
Bir Alaka Uyandırdı 
----------. 

~lreşalin nutku Türk ~enç· ( 
b' ~e vatanperverliği için ı 
h 12 direktif olduğu gib> Türk 
,::cılığı da "ençlik için en 
halı .ve kazançlı bir meslek 
--ili ıılınıı;tır. 

Milletler Cemiyeti yerine dört Mübadil bonolarında \>~ 
~TEM İZZET BENİCE 

t~İiı '!'·· 
.:'.'11ıııu ~k. çocuğu Türk Hava 
"tuh il~ikli yuvasını bitirerek 
Cı~~ Ilı.. lk etmiş bulunuyor. 

1~~'Sebetle l\fareşal Fevzi 
~ lt :- Türkkuşu, gedikli yu· 
~ h ava Kunımu müessesa • 
~b,1/lıfı teftişin ve irat eltili 
~,.llıi 11 büyük bir hususiyet ve 
~Q 1eu vardır. l\fareşal; yani 
~!il~ lıa lrbini, Trab1us harbini, 
t~ le y· rbı, istiklal harbini yap· 

d ı tt .. kk b. d. kt ? yapılan sahtekarlık 

t .. ~ llıi~ ~ap yılı boyunca 
--~ llıilli tinın, Türk ordusunun, 
~ % ı\ ":'_rur ve müdafaasının 
'-·~ •liııd 1•türk ve İnönü ile bir· 
~ hu 1 e t,utınus olan Fevzi Çak-

·~ı.~Iİ.1i sonunda şunu söy
"- . 

tı)., ~le11tı k . . 
l,ı:<Uıııt e etin selameti hava-
i.~lı hııı Ut Çok kuvvetli olmasına 
i:-1ıtı ltilllıduğu için, sizden bekle· 
tıı •I b~ ".illetler çok büyüktür. 
~ dii~ ltıiUete mensup oldujtunu-

''°'ııı 11
•rek, gayretlerinizi a.ı:ttı

h lla eını· . 
~ uu Ci; Dım •• • 
t .lac1 nıle, ordu şefinin yüz Türk 
~ı~ g,~•n~?in sahsında bütün 

'lattı ~~ı:ıne ve vatanperverli
t ~lac 

1 
,12 hitap ve direktifidir. 

~~.~ ~ •gın bütün milletlerin si
to'"'P e~r.ı_ .ve .!çtimai bayat':°da. 
ı/0nİine 11

1:1. ~uyuk ehemıruyet 
~~nd· getırilir ve son Polonya, 

ltıe d~~•. harbinin hava faaliyet-
1._'lteırıı dik~at edilırse l\lare>ıalın: 
r'tıııı •lı.etın selameti havacılı· 

'iduı;.~0~ kuvvetli olmasına bağ-
r•,. -~ ı · j ""ltıl çın .... 

.J;~aı ~.'ildeki bel:ğ ve açık ifade 
IQ 'it ıu:ı.k olduğu ehemmiyeti 

tt, lı,;; .~tnuzda bulur. Beş yıl 
' vnu: 
tı· ~n aı hi 

ı, ')otd n uçak ... 
•ııı:~i&e~· ~eş vılm geçişi içinde 
ı. a 'lQ crın seri · nki•afı karşı· 
~11114 1'~. ordusunun kendi va· 
ti-b •lt~.~et ve müdalaasının 
t\~e4 \>e ıgı mesafeleri katetti -
'4 d.i~İtıd •en azı, en çok> haline 
ı~an eııı:'n ve getirmekte oldu
ıı· ~ dah n olabiliriz. Fakat, •en 
4~tde~ ~ok. yanmak da yine 
1\) daııd ve selametimizin icap· 
'I) ltı 4e k. Bunun · in de tayyare 
~ltıııı b· •dar çok olursa olsun o 
lı;. ·~"~kaç. ınis.li havacı yetiş
i\~ huıı··Ye.tı~deyiz. Bu namzet· 
~ tı ttr~ ıçın Tiirk gençliğinin 

lı.:a)y.. ~da. bulunuyorlar. 
C'l\I ••ecılik ~~· •ltet .. Yalnız harp, >:alnız 
'it,~ suıh ~Udafaası devirlerinin 
,~aııç1 e11rin!n de en şerefliı 
ı.1•t; h 1ll;:' eırun bir hizmeti ve 

ı.~ııı,-a e gelmiştir. 
~.... ıtın · "'·b . • 
-.1 "'~• v ıs • .,. alı havalara bag-
!ııt..' ve de ~e&eri tekamül kara, 
tıı,~•lt de e~ızi birleştirdikçe bu 
~~ lo ve h ~un den güne inkşaf et-
1ıı,:tr,0 h 1nlerce. on binlerce, yüz 
ltj'lt "• ;~•cıya bütün ihtisas, 
~'lilthaı 1 ıın kadroları içinde iş 

lı; %~ açılmaktadır. 
ıda •bu·· t, otaıı. itin orta mektep ça-
~ &lldjltli ~nçler için havacılık 
lı~ t4 ~ Yuvası• en kısa zaman
lıt 1'hib·'00lı ve şerefli bir mes· , ı olın ll •nın yolunu açmış· 

~\~ .. 011ıı 
lltı., ~ııı~ ~ektepleri dolduran 
:~ -;"lllt, li e '.l'ilrk çocuğu için lise, 
. "'l~e •ıııekıversite uzun bir tah· 
1
t ııı'l'ııiteyı b~efi olduğu kadar 

1~~ aı'ete k bıtirm.,k, ideal hayat 
ı\y11 . avuşmak da çok çe-

-1, da ı.~ 2anıanda, her ihtisas 
~/•e vat r Yıl Üniversitelerimiz 
~:Qı1dığııt 8 =~daşı hayat sahasına 
"'iıt~t için ore de ··eni vetişecek 
1ı le llrt mücadele enerjisi 0 

lııiı 2uıqab ~akladır. 
~b~~lnııy:;! Ykp~!Ya vazyeti mü· 
t ~ib· ltaıan abılıyetlıl, enerjik, 
ı '~ııı~ •l11tı:v mıya, çabuk meslek 

