •Il ' hnsfa vor. tef· 
r:lrnlarımm yazıl: rımurı çol lu · 
{•;.ır.d .. n buı;ün toyamn~ı!<. Özür 

ı. dilcıiz. 
.. ~~"1..~X5l~;'t.l 

Çiiukü, mlistahkem hat arkasınian 1 

kendiıini top at<ş:Je tak:p eden 
düşmanların bir giı.t..,i, tam b:r 
i5' lıct göıtcınıi, .. Haiyt!in1!e bu· 
lunan iki atlı zabiti l,;anlıır içinde 
yere ierınict •. 
Kahrrmaıı Om~r Be~', müdafaa 

hattının çok kuvvetli olduğunu 
ı;5zlcr.lc giirnwkle beraber, zerre 
kcdar fül\\r gdicıu.,di. Yorgun as• 
li.cı·'ne iki •ıiin istirahat verdikten 
sonra, bütlin kuvvctiıc düşman 
ha:kTına ~·üklendl. Vencdik kı:ra 
ve deniz askerlrrin'.n iki haftada 
~'cpa~ilrl klui bu mühim ıııüı'a • 
f:a hattını, b'1- hamlede dcviri • 
verdi. 

l\iulı•rcl:c, çok knnlı ve kor 
lunç cenc1•n etmişti. Sen !\!arkın 
mukaddes l a:vr.:~ını bizzat mü -
c~foa elmck iç;n cidden fcd::.l:arlık l 

gösteren za\"alıı Bertoldo, l:~şıca 1 
i!.:-bct eden bir t~la 3ğ1r ~ur:tte 
~·::r.;.l~nar:ık a.skerleri tr.rafındtn 
cı:::_sa•n'.ion) kasehc ın:ı naklcdil
<li. 1Talıh:11 ııc gar:p h'r cihesiJir-1 
ld bu b:dhahl kumandan, lıu ka· 
~ah:?.nın l·.ü(itk kr.trsint~e, rn beş 
;-ün inim in:ın irıliycrek C~Jt ve .. 
r r: \ . oyni gilnde, Venedikten 
~ .. t'=~t h:r netsta trtnrı, kend'sinin 
l·~mnıdnnlıl:tcn r.zli haberini ge
tırmişti ) 

Mor:ı isy~'"' (Fntih) e çok mü
b:?Jigalı bir sırrcttc cncd\1111'.~ti. 
Ilun• binaen Pad' Elı, duhnl Ö· 
mer neyi isynn tahnsına göndtr
ı:ı.k!r bcrnbcr, r.r!ıl: (l.ksnJ) da 
!~i lı•m=m:ş çJ:ıı Sadrrzam ' lah· 
mo~ l':csz;·a du ... oraı :ı hareket 
iç' o cm:r ,erdi. 

llfahmut r~ 5anı:1 nµ:yct:nı:c 
(&O ı.:n r.hr) hk b:r «rılu v~rdı. 
ıı:ç şü;ıh:siz l:i Lu crdu, ns:lero 
.:j\ır ve kı:Jı;r d:rbclct vur~raktı. 

Ver.dilliler, bu büı·iik Türk 
crdıısunun gtlmcktc olduğunu 
lıabcr ıılır alınr~, ılcrhni etrafa da· 
[1ldıitr. nir kısmı, ı:•milere bine· 
rek it~ly:ı sı:hillcrinc \'e Adr:ya
tck deniz:ndcki adal:Ta krçt ıar. 
K:ı.~aımycnkr <1a, t rar.m sarp 
c'.~ı:larır.d;o. snklandılu. 

Amiral Lü :çi Loredanova re • 
lince .. O c'.a, ktra barb:ndtn lmr • 
ı~·frb:Irn rsl·('J'ıt:T:ni ~cmiler'.nc 
çc!:t:. Dcrhcl dc•nir krfc?ırın dcni
:-c ::.cı1':r;J:. Ön1cr Bcy"n sii,·ari • 
Jc•:ııin cl'r.dcn, hayı:tını güçlükle 
Lr!"!~ı:-biıc't. 

ı;:"rado. Ö ı'T B:vin il•ri hrre· 
):eti Lenm ed'ycrJu. Ele geçen 

asilerle Vencdik L kederi, Türk 
kıiu;lannın altında can vcr:~·ordu. 

Hi(bir işe yı:ramPmıs olan Ami· 
Tai Loredanonun donanma-.t ise, 
Ağrıboz adan açıklarında ı~kın 
bir hrldc gezi~ordu. 

Bu ı:-ez:nti e.:ı•'ın n, Vcne:lik· 
ten bir geıni ;ı~lcii. Bu ıc·n1i. Ami
ral Lorcdanonun ııılı haberi ile 
beraber, yeni Amiral (0 at() 
Coslinyani) yi de get'rmi~li. 

Eski Amiral, birer çamr'ır tek· 
nesi kadar b:te ise y;ırı.:.mamt~ oinn 
ı;emilcrini yeni AıniTalc te>l!m 
etti. JC .. ndisi de, meym v.- mütees· 
sir bir hnldc, Ta rant sahillerindeki 
~atcsuna çekildi. 

Yeni Amiral Venedikten hare• 
ket ederken, her ne p11huma o • 
Jursn olsun, ~lidilli ncasını zap· 
tcdcrck t;Tayn ycrlcsınc i.. \'e Tilr!t 
C.onnı:ma::ır.ı boğaz.den gc(:rn1c • 
Jne5l jç n k~ndi.~:nc knt'i emirler 
nrilmişti. 

Buna b:nacn Am'ral Ccstinyani 
Af:rıboz ::.dı·sında lnıluııan Vene
d k knra nskcrler:Je tarları rla • 
T:k doğruca !ltidiili .dosına gitti. 