1ıJı. le alq ıie~n l'nı~h.taç orta okul 
~at iCtt;ld · ç ık •çın ise havacı
~~~ SuJhd: ~uvası bulunmaz bir 
~t. ıı e ~lıişat e harpte daima rağ
~t-h~lı, llib!U'laa ko~an bir meslek
. tı,eı\'l\itk ' sa~~ J\farcşalin 

"l~ı ıı)•ııi İçi g~nçlıği ve vatan -
~ ~11/k ha,: ~r. direktif olduğu 

tıı;;.ııı ve lı.a e ıı:ı da genr)ik için 
lıaıİ.ıı · zançtı bir meslek ve 

1 al11tış bulunu}or. 

ev e en mure ep ır ıre uvar. 
ş;y vciutur. Anc00t M~ bir 100 bin lirayı buluyor Parls 31 (Husus) - Yıakmşarlt 

müttefik orduları kumandanı Ge.
nero! Vey Jıand Pa.rise gelmiştir. 
G€ner3J. Veygand Haı.tibiıye N'aız:ıı.. 
rile görüştükten sonra_ sa.at 3 de 
El/lı;, sara.yı.ndla Cuımıhıuır b'oŞkaım 
Mösyö Löbrönün r.iyaretinde iç -
tiına ed;en. !k.aıbine müzall«!a-atmna 
: ştiır ak etnııi$1ıir. 
ziYıARET BÜYÜK ALAKA 

UYANDIRDI 
Paıris 31 (HUSU5İl - Gellft'al 

V eyır.and Başveık.i!l P<t Reyno ~ 
rafaıdan kaıbuıl edJlmişUr. Gtrıem!'. 
Veycandın Parise muv.ısalatı, Ha
ı:Uciıve Nezareti.ne U41:ı'6dıklı.a.n oonra 
beUJli OOrıuş~u.r. Ziıyaret büyüık b r 
a.'iiıkıa. uıyaındı.rıın.ı:;ltıır. 
iHiARBIN EYNJ SAFHALARI 
Londra, 31 (Husı.ıısi) - Bahriye 

N=ı VinSl.lloD Cöreil dün aıkşaım 
haıılbin yeni safhalaın halklkında 
radyoda müılıirn .l:ııır nuıtuk söy'.e
mivtir. Çörril devam eden ve ede
ceık oJ:a.n i.nıııııl<iz - Frnıııs>Z teşr ıkıl 
mesaiiiiındm bailıseıtıLlkten sonra 
demiŞtir "' : 

«- Bizim italya ve je.pnyaya 
ikarşı lıd<; blr dlll'11n.anhğıımııı Yok
tur. Onlarla da.ma iyi geçinmek 
ist&iil. Sovyet Rın>ya iıle ha.Ill <11)

mek i:;e poHilkamıw. da!Jıi deği.ı
dir. 

GKçen yedi a)'l.ııık muhasama za. 
manında, harp vaı;ı,taıları.mızdla, bü· 
yük terakkiler elde etLk. Biz mil
letimizden ha.kik.aten büyük feda
karlıklar istiyoruz. Bunun~a bera
ber kaıımak.1a:ı1ııınız hudutsuzıdın-. 
Denizlerde olan hakimiyetimiz 
ise, taıınaıml lanmıştır. 

Bana akı;.,,-.iya muıhaırebenıiııı u.
zım sürüp süroniveceğlin'o sorar.ılıır 
o:ur. Bitaraf devletlerden bazıları 1 
kararlı hareket etıniı; olsalardı bel- . 
ki mııııhaırebe bi;'.oe ohnaul:ı. Fakıı.t 
maaı):sef b.iııkaç memleket yüzün.. 
daı, diğe'l'leııi için d'e vaih ıın oott• 
celer h.asıl olab'.!ecektir. 

illıf.ese_,ii gemilerimız, llııuırlıaroMı
kın. Hdıanıc!aı gemic 'reri ııaıl}Ue -
oonııze çıJı:-aırırlren, bir H.olandJııo 
W'~"81>,'Si, ıbiır İl'.lEi'l.iz tayyau-esinıi 
<lü •üıımüştür. 

İnı3ilıt.ererlin ~sk" mütlt.efiki olan 

Beypazarında 
bütün bir 

mahalle yandı 
IAnkaradan gönderilen 
litfaiye yangının büyü_ 

mesinio önüne geçti 
.Arik:a<raının büyülk kaza.arııııd'an 

Jmü dıan Bey•pazarının Gazi~a 
m'aihahsin<l'e büyük bir yamıgı.n 

çıılıııruş. havanın .rüzıgil.rlı ve bu 
cmıfu3 Jedekıi f!Vleırin ahşap bu~'tın
ması dolayıs e yan"1ın biırdenlbire 
ııeniı;Jem.iştir. MalhaıJi Jt!'aiye kafi 
gehnedigi iç n Anıkaıraıdan ya.rdlırn 
iısıtenııni:Ş ve Anıkan i.tfaı ıyoıi bi.• 
saaıt sonra ''801\ın yerine ııe.bm-it;rlır. 

Yanıtın <ld ıa}'l8''!e ıbü.tün kaza 
haJkı ıwaiefanımıstır. Bütün gary -
retlıeııeı raPımen 130 ev yanmıştır. 
Y~mn Faıtma adında bi:r kadı
nın evi neren çılktıi?ı an111şıl lm•şlır. 

1Yarınki 11iKDAM,, :ı 
TİYATRO TENKİTLERİ 1 

.. 
ı;ı:ıy vaırsa o da H ıtler'i vunnaıkAır. 
B~ ~ cephoesindc şianaJden 

İIMK-re hud/ul1Da.rına kadar ~'iilklııı.el 
Q( v.ııın ed;yoc. Lakin bu haıllt.a bir 
mıiJıyooıda.n faılla insan hücuıma h& 
zır~r. 

iBltaoraltJlaır QOiW Aı !man blndir 
d nden ıkorflaıwor v., A:ıınanya.ya 
hr-"Ull eğimcl< ııi'Yas<"tini ~ edi
yor. HaJ/Wkfi lbiıt!ı:orai ıarııııo huJku -
lııunu aıtııınnyan ve anJ·ar.. mü\e
madiıyen dr.ırıbe iııdiı.ıeın bir memı
lek>:t varsa, o da Al ıımmyadı r . [)(. 
mel< ldi b taTafJ.ar A ıman)"adım 
lııortk!tukl.a:rı için ona ~-~a dıım l"<W
•-.:mlaır, yani tecavüz s>yasc•tirı<> hdız,. 
met deiyoı{laır.> 

Alalk.aıdar mehafi: Çörçiliın1 müt
tef lkJeıtın yeni kanaı.-.Jw al ld.ıJdaırı 
sırada SÖ.)lllf'llkn bu nutkunu y~nıi 
han:ll<Ol'lerin ba.şkın~ıcı td1aklkıi. elf
md<'ledir. 
GÖRıİNG BUGÜN BİR NUTUK 

SÖYLİYECEK 
Roırua 31 (Hlli>'USİ) - Mar=ı<l 

Görm~ buıgürikü p:rzar gürrü Al
mruı P'C!ılÇl.iiiim htta!l:ıcn ra$>oda 
bi<- nutuk söyliyeceklir. 

İTALYAN KABİNESİNDE 
FEVKALADE TOPLANTI 

R.:ıma 31 (Radyo) - İtalyan kaı
biırıesi, pazarıtesi ,güııü Du~nin 
riyaoo1tmıde fw~ bir .tıoplanıtJ 
?Y8Paca4ııtıı. 

MUSOLİNİ VELİMITLA 
KONUSTU 

Roma 31 (Rarlvo) - Si.eyoır Muı
ooJı 'ili dün, Prens dö Piyenroıni k.aı
bııl etmiş ve askeri meseleler hak
kında görüsmüştür. İngiliz Bahriye Nazırı Çörçil garp cephesindeki İngiliz 1 AŞku:mandanı CEMBERLAYN İZAHAT 

Lord Gort ile vaziyeti görüşüyor VERECEK 

bu mi.ılıeıte karşı ·k.iniııniz ydkıtıır, 
ona sadece bir kııplıarı.la beııaıber 
kafoste ~ı ~tn ocıırı.z. 

'Miuilıao:-eb:<· başlıadıl!:ı :zıaıman, İ
talya ile japonvanm bize karşı si-

?ahı ele alııp alınıyooaklaırm bil -
miyorduk. Böyle olduğu lra!de, va
ziyet kollarımızı sıv.amai(a mani 
olamıııdı. 

BWm lklıimseden ib-tedi~ b·ır 

Beşiktaşta iki sandalcı 
iki kardeşi vurdu 

Birısi hastahaneye kaldırılırken 
öldü, diğerinin yaraları ağırdır 
Dün akşam Bcş.ktaşta bir ci -

navet işlenmi< iki sandalcı kendi 
cemivetl'-erinin bir memurunu öJ ... 
dürmüşler, memurun kardeşini de 
agır surette yaralam~:ardır. 
Tahkik.atım= göre hadis~ şoyle 

olmuştur: 

iR<ırna 31 (Radyo) - ~ 
<".ımıiıeclayn salı R'iınü Patlamen
toda, Londrada içtima eden yük -
6el< harp konseyi luıik'kı!nda irzahaıt 
'V'Cl'eceiktiır. 

Vekaletlerda 
tasarruf 

Yeni vıl biif.çesinde müvazeneyi 
temin IÇn kadrolarda yapılacak o
lan tasarrufların m'ktarı ani aşıl
mıştır. 

Bu meyanda Diyanet İşleri Rcis
li&i bütcesinden 15 er lira m.aaşlı 
8 ,.,erin müftüsü, 15 lir;ır maaşlı 1 
müftü katibi, 25 lira ma.aşlı 3 viiız. 
Adliye vekaleti bütçesinden mer
keıde 7 müfetti:ı, 13 tabibiadli, taş
mda 17 hiik:m ve 30 ıa;r lira maaşlı 
119 mllhlreme katibL Şehrimiız ü
niversitesinde. 80 lira maaşlı 7 pro
fesör! 60 lira maaşlı 18 doçent, 60 
.,ar lira maaşlı 16, 50 şer lira ma
aqlı 20 başasistan, 35 er lira m~lı 
20 .W.stan, 30 lira maaşh 10 asistan 
yeri açık hırakılınıştır. 

Esasen bunlardan bazılan halen 
de münhal bulunmaktadır. 

1 hazirandan itibaren bu mün
hallere kimse tayin olu:ımıyacd.k
nr. Hiı'P.1 ç;,.ı,m.akta oiaıı:mn ise 
1 hazirandan itibaren vazfeleri -
11ihayete erecektir. 

Mübadil l;onolannda yıaptlan sah-
4.ekarlık tahkikatına dün yazdığı
mız n; bi An·kanada ve İstanbulda 
ehemmiyet'e devam edilmektedir. 
Sahtekarlık şu suretle meydana 

çıkmıştır: 

Zeynel isminde bir zat el.nde bir 
mikt'ar mübadil bonosile Maliye 
Vek;fetine müracaat ederek bu 

l.ardaıı ikisi de nezaret alt.ıruı alın
mıştır. 

Sahte hon. 'arın cn·dce y~ııl
dığından çok fazla olcrak 100 bm 
lira kadar olduğu tahmin edilmek
tedir. 

Bonoların kenar ve zemin çizgi
leri aslına yakın bir şekilde kl şe 
ile basılmıştır. Aslına nazarrn bo
vası biraz karışık ve bozuktur. 

bonoların sahih olup ol.ıruıdıltıru Renkleri d.aha açıktır. Maliye Ve
sormu.tur. Ma!liye Vek.aeti tarafın- kili Abdülhalik imzası da, asılla
dan vapılan tahkik®t net.cesınde, 1 rında el ile yazılmış olduğu halde 
bonotarın asıl: arının kase.da saklı talıi:ıil:lcıı nde ikıl.işe .ile basıllmış:ır. & 
olduğu ve daha evvel karşılığı te- ·taklitlerin yapılması o duk(• tek· 
di"" edildiği için bunların irıtal e- nik maliımata ihtiyaç gö termekte
dilıni~ bul'ı.uiduğu ıanla~ılmış ve dir. Bunlıarın İstanbulda yapıldık-
gösterilen bonoLann taklit olduğu !arı anlaşılmıs ve bu noktadan rla 

n<.'tı'cesine vaırı.l!mı(ltıT. Buaı.un üzeri
ne derhal zab;tıava haber verilmiı; 
ve baı..> adamlar yaka1anamlı. ifa
delerine müracaat edilmiş ve bun.-

tahkikata geçrhniştir. 
Ankanadan bildirJdijtine gör~ 

hile ile Ziraat Bank;ı.sm" " ~~· .ı. 
çeken eşhastan dün 4000 lira geri 
alınmıştır. 

/tal ya' nın sulh planı 
Paris 31 (A.A.)- cOrdr> gazete

sinde Emil Bure şunları yazıyor: 
•Son zomaııJa.rda orlada dolaşan 

sulh planları arasında faşist hü -
kı'.ırnet:ne ait olduğu söylenen pla
nın esaslan hakkında Virjinyo 
Gayda şu malumatı vermektedir: 

1- Karada. denizde, havada u
mumi terki teslihat. 

2- .Milletler Cemiyeti yerine 
kailn olmak üzere, İn,:ıi'.tere, Fran
sa. Almanya ve İtalya arasında 
dörtler paktı. 

lecektir. Afrikanın bazı mıntıka· 
lanna Alman muhacereti teshil e
dilecektir. 

6- Merkezi mıntakadan müte
şekkil on milvon nüfuslu yeni bir 
Polonya hükı'.ırneü kurulacaktır. 
Gdin' a Polonya t c.areti iç:n ser
best bir liman olacaktır. Danıigde 
avrıca serbest bir mmta.ka ayrıla
caktır. 

7- Polonyada ve Tuna havza -
sında ekalliyetler meselesi ruıııe
dilecektir. 

Bu memleketler icap ederse Sov
yet Rusvaya ka~ı cephe almek 3- Çekler, Slovaklar, Macarlar, 
üzere Avrupayı kend. anılarında Abna.nya ile müttef'k bir ü<.:'er hü-
dört nüfuz mıntakasına a.,yırac.ak- kUmeü teşk:J edeceklerdir. 
Jeroır. 9- A Vlliiturya Almanyada. ke.la-

3- Din serbestliği tanınacaktır. caktır. 
İngi.t.tere, Alman Yahudilerinin Fi- ı 10-İtalva, Yuııos 1avya, Roman
ll.stine, İtalya şarki Afrikaya, Franı- ya, Bohemya, Slovakya ve .Maca-
sa Madagaskara hicretlerini üzer- ristan dahU olmak üzere bir Tuna 
!erine .alacaklardır. gümrük anlaşması. 

4- İptidai maddeler ticareti ser- 11- 1talyava Cibutide güınri.ik 
best oliac.aktır. Amerikaya Alman serbestisi. Tunustaki İtalyan tebe-
ve 1talval>' muhacereti kolaylaştı- asının vaziyetinin yeniden l(Örü -
nlaoaktır. şülmes!, Süveyş kanalından 1942 

5- A'manyaya yirıııt sene için- den itibaren bütün gemilerin ser-
de eski müstemlekeleri iade edi- best geçmesi. 

(Diğer Telgraflar 3 üncü Sayfamızdadır) 

ÇERÇEVE 

Tertip hataları 
Geçen giin maarife dair yaz • 

dıtım üçüncü vazının son etim· 
lesi o tarzda birbirine kanşmış, 
allak bullak olmuş ki, can 
ııkıntımda.n birkaç gün yazı ya
zamadım. Bir muharrir için, ken
disine ait olnuya.n bir konuşma 
tarzını, kendisine isnat eden ter· 
tip hatasından daha sevimsiz bılr 
tty tasavvur edemiyorum. 

. ... 
Diinyaınıza ve etnf:ımıza ba· 

kındığunız zaman tertip hata -
sında.n başka birşey göremiyo· 
ruz. Kıt'alar, memleketler, şe
hirler, evler ve kafalar tertip 
hata.sile dolu. İsmini hatırlıya. 
nuıdığıın bir Avrupalı miitefek· 
kJııin eu •ÖZÜ lıatmmda: 

- Sıhhat, iki hastalık arasın
da lnzi bir bekleyiş!. 

Galiba doğru "e düzgün 1111 
da, iki tertip hatası arasında na· 
sılsa gözden kaçm~ bir pilrilz •• 

- İnsan bir .,;ızadan başka 
birşey deR'il! 

Demişti. Bugünkü Avrupanın 
brkaç diktatörüne bakıp da bu 
teşhise hak vermemek ne zor! 
Dünyayı tertip hatalarının i

dare etmek istediği brr dl'virde
yiz. 

Hevhat, heyhat ki tertip ha· 
t~ları ha'1nı alını~ dörtnala gi
dıyor. Tabiat de tertip hntrlan 
yapmıya başladı. Nedir o şimal 
fecirlerıi. nııknatıs f1rtınRları. 
seller. zelzeleler ve saire?. Bir 
gün kış, iki gün yaz, iiç gün don, 
be.s gün kor ... 

Fakat asla tertip batası yap
masına imkiin olmıyan kader 
mürettibi, bence hüfün bu t4'r· 
tipsizlik içinde gizli ve yaman 
bir tertibi haber vermekte. 

, luharrir yazıyor: Komedi • Franscz temsilleri· 
rinin Selami İzzet tarafından 
yazılan tenkidini yann •,!: I L.::11• refikinıizde okuyun~ 1 

Bes.ktaş iskelesi sandalcıların -
dan Pazarlı Numan oğlu Rasırn ile 
arkadaşı Ha.k.k.ı dün aıkşe.ın saat Qn 
sekiz raddelerinde birkaç meyh .. 
neye u~y.ara.k kıamJan tüuüle • 
dikten sonra, sandalcılar cemiye
tinin memuru ve avni zamanda Be
~ vapur iskelesinde kahveci -
lik eden İlyas oğlu Mehmedin kah
vesine gitmiı;lerdir. İki &andak:ı 
kahvede oturmakta olan diiter müş
terileri rahatsız etm:ye b<ışlayınca 
kahveci Mehmet bunların ısmarJ:a
dıkları kah veyi y.apmarnış ve gü
ze: likle kahveden çıkıannak iste -
mi<otir. Bunun üzerine sandakı 
Hakkı İl{; Rasiln birdenbire hid -
detlenerek ayağa kal:kmışlar ve 
kahveci Mehmede ağır küfürler ;a
vurınıva başlamı lard:r. Kahved~ 
bu:unanlar kavganın önüne l(eç
mek 1çin araV'3 girmişler ve iki san .. 
dalcıyı kahveden çıkarmak ist~· 
mi.şlerd:r. Kahvede bulunanların 
bu müdahalesinden büsbütün hid
detlenen iki sandalcı çektikleri bı
caklannı kahveci Mehmede ~pla-

Cinayet yerindeki kalabalık 

mıya başlamtşlarchr. Muhtelif yer
leriıden ağır ve derin yaralar a
lan Mehmet kanlar içnde cah yan.
dım!. diyerek yere yıkılınca, kah
vede ocak başında bulunan kah -
vecinin kard~i Arif kardeşini kur
tarmak i!:in işini bırakın koşml!Ş'" 
tur. Yere düstükten sonra kahveci 
.Mehmedi bıçaklamıya devam et.. 
mekte olan Rasim ile Hakla, Ari-

(Devamı 3 üncü sahifede) 

Suriye fevkalade komi
. seri hareket etti 
An!>ara 31 (Telefon la)- Türki

ye - Suriye dostluk ve iyi komşnr 
luk muahedeslııi imza etmek üzere 
şehrimize gelen Suriye !evkalMe 
komiseri Puo havaların fenalığı 

dolayısile tayyare postası. ile de
ıf.l, Toros ek.spresile bu sahalı telr 
r.imizden hareket etmj,;ti;r. 

* Eski Atina hAkimıl\ pirlerin 
ıairl ve faulların tanlı Solon: 

- Gördüğüın dün) :ı ... 
Mürettip diziyor: 
- Kördüğüm dünya ... 
NECİP FAZU.. KISAKtffiQ 
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Gaze er y32dı: Bazı mahalle 1 
muıness?Jeri. yol para&ı mü.kellef
lcrıni teııbit ederken, cetvellerd.! 
ııördültle · Joıı, Jon g'bi kedi, kö
pek lsi.m.erın:ı de .ııısan umneocLp. 
borçlu çı.kannl.$1ar.. Bu namda.in 
nıiiıkellcllcr arannillj, taranmış 
ba\mıışı.ar kı yok?. 
M~, hususi klarewin bir tür

lil. <tahs .. eden7-rliği yol paralan, 
hep bu cins mükelleflere ( !) alt 
olanlar .imiş!. 

Yahu, bunlar. nasıl mahalle mü
messili?. &>kiden mar.A!le muhtar
lan 'Ml'dı. Ya!:ııı2 nuJıallenjn sa • 
~im ~il, ye<» kat ecdadını 
bllr tarı:rlardı .. 
BİR NİSA?lı'l>A MI 

BAŞI.ANACAK?. 

Bir nis&nda.n itibaren, ?!l'.lyük 
cadde:er her gün sulanmağa baş
lanacırkmı.ş. Sayın İsUınbullular 
toz toprak :çinde k.alınasınlar, di
ye .. Bi:r n.is1m, maıhlm ya, Puvaaon 
d'avril .ııoi.nlıd<ı.r. Yani o ııiiıı içi.n 
yalan söylemek mübahtır. Ben, yu
karıdaki havadiıı:i ~e oku· 
yunca, bunu hatırladım: 

Belediyeden r.cam ~:Allah 
8'kına su'.ama ~ rusarun ikisin
de baş.iaru;;n .. Soruıı.. l:>üfün yaz toz, 
toprak içinde kalm,y alım!, 

PETROL İÇF.N 

ADAMIN HALİ 

~ biri cekınlş rakıyı, 
çekmiş rak!'Yı; faık:at, lursmı ala
ma.ıxuş, doyamam&Ş; üsti:ine de b;r 
Wo petrol içmiş! ondım sonra, ar
tık ne hale ıı~t.r, d~ünün ... 

Fakat, petrol, şu zamanda, en 
tehJ:i!reli bir medde~ mi?. Av
nıpa h, rbi bile, br rivayete göre, ı 
petrol yilzilnden o!u) ormu.ş! Bu 

kadar petrolü rrrjdesjne fit.ok ettıilt
ten sonra, bu adam da mııtialıa 
har~ git erektir .. Hangi cephede, 
diye, sorıı'*'.Ymı. O da, mllhl.eı<em 
refikası le ... 
KÜLTÜR LE$.EKİ 

NE DEl EK, YAHU?. 

Mutıaıririni kıramcta.ı Bürlıan 
Cah t, yazdığı J.kralardan birinde, 
yine şu vec.:zey; ortQfa k~or: 
cKü:tür leşleri>. 

Kültür leşkıri, ne imiş, biliyor 
musunııaf. İstanbulda ~ bıltüD 
mecmualar .. 

E!endllil, bu saym muharrir, ııc
çenlerde, kit...pçı, tiliiiııcü dük· 
kiinlım önünde çeş't çeşit yeni çı
kan mecmualsı', ıazeteler görmüş. 
teıkik elmiş ve hüJtmimü venn~ 
Kül tür leşleri.. 
Bun1arı ne <ilye çıkarıyorlarmış? 

Emeğe, masrafa, !kağıda ya'.Zll< d&
ğil m.ymi.ş?. 

Fakat, sPka ı:ı..rtaraf, bu zatın, 
bir ağ>C ıtham akın yulaıındak:ı hUk
münü, nasıl bir salihlyet ve cesa
retle verdiğ.ini oidden meru ~ 
voruz. 
HAYATYÜZDB 

KAÇ PAllALILANIYOR?. 

Hemen bütün gazete!ıer, hayatın 
gittkçe pahalarunakta o'.duğunu, 
yüzde nisbetler.le, yaz~ duruyor
lar .. Bu arkadaşların bu kat'i nis
betleri ve hesap1'ın, santimi sa.n
tiınône. nasıl ve nereden çıkardık
ları havli merak edilecek bir nok
ta ... Hayat pahalanıyor, mu:hti -
.lı::aık .•• Fak.aıt, lTI<!lbusatt.a yüzde şu 
kadar, v:vecekte yüzde şu kt.dar .. 
Bu lrot'i hükıümlıeri çıkarmak c'd
den kolay bir hesap işi ol.masa ge
rek!. 

Benden.iz, bu kadar i'ktısat ve 
mali:ye mütehııss:sı bo l!'u kaTŞJ<
sında hJ1vrarum doğrusu'. 

AHMET RAUF 

Zavallı şarkıcının başına geleqler. 
Sıaırlı.oşkı.k. yiiziftyten ili; eski ar- 1 söylemesini !steın.i:ıler, bir ya.'ldan 

lıadııış wasmda çıkıım hir kavga ve Hasi., de: 
hakmet ~ mu.hıııkeme • - <1füıyır!. Havıc. ne taksım; ne 
ııiDedUnaslive:? ;.ıclcezada dev m de türkü!. Bize şöyle bir•<; ftetelfu 
~~. j çalsın da üçümüz b rden kalkıp 

Vak'a (IU<ill!': oyn•valım' .• demiştir. 
Refik '.::rnkıde bir l<omisyonc\l Fakat; Ekrem !Ce Refik bwıa ra-

btr miiddot evvd arkaôaışl81"11ldan :ı.ı olmaml$1ııcdu. Bunun üzerine d1! 
Hasip re beraber Be:;oj(hmda hir Hasip çıalı(ıcrva dönmüş ve: 
birahmı~e giderelt uzun müddet . •:-- Haydi topta kemanını gidip 
lr;mışlerdiır. bız m eYde çakılını ı • demiştir. 

Has.p !le Rcf' tam b rııhaneden Öbürküler bı.rnıt da muv<ıfaka.t 
çıkacJ<kl.a.rı \altit; Ekrem admda o- etmem:şlerdir. Eln-em; b;,r yandan 
J..an dil!er bir arkadaşları da bura- çalgıcıya Hlc et.. '>;:ın. yapmasını 
ya gelrnlş ve bu suretle tekrar içki ısrarla söylerken; öbür taraftan 
faslı ~mıstrr. Refik de: 

Üç kafadar bir saat içinde dört <- Eiier taksim y. parsan, ben 
taırıe 411 luk ve mü.t.e&ldben üçer seni birkaç pal"Qa ·a t ksim edE>
f'·ııe de b.ra içerek bir hayli sachoş ri.'n. Çal bakayım bir Rumel tür
olmuşlar ve o sırada içeriye gelip küsü havas>!• tehd:d.ıni savu.nmı.ş
civar masaiz.rdan birinde keman tur!. 
çal.arak şarkı söylemekte olan aiil Bu vaz:yet karsısında zavallı a
hir şarkıcıyı da masalar: na çağı: - lil r.dam ne yapacağını şaşırmıı; ve 
~krdır. seliometi kalkı~ t'tr r etmekte bul-

İşte bu sırada şadn istemek yü- ~ur. Llkiaı Refik ooamc~l'Zl.n 
zünden meclistekil'l!'r arasında ılk kem.anını al.arak gil.meeine ınfuıi 
miinaltaı;alar ~t:ıc. olmuş ve öbürJder'.e k.aveaya tu

Ekrem; şal'kıcı alitn bir ctak - tuşmuştur. Bu sıradııı. Refik ke -
nn.. y.pmaaını, Refik ise; tünkü maıı kutuwnu çalgı.cırun kafaslIIQ 

Yazan: lskendcr F. SERTELLi , 
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lllııiilıiiıııiimı-ııi.ilıi~İiiııi-m ___ No117-rı' 

- N,, ~ dedi.. Kız bırd&
ııın;.e mi evleııııyorsun t E vw.anı 
bu h:.Jeli ııikiıiı şeıyıt.anın hile ak.
bna ~· 

Scımiih aııtl<ııdııtnDı ~ eJile 
~1lb.: 

- Haydi •.ıus. İşim ankladın ya?! 
Sok.ırı iımııanı.n yamııdıı m.ah<:ı.ııp at;. 
me boo.i. Maıl:MJ1uruın sonra ... 

A\'ıUkaıt Cellil ı;ıe;am vererek ·o
d:ı.) l!>rdi. 

İın-.am Jıa1:i mutat yazıılacırn Yatl>-