...... • ... . , . 
İstanbul as;ive dö dü•1cü ticlrd 

mahkunc,ınd~n: 

7.ongı.:!:lak vtpurcu!uk ~·e kö -
mürcil.\:k iimited şi:l-.e.i ,·ckui La
zara'.a mahkemeye müracaatla is
tı:nbul lim:nına baiilı 1 ürk <anca
r r.ı tasıvwı 1~16 ıı~· rı s"f; ve 6JO 
rusum to. lu~ RE&İT v•ııu•unun. 
alıioierı bu -n;•~ A.ı Oırıun ve 

Ser'.<is Kürkçı:; ::.:'I vr Rtş.. Eskın· 
<l .. n müei\:i<!li ıo:u·rı ~in s ... tı.. al:ıı ~ı .. 
r.ı ve sa.ısı!"! Pcmi sici1ıı~e usul vo 
kanun daırcs«·-2 tcs:i. cdıler ı 
ist.ınbul mı.nt. ka ILıı~n dliresın· 
cıen tasd.kı:ı:.ır.e>. ce is ihsaı edilmiş 
olduğund:n bahı.le yaoılan i bu 
satı;; neticesi gemi üıcnnıle imh· 
yaz ;ddi.,rnda bu.uıı"bil~cek lx!ıJ.l 
oimr\ a:"' zlactkl 1 ı.n !l~n sur: ti ~ 
isbu haklarının dilşilrülm~ ,i talep 
cdi.'mis ve ta. bi viı:<i d niz tica• et 
kanununun 1306 ncı m.d~.inc uy
~un JlÖrülmüş oldugundln k~vfi· 
ve:in bir av müddetle ilanen kb
liliine ve bu müddet uırfında belii 
-0.mı\'an al:ıcaklıların mahkemeye 
müraca~t etmedikleri takdirde 
mezkür madde ahkamına t~\ Jikan 
imti,,az haklarının kaldırılacağ:na 
25/1 İl940 torihindo ka; ar v<'rilmi1 
olup k~yfiyet ilim o unur. (940-43) 

Izi:anbul L1ın::ın1 Sahil Sıhhiye Merkezi 
S::.tın:ılma Komisyonundan: 

Merkezimiz ve mülhakatı ile Çanakkale sahll sıhhiye merkezi 
a'?'.oa · :n .. a te.;İ•m şartıle «450> ton k:ib!c maden kömürü ile c25• ton 
somikvk komtıı-U al·ı< eksıtme sure ile sı!ın ahTOac:&ktır. 

1 - Kr!':ı!c mader. kömürilnün beher tonu .ı~ Jirı 20 kuruş• sömi
ı·ok .~ömürı....ıü!? b:!h' tonu c24> lira muht.mmen bcacl üzerinden mccınu 
tutarı ~340 lb:dır. 

2 -· Du c~sn~meve n~t ~artnamc merkezimiz lcvc:zun l'!"t'murlu,f'tın .. 
c!_.'1 p: l ı .. a.lıı~ır. 

3 - Ek ilime 2 S-Jlıat 1940 cuma ı:!Ü'lÜ saat 14 d~ Gabtoda K•n 
!·.~ust fa;.ı:.şa ~ckaA.~dJ. meLkfuo mcr~:ez cksillm<:? konti3vonund:ı yapıla· 
t:k'ı:. 

4 - füı ı~" d: muvakkat teminat bedeli <625 lira 50 kuruş• tur. 
5 - Ek•il:mevc gircceklccin kÔ!l'Ür tüccar! oidukhrına dai• 1940 

yılı ticaret cdlsı vesi!:ası!lı ı'.Österm•leri şarttır. (482) 

Esl{isehir 
• 

hava okulu K. dan 
1 - Eski~~hir Hava Oku hına n.Lı frr.nsızcl tercümarı r.lın .c:ktır. 

nunnra yeni bareme naz.ı:raıı üc:et takdir cdii:eeı(inden istekli erin 
-- -, talt;il dere~~le:ini, şimdiye kadar devlet m:muriy.:tlerinde ı:cçıııiş ı-ız. 

1 
oe.viet LJemiryaHarJ ve Liman arJ 1 met .ıcin ıeslıitine ihtiyaç oıduğund;n bunı..:ra ::.a ves:iki ıbraz ctmc-

[sletme lJ, [dare.s5 ili!nlar3 ıeri ıazun<I:r. 
----~,;.;;.;~-::--::-.-'.'.---:--::--~-.-'7'.'7:':'."':::'.':"":;".:7:-:;- 1 2 - A>;agıda:<i vasıfları haiz bulunan isteklilerin okulda teşki: <?di-
w ;MuhunmEO bedeli 550 li:a <•lan GO adet kalın kum e.!ejti 9/2/1

1
940 kcek bir h:yet tarafından i'.'ltihnnl:ırı 17/2/940 tarihinde yapı:neaktır 

ııünü 523 t (10,3C) cıı buçukta Haydarpa~ad3, Gar bınası d:.hun· ı Tliı: erin 12/2/940 tarihıne kndar Eskisehir Hava Okulu Ka. n:ı 
~~~\emisyon t3rnfın~:n acı.k cksHtme ~sııli.c satın alınacaktır. . müracaat ehl'.ele:I ve imtih_an ~ünü olar 17/2/940 tarihi~de :vuk ~ıd:ı 

Bu işe girmek !stı:vcnlerın 41 lıra 2o kuruş.uk m.u.:'akka.t temınat yazı.ı wsaık'e b•raber Eskı.şehır Hava Okulu komutanlıgında buıun· 
ve k

3
nunun ~~yin ctti!:i ".esaiklc bıriıkte eksıltme gunu saatım kad3r malorı iliın olunur. 

kom:sycn~ mur•"aatl8rı lazımdır; A _ Türk r!mak ve ecnebi kadınlarla ev:i olmamak. 
Bu i~e alt şartnameler komısyondan para.'1z olerak dai(ıtı!m3.k· B _ Askerliği bilirmiş olmak. 

tadır. (610) C - M.--J.>ni haklarından mahrumiyet cezasile mahkum veya D•v· 

[eyoğlu Kadastro Müdürlüğünden : 
Kadastro~una v~ziyet cdildi~i cvv:!ce il~n edile,, ha'ask5~ı:nl ma· 

ha!~s,n:n tal-d:t ilanı ınüdtıeti 2/1/?40 tarı,h~r.dc hıtr.m bu!m~.s .. ve kl· 
1 da,\ro kcm:syonuııcı 31/1/940 tarıhındc;: hlv:rcn tas::rruf ıc.,,~,;:lcnnc 1 
ı bs~l rımış o:acaf(ındm bu mah~!1:de ııavr_ı~nkul mslları . ?•anların 
ı ,,, , ~ ·ıı:da Taksimde S:ra,ervur ctddz-;ır.de 48 No. lu Hırıs'° • Ver-

' ' 0 • • · f .. t ' kt b 1 B ., . " rtımtnının bi inci kahnda ıcran aaııye e.me · e u unan eyoı:.u 
ı:ı ~0 · .. ~ ı · 2613 k d • · t krd::s.ro kom~syonuna muracaat ~w·1e c:ı ~ say: ı ·a. ıs,ro le .apu 
·h • k•nunun 2~ inci madclı!sının A. ve ~o42 Sl\'tlı nız~mn:.mcsının 
ı. n. ı f 1 i . b' .. • ' Go-lS ir..ci m2dd.sinin A. ı ~ra lı.tı m:u:ı ınce ı~an a.unur. c. ~ı· 

-----
İstanbul Marangoz~ar Cemiyetinden : 

Ccmh·ct.mizin Eenelik a!·:lfıde kongresi 31/l/MO çars•mbl günü 
H. 15 e ktdır cemiyc~imi>.'morkezi o:r.n Galatad1 Hezaren cadde

!~~~~: Nazlı h:nındl 3 eneli kaLta 6 No. da top4n~c:ıktır. Ruzname ap· 
ğıda yazı :ıdır; . , . . 

ı C~ırive~·e k~,·ıtlı mcslekdasJ.a;ım.mn ~cş.:ıLc-rı rıca ohınur. . 
ı RUZNAME: Kongre reis ve katıp·Ermın ıntıh:bı • idare htYctı, 939 
! ; •lı«mB rarıcru. q~q emesi rosab&t·"ın tMk kı · 1940 seres bu CMl 
,E•nes.C• • İ it ı· · · · · · , • 

1 
Azaların ttklifleri - dare eye ır.ın y:ırı.ı ı;;ın s:-çun 

oi{Ur:aTl~) -
1 yapılınası. 

ict için muıır teşkil.lt'"Jr:ı mer.sup olmamak. 
D - iyi ahlak cshı:bından .olmak ve haysh·et ve n:mu•ıı murıi 

!i''hrle ve altHlak nir,r hap' vcya o de:cce cezayı müs'.elz'.m b:r fil 
ile rr.ahkı'..m oimarr2k. • 

E - S:hlıi ahvali vazife gö:-me)!c mlsait olmak •rapor'a•. 
F - Lise veya muadili tahsili eörmüs o'mnk veva devlet rrr.mu• 

ri,·etinde hiz:ne!i m.sbuk olmak ,.e bun ·ara nit \'csik 1ar ibraz<'' ~. 
- H - En az üç s_ne hinn<>t edeMi;inc d;;.ir notcriik~c mus:ddak ta· 

:ı.hhüt s:nedi \'<?Tmck. cl177. ,709. 

İ5tanbul Orman Müdürlüğünden : 
l - Kartal kazasınd1 hudutlacı s:rtoamcde ya :Iı Çakır d\:u f·'n

d11ığı dev o.t 1.1rm"mndan 6720 kcntul funda calısımn G av icinrlc kesiliµ 
orman dm çıkı:rı!n'c..k üzere 15 gün müddetle açık :ırt ı. maya k~'>ul· 
muş~ur. 

2 - Arttırml 10/2/940 tı!rihi~e müsadif cumıı.rtcsi ı:ünü saat 10 da 
y::pılacaktır. 

3 - Funda çalısının behP• krntalı TT'Uh"TT'"'lcn bedc'.i 5 kuru tur. 
4 - Muvakkat 1emirıot 23 r,.a 20 uru fur. 
5 - Şartnn . .-ne ''C' muk ,. ~e""' m P' oir" ,..·r.i t'Örll'~k ist1 "(ln1 .. h\j 

mü-'1et içi ~P İst:ınbul orm:ın ,-evirr.e müdür:ü~ür.e müracaat c<kiıi· 
lirler. .GS9• , 



<f-SO.H TILGaAr-28 bm:dKAıfuKıMI 

lstanbul üçüncü l .!ra memurluğundan: ' . . - - ·-
Türkiye İş Bankasına ikinci derecede ipotekli olup paraya çevril· 

mesi mukarrer ve Avusturya tabaa:ısından Nikola Medoviçin uhdei 
tasarrufunda bulunan ve tapu kaydına nazaran İstanbul vilayetinin 
Boğaziçi ve Tarab:va semti meşhurunda Tarabya caddesinde eski 
1/3/5/7/30/32 ve yeni 30/32/34/36 numaralı üc dükkan ve kargir otel 
ve birahane i'.e derununda cari iki masura suyu havi ve sağ tarafı 
vapur iskelesinden Büyükdereye giden yol ön tarafı lebide:ya ve 
Tarabya caddEsi sol tarafı İzodor rokağı arkası Baltacı vereseleri 
hanesile mahdut Su:tan B~yazıt vakfından Tokatlı~·an oteli nami
)e maruf maa müştemilat otel: Elı:i 'Jkuflann verdikleri rapora 
nazaran zemin kat ve bahçe ceph<si Jcir>';.- diğer katlar ahşap oımal. 
(izere catı katı ile beraber altı k~• .r. lci dışı ya;ııı ooya oıup deni