m u. S;;a nikMı dua-

sma ~.ı. ima.ı:ı heır ik · c de: 
- Aı.l...: m cmrilc ve Peygam'be

riın kal.'<lıle ~unrz.ı luymxwn. 
Lr.di. Gen<; k;r<hro döndü: 
- Sc;n h ~e vanyor mu.<nınUSZ, 

Se7lm:ı hamın? 
-Ew. 
'.Bundıın soma Semihe Mtıaıp etti: 

"' c Y« musunuz, Se • 

i 
- B"'1 

A:ll 1 
.,..; 

miiC"'..zın bir 
u. ' mı kaıtıdı.nı yazıp 

sonra. Ş:II:;)e1J.eri içti-

!er. Büılün bu i.şln oluıp biıtmeai. bir 
sa.at bile ~-
İmam ve mil€2!Zİll. bııiıçi,ş oerirl+ 

- hen de f.a.ıı>asile • alımılk köşkxr ııı 
avn]ıdılar. 

İmam lbahıecleı w.aıklşıncı<ya b
doc konuşmadıl.ar . .Semihin kız kar
desi ı:-üJ:memd< JQ;!> dİ'!\ Iıi SJıl<l• 
::,1:>rdtı A'"llkst Cel'I: 

- ,.,,, komedyaya niha~-et beni 
eh u. .. z. V ıt'IM> yaman ill6'111-
tnrsmı sız! 

Di\',-e OO}<Jcniyordu. 
Samih: 
- DUWzın hakkıo:l:ın İln<lnsız 

"' ' dedi, bmiıroik> C'lli ' • 
m " karar venni<"ti. Bugün zaten 
nlıkatııırı~ lqyt ~' dci!ıl rr ? * "'1ıcu bitli. Sdma a:: ıt.!!k j 

mm me.:; ru zcvo.an o.klu. İki ırlin 
oorır rECmi nıdi1 lıfııı(ıd c4 tıe 
ı1ııoyup inMJıız ı ~ ,.,. 
yırretc aneooJ(inı. cKarımı zorla 
e.<den alriım!. di~. 

Cd ·-:aı::ısmı y&kanık ~ 

ehlr 
cı· 

• 
1 

Yann başl acak Nisan 
toplantıstnda görüşille

cek meseleler 
Ş.. hir mecisi yarın r.isan ~P -

JıaodCılaruıa ~ . .Meclisin 
tıu diev:tıede Wtıkıik edip ıııeıt:nieo
d ~ iışler m;'Y3'0lnda yeni z.;r. 
bıtaıi ~ ni:zaınııamesi:rin iı!rr 
mali lle }U:ri seyııü.ııefer +aJemat -
:ıl!iltJOıii başta buhınma'ktaıdırla. 
BeBbye ~ mu:wirılemıdıen B. 
LliUl Mtooyun reo.sli,liiınde bir Jro.. 
mis.Yon ıtanfından İn<?iln ...., han
""" seyeyiis fer la) ma.tııameleri 
de ~ ed.blmeık sunıtile lıaozıı-. 
)rııooo )'e)i ~ ialima;t:na.. 
11)(.tiııdr.! ~ yeni ııNdjm mev-
cut hııtlumnııJctlı<hr. 

Bu 1ıahn.ıt'.nı.meye göre şehıimiz 
dııhilliııocldki lelomi.l otanobiller .;a
a'J..., aızaani 40, kamyonlar 10 - 20 
lıillaınetre sür'ıııtle s_'}'fedebile -
OOklıe:ocliır. 

:Bulıl!J,Y\> tıekiın-1 bı.tvü.k caıdıdıe V'8 

meyrlanbr için el. aııaııni sür'at 
hadi ıımi ı.e.ıbit e1ımis'..ir'. Bu had
l'eri ~Men ~ . .wh.aJııır da 
bazırlıan:ıcak ""' caddelerle ~
Qan:>ra ı.ımlac;;lktır. 

Gece saat 24 te-ıı soma otomo -
b Uer korna dahi Q&ohruyank. sıe'!f'" 
riisC'feri cııştk• la ld>ue uleCEI< -
le.Pir. 'IU<lmil ada~a . ilfal-'ye 
~ me-ada • bi'Qbir motörlü 
va.ıhı ~lemııyeeeklıir. 

~ın otomobili ~ -
ceı1ken teiJ.".mi.l vesın'J n.:ııklıy"; ol
dı.ıığ L-yeıtle c!ur.aıcalklardır. 

Tromvay}aroa v vtobüsleroe 
yi' "' ~ acr..e, · ""'inin daıbıi lııo-
nıı;ım ı )'ıısclııtu-. Tal ıı'.namcde 

ı nla.d b:ı:şka :ırr..lıteLf yeni 
madi:fe1er bul= 'rt.ari 'r. 

IKüÇüK HABE.RLE~I 
Gı ucl5.k b...-yr=ıa i ,. !=· -

lı!iliıt'a baŞ"ııı.n:c . Pı te<>-
b..ı. etrn<: t u eıe JliZ m 

Ale d 
1 

Netice.lenen tahkikata Züppeler ve isimleri 
göre zarar ve ziyan nazı mahftlle miiı• ·!!ıerjn~ 

1 5 'I I' 1 k..di, köpek ve esmaii ~ıa:a , mı yon ıra. takıhın .kJi, Jo.. gibi iriJıet isim-
üı: ~n =v>ei Aleıındıağ> omn:ao- ler.i, insan adı zannederek, bunları 

larmd:a vu!lw.a geleıı Yl'DIPD Wıb- da 7°' parası mülıııel1efleri cetve-
!Oıwt:ı hak1kında !ııııız>r.la:nım ~ !ine geçhdi]derini g:u;etelerde o-
diin vfüryetıe \'\:il' .lmiş1llr. kuyunca, ne zam anılır, .kalemimin 

ÜSlııiid:Jr ~ B. lııı:sım iıla ucunda ihtiyat bir ~ olarak 
tııfıT irat kı!ı:b B. Muızaneır 'Ih1r.söı: chı:n.ıı •İsim mesclmi• ni ~ -
bli. ~ y atl$1l uc-in mabal!lıiıDe taya kaymağa kanır veniim. 
......___,_·-mu"~.._."'"~~ Birkw; nıahııile mümessfüniw ,......,.= ~· "'"""' .., ...... ,.. J....- Joli, .J'on isimlerini insan ismi um
!lnıışl'ar ve köy'h.ıl.n dinlem.işlıer - netmeleri filvaki pftır anıma, o 
'!fır. kadar da izam edilecek bir mesela 

Net IC>'rle yaııgınm Aılemdağı kıt>- değil ... 
)ilinden Ali Tl' ~"'u H:ırun '--'--.............. ~ Hayvan isimlerini bir tarafa ln-
<l! lıir lr.alrw>ciını; ıkeoctisine oır - rakınız Beı:ı, şahsen, insan isimleri 
rrıanbk \'!! fundalik yuıiern yak - üzerinde ı;ok dela tereddüde, şq-
mağa ıteşeht>üs Eirnesinden iieriı kınlığa düşmılmmdür. 
goeJ;d[. 'i lıe;il>it ~· .. ~ ..... - • ...,...... ~~............. Meseli, her zaman teınasınıs o~ 

Keyiiiyat raporda da bu şe!Qdleı mıyan, aradabir &öriişdlCünliz bir 
y:ootoıılmb,;ıtir. Dil<ıka.lsiz kalweoiı ahbap eviıHı ~-- Otur· 
1Ei1I'oo hugüı~roe ma.hkeme,ye VE>- · muş, konuııuyoı:sunuz. Evin içinde 
ıth~i1'. bir ses: 

Bu r.miçıık dik1kaıtsızEk ve ll191llsii.z - Nono nerede?. 
ha1'.•:«ıt yüzunıdd1 çı({.ın y~ - Meli mektepten geldi mi?. 
l lyona yakın Jravıtk, meııe. gür- Şaşınyo:rsunus. Aeaha, Nono r!V-
ııen, kıestane ağacı ile kx:ıcayıem.iı; deki Rum hizmet(iıtiıı çocuğu maT. 
'"' fund.abıihn t.aıınam.n y~ da Meli katolik mürebbinin lazımı?. 
1ıe9blt oluruıı•uştur. Bir müddet, tecessüsünmün v-

.a:ıc.i Ü•ii.ntü i~inde, '--"' kendi-'-
Bcndan mütıevellit z&l'ar ve zi- """ ' aeuu& ~ 

yanı.n 1,5 m yon lirayı ııeQtij?i dıe i•i muhakeme ediyorsunuz. Niha-
............... yet 10. 12 yaşlarında b:r kt'.Z, k«>-

~-·-~ k ---<OOO>--- şa ·oşa salona ı,<iriyor ... Şımanlı: 

Mhırkapı limanı 
temizleniyor 

Lirnmı reeliği Ahttıkapı .linMt -
nmı da ıtumz..etınem karar laşt:ıı-
nııştır. 

Bumda MaıWal:yooı:ı ısim; bü
'j'ilk bir vıap da balımı.ş bılurnlıı
~:tt.ıır> Hmaıı teıı'.Jİ"ll ı: rı rken .,.... 
puı !l edlııazı da çıılı:artıiııca&tlC. 
Bu )Çllll 17 hm 500 lir;ılık bir 

!lYTllC 

sa t ımda 1'irnaın ;re s!ı -
bıır ko:rt.syon işi 

bir eda ile ort•daki masanın üstü
ne sıçrayıp olunıyor. Ve konut -
mağa başlıyor. 

Gar;p ve tuhaf bir dil. Şive. a
henk bildiğiniz, al~tığmu lisana 
bcnRnıiyor. T reddüdünüz bir 
misli artı ·or. 

Bu kız, acaba, ana dilini mi k«>
nuııuJ or?. Yoksa, sonradan i>ğren
dij;>i ikinci bır dili mi?. 

• onolann lelilerin luıkiki hü
viyct.ai, u sefer, daha çok merak 
edıyorsunuz. 

Nih•yet, aıılaşı!ı~·or ki, Noao, 
Nuricd•r !\leli de ~lcliha. 

b~ı ~rby. ı ı: mu.il n < s<u 
günü, er1lı • ıt::.;; ... ,, ıx n ı(..~ı:n.. Karadeniz postalan 

Bu 2··~..,el• knşısında duvara· 
ğınız en haf f his iğr<nmc · ve 
tiksintidır. 

RFSAT FEYZİ 
ycsi nıuamm.·oe.ıı cuııııa ı:ıünü m:ı• Karadeniz .vnz lzr'fcl ri v nn- ••• 1 • 1 • 1 ••••••••• q • • •• 1 ••• 

a<"ı.f r.1Ll<lıı.iru.;l1nd.,, LQı.hııı:ı:ı.caık - dan · bıı:rel' b8"'aınakt:ıdw. Yeni 
Iardı.r. tarf göre, , ..... ourıar K :-ad> ru.z Tuz inhisarı içi. memur * L' ve ortta mektl!i> t.'.ılOOe - Iıman!anndan eSki tarirl· .rden alınacak 
., :ın ~ ten ba{< }-cıluesak bir J:'Ün ev-.~ haırel<et edecdkler 
oeThose tr~leri hUflUS'UOOa· teU<i>- ve İstruibu'la bi:r gün ovvel ~le - İnhiıs:ı:rlm- umum mtldürlül(ü; 

~YM.'.:ı~~~ ~>lacaık ;:.ı..,~~ seferlerinde deği>- tuz ı.nhlsarı içil\ memur .alımaı'tı k.ır 
800 y..ta.ıdı ehlr hast.aııesiıııin mu• rarlaştınnııŞtır. Bu memuı...,. sa-

kavele.>.i dün .imza.lanm.ıı;tn-. l~~~~~~~~~~i~f ! ~ veyıa usta mekıteı:Jerin n me-* r:ıııaıt~ K ~~a köyü--, aı.n o P ~l - 30 yaş a 'lSı ld:ı IJUr-
ne ~ ı1tk imli wııJl'nişr'I'. L-nanl.ıır arnGıncla şehr.im :ıırlc ve * Arne-riık.aya 200 u·" lhıa.lıi< b<r İ2ımirle Ank.amd.a ılacak .-ntı.-
partı; afyıor; GZı~şı Yrf.> mış ve ına.J- hanlar net.cesinde kabul olwıa -
lar d'im gönder lrniştir. c>akımlır. * F.in'a.ııruya hükılıncti Ti.irk>_ Neden sonra?.. '--·~-_, .. .. "-....... ı.m<J01ulall' ooumıuuur.. a,,vm 15 
ya),:, fahri bir koıı.oolreluık ihda - Bomonti fahri ında yeni bira ind.crı sonra y~., acakhr 
sıııııa 'kıaıra;r ~·erım.iiş, &ı1vet LU.tii yap m ı i<;in tttıiibelcre gir· ,il
Tozaııı ,ı;(C'Ileru:i .lronsoJiJ&luğıına ta,. ~ •• MalO.mya, uzun zamandır, bu 
ym ecfüm•$1ıir. fabrika muatt.J duruyordu. 

ı • ı ı ıiı ı • • • •' • • • ı ı ı ı ı a ı ı, • ı Neden ınuattnl dunıyordu?. Belli 

yapı tırıruş; Hasio ile Ekrem de 
Ref ke hücum etnlli;lerd:r. 

N.havet bir hayli küfür ve sil
lcde'n sor:ra hiidısc yat.ıstınl.mış -
ta-. 

Dirakit muhakemede ahlt sıfa
tUe di.rı.lı::r.en şaıkıcı had sevi bu 
şekilde an!atm ""r. 

N<>ticede muhakeme d ' ğer şahit
lerin cetbi ~ın ba"ka hır güne ta
lik oltmmUŞ'\ur. 

dei;il.. Bir fabrika ki yalnu bira 
yapıııaga ynrar. Bu fabr:k.ayı mu
attal bırokıyonu. Ve sonra görü
Jü,·or ki, niyasa<la bira, kafi gelmi
yor. Buhran, sıkıntı, ihtikar ... en 
nih"yet Bomonti fabrikasını tek
rar çal1stırn1ayı dü~ünü)·onız. 

Bütün bu lıe.;aplan evvelden 
yanmak ve id.yen bir fabrikayı 
durdurmamak en iyi ve tek yol 
değil miydi?. 

B'ÜRHAN CEVAT 

ıınayı ben bu salmun cunlbasıııxlla• 
iki nerı.ceırede ~~1ıüm. 

-o--

Balıkpazarı- Kemerbur
gaz otobüsü 

Beled ~ re·sliği İs.anbul Balık
="' iJ:e K<"!llel'burg;..z arası'lda 

yeni lir o:ıobüs haıtt.ı tesis e:.nıeiti 
karoırkıştuımı.ş!ır. Bu hoatia fi m ~ 
diilik ilki otobüs t:ahsis oLı.;rr.ıcZt.t. • 

Otd>iiıs!~· Kemerlru.rg3'Za _..,.. 
!ııe~ ,..,ın,<.e Bahkpuzarı ileı :ııın -
~ kerec'. ci {'r me~iindoo ha
reket edecek'erdir. 

Seferk.r<> nisanın 15 inden iti.. 
baren baıı1aru1acak:tır. 

Çirkin bir 
kurnazlık 
!kımızın pasif koru 

ma hissiyatını istismara 
kalkışanlar takip 

olunuyor 
Sıoo gü!Jlerde şehrimizdıe lın -

la +ı ı m+ ''a olan µasit mfıded'33 ~ 
l:ışoDl!aırınd: bau.. l.uınıaL ~ 
leı1h:ı cstıiıfaıc\eoJıe kwkışhkları an