ze nazır iki cephesinde ba•konlaria müz>ıyyendir. Elektrik, ka.o
riicr, sıcak su, Asansör tesisatı vardır. 

G R 1 p 1 N 

ZEMİN KATTA: Süveleri mu;anna mermer ve camekanlı met· 
hal kapusu ve zemini mermer dö,eli methal ortasında üç metre a:·
~nda baba:arında madrni iki hey .:el musanna demir korkuiuklu 
ve üstü karaağaç köpeşteli mermer merdiven saii tarafında zemini 
ac:rami.lt çim döııeli mücella doğrama pirinç pannakl!klı gişe ve 
kinde yerli kasası bulunan yazıhane ve te:efon odası merdiven al
tında bir telefon santral mahalli mY.divenin her iki t:ırafındaki dı
varlarda somaki mermer çerçeve.er arasında üç kesme ayna ile 
süs.ü methal ve methalin sol tarafın:ia zemini seramik çini döşeli ahşap 
yağlı boya müzeyyen tavanlı (pate~cri) salonu diğer kısımlara ze
mini çimento tavanı volto kemer icinde ahşap boyalı demir parmak
lıklı ve gişeli v-er:i dolaplar demir sa~tan su hazinesi ve yerli rafları 
ııJan levazım anbarıdır. (Otel matbahında): 2/4 eb'adında üstü de
mir ıskaralı ve raflı ve iki tarafı demir çerçeveli camekanla orinal 
tezgahı havi ekmek ve pasta fırını~ ile ayrıca bahk pişirmeğe mah
rus fırın ve bulaşık kazanı ve bulaşık rekne:si yerli buz dolapları ve 
et k.ymağa mahsus tezgah ve pasta imaliıt kısmı üstü mermer dö
şeli tezgi.h yerli ahşap do:aplar, ~erli pasta imaliıt mak.inelerile 
ayrıca maa teferrüat dondurma lmaiathanesi vardır. 

(ASANSÖR DAİRESİNDE): içinde (İstigltt) markalı maa di
namo asansör makinesi ve teferrüatı .mevcuttur. 

(KAHVE OCAGINDA): Yerli iki aynası bulunan büfo maha;.li 
ve ayrıca katlara çıkan ahşap servis merdiveni bahçeye nazır kı
umda iki he.a bir kaıorifer daLesi araları camekan bölmeli çamaşır
hane bir adet büyük kömürlük vardır. 

BAŞ 

DIŞ 
NEZLE 

Romatizma 
Nevralji 

Kırıklık 

Istanbul Asliye Birinci 
Hukuk 

Mahkemesinden: 
Gümrükler umum müdürlüğüne 

izafeten İstanbul defterdarlığı mu• 
hakenat müdürlüğü tarafından 
Gıhatada şarap iskelesinde tüccar 
komisyoncu Lharak.i Yaris aley
hine ikame olunan alacak davası
nın ln/ J/~40 taTihli celsei muha - 1 
krm~sinde müddcialeyh ilanen ya
pı'.ıan tebligata raWııen mahkeme-\ 
ye g-. lmedığm<len hakkındaki mu
hake:ıııenin gıyaben icrasına ve gı
yap kararınm. yine bersab>k mu -
mail»yhc (~O ıı-üıı mjlddetleı "Jfınen 
eblığine ve muhakemenin l/!\fart/ 

(MUŞTEMILAT): Bahçede cephesi Marsilya tuğlasile yapı:m:ş 
Jçinde üç adet fayans lavabosu o.an amele soyunma mahr.lli ayrı
ca bir boyahane zemin çini döşeli ve içinde yerli muincsı bu· 
iunan bıçak, çatal, ttmızleme ma:rn.li ve bir atöıye ve cl:ktrik tev-
2.iat mahaıli ve yerı.i elektrik ta';ılolıa:ı ve bahçed~ ahşap küçük bir 
ayazma ve büyiık bir saııranç ve ahşan merdivenle çıkı.an mahal
linde iç içe ge•me bir marangozha:ı·e ve ittisalind-e üstü ııalvaniz ori
nal iki tarafıarı büfe mahaıJi ba:ı~enin Tarabya cephcsıne nazır kıs 
mı ahşap camekanla mestur ·ıe bahr.eae av!"ıca ahşan bir şano v~r 
dır. Bahçenin bu kısmından moza ık merdivenle ıniler<>k Tarabya 
cı:d '·.sınc çıkılmak,adır. Bahçe.un iıst se.ınde incır ve karni.ya ve 

ı 940 cuma saat on dörde talikine 

saır ~şcarı havi oıup büyiık ve k rı;ıir su hazinesı olup arka saka ı 
ğa çıkılır iki k~pısı d> mevcuttur. 

(B!Rl.NCİ KATI Hol: İki ta:a.ı taras ortası açık z.m;ni mücella 
mesc cıu~eme ve mus:ı.nna demır korırnluklu. ;aras maha :L1de müc.e.ıa 
kestane SUpİ.Jr!(Cıiklİ \"C tavanı kar.on pıyeri" SÜSlU küçuk bir llC" ve 
mcthalın sag ta.alında zemiı:. m<ı.mer döş meıı bır koridor ü'crın
de bır as:ın>or mahaLi bir servb merdiveni bir ofb z~mı.nı ser Jmik 
çıni dö,eli ve içi .1• fayans lavabo ikı adet su, ar ve alnfran.ı:a hela 
aynca kadınlara mahsus bı. hria •'c bir adet kompıc banyo daırcsi 
ve dokuz oda ve came.ı:anla ayrıl.'!lış kısımda iki hela bir komp e 
banvo dairesi ayrıc:ı ikı saıon s-co:ı.ların zemini mücella parke oda
lar CLıne.eyan) doşelid.r. Birinci kJtuı sol tarafı: Zemini müce.la 
meşe döşemeli c:ımekiınları k,sma kristal supürgeliklcri keza mü· 
celıa kestane, tavanı (kotopi}-e.L)müzeyyen cep!mye nazır c:mc
kan kapıları mihver üzerinde dö.ıcr büyük sa.on i.e ittisalinde dı
varları cesim vaj\lı boya tablolarla mefruş ve icinde kesme aynalı 
büyük yerli bültsi ve çalgıcı ma.ıal.i bulunan cesim yemek saionu 
ittisalinde içinde yerli büfesi bulunan iki tezgahlı (ofıs) mahalıi ye
mek ve istirahat salon.arı arasında zemini me.mer dıvarlarında 

yerli somaki mermer çer~evcler iÇ;nde kesme kristal aynalı koridor 
ve iki salon vardır. 

İKİNCİ KAT SAG TARAF: Si: asansör ır.ahalli bir servis mer
diveni bir ofis iki heiii bir komple banyo daire~i ve korıdorun bir 
kısmı camekanla bö.ünmüş olup iki soyunma odası ve ayrıca iki 
adet oda olup tarafı bir koridor Ü7.erinde iki oda bir komple banyo 
dairesi ve sofaya tesadüf eden kwmda üç oda ve bir banyo dairesi. 
(UÇUNCU KAT): Bu kat ikinci ka•ın ayni olup bu katta iki banyo da 
lresi Eksiktir. (DÖRDÜNCÜ KATı: Uçüncü katın aynidır. 

(BEŞİNCİ KAT): Bu kısım bir sofa üzerinde 7 oda olup sol tara
fı üç oda ve çamasır kurutma mahaliinden ibarettir. 

Sahası: Heveti umumiyesi 2784,00 metre murabbaı o;up bundan 
607,0U metre murabbaı üzerinde o.el binası inşa edi.miştir. 

KIYMETİ: Ehli vukuflar tarafından mezkür gavrimenkulün ta
mamına (l:iOOOO) lira kıyrr.et takdir edilmiştir. 

1 - İşbu gayrimenkulün 200 l numaralı kanuna tevfikan pa
raya çevriimesine karar vcriımiş o.up İstanbul Üçüncü İcra Memur
luğunca tanzim edilen açık arttırma şartnamesı mezkür dairede 
herkesin görebilecel!;i mı:halle l/Şubat/940 tarihinden itibaren taiik 
edi.mek su.etiyle açık bulundurul:naktadır. İianda yazılı oianlar
d:ı.n fazla malümat almak is.iyenle:in işbu şartname ve dair.mizin 
938/5170 numaralı dosyasını tc.k.k için memuriyetimize müracaat 
etmelidir. 

2 - Satış ucsin para i'.edir. Arttırma~a iştirak içın mukadder 
kıymetin yüzde 7 1/2 nisbe,inde pey akçesi veya milli bir bankar.ın 
teminat mektubunu tevdi etmeleri lazımdır. 

3 - İpotek sahibi alacak.ıla.h di~er al·kad.ırların ve irtifak 
hakkı sahip.erinin gayrimenkul üzerindeki haklarını ve hususiyle 
faiz ve masari!e dair olan iddialarını isbu ilim tarihinden itibaren 
yirmi gün içinde €vrakı müsbi~e:eriylc birlıkte memurivctimir.e bil
di.meleri icabedcr aksi ha'.de hakla:·ı tapu sicilleri ile sabit olmadıkça 
satış bedeıinin paylasmasından .ıaric kalırlar. 

4 - Gösteriien ııü~<le arı.tırmıya istirak eden1er arttırma şari -
namesini ve dosyayı okumuş ve lüoumlu malümatı almıs ve bunları -
tamamen kabul etmis ad ve itibar oiunurlar. 

5 - l\lezkür ııay: imenkul 4/M art/940 tarihine tcs3düf eden p:ı
:ı.artesi gür.ü saat 13 den l:i e kadar İstanbul Üçüncü İcra M.mur u
j{unda üç defa ba.!(rıldıktan sonra en rok arttırana ihaıe edilir. An
cak arttırma bedeli muhammen kıymetinin yüzde 75 ni bulmaz ve 
saıış ıstiyenin alacağına rüçhani olan diğer alacak.ının aiacağı m:.c
muundan fazlaya çıkma~sa en çok ar~tıranın taahhüd, bakı kol-
mak şa. tiyle a~ık arttırma on baş gün dalıı1 temdh ,·i.crek 19/ 
.Mart/940 tarihine rastlıyan salı günü saat ı:ı <le r . <ilr J tan
bul Ucüncü İcra memurluğunda arttırmıya de,·a:r. to;ı~ ... i~bu ala· 
cağın rüçhani olan dı~er alacakıını:ı aıacağı mecmuunu geçmd. şar
tiyıe muhammen kıymetin yüzde 75 ini bulmLJS:l dahi uç de(a bağ
rıldıktan sonra en çok arttırana iha.e edilec<ktir. 

6 - Gay:imenkul kendisine !hale olunan kimse derhal veya 
verilen münlet icinde parayı vermezse ihale kararı fesholunarak 
kendısinden evveı en yüksek teklifte bulunan kimseye arzetmiş 0 ;. 

dugu bedel ile almaga razı olursa ona, razı olmaz veya bulunmazsa 
hemen on beş gün müddet.e arttı:mıya çıkarılıp en cok ar.tırana 
ihale edilir, İki ihale arasındaki fa: k geçen günler için yüzde b~ş
ten hesap olunacak faiz ve diğer zararlar ayrıca hükme hacet kal
maksızın memuriyetimizce a.ıcıdan tahsil olunur. 

7 - Alıcı arttırma ha: icinde clarak yalnız 20 ırenelik taviz b:
deli ile tapu ferajj; harcını vermiye mecburdur. Müterakim vergi
ler müte.akim tanzıfat ve tenviriye ve te.la.ivc resminden mütevel.it 
B<.l,diye rüsumu ve müterakim va'.<ıf icarcsi alıcıya alt olmayıp sa
tış bedelinden tenzil olunacaktır. Mezkür gayrimenkul İstanbul ü
çüncü icra Memurluğu odasında işbu i:anda gösterilm ve açık art
tırma şartnamesinde vazı.ı şartlar dairesinde satıl:ocağı ilan olunur. 

,(23852) 

karar verilmiş olmakla bir nüshası 
mahk<>me dıvanhancsir.~ anlan i(ı
yap kararının tıcb.ia makamına k.:.
im o.mak iizrre kevfiyet ilan olu-
nur. (93:i - 1138) 

l:leyoğlu Birinci ~u:h 
Hu:<uk 

Hakimliğinden: 
Hazine muhakemat ınudiriyc -

tinin Şişlı -küçuk bahçe sokak Sa
dakat apartıman 5 numarada ve 
Kurtuluşta Baruthane sokak l•7 
r..um raaa 1' izame~lin var:si 