laşıı!m ~tıır. Binkıaç ~ m-..ı:ıı pa. 
ıd miiıdafaaya tıaallük eden ve ze.. 
hDi. gaız:lexlen kaumııa ıav.ı,e
ledı:iİ ibllıJyıa OOen kücült bir !lmtal> 
bast:ııımısa;r ve bunbn büy\ik a -
paıı:tımanfaıra gidip yüksek f uıt -

........ saıtmağa ~· 
iBıııız:ı. sa.f•IDiıer; ~ peıM 

l<ı:nınına koın/fzyQIJU tarafından 
lıaballl! :r.llip maıh&Ye bek'Qi.lı.'ri va.
sıtaısiole evlere m~ ıtıevzıi. olb
nan pasif korımına risalelerıllıe .ıı 

kıitıaıpl-arı. alakıadar zaııınedereik, 
ar~zılerôın .l>ıtıedikl Lri pare nd<a
bUi:nıde birer tana almıışlımhr. 
Haıl>Ukıi bı.ıınlar tıamamile hU9USl 
~ bJJ.unup elenilen be
de1'ıı. yarısı kadar bile kıymeltJıeri 
o'ımadığmdan saM.ekaruğı haber 
al'an emniyet müdürlüğü lıeıınen 
bııkıfuııta ~. llffiiştir. Bu su.retle Ka
dıl<Oyünde bir şatı.ıs, biır apal'tım ,. 
na .~ lhaıtla kitap salmak is· 
1ıtmkeıı cüııımü ıneşln.l't hıi~nde ya
kıaı .... ıını.ıı:;t.ır. 

Tı:whkik.ıtta devam olunm<ıkıt3>.hr. 

!Asfal~a çe;rllec~k yeni 
sok klar 

< uzaın n eı:rlW..nıiln a&faıta çev
" ır V'C<'fTli.ş!.'i.k. 

1 ılnı. yrıl i be -

IlC T S~ 

= "' un:d:• bıış!ııy.ıp &_ruyet 
~ı 11<e M :-.;rü nıütlUı'lüf(ü ö-
mme uzanan C<ldd;ıv ve Nu-
ruc ki "'~i fmrunm 
Oı le ı Nuır:u=:-ımye c:ım hıe 'im.. 
ıd!;..ıı;, ilml ı'd ~ cı•ı;..k·~ de :ıısfaııt.a 

·-~:ll'"fu ic211ıeden keşif

" Lını::ı1.ır. Bu ) Wa -
'="11 • f t<fuvıl 0"1Tlm"'51ll.a ma--
yı;; i'luızy c. de bal;laı ıı lıocaOOtıır. 

-000---

İngiitereye ısmarlıya
cağımız vapurlar 

İl'lf4lte~eye ısmar?anııcaik }1"!Ü 

va:p:~l.r h:tk1<ında•k.i müzakerel.lfir 
'Dn :;.ıı:;: :ısına g.iırımişt:iır. Bazı fOi!'
maı:ı iteler etrafındalki görüş fark\. 
Jıcı OOJ ıedihtik\1ıen sooıı:a, mUka -
vere bu ha~ta imz:ı edilmesi 
muh~a:dir. Isma.nlanaıca.k on bir 
vaıpuırunı l:ıiıran mw• ~ ve tıes -
liım.i .iflten ı~.~dir 

Komedi Fransez 
artistleri 

Birkaç t«ms'I vermek üzere seh
rim!ze gpl n komedi ~ ransez ~ -
tistler.ndl'n blzılan bu sa-bah şeh
rımS.zın ııoriil<'celt yeTlerini dolaş
mışlardu-. 

Fransız konsolosu M. Bonet mi-
safürler şerdine P.arkotel<le bk 
riyafet ''ermrstir. 

- Buna muvatfiak olursan, seni 
c:dd>an aı.lu..4a.rım, ScmJ!ı! O haidıı 
sen Sellnanın, bu dakill:OO\a nenlıe 
bıılrnwfıığ'wıu bih(vom.ın! 

- Şii.ııj>e mi ed-'"Ol'SUll? El betile 
biliyurum.. Kaptı.tı Ciro 'in apll' -

1ınıaru."lda.. 

- Peka.liı. Sen merak ot.me. Ben 
bu ak..am saına müsbet veya menfi.. 
Her ]ıa}de b!r hatıe.' ~ Bugün M E lL IE K Sinemasında 

- yam. modada 
- Evıet.. 
- Ooo. lEi<rot- oradıan kıır;ırmai'ta 

ıimkim ydlt nı<l? 
- Sütten ağın }"lllll!l ~ 

üıl! lli':ere'k yer, d cler. Selımemn a
-·Au böyle biJ: lıuza:"a ancalk biır ke
re düı;er. Aparıım,111'lida klrrı ~ne 
«ıckiict'li 1h:lblıılor a::mı.Ştır. Aııtıık 

o ciıvardı2ın gıeQ!ll<!k hile benim i<;Uı 
idi likelidi'I'. 

Ce'iH birdenbire ayaj!a kalktı. 
- Aıkl'mıa bir ·~ gdk:II. 

Sana iyilik yapm.3'1t isOC'T"J:n, iSem:iı ! 
B.:: kere d<? o crvrurlan ben. ı:eı; -
sem.. Acaba ~, apar:hman 
ıµ ır.cere;r~<' - SCS"'-" gıörd.ıigim gi
lbl - göre'bi& nüyitn? 

Sem.it ll gfui\:ri ışıl!lid:arlı: 
- Fe btr 'tedbir ~l. Ben l:ıv.· 

:na.ı ~ . Haıydi hcmerı 
'"'ll ıan evden. 

Yoook. Sen burada otu, J3&. 
ni beklel Ben bir kayıkla Kalamış-

l!Y" J\' ~.v }i.,d ıe :ır iktre 
şu ~31ltJrııı:mı lbıma tam: et ~ 

S =>h aiikadaşını.n elini s.msıln 
b:iıttıll! 

~. beni meraıkıta bma.'k:mal 
Bir netice elvi<> e'bneden bile aıkşa.. 
m& muhakkak gel. Beklerim. 

Ve aıriımmclarl ~le!-ek iıliıve eti: 
- Bu~~ ımıebtap var. Sen:irrle 

bıilıcedıe bi:r çilingir solnı<;ı 1rur..,. 
çalk:ıı;ıt.rnrız, oılmlz mı Cc' illciğiıı:ı? 

- Peki. Peki.. ıMiı.thak:kaık ıı:e.ıı... 
rim. .,. 

" Semihin arkadası 
Modada 

CeW Ks:lanuş iske:ıesınckc tir 
kayıı!a binerek Moda:ya 1:~ 
Y <>.aa Rideıikm düşiinüyo:-du: 

-- Şu Sem ·, de rı kadar ~ali.'ıısi.z 
cır adammış. Eski karısından yüzü 
f!Ü,rr:odi.. On S(.'lle bekar kald,ktan 
l90M'1l., bir iradın lilC'V'Cii. ':Jn d• bir 
ıliı.r lü c ide ederrı yor. İ~ lıı tuhaf 
t:ıra:fı, iltııdı.n evlunmc»:ı r= o.ldu• 
ı;u ıalie bir 3kmı a!::Ja, ha; e ııel• 
m m eng .rin bu iı;e nnni olm~ 
sıdır. 

(Devamı var) 

GÖZLERİ KAMAŞTIRAN BİR LÜKS VE ZENGİNLİK ARA· 
SINDA MUHTF.ŞEM SAHNELERLE DOLU NEFİS BİR MU-

SİKİ • ORİ.JİNAL BİR lUEVZU 

MiK 
Filme ilivP ola<'<I;,· Aınerilı aılan hususi olarak getirtilen 

En Son Renkli Yaz Modaları ve Metro Jurnal 

lSI••• Her CÜJı... Her hafta... ve her zaman 
.-. . n ~ n e nın semasında nurları 

16 ~ 1.6 ~ ebedi; şöhretleri son
suz olan yıldızlar doğuyor. 

MiL YO ERLER BARI FiLMiNi 
Güzel MADLEN KAROL'un bayıfucı gözleri, yakan tolıessüm
kr ne zevklne doyulmaz b:r ş.a<ı.eser yaptı. · 
lçınden kayn:ıymı bir vol'kan g..hi ~n FRED MAKMOR.. 
REY oıııa ne büyük bir kudret verdi. 

MiLYO RL 
Milyonların, kudrot.n, güzelli iJm, iht.şamın toplanclıj!ı senenin 

' en nriiste sna fiJmirur. 
llivc: M t K l ve Para.::ıtlnt J tınııııl 

«Suriç» yoidaŞ 
y- ABME'1' şt.)IO't) ·ıe"' 
Fransadaıı geri çağı.rlını;ı ıt 

ticelenen h8disenin k ııra fP'I'. f 
....,a .. el . S . Ankarad• .. .;ıt 
.r- çı urıç, ııı ''""'I 
neler Sovyeı dostlaTlfll\' !d"ı'.~ 
~ ve kısaca c!'int•Ç . o bir jw· 
le tanınmış ve seviJınış ,J~ 

daU a> · V 
mattı. Suriç Ankal'll ··k ·,ıQ 

bil'U ~ s~ıır:ı •. Berline J\)fll' ııY' ~ 
yın edildıgı zaman tleti. ti 1 
Sovyeti<rin müna>~• ·ıırr 
fif tiibirile. gergi;ııdı. ııı sıı• 
nui politikacıları, b~ ~ 
Staline karşı nğıza 8 1;;,uıı .J 
fürler savururlar, beYııe .. ,-, 
nasebetlerin tar.binde ~ ri<1 
kaba.hklar yaparlardı· ı~dt~' 
len y ah udi olması., ser ır" 
ziyetini büsbütün zorJaşl ~ 

Suriç, Berlinden rarif. f;I_ 
dildiği zaman, SovyetJer 0/, 

arasındaki müna•ebetl~ gel';ı 
hatta samimi idi. Fııl<9• 1eı ~ i{ustostanberi beynelJlll t j~ 
sebetier yeni l:lir istibal•l ıs 
tir. Berlin Moskova ile aP ,,sı ./ 
Ve Parisle Moskovanııı ~ İl'Jıl? 
~· B~ yeni isti~·l•. 1~,ıl 
rıçın Parısteki vll'.ZlYetı e"
lri eski vaziyeti kadar. sıır 
makla beraber • çÜJJkü ~ 
Almanlar gibi kabnlık.~df, ~ 
herluılde kola~ da degI ~ l"ı 
anlaşıltyor ki Suriç 'fol~;, 
suların nezaketini anlı''. (!, 
o nezaketi suiistimal ett';.,ı9) 
di~- harbinin nihayeti~~ 1,ır; layıs:Ie S!alinc çckeccı:•ri< ~ 
şifre ile verebilirdi. su~ o~ 
şirle ile vereceği yerele a( ıll~ .J 
\'C h~r~csiıı anlama»"' 1j. ,~ 
mek ıçın fransızca yazarn0ı;til". ,.e dolayı.>ilc Frll sanın P ıe/ 
tenkit elmi••;r. Büyük el<',~ 1. 
let rcbl inin devlet re~,~ 
dine ı:ünderdilJcri ınub 1~ 
sJy, tlc~ ır. Kanuni ıııı.ı ·~ 
haizdirler ve d ploınat'.J; '. 
!ardan istifade <..ı rıer. ıı~ 
dava edilenı z. Tc,·kif • _,, . v<>• 
lkametı:iihı masundur. , 
IDC'l. İbtivacı olan her!'.eY',,~ ~ 
cclbc:der 'e bu eşya gıılfl ııı>İ ,._, 
minden muaftır. Bu k8~ 0~~ 
fiyetlerden ayrı olarak go ııJı 
memleketin mümtu ve ııı ~' 
misafiri oldul(undan b•~~~ f 
met göstermek yalıuZ ıes ,ı,ı 
murlar için değil, vataııclJI· 
de bir vazifedir. .;ıı . ,ıı'.. 

Fal,at her hak ve iınt';.rt ~ 
diplomasi imtiyaılan se ' 
kım vazifeler tahmil el~~ ı 
O da gönderildF"i ıneııtl• \ 
bili ;•!erine k ;;şmatn 1'· 41., 
. . • • Jııl " 

sının ve meınuriyetın"' tt .. 
•ına çıkmamak ve bii~':ıe o/ 
o]duj~unu göstermek. Bf )<tfl 
ket etmiyen sefir mcfll ~
faydalı bir unsur oıınal< ~,~ 
ve onun geri çnğmlm~~ı 41 
"Önderen devlet ifin, b•"p• ~ 
derildiği, devlet baktf111" ,ıı 
yırlı olıır. Diplomaoi, al'' 
~esi ~ üksek tutulduğıı O 
k:i şerefli bir me•lek sa'1!ı~ ./. 
)'eden biraz aşağı diişiİ"cıl;r 
k!ıtçılık. hattll baznn cns0 . / 
olur. Diplomatlığın şeref~) 
faza etmek diplomatıarıJJ 
lerindedir. --------· ·ııı Ha va ordumuza 1 

eden gençle' ;ı:l 
Türk Hava KurwnU ~,.I 

zı.rlıanma yuvasının ili< ... /, 
bitiren gençler askeri Il~ ,jl 
hına iltihak etmek uzere 
Jmşehce gelmiş'ertlir. 

~- I_ 

Üsküdar ve K•dı~ 
imar planl•fl ; 

ŞetıiroiH<. mütehaıPI' ~ 
&ıüdaır ~ Kıadll<öy i:rı:ıe' . 1 
nt bü:ı~. Bunlat ~, 
lliDne SE!'\11kıeıdiı1e!Dtıi;r· J'f"' ./ 
~ tıiiırlxmııiıı oırıı:f'ıll~,ııt 
~ ii1eı de m~l o~ 

Birimizin~ 
·--=-pimizin ~ 
Taksim bahçe5 

1 
kanapeler ',1 

Bir oknyucµnıııı Y~ 
«Havalar artıl< ~; ~ 

BeyoJ:la ve~ \;.Jılj 
da oturan aile~11 ;,.fi, 
ti.yacını müml.1il' ·ııı -,rj 
1'..:ırşıiıyan t::.r T61<5' ıJI t"I 
miz var. Fakat bııt" ,1 J1 
lacak kan pel ~!< ~/ 
fü·aca gayrikMidit:,;,,l 
bu kanr-peler:a ad~ 
tamaz mı?> 



DAKiKA 

lendiı';ine göre ınumailevhin seya,
hati İtalyan - Ma.oar doı>tluğunu 
sa-ğlamlastırmağa y:miım etm.iştir. 

Her iki memleket de Budapeşte il2 
BeLgrıa t ıarasmda deha büyük bir 
yakınlık husırlune çal~.akta..rJ.ar. 

İlanı 
1 

G yrimenkul atış 
stanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden: 

Beşiktaş ta ki 
cinayet 

(l inci ııahlfedeıı devam) 

fin geltU~lni &örünce bu sefer o
nun i.ızer?ııe hücum etmiş ve Arifi 
de birl<aç Lıçak darbcs:le yere ser
miş!erdiir. 

Mehmet aıdr.ğı birçok y~ 
tesiril.e bir:ı:ı sonra ölınW;, ağır su
retle yaralanan kardesı Ari! de 
BeyQğlu bele ye h'llBtancsine kal
dınl:arak bedavi altıına almını.ştır; 
Hiıd~ verme gelen memurlar k&
tillerden körkütük sarhoş olan 
HıaJciuyı yakıalam~ır. Rasim 
imçınıştır. 

Hadiseden haberdar edilen emııi
~ ildnci şube cinayet masası şefi 
baskomiser Alişan Ulus;.n ve Be
ş~ emniyet amirliği tahkikata 
<!Evam etmektedd-ler. 

K;ı.ttl Raısimin yakaLanması. bll' 
saat ıne9e!e!ldi.r. 

Amerika Roma ~rgisiue 
gelecek 

Paınis 31 (!Luslll!li) - hı:ııerıika 
ayan ıneıııt.i, Aaneıillıarun 1942 Jlıo.. 
ma seıı:ı; Si.ıır .i!;;tıiıraıki İ\Iİ ıı J.azııın ~ 
tm Wwcf.e..gjı JWbui ~. 

Satış 
lstanbul 4 Oncü icra 

ilanı 
memurluğundan • 

Fa:mle ta:rafmia'I> vak.uf parnl.ar~n 25339 ın<raz Na. ıııile 
bon; a..=:o ı:ı=zya mııltılbü bm.lD ~ .lpOt8< göttrihiş oı?\.ıp 
lıoreun ödenmemeshl.den dıolayı s:rlılmasma ıkacıaı: vw!a:ı ve tamamına 

ı 
~ tarafmııkı:n (1036) in kıymet takdiT ed>ln:ı>< oılaı:ıı S:ıımalıya:ia 
~faca HLL"'-'vıin a;ta ırdı,ırD.ı= .t>alpaikçı (ım.alıa:ll.en ıç kıa~) ooka.-1 
ğında eS'.<:ı 67 mUkem-r yı?n 69 No. h sağı Bfutı~ ~ s:>k.ı 
Yorg_i ve &a!İll.n.in hancsı, ı:ırl<s:ı kaie dıva.-ı, Omı Kalı:ı*ı;ı. ııokaıi;ı iie 
çevnı.i !:Yır ~ C'\iJ"l evsaf ve lll€Sahası aı~ yazdıdtt: 

Kaıpıda!ı. ~ Maıl.ta ıaşık, göınü:lü .tiiıp 1:ıir oda, b~ P. 
PlBl ıiooı bir .muldtclt ve halfidır. BahQeclıe bir lkuyu w bir ayva ~ 
vaıııdi.r. 

B"tııııci k:ıt: Sofadan camE~11n\a bötiinmüş bir oda ve yill<lü dır 
Lwh d;ij:ter bir odadır. 

İlciııci kat: Birmci lratm aymdıc. 
Üçüıı.cıii kat: Bir çaıtı odası ve bor Qatı. ınasmdan iııaırettir. 
BIDaıd:ı e;ekıt:tik ta;isatı mevcuıtu... G31ytüırneıııbıl absa;ı ve hariC'efl 

Jl'litlı ~hdır. Zemin kat J)'.lllCeteleri. demir apıırnaldılııi'ldır. 
ll-Losa.hası; Tamamı 4 7 ,5 met.re murabbaı ohı.p bondan 36.5 metı.1e 

~au ı bina ve 11 metre murabbaı bahred.ır. 
Y.ıtkaında hudud, ~ ... -saf ve meenham yaızM gayriıneıılrulün t_. 

mı aı;ık arttım:ıaıva ·Jııoom~ırr. 
1 - İşbu ga:ııri mcnOrulün arUımııa şıııııtoomesi 2/4/l&lO ta"'-

hlnden itıiıb3nın 937 /2279 Na. J.l_ istanbtil d'&rlıiineü iıcna daiıreslrdın IDQ

ayyen nınm:ıırasıırda heı!kem.n görebhrııesi iıçin açı]otır. 
İlanda yazılı o.laııılta.rckbn faızlıa nıalılınt isbiyenler işatbu sartnaırne:Y'e 

ve 937 /2279 dosya mım:ııı.'3Sil"" memut'1yctimi.z.e mürooıı.a.t U:meJi<lıi<r. 
2 - Ar11tuımaıya iştır:ık iç.n yukat"ld.ııly acıdı kı'Y'lJ1l(l!lin yüzde 7,5 nÔ»

bet ııde pey veya milli bir bankanın teı:niııa.t mektubu tevdi edilecekti!'. 
(MacW>a 124) ---

( __ A_s_k_er_I i_k_lş::..l.;;..er...;,.i _I 3 - İ.pa.tıclt sab.ilb. aJ.acai<.hl\ıria di,iier lıfJ adar.la:rın ve irtifak hak
kı ~"'1in rı gayri men kul üuırindıoiri Jıa.dılınnı ıı. •""" W. fair.ı V'P ma&
rafa nı.:r olan iıdd"3larmı işbu iliiD lıaırillinden .dxıen V'inrıi ~ içi.ıııdıe 

:Elııı'qıOnıü yedi a!lkerhl< şuıbe - evra.kı ınüs.b:-C. rile birlikte mem~ bi-klımı• a ıi .ic:ıi:ıeder. A""-
sOOi.11: s· haki.: hdk.laırı ~u sicilli il'e sabit olmadııkça satış bed:elimn pay!aş-

1 - AıSkıeıwgi.ne k.a.rıar veırü:!S.ı;ıi masındacı ha<"'iç kalrrlar. • 
l>::dJ,, OOı- ~ bir sebeple şıan- 4 - Gffierilıen gün~ artıtmmaıya ~ edenler şaıı!rıamesiıııi olkur
d ı:yc "kad!aır S<"'k edilmcım!'.ş olan muş ve ,ü1.>l.linkı maUımat abnış ve ibur>lar•• t:ımaımen kabuıl elııni:; ad 
:y"uokseik :ıSkıerl elıJiyot'lloamC'.h!.er. ve ilıibır olunuc.laır. 

2 - G..ıı,""1 ;-ene yedek suba!>' 5 - Gayr.imenıkıul 2/5/941 t<l!niıil:U~ peı:ışoembe günü sa.at 14 ten 16 
cı!~wluna wl11ii~ il'Jlı~ '!Jınecti- "Y"l. J;OO:ıır lstarıhu., döıxlı.iııeü lcra, mamuır~ üç defa b&l(ınldı.ktan 
i'iıııckn d!-:ulca g\Ol'İ bırıı.kılınış yük- oonra en Q:>k arlttırorra ihalıe (<!ihır. Aıncak aııl!tı.nna !r...c'.lel~ mııO>ımıımen 
sel'« .tı~.ı<etııı:mıeIDcr. h ı:neıt.n vüzıde 75 'nıi bu 111>:12 veyıa ıııe;tış iS!.iıyeniı> alacai.'JC1la Nı;han 

3 - Y,,ıdck suıbaoy olru u devre- olan ctı;•.r aılacddılar oo.umı ta bedıa: bun.lann bu ~ 11e 
sinle ıiÇ'..e .oı.~ farzla-sına de- temi'l ed'r.miı:J alaoa!kltmtııın me<."111l.lundan fazl:ııya ~ ın çc* art
vam ~·l:medilklcri ı.çin th1Jls cml.'.p tı. m ta-:?hbüdü bo kalmak üzere aııııtnıma 1!> ~ d.ılba. temi" edii.('-
ır ·«ı p d<.ıvn.yc bı.raktainlo.r. " !7/J/940 lıaırmirde cuma ı::fi!ııti saat 14 •ten. 16 ya kad İatanb.ıi 

4 .Adkeır'l!"lla: tam 1"""1et!i din , ncii .cra rr.cmırlıı':u od:ısıındn arlltılrm:ı bed?li satJS venm aıa-
ol ' ptu onra tabı ·• ·lliİ c . ı ı m n!ın ~.lıların bu f!. VI':meııı:ou: ıle teoın,n cdi,-
li$ V<.; d.::' yuı'l::ırı r ~· "' c ı:ı.rı memııuımı:lan fa..--bya c:ıkm::ı.k şaıJ!'.ile • n ook a.I'tt ıraruı ilıa.-
~ il reı;;.,i vı * 15o~t e- le ~-et. u. Böy'le bir b!'l.I 'u. edilmezse •ıale y-af1>ntaz. V" SlJl:zş talebi 
deırek yedek su!b v o ıtt .~ yeitr u er. ~~ '!';ili T MclııılcQn 778 1 ' o No. e s Jığı: ı4d.in aldıı:ı ,,,_,_~ karşı bhıincı derec ~e !patak 00.p \00=11'le t'<lrcu.ııu ,,. 7 • ..ıer. 6 - Ga;-ri menkul k'ro'5 ne iliale o:&unaaı ktınse d.crlıal veya v-e-

• ....,n !.:. :-ıda yapılan t-..p üzer:ne v-02 Na. tu kamım.m 46 cı 5 - M ,('d eMiı·et":ııınesıi ohna- rib:--ı nmhlct i<,'ind'.' parayı "'ımıe-.a;e iha:.e k.cır= fes!lıohuıaıı ker-Jiskı-
-.:....,.,~ mııl.ufu 40 cı n=iıt;S11ıe ~ satı . beden = seı:ıe- d· d!:ııo 1 mzy<s 941) ta nde elen evvel c ,. vülcıek ' fl:e hu'ınıan kan9e aırz~ · · o lıığu l:ıt d<>l.Jıe 

.:aşı.rıda Ki"!4&na.ıı ma!uilic;; ~..:::Jll. QeŞnte .sclqıında -ı:.• t k•t'n' ı.r ı s:Nk c lıecok ' •,ağa razı o'.u..""Sa -.n:ı, r= c"nn veya bu1uı:ıma:= h~n on bcı; gün 
~;w Nıışar-ca ıınahal = Da!ı;;aJ»n ~= ve cami ::r kısa • "Zmdt.: ler. I!'tidld.ı:tc ıııtıtıtm.ıllT-1 çııl ıı.nlıp en <;Ol< arııt.ıır= il:!.3:le edılir. fık. 'ha-

~1 ~ ; 2 mfrkcrrer yeni 2 lr_ '.. :,6 . ~1 ~ .,a:n;el mmı:a.rıtlı ,bah- 6 Bu '.r.ı..: h zm't .r 10 ili~ • arasmd i faork voe ı.,"'.ıçrn ~ i<;i.n yüzde 5 den hes343 oh.ınacak 
~. """n t.aımamı Lıir bw;;1'1ii. ı:ıy rnu~t ıe :ııç a.r-U.ırmaıya ıwn- s:ın 910 • · · ı.inıe :"'.l<r • , 9 il: faiz ve d:ger zararlar ayr1<:a hükme hacet kalmal.:mzın mQJ'"W .. yet.1mııce 

12 ara-.vıd.ı Nüfus cüafan \"!!' a: keri aJ..ıcıd.ın tahsil e>lumır. (Madrl" 133) 

~ ~t.&; taıı>tı. sı.ctl kayd!:"l.a göre vap~ dır. Arttırmaya g r- " .a ! e "ıx-ve k::ı.yıtaı'nm 7 - khcı arutırma b~dı·lii hı>ri"irv:l.e olar:ı.k yalıı~ tapu & raj.1; har-
~~;..~'Yı;n (225) J.ıra P<'Y a:... ·v.,.V<"l.'< ir. Milli b"rıloalmı.mızda.n y<:Jt"..ııım:ıl=. cını yirmi senelik vak f taviz bcdeliin.i ve ihale kara,,. pı&aınnı verm>-
"' ~· t•~· t bu ~. k bul · B" •--. 7 Aıl.si t 'n'."d haı~<.ar;ndlı> y~ me<!burdur ıLrl -·~= ııw.1<.cu "" a ruu. n. ur. .. ı.r ...,,ış ı:..;.ıun 1: nl . ~ · ,. "" e be'-'' , .....,. ;nu muamele t:ııtıilk c il::o _ı;.ı _.,_,_ ., __ ., ''~li ._, ., · ,,,,...ye r~ı~ ""le ...... ""Ye nısuımu borçluva ·~ l\Iütl<'r-..ıu vıeTgı..1.-, tenvirat ve l,.ıw,.,at ve tewi. ·:ve resmı .... en mii 
~~ · Adl..nna şa.ııtıııamesi 26/3/940 W'..Jıinden itiberan tetkü: etmek ll'h o.u"ur. teve:ıtt belıedive rüsumu W- mii ~a~'lrn \-a·kı!f ic-s· alıcıya a• olmayıp 
t,D~~ S&ndık Hukuk ~en &erVisinde açık bulundurulacaktır. l!'J==:%"t Göz Hekimi ıı=::::::1~! a!"lıtı:ırr..a bedel ıd ı tenzil ol•.ıımr. 
4 •ar~ kaydı ve saır 1:fını:m1u i.zııhatta sartnam~ ve takip dosyasın- Dr. Murcıt Rami Aydın İı;bu .,....·mmenkul ~ıda göst.>!ırl en t;ırilıt1' 13' ,_ul dörd!üncü 
a liaıı . Arttırmıya ııırmıs oLınlar, b"t.ni= te•kık ederek satılığa 1 ic:tıa =muır ğu oda6mda ilan ve ıtöılleıil n atılı~= &:rtn=,,.. dıı,-1 
h :ıo gayrımımlrul hakkında her şeyi öi(reııın.İ$ ad ve itibar olıınur. Beyoğlıı • Pıtrmukkapı, İm ~ s;ıl: caP"ı 1lii:ı. e>.ıu:nu • 2514 
..._in , 21.tl1.ıııına 21/5/94-0 tarı ·ne müsaııiif sıu günü Cagalo?,ıında sokak No. 2 Td. 41!"">53 ------------------
>•~U:~~dıi!umz~ saat 10 ~ 1.2 ye ~ yapıl.acaktır. Muvakkat ihale l\lııo}ene ve her liirlü göz l b l K I ~ İıtanbul Asliye Birlnci 

Almanyada Frnııclom'da Fisdıer 
kumpa.nv:ıSJ nanı fa:brtkadan iştiıra 
ve Aıtı vapurunun 61 n uıınz.ralı 
seforile İstanll>uh .~<.<\.:ilen iM. P. 
maiika 2950 - 2957 numaraJı 8 san
dık taıbaıb-"llte iı:tımaıl edilen L'.ist;k 
w camı ıcımt"'ı ıçın Doyç·J LE'll ıt 

Llnye vapuru ıktı.ınlPilfl/Y&SJ t:ırafm
dan \ riiıınlş olan IG/1/939 tarih 
ve 81}80 num..ralı or&.no ile Gche
ve Ju::aııpan:yası n:ı.m {~ 
iı;l:i.ra P~a vaµ-.mmun 22 nu
m...-a:lı sefcrtle lstanıbula gelen M. 
P. mal'ka""" 1~ - !:;57 ouımar 

~''riııı.e hneın lç:n teklif <;<fil..cek bedelın _terci.han alınması icabeden ıorı.aiiimiiıii:eili .. yiatiiıııifioiıkiiai:r;,;a~yiar.p:;:ıir~ıii•:.'.:di;ud.mı: stan U omu tan lg' Ticar,,t Mahk~inden: 
~ttıı ~ mükellefıyetile Sandık alacagını tamamen geçmiş alınası 1' Salmalma K9millyeau llbları 
161910 Aksı takdirde s~n arttrranın .. taahhüdü baki kalmak sartile 
lcın art lı:r:: , :ne nru93di1 çarşamba ~u a}Vl' rııahıalde ve ıryni saatte 
~ıı . tu:nası yapılacaktır. Bu arttırmada gayrimenkul en çok arttı
~ka:.tünlar de bırakılacaktır. Hakları tapu sicillerile sabit olmıyan 
1t ııı . ve irti!ak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz 
t1taıı.~"Ue .dair iddialarını ilan tarihincı..n itibaren yirmi gün içinde 
L haıtı:ilsbitelen!e beraber dairemize bildimıeleri lazundır. Bu suret
"" Batış UU bildİrlnemiş olanlarla hakları tapu sicillerüe sabit olmıyan