Fı:rit Yama·kteµc alevhine açtı~ı 
davada müddei veki.ı vesaik ibraz 
ederek bundan bah,;ilc ve müddei
aleyhin ikame,·ı~iıhmın meçhuliye
tine mebni 15 gün müddetle i•anen 
i(ıyan kararı teblii(ine karar vcril
mls o:<luğıından mahk€1ne günü 
olan 22/2/940 saat 10,30 da mah -
kemeye binat veya bilvekale gel
meruz için muameleli gıyap karan 
makamına kaim olmak üzere 15 
gün müddet;e ildn olunur. {940-40) ı 

Beyoğlu Birinci Sulh 
Hukuk 

Eakimliğinden: 
Hazine rouhakemat müdlriyeti

nin Galatada Malik Han sokak 7 
numarada Naim aleyhine ctığı da
vada müddeı ve.kili ves~ik vermiş 
~-e mü<ldeıalcyhuı ikametgahının 

nH'\'huliyetine mebni 15 gün müd
detle i.:fınen j(ıya'> kararı tebliğine 
klrar verilmiş oldu/hından mah -
k<.:ın<) gunü olan 22/2/940 saat 10,3C 
d:ı bizzat veya hılvekale gelmeniz 
içın muame'.cli gıya ksrarı maka
m"" kaı-n olır.ak üzere ilim olu-
nur (940 - 278) 

lfstanbul Komutanlıiı! 
ı~~-•n:ı Kf'.'misyonu İlanı~! 

Korrıis,·c-.nuınuzds m~\'Cttt kf!'şi( 
ve şartn2.'neierine göre yfni yapuan 
Hu~·darpaşa hastane>inin ınutfak 
o<aldıırıneı 11~ık clısiltmsei 3/2/ 
S~O Cumartesi gÜlli.i •aat onda ya· 

ı pılmağa bP !anacak ve ayni gün
de intaç ediicecklir. Muhammen 
bedeli iki bin !iç yüz liradır. İlk 
tcrniuat µarası yiiz yetmiş iki bn· 
çuk liradır. İ teKlilerin belli gün 
,." •aHtte Fındıkhda Komutanlık 
Sc"1ınalma komi~yonuna miiraca-
atları. .473, 

1351 Hled I l·~· ·-~· 
Zilhicce 2 inci Kanun 

18 15 
1940, Ay 1, G!n 28, Kasını 82 

28 İkinci kanun PAZAR 

Vakitler \'uall f .t.aanı 
lla. Da. k. Dı. --

Günet 7 16 2 53 
Öğle 12 27 7 07 
İkindi 15 03 9 44 
Aqam 17 19 12 o:.ı 

1 Yat•ı 18 53 ı :,5 
İmsak 5 33 l~ t< 1 

Ve bütün 
aQnlannızı 

derhal 
keser 

lüzumunda 
günde 3 ka. 
ıe alınabilir 

İstanbul Üçüncü İcra Memurluğundan: 
Bir borçtan dolayı birinci derecede ipotek olup paraya \'evribne

sl mukarttr Nikola Medoviçln uhdei tasarrufunda bulunan ve tapu 
kaydına nazaran İstanbul vi.iı.yetin:n Boğaziçi ve Tarabya semti 
meşhurunda Tarabya caddesinde e.;J<i 284/286/104 ve yeni 288 numa
ra ile murakkam sai"I: tarafı rum ki·isesi sol tarafı Madam Roza ve 
bazan Almanya sefarethanesi bahçesi ve arkası Y eniköye giden yol 
cephesi Tarabya caddesiyle mahdut Sultan Bayazıt vakfından tat
lı suvu havi otel: Ve deniz kısmı nark halinde bah.-e ortasında ve 
arkasında koru..uk ve büyük arazi ile müştemilat ve bodrum katı 
karl!iı' diil:er katı .ahsap (Sümerpa:as) namiy.e maruf otel: 

Elı:i vukufların verdikleri rapora nazaran: 
(BODRUM KAT): Münhat arazide inşa .::dilmiş olun kiırgir kat

ta oduruuk, kömürlük ve sair <lepo:ar o1nak üzere beş kısım mevcut
tur. 

(ZE~:N KAT): Zemini seramik cini ve kısmen methal ciheti 
mermer dö<eli w drafınd:ı , i cam "kan, dcğrama. kapucu ır.ahalli, 
bu.unan ve ahşap koloıııar üzc:incl! büyük bir salon, buradan cam:
kanla böl\lnrnüs -ieniz ccphesin~ ·na, ~- kısı:nda zemini mücella pı:r· 
ke döşeli ve camekanla ayrı.mış "kısımları havi büyük sa!on önün
de ahşap korku,uk.u taraça, bu sa unun sağ tarafında hır koridor üze
rinde bir heıô. bır asan.ör mahaıli uç oda bir maıbah di/t~: bir hela 
buradan ayrıca yemek saıonuna ge;ilir. Bu salonun asma katında 
bir crkEstra m:ıl•alli vardır. Sol ta ·afında bir koridor üzerinde zemi
ni s-eramik dni dö_şeli bir ofis bir banyo iki he.iı üç salon 
iki oda bı; hol üztrinde bir oda, bir b2nyo ve ayrıca iki odad:n iba
rettir. Büyük sakıadan karaagaç merdivenle bırinci kata çıkılmak
tadır. 

BİRiNCİ KAT: Bir hol ve ayn:a dar bir koridor üzerinde iki ta
raflı )edı eda ve ayrı bir dai. e oilrak iki hela bir banyo ve yedi oda 
hOlün karşı"ında ls<e bir odıı vardır. Birinci katın sağ tarafı bir ko
ridor üzcrınde bil" banyo iki hc.a 14 oda ayrıca ikinci kata çıkan 
bi;· merdıvcn vardır. Bu katın koridor.arının zemini (İksi.olit) 
ve cda.~rın z<!mini Linelyon döş,lidir. 

İKİNCİ KAT; Bir koridor üzerinde altı oda ve banyo mahalli bir 
heliı dığer bir banyo ve ayrıca on bir oda mevcuttur. Bu kısımda 
kaloriler tesis:ıtı tecdiden yapı:mış o.uo kısmı dahi.iyesi de tami: 
edilmiştir. Katın salt tarafında en oda iki hela bir banyo dairesi 
mevcut olup bu kısım harap ve m~truktür. 

UÇÜNÇÜ KAT: Taksimatı da ıiliyesi ikinci katın ayni olup met
nık ve tamire muhtac bir haldedir. 

MÜŞTEMİLAT: Bahçede z<miai mermer döşeli ve ocaklı ve bu 