~ iı;:'.· ~linin paylasma-ıııdan hariç kalırlar. Daha fazla malı1rnat al
' ııı.~~ !l3S/265 dooya No. sil<> Sandığxrnız hukuk işleri strvi-

~c.ıat etm~eri lüzumu ilin olımu.r. 
JI.. ... 

trıı . DbtKAT: 
~İ>o~~et Sand!jtı; Sandıktan ahııan .ııaynmenkuUI ipotek göstermek 
~tıııek'"·· n:ıuhammlnlerimizin koymu11 olduil;u kıymetin %40 nı tecavüz 

~lı.ı. .ıc Uzere ihale bedelinin yarısına kadar borç vermek stıntile ko
~Osternıektedır. 

~an: Rahmi Y AGIZ . No: 7 ~ 

Donanma 
-----

Gel .yor 
~~-------~----.;...--' il tahtelbahirlere mahrukat lazımdı, Davust 

• "•lıı. . 
birçak çareler düşıindüı 

de11 ı.~ delıkanham fikrini işgal 
~!lı:iııv~· ha~iı;ed.eki dü1'üın, harp 
~.hdi\i ,,_m ıkına geee bı.rdenbıre 
~(t dili:r vır etmesi, kmdisinden ö
k •alıv etek l:Cc'-'Dll yarısın do.~
L~l!i "'"a •nne iydi!. Bunun sebc
~llt \·eşlıı-au Davust bir türlü hü· 
~'ile~· karara v•ramıyor, Lena 
~ Ver ~n lliılovicten haber alarak 
) lır Ve ~ııa;ı a nıiir.ıcaat ettiğini 
ı.,0~11. l) ayalindeıı hile geçirmi· 
}ıı ı lanı ' t, ş:ındilik Lena Bart
llı 'du, il ~en unutınıış görünü • 
llq l ır-~ ıl.anlının günlenlir ih· 
~ 1taı, ,.' •araylı dild desi, Ayşe 
ııı';~ka~lll'et edilmeliydi. Senra 
d-,. lıuıun~ ~eçi !erini ikmal et
~ ktınıau~. hıııba ı Teodor Bro
d tı ~iınd· ındaki deni:ı.altı fi-

l: V· r.ı.:u ~arn!arad.a kendisin • 

1 u laJıı.,ı . e ~ı:.oıel bekli)'urclu. 
he

11 
~darık ~l it lcre mayi mal ru· 

lıı~ ~ 1 lı t ek, İ tnn ul gibi 
~, •c irk nı ~an b r mahalde 
•ı,31 "k d 1 ~fıyeı olacnk!L Bu_ 
lo.~ • t rııhı 1 ad°"i He Sullan 
lııu \e t ruC!'l) k iml•:,:unı hu· 
-a "~kak Da ·ust bugün 
lı.,', "•~c!J ge · •. ı:idccek. Sulta-

lllıu ~ /. ıçın ihtiyacı hıı· 
;ı ~erek kız ka.rdeı,i 

vasıtasile Enver Paşa~·a n1iirat·:ı • 
at ettirecek, lcvazıın~tı unıurniy~ 
den benzııı i!ltemesini z;ca ede • 
cekti .. 

Del'kaalı,bitişik salonda yatan 
Mcl<'ğ"i de hatırlamıştı. Onu da gii
zelli;?i ile büyülemek ı:aycsini gii· 
den Davust şimdil;k g nç kadını 
birkaç ı:iin icin kendi haline hı· 
rakmn:n. buraya ısındı tan sonra 
telkinlerle onu kendine faydalı b"r 
hale gctinue i karar! miJ.. Bir 
iki defa daha geri.nere], sabah mah
murluğunu da~ıttı. bir defa daha 

ı saate haktı: 
- On buçuğa geliyor~. 
Dedi. ce\ ik bir harek0 tlc yatak· 

tan atladı. M·halı çaj!ınp sordu· 
- lllisafir uyandı mı? • 
- Bakın dım "kapiten!. 
- MihaL. Şimdi sana 9i>yliye • 

ceklerime dikkat et. Harf yen ya
pılması li:ıı.m. 

- Emredin kapiten!. 
- Simdi banyomu \"aptıktan 

sonra bize kahvaltı hazırla. Yeme
«; mis.lirle beraber yiveceğiın. 
Sonra ben d.-an çıkacağım. nazı 
·sımn:ı VaT. lklki J!"C'e de l!'clmem. 
Biliyorsun va kimHye kapıyı aç-
mıyaeaksın?, "ııaıtide beD 101'.-. 

1359 Hicrl 1 1356 Rıımt 1 
Sefer Mart 

21 1; 1 
1940, Av 3, Gün 91, lıosıın 143 

31 lllart PAZAR 

Vakitler Vasati r;;unl 
~.:-11_ Sa. D.,. ·--

Güneı 5 45 11 13 
Öile 12 18 5 45 
ikindi 15 52 q 19 

Akş::uı 1~ 33 12 co 
Yalaı 20 05 1 •. 3 
1msak 4 02 9 31 1 

ken t emas rtmiyecrksi.n... Bir~ey 
isterse vereceksin. Hiç konuşnıa • 
mıya dik;rnt cdeceks:n.. Uzakt·n 
da ona rörünnıctlc-n misafirin ha· 
nketlerini takip et! Benim burada 
buluıımadıı:ım evvellti geceden -
beri bizden kiıme beni aradı mı?. 

- Evet kapiten!. 
-Kim? 
- Karııapçtan Stefo ı:-eldi •. A· 

rat'ı. 
- Nidn aradığını söyle~ dimi! 
- Söylemedi •. Kendisi de bilmi· 

yormuı;. Mösyö Anlipa haber gön
dermiş. Sizi sür'atle görnıek isti
yorumş. 

- Peki.. Başka? 
- itte hepsi kin lnıdar kapiten! 
Davust b~vlusunu aldı. b: nyoya 

doğru }ürürkm emir verd:· 
- Haydi, s•n kahvaltıyı b~zırla. 
- Peki lı.apiten!. 
Delikanlı hanyova gitti .. Yıl!an

tb. döndü .. Ü•tiinii gi)·indi. Doğru
ca Meleğin oda k~ııısına uğradı ha-
lli halii tıkırdat ı. ' 

!elek. D vııt n erken uyan • 
mış, ene aı! m h:ıııyosunu apın
t'J)"a kadr-r coktnn g:yinmı ti.. Bu 
tıkırtıyı daynnra koş!ıı, od:ı kapı· 
sını açtı".! Davust giilcr yiizlc: 

- Hayırlı sab:ıhla:r küciik ha • 
mm .. Geceyi r" n! ge(irdi11i.ı mi? 

Diye sordtL "!\felek de ayni t:ın~ 
da giiliinısiye:rek ccv p v~ d Te
şekkür etti. 'ıibal, kahvaltı sof· 
rasını k"1'Jn ın d ı ·m a .ı:>etir. p hı • 
rakmıştı. Delikanlı, mini mini _. 
sayı odaya ald.ı M !eğin a 
turdı.:!n k.oltıığun önüne eri 
eli, ilıive etti: 

<Devamı var) 

Çatalca müstahkem mevki bir· 
Dtlcri ihti)FCl için altını~ bin kilo 
sıl":ır eli kapalı zarfla ihalesi 10/4 
9-10 Çar~amb:ı giiııU saat on beşte 
vaµılaraktır. M11hammcn talan 
~n sekiz bin liradır. İlk teminatı 
bin üç yiiz elli lir.ıı!ır. İsteltlileriıı ı 
ilk t.min t m:ık buzu veya mel< • 
tnplarıle 2400 No. lı kanıınun % -..e 
3 üoeü m dılcleriade yazılı vesi· 
kalarile birlikte ibsle aaatind 
bir saat evveline kad r teklif mek· 
tmıbnm Hadtmkö ünde K1>11m -

tanlık satınalma komisyonuna \'Cr-

mefori. (2163) 

hıtım-.ıbuı": Bcsi'l'llCi cııa meırmı.r -
luğımclan: 

B.-w .. .; 1ı~ndıa ll:ı.ınalba~ı rfa•eµtİı 
sokı::6ı. 25 No. da iken. lıalıoo lKa -

mc"~Gtı mı.-ohul lıw;unan Miıııus 
Sabaılcyana: 

\'c.:Ji>. Kaıl<l\<.;:ıolooa 30 lira bOl'
cunızı ıQill B'l:fol(ltı üçiır>clı sulllı 
hı>.<Ü< hfiloiınl jli"lncbıı -..-.. uış ~/ 
2054 ~'io. hı """" muc ı:ncıe llll!:O-
kıJr n:>r.Jmn % 10 avul · t.ıeretıi, 

iki saııdı.k ec:.ayı tıbibi.yey,. ait Adr 
rivaıtilk.a lkııımpanyao;ındar, ..,..,rllen 
13/6/939 tarih ve Bll numaral.ı 
kon.ş:.mento zayi oldu~dıan ip!.&

b>e ik.arar verilmesi Moi:ı: Pıı:rali 
avUka-, Marlw Naoın larafındaın 

ta.lts'D edi.lmi$ oknalo1a ~Ur ı.ım.. 
şirnen•to ve ordi;oo.nun bW6lı tara
imdao -lı5 gün ;,,.~ ~~ 
i.braz! ve ibraz edJ.ıııediJ?i takdirde 
iıpl.a.line ık.arar veriılıo.c~ ilin olu-
n.ur. (25254' 

'7c 10 tıa:.mtı ve 739 kuroış maııa- ----------- ---
ZAYİ rll'i muhe.koıne ve ıcra m:ınrafile 

ıaııW.l ırnn wm.ı•>ı lçm yuık;;.rıcia y,. 
zrlı <:..Cı.~:ıııızc gönd ... tr!IJ n icra eı.u
ılirıin ankaıı;ınıa mı.ıbasıri tw-aftn -
cbn V'< ilen mcşrwhatt;, da ntıe"Z

kılr mdlb.a!l·t tc·r~et;tlı~~r.li.ıZ \·c .. nı ı 
iikaımd!igiıb.ınıı.ı biU n di.J 1>.ıma:l~1 
ıkaıydı görülmüş t>Oli::>l \"a}J~ 1~~1 
t:ıllikirat da bunu mÜ<'Y} ııt L , m
ıın~r. 

Yuı~arda :ya'Zılı :)()rcu f~Frz ve : 

;B~oğlu 19 uııau ilk mektı..opten 
926 sen"'1 ~ aklıi(Lm Ş(''ludetnar 

rr.cyıi zayoi eııtitm. YC"llı>lil.1ll alaca -
ğımdatn lüanü y<>lıltur. 

Be!'.ı<'Uır. Muradi}<. Th.."i""e solk.ak 
' "1. da O= n oğlu 

izzet Ra~nt 

ııru:J.a:ı..aı,;J.e bırl.ııicte ve ı;,.. , 
> .'hıı,yet 20 gün) lııt '1!.ıl oordüııcu kıra rnE'll'Ur-

iz ~. &..r i&ıfıu'nd:m: 
mi '· "Cu ödemezseniz 
VEl'""liı • i a r Rıı i< Tc>; en. 

ı VL''{a ronvrz > ' "l a.dei mı.Jı.ııı. 
keme 'lllıu ile a," t > •u m ~ 
il'! ., İc.rt!-n n ~C'T l:- ,.. '"\. · Jrna:: 

Hl t,;r Eimll gtm_ Mı .akı-
ıj[. ı <'dbıı: ·cra yaıpılac ~. ve yine 
•bu :milddet i~• ıııd<' İ 1. K nuını.m 1

1 7-1 uncü m" ll"'e tevf - ınV-
l:ar:ıını:z hrıklk,;...ıc..ı ~ n , ı:ııd t u-
lu~, == h t 

be 

!J39/S096 

B..- 'lıorçt:m doliaıyı mahcuz olup 
paıt•a;:;-ıı çc~ı kanır veriııen 

959 ııhib Nö. lu }'oni maııkaı ~ 8 
sil ;d · t uoosi ika~ı bll!' be-ş yüz 

m ~ o!ttnt::b~ 2/4/940 
sah - G saat! 12 den ııtibaren Be-
Y'> · '!ll1..:l:.. f 'Ji. g:ıırajında y"10iliıc 
oLnı :ın~ 'l:Sında rnuhrurr nen 
lk•\"'11( v .v<lc :r"<lhiş beş bul>-

~ ,_ 

•· a~-,..,i S!U'11te yaıpı:::acak 

ea: 1 be--

'~~ 
Jıcrom rnc:'!tıir ~ ve ~c ~ 
.:ıra;~ lı:ıızn- babırymalnn ü;.n o.ı:u

=· (2:;(;47) 

3-SO T Z L G "R A ff-31 llAlt? tMe 
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laknııcicT F. SERT.E.U.l Cev ı ile it YULARKIRAN 

Mis Red bir manastırda Bulgar 
çete eri e temasa geçti 

~:..-... ·----

• 

General Verand 

Talıh yiııe çetecilere gülmii.1. 
jandarmanıızı heziınctc uğrataraK, 

elleri oo.i:ründc ieri çevirmişti. 

kadın» kimdir? 
:Makedonya cetelerinln Türk • 

Buigar htıdudanda faaliyete geç
tiği o ateşli •·iinlenle, bıı h vali
tle siyaı;i entrlk lar da donüyor, 
(Cemiyeti lıayriyeler) namı :ıltın
da bir takım. ecnebi heyetleri ge
r yordu. Bıı ırrada Mis Retd is· 
ıninde altmıshk bir İngiliz kadını 
da Sere:ı:e r;elmişti. 

Bu kadın ır;dya. hwlut boyl nn
ılaki Tiirk - Bula:ar kiiy !erinde a
nasız, babasız, hasılı h8nıisiz ka .. 
lıuı çocuklara y:ırdıın edcceı..t•. 

lUis Reed, mutasarrıfı ziyaretin
de de l'rlakcdonyaya bıı maksatla 
geldiğini söylemişti. 

Mis Reed elaltından takip ve ta· 
rassut ediliyordu. 

Cikdi •keriye4en de göuüla 
YanlL Zira M~ Retd Serezde . p
lııeli adamlarla görüşüyor, onların 
llÖzlerini ehemmiyetle dinliyordu. 

Giıya hudut boylarında yr pılan 
fecayii11 müsei>l>ipleri Türkltrmiş 
ııibi, Mis Reed, Türklere karşı bas· 
m .. ne bir tavrr takınmı Tiirkler• 
den biç kimsenin derdin v.! •ika • 
yetini tlinlememt!"e ll'Zm"mi.ştı. 

Mis Reed sık sık sancak dah i -
!inde.ki ı.a.ahalara n köylere gid i
yor, ne zaman gi!liği, hangi giiıa 
döndüj:,>ii belli olmuyordu. 
Hükfımet bu kadını takip ve mıı

hafaza husus11nda azami müsküliit
la karsılaşı)·ordu. Yerliler "kendi
sini (Cadı kadın!) diye anıyorlar 
ve loilha;,sa müslümanlar kendisin
den ;.,,ı.Jı;.uyorlardı. 

Reşit Pa .a bir RÜn is Reedi hü
kumet dairesine davet etti: 