camekanla mestur maiı teferrüat ıi.n<ın.'Uk ve cenheye ayrıca yolu 
olan iki kat hane mevcut olun. 

ZEMİN KAT: Odunluk ve kö.nürrnk bbnci katı bir sofa üze
rınde iki oda bir hela bir kat üzerinde karj!ir garaj etrafı dıvarla 
mahdut iki kısımdan ibaret tenis mahalli deniz ceohesi dıvar ve 
üstü parmaklıkla mahdut o:up bü rük methal Jt:ıpusu iki tarafında 
küçük birer kapucu odası vardı:. 

SAHASI: Büyük otelin sahası 2000 kiırgir garaj 110 müştemilat 
hane 90,0 ve Hmon.uk 120 metre mu:abbaı Üı.ttlne mebni heyeti 
umuıniyesi senedinde muharıxr hu:iut dahilinde olarak tahminen 7:i 
dönüm miktarındadır. 

KIYMETİ: li'hJi vukuflı" torı'•nc · meıl,ı'.ır gayrimenku:ün ta· 
manuna. (90,0CO) fa-;ı kıymet t::'.:Jir cd;'.ıniştir. 

1 - l.sou ga) ruı.dı .. ~.~ .. -·"' ıaım.ru.ı ...anuna tevfikan paraya 
çevrilmesine karar verilmiş olup İstanbul Üçüncü İcra Memurlu
ğunca tanzim edi.en açık arttırma şartnamesi mezkür dairede he:·
kesin gör.:>bileceği mahalle 1/Şubat/940 tarihinden itibaren 938/5170 
numıra i.e talik edilmtk suretiyle açık bulundurulmaktadır. 

2 - Satış peşin para iledir. Arttırmıya iştirak icin mukadder 
kıymetin yüzde 7 1/2 nisbetinde oey akçesi veya milli bir banka
nın t<minat mektubuııu tevdi et ne:eri lazımdır. 

3 - İpotek sahibi alacaklılarla diğer aliıkadarların ve irtifak 
hakkı sahiplerinin i(ayrimekul üzerindeki haklarını ve hususıyle fa
iz ve masarife dair olan iddialannı isbu ilan tarihinden itiba:en 20 
glin içinde evrakı müsbiteleriyle birlikte memuriyetimize bildir
me\:ri icabed~r ~ksi halde hakları tapu sicil!eri i:e sabit olmadıkça 
pavla.~mad3n hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen gcinde arttırmaya iştirak edenler arttırma şa:tna
mesiııi V'~ dosyayı okumuş ve lüzumlu maliımatı almış ve bun:arı 
tamamen kabul etmiş ad ve itibar olunurlar. 

5 - Mezklır ga)Timenkul 4/ mart/ 940 tarihine tesadüf eden pa
urtcsi günü saat 13 den 1:i e kadar İstanbul üçüncü icra memurlu
i:unda üç defa bağırı.!dıkta n~onra en çok arttırana ihale edilir. An
cak arttırma bed(.:i muhammen kıymetin % 75 ni bulmadığı takdird~ 
en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartile açık a:ttırma on beş 
i(Ün daha temdit edilerek 19/Mart/940 tarihine rastJıyan salı günü 
saat 13 den 15 e kadar İstanbul üçüncü icra memurluğunda arttırma
ya devam edferek muh=men kıymetin % 75 ni bulmasa dahi üç 
defa bağınldıl<tan sonra en çok arttırma ihale edü:?Cektir. 

6 - Gayri menkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya 
verren mühlet içinde parayı vermezse ihale kararı fesholunarak 

kendi 0 inden evvel en yüksek teklifte bulunan kimseye arzetmiş oldu
jlu bed2l ile a!mağa razı o"ursa ona, razı olmaz veya bulunmazsa 
hemen on bcs ııün müddetle arttı:m.ava çıkarılın en cok arttırana 
foale edilir. İki iha'e arasındaki fark geoen günler için % :iden hesap 
olunarak faiz ve di~er zararlar ayrıca hükme hacet kalmaksızın me-
murivetimizce alıcıdan thsil olunur. · 

7 - Alıcı arttırma haricinde olarak yalnız 20 senelik taviz bedeli 
ile tapu fe:'ll~ harcını veı:n_ei(e mecbu~dur. Müterakim vergilerle mü
te~akı~. tanzıfat v":. tenvı~ıye ve tella:liye resminden müteveJ:it be
ledıve rusumu ve muterakım vakıf icaresi alıcıya ait olmayıp satış 
bt.'<le"inden t€1lzil olunacaktır. 
. •l'._""•;zkU:. gaY_Ti menkul İstanbul üçüncü icra memurluğu odasında 
!şbu_ ılan go~terı~en. ':'.'e acık arttmm• •artnamesinde yazılı şartlar da
ı:.esınde satı.aeagı ılan olunur. (23852) 

Halkalı Ziraat Mektebi Müdürlüğünden: 
Ha.lwlı ziraat mektebinde balye halinde bulunan 120 ton samanın 

be-her kılosıı 1 kuru~ 3~. bu~uk santimde~ Halkalıda teslim suretile pazar 
ık11a satılacaktır. İs,ek.ılerın mekteptekı komisyona müracaatları. 

Sahip ve neşiryatı idare eden Başmuharriri 
ETEM İZZET BENİCE . 

I:ası!c!ıı:ı yer: SON TELGRAF lllııtbaası 

---=---~~---:--

Sabah, Öğle ve Akşaı 

Her yemekten sonra mutlaka gü 
. defa dişleri niçin temizlemek 1 
Çünku Unut-~~ 
ma ınız ki: 

Bakıms.zlıktan çürüyen d'şlerin, 
bademcik, kızamık, en!loenza, 
ve hatta zatürriew• yol açlık

ları, iltihao yapan diş etlerile kök
lerinde mide humması, apandisit, 
nevrasteni, sıtma ve romat:21ma 
yaptığ; fennen anlaşılmıştır. Te -
miz ağ:z ve sağlam dişler umumi 
viicut sağlığının en bi-rincl şartı ol· 
muştur. Binaenaleyh dişlerinizi ;:-:;;:.::::::::::;;;=:::-:; 
her gün - laakal 3 defa - (Radyo- ;:: 
!on) diş macunile fıl\'alıyarak sıh· 
hatizini ııaranti edebilirsiniz. Bu 
sure:Je mikropları imha ederek .UJ:::=::::::::::::::::..--
dic-J, ... ,:uiıi kQrurnu~ ohıl"'"nnuz. 

RADYOLi 
Bütün tehlikelere karşı sıhhatınızı k 

Sabah, öğle ve akşam her 
günde 3 defa dişlerinizi 

Y• mekten sou 
fırç.alayınız. 

ATI kullanın• 
Her Cürlü yanıkları, kan çıbanlarını, nıc:ııe ilt 

larını Ye ç~tl:ıkları, ko'.tukaltı çıuanlarını, dol 
nkııelcr, ergenlikler, {rsş yaralarını çocukların l 
Jüklerin her türlü deri iltihaplı:.rıııı en erken 
emin ttdaYİ eder. VİROZA,mikropların yaşaın 
mani olur. 

1 
lstautıul Lelazım Amirliğinden verilen 

Askeri Kıtaatı iliinları ____ _,..,.. 
A_\ağıda yazılı dört kalem muhabere mal7.~mesinin pnzur 

9-tO Cuma günü saat 14 de &1<işehirde Kor. Satınelma koıı 
da yapılacaktır. Şartnamesi komisyonda görülür. İsteklilerin 
makbuzlar ile kom.syona gelmeleri. •ll 76> 
Ağır sabra kablosu arka tem· 

L.oası 

r~i •zinciri ve sair tertibatı 
beraber• 
Ağır sahra kablo dolabı 
Çev:recek kol 
Çift kablo askı tertibatı 

adet 

250 
1000 

250 
250 .... 

tutarı 
Lıra 

11,250 
18,0-00 

250 
li,0-00 

ilk tc 
L ra 

843 
1:ıso 

ıs 
315 

Eskişehir gaTnironunda bir pav- tm alınacaktır. Mnhamme 
yon inşası pnarlıkla y11ptırıla - 79,900 lira kat'I teminatı 

. uktır. Pazarlığı 3/2/940 Cumar· radı.r. PazaTlığı 1/2/940 J' 
tesi günü saat 11 de Eskişehirde günü saat 11 de Ankanıd 
Kor. satınalma kom:syonunda ya- V. Hava satınalma komis)' 
p:leeaktır. Şartname, keşif ve yapılacaktır. Şartnamc•i 
projeleri Ankara ve İstanbul Le- komisyondon alınır. iste 
vazını amirlikleri ve Eskişehir Kor. kanuni vesika ve kmi 
satınalma komisyonlarında ıtörü- belli gün ve saatte komi:;;" 
liir. Keşif bed<'li 30,037 lira 2 ku- mtılcri. •1136• 
ruş, muvakkat temin•tı 2253 Ura• + 
dır. İsteklilerin kanunda yaz:ılı Ssnkamı~ garnizonu 
ve&aikle ve teminat makbuzlarile için 1120 ton ve Kars gt 
mezkür gün ve s:ıatte komisyon· için 880 ton ki cem'an 2 
da bulunmaları. •1174• c706> un kapalı zarfla ınii~ 

~ koımlmuştur. İhalesi 12/2/ 
69-l galvanizli bidon dahilinde zartesi glinü saPI 15.3n da 

125 lon benzol pazarlıkla satm rumda amirlik satınalnııı 
alınacaktır. Hepsinin muhammen yonunda )apılacaktır .• ıu 
bedeli 49,923 lira kat'i teminatı bed~li Sarıkamı1 için IJO 1 

7489 liradır. Pazarlığı 10/2/940 ilk tentin•tı 10770 lira, J{ot 
Cumartesi günü saat 11 de Anka· hammen bedeli 14~,GOO ı:ı· 
rada \\1. \\1. V. Hv. satınalma ko- teminatı 8130 lira 58 kurıı 
misyouunda yapılacaktır. Şart- lip olanlann evıni mtı 
name ve evsafı ZSO kuruşa komis· ihale tarihinden bir saat ev 
yondan alınır. Taliplerin kanuni lif mektııplorını komis) oo 
vesaik ve kat'i teminatlarilc belli mi~ bulun•caklardır. Ve 
günde komisyona gelmeleri. posta ile ayni <aattte k~1 

(l160) (655) bulundurmuş olaraklardır 
~ •1127· 

144 ton kuru fasulye kapalı .. 
zarfla eksillmeve konulmuştur. 900,00-0 kilo •rpa kapalı 
Tahmin be:leli 28,800 lira ilk le· sulile satın alınacaktır. 'l 
mlnatı 2160 liradır. Eksiltmesi 12/ men bedeli 60750 lira olııP 
2/940 Pazartesi günii saat l1 de mioatı 4287 lira 50 kuru~! 
Lüleburgazda pskeri satınalma lesi 9/Şubat/940 cuma gil 1 
komisyonunda yapılacaktır. Şart· 15 de Kırklareli As. S•tııı• 
namesi her gün komisyonda gö - da yapılacaktır. Sortnanıt .. 
rülür. Tekrf mektupları belli gün safı her gün Ko. da tört' 
ve saatten bir s•at evveline kadar Taliplerin kanunun 2, 3 '. 
komisyona verilmis bulunacaktır. delerindeki vesaik ve teıı11 

(1173) (705) teklif mektuplPrını havi ı' 
+ belli ilin ve saatten b'r ss 

100 ton lntava Rant Bant. 100 veline kadar Kırklareli J\!1-
..-e 70 ton hava Green band. 20 ton alına K.o. na verm~Jeri. 
hususi tayyare yağı. pnarlıkla sa- cll28• - . 

lstanbul Sıvacı ye Boyacılar Cemiyetıl1 
Cemiyetimizin senelik alelade kongresi 31/1/940 çarsa!ll: 

saat 14 • l:i e kadar cemiyetimiz merkezi o!an Galatada Hezare 
sinde Nazlı hanında 3 üncü katta 6 No. da toplanacaktır. Ruııı 
ğıda yazılıdır: ,. 

Cemiyette kayıtlı meslekdaşlaT1mızın teşrifleri rica oluıı;:,ı 
RUZNAME: Kongre reis ve katip:erinin intihabı - İdare si 

senesi çalışma raporu - 939 senesi hesaba tının tetkiki - 1940 sene 
okunması - Azaların teklifleri - İdare heyetinin yarısı iC 
yapılması. 