- ~~nılan sonra bir köye gi
deccirinız zaman hükumete de ba· 
her veneniz çok iyi olur. Bıınu si
zÜ! sel3.metiniz namına tavsiye 
cd•yorıım. Aksi talı.dirde vukua ııe
lecek herhangi bir müessif hadi
seden dolayı loiikirmel hi~bir mes
ulh·et kabul edemez, dedi. 

• · Rrc in Ü•Ü gulmü) ordu. 
l\lüstelni loir tavırla Reşit Paşay:ı 
şu ce\ obı verdi: 
•- Ben.im bızınet m, sizin jaıt

darma)PrıDtZdan daha c r \'e be
ceriklidir. Hicbir yardıma ilıtiya
cun ~'Ok. Biltiin kö3 lerde ıı:zami 
hüsnükabnl ı:örüyorıım. Öksüz ço
cuklıınn ve dal ':ıdınlann sayısı 
akılfan dıınlnracak de.er de f· z. 
ladır. Bunların n.ı...,,,ın; te bit için 
bir a.Y ha lakedonya kalma-
ğa mec um.• 

Re. it l'qa, Mis llcede verecelı: 
cev il. 

İnviliz k m•ı"'9ıa.rr ı ya-
nından 8' nldıktan sonra, hizmet. 
(isi ile blıl.ikt& ( al) lull'yesiııe 

• 

doğru yola çıkmıştı 
1\1.is Rced ilküııce bundalU ~ 

nastırlan ~· Da ınaaasbr • 
1anıı hemen hepsi de B•lgar e.
Jtiy a yatağından ve si18h, ceplıaııa 
ıiepobrmdan başka ~y değildt.. 

Mia B.eetl. Ser.U-~ 
~Pil .-re~ oöyı_... 
ti. lialı...k.i anıdan on ~ göa ~ 
~ halde avdet etıni ordn. 

&eşit p a: 
- Mis 8""" henib: dönnı.edi. H

ı.es telıiı; ediyor. Acaba aa.- bil' 
felaket mi geleli!!. 

Diye soruyorlardı. 
.Reşit Paşa: 

ce ) apılacak birşey ,.öl< • 
tıu. ılisiııe, habenb gtdft99 
bir mes'ııdiyet kabul edem.il cttği
miz.i söylemiştik. Maamaflh, lllla 
Reedin • aldığwııı hns h r -
!ere göre • 1ıir man tırda misafir 
kalclıi,"1 ve orada Bulı:ıır çet !erile 
temasta buhınduğn muhakkaktır.. 

Bu kadının Malı.edoıı çetelcrlnl 
ayaklan.makta haklı bnldııj;'U dıt 
dilden dile Reşit Pr.şanm kulağına 
bdıır R"'lmiştl. 

Böyle olmakla beraber, hükft • 
met her türlü ihtiyati t...Ibirle,. 
başvarnms n ihtiyar lngıliz Misi
ni ara!ıı l<tan geri dunn mıştı. 

Bir a4:ım nizamiye fırkası k:u
ınand:ıru lbralıim Pasaya şöyle bir 
halxr ııeldi: 

·Bııl_ııar hududuna ııclen Bulgar 
ask.ermin başında bin başı 
imı:.zıde biri vardır. · hududıa 
b r lnıti].u kadınmı ~ 

~·· (l>eYınnı var)_ 

ANKARA RADYOSU 
Dalga Uzunlııgu: -ı 

lli48 m. 182 Kc/1. 120 Kw. 
.A.P.3ı7m. 94G5Ke/a.12 Kw 
.A.Q.19.7~m. 151ıı:i c/'3~ 

18.- Proı:ram ve ~"Ill c et 
sa.at ayarı, 18.05 Muzilc Rauyo 
caız orkestrası, 18.30 Çocuk saa 
18.55 Setbi.st saM. 19.10 Memı e -
lk:eı saat ayarı, 'Ajans ~ melı:>. 
oroJıoji .hab:ır:m, 19.30 Müzik: Ça.
ıllaııi:w: Ce\"det Kozan. R= 
Kam, Reşad Erer, V<>ellıe. 

I - Olııuyaın: Mtı"'tY)'en S..
Da!r. 

1 - ŞeWı:i Bey - Hicaz şaıtn: 
(Demem cana), 2 - Ritat Bey -
Hicarz şatkı: (Nicin biilbiil), 3 -
Şevki Bey - ffjcaz şamkı: (Bilmi -
:yot'Ull1l bana no&iu). 4 - Şükrü 
Tıma - Hicaz şarlu: (Se.d:mıı d'ı
]bı adataınıaz), 5 - ~kü: (Sa
rı kun.!&''1). 6 - Türkü: (Ela göz.. 
~). 

n - Olı:uyan: Muzaffer tı.ar. 
Y°'<tıi tiiıiki>Jıe; V4' hal: ş.aırilcılan. 

20.15 (Büyük mimar S.iıwıııııın ölü
münün 362 ııci 91!Dei drvriyesL 
miira~.ıe Konuşma: Eıııtetk 
'halumdan .ınlınaır Sinan - Prore· 
sör İm:ııa.il Hı>kkı B.ltaıc1oğ ) , 
20.30 Konuşma: S. rm hyub. 
'" , eser:eri - Tfuk Yülı:ııek Mi 
mar.tar birn~ ınmma m ııruır 
Bedrı Ucar, 20.5Q Türk 'beste -
lk.frı1 =ı:aaın Bekir Ağa, Ltı-i, Mı-h
iillE't A~ ve Taıb'idtın beste ve 
eemailn- (pl), 21.- Müzik: Ha!k 
tüı"..d.ı eri ve oyun h:lilr.l?arı Ada
nalı .ı\ziz \"e Sadi Yaver A~an. 
21.1~ Mü~lk; B dıoven ha.ldon.da 
lkanıuşına - Cevad Memduh, 21.35 
Müzit!c Oda müz:.iii - BooClııı:>',;en 
(Scptat)' Ça'.nl.aı::: Tl.a.uf Ökıtom 
(klarnet); Dr. Pau! (Komo); 
Mus'..afa S€sar (Fagot); GJbM't 
Back (Keman); W· 't:: r Gı .m ~cı.t 
(V lo!a), Enver K ııITTcı ( ç..!lo) ; 
Recep DLtğ. (Kcınt. s). 22.-
l\!U7.:k· Opc-ct & ' ' 
(p .. ) 22.15 Mam!c!t,_--t sa.r.t avan 
Ajans haberlı:rt Ziraat, e~am '. 
tatıvüt, Kam'b:::yo - nukut bor
sıısı (flyıit). 22.ZO Ajam spor Se?'

V' si, 22. 40 Müzi!k: Virtümı.ar ( pl ) 
23.- Müzik: Cıd>ımt (P1.), '13.25/ 
23.30 Y annki pıq;ıaw ve ka;ııa
ıua 



SABAH,ÖGLEveAKŞAM 
Her yemekten sonra mutlaka günde 3 defa 

dişleri niçin temizlemek lazundır 

ÇOnkD Unut
mayınız ki: 

• 

Bakını.sızlıktan çürüveıı dişlerin, 
bademcik, kıza.mıK, enfloenza, 
ve batta zatıirri"v" yol açtık
ları, iltihap yapan diı; etlerile kök
lerinde ~ bu:nıması, apandisit, 
nevrasteni, sıtma ve romati2lma 
yaptığı fennen anlaııılmıştrr. Te -
miz ağız ve sağlam dişler umwnJ 
vücut sağlığının en hı.tinci şartı ol
muştur Binaenaleyh dişlerinizı 
he: gün - lAakal 3 defa - (Radyo
lin) d1' macımile fırçalıyarak sıh-

batinltz:i gıı:ronCi edebiftr&inir.ı. Bu 
RADYOLIN 

suretle mikroplan imı!ıa ederek -----------"' dişlerinizi lııorımıuş olursunuz. 

Bütün tehlikelere karşı sıhhatinizi korur 
S.b.h, öğle ve •kpm her 

gGnde 3 def• di§lerinizi 
yemekten sonra 
fır., •layıuız. 

- . '. ' ~ '"-' '• ·' 

' inhisarlar U. Müdürlüğünden: 1 
Cinai Mık.arı Mubam- Yüzde Ek.ıltme 

men B. 7,5 temi. Şekli Saati 

~-·!roıwıın 1121 .-iel 677 55 51 - Pazaı11ik 15,30 ... y.aı 125 • 00 25 • 25 • 16 
Mımx>J )4' ... "'li4tqıdı 7000 taiıııııka - - • 16,30 

I - ŞQriname ve kAı.ıt oüınunesi mı~ yUk.ania cıiııs ve miJı>. 
lıan l'8Zlll 3 ioa1em maizıtme ~ııaı,;:a tıkd ılı1ııneye OOoıımuııtur 

II - MU>ımımen bedelleri, mu~t teıninn1ılan, eksı:tbn., saat,. 
lem .l:ıiedı.ımrla ')'.anlriır, 

III - Pazar.bit, lfı/fV /940 pııız:arteıi günü Kabatı:ışta ldwazını ve mü
batiaaıt -ubeıH:ııdıeki alım b:misyonıında ~ır. 

rv - Şaıııt.naııneltt her gün sözü ~ sulbeclen panıısız ai'lııol:ıiltr. 
V - İ:ıtEll:rll~rin . paz3'1.'.lk ~ t<....vtiın .edikın ~n ve saatlerde % 7/J 

C{lvenıne paralarile bi!rlıikıt.e meılkur •kaırü.:yıom ~!Jla.rı. c2518. 

* Oııü Miktın 

• 
BUyfi1< lllr.1ı1k biı.m: 500 A. ) 

Muham- Yüzde 
men B. 7,5 

lemin:ıt 
Lira Kr. Lira Kr • 

Eksiltmenin 
teldi ıaıti 

Küriik • • 500 A. ) 1050 79 Açık eksilt 14 
I..as1* şeriı 300 M't. ) 

1 - Ş~ 1"e .ııWnı.meleıri mucibince Y'Jikarda m.Y.tan yazılı 1 

ınaılzıeme aç& eksiltme usulih satınaJınacaktır. 
II - Moıhatı•ı- bedeli, muvaık<at bem.natı. eıksilı'lane sı..a.ti lııizası.nda 

yazılıdır. 

III - EksLıtme 3/fV /9'l0 çarşamba g\iınü Kabıııtıı.şta levazım w mü
bsya<rt •ulnmdeki alım kıomisyocooda yaoı.lacaktır. 

rv - Şa.rtnaıme her gün söru ı!'f9'm şubeden parasız al.ımlilleceği 
' eh nümuneı1er de ııörı1Jebilir 

V - İ:ılıeldilo~ eksiJtmeı ıiıı;1n tayıin ediJen gün ve saatte % 7,5 
ııüvamııe ;u"4dar.i.lıe bi.rl.ik!l:e mE!!2lkı'.ır komiıyoo.a müracaatları. (2132) 

* * I - Şaııtımıımıe4!Elıi ve ıoofuu rıô.imuneleri mucilbiııce (6330) ~- muh. -..m cim mlltlb:ııa r:ltÜrelkkebi kapalı zarf ustı:lile -kiiltır:-ıeye lronmuştın-. 
il - Mııhlk111Efl bedeli (16,400) lira :muvakkat teminatı (1230) li

radır. 

ill - ElksiG:::ııe 15/fV /940 pa.zm1ıeı>i ~ü sa:ıt 15 de İstnılbıM!a Ka
bataşcla levazım ve mübayaat şUıbes.ioieilııi a1mı kıombyonwıda )"al:>tla.
cıaiııtır. 

IV - Şartnameler a-- giin sÖ'ZÜ ~ şııbede!ı. ve Anikara başınü
dıir~ ::ıaırasız ahnııbili:r. 

V - Münakasaya ııirece4tler mühOO.ii o!rlııli.f melktul)laa-ıoo kanun! 
wsaikle % 7,5 güwrune pa:rası maıldııuzu veva baınkıa teminaıt ı:rY.11<
lıwbı.mu .ihı!İ!V'a edooeC; ka.pah zarfıarını ihale ınill'İİ ekııittıme sıaıaıtmd<n 
b>r saat evveline 'kada:r me2k{l;r konriııvmı ~~ına makıbuz mu-
~ vıemıeleri 1Azııındır. (2.280) 

Sayın müşterilerimize mi.ijde: • 
SZılk ŞAMLI voe yanan ATA ATABEK maığaza.sı.ı:ıdaki .fa.ni1B 1 

TRİKOTAJ, Çamaşır ve sair TUHAFİYE çeşiı':ıerinıi.21i aynıi sıra.
da satıJlr. Tayyare Piya:J'lf(P müdıi...'"İyeti binasının sak taraıfmd'a 

1 47.:l No. dabıııbbiı'iroiıNz. 
HAYRİ KOYUNCU 

No.N58-16 Yazan: M. SAMI KARAYEl.. 

Beyazıt müşkül mevkide idi, bir ta a ta 
aleyhine çalışan Cem vardı, bir de Kasım .• 
Nitekim; İran taraflanna kaçan 

Osman oğullorının barışmak bil- 1 
mez düşmanlarından olan Karaman 
oğlu Kasımbey ortaya çıkmıştı. 

Fatihin vefatile Cem ve Beyazıt 
kavgalarından istifadeye kalkan 
Kasım Bey harekete geçmişti. 

Karaman oğullarının sönmez 
dü~manlıi\"t Kasım Beyde müthişti. 
Kasım Bey hıri,.tiyan prenslerle 
de ittifak etmekte idi. 
Kasım Bey, Osmanlılar oleybine 

hın.tiyanlarla akli ittifaka teves
sül eyledi. Esasen Karamanlılar 
Bizanslılarla da evvelce Osmanlı
lar aleyhine ittifaklar yapnuştL 
U- Basan bile, Fatih iizeı:ine 

hareket eylediği zaman hıristiyan 
devletlerle ittifak akdetıni~ti. 
Beyazıdı Veli, müşkül mevki

de idi. Bir tarafta aleyhine çalıs"n 
Cem vardı. Diğer tarafta da Ka
sım .. Bunlar, hıristiyan devletlerle 
ale3,hine aleti ittifak ederlerse va
ziyet fena olurdu. Bahusus Rodos 
şövalyeleri Anadolu kıyılarında fır. 
sat bekliyorlardı. 

Şövalyelerin hareketi Beyazıdı 
endişeye dü,ürüyordu. Rodos şö
valyelerinin beyi, Türkiyenin da
hili kansıklıklanndan istifade e
derek Anadolu toprağına tecavüz 
edebilirdi. 
Kasım Bey, Bodos ~övalyeleriııin 

..-TAKSIM KRiST AL SALONUNDA -
3 Nisan Çarşambadan itibaren 

:uısınn bütün dü.ny•ca tıuunmış rakknselcrinden 

BAYAN RABİA ABDÜlHAMİT 
ve 

BAYAN CEMilE Ali'1i 
Her akııanı sahnemizde göreceksiuiz. 

Bu en:ısalsız programı görmek fırsa tını kaçırmayınız. SAZ HEYETİ!\lİ Z Türkiyede birinciliği kazannuştu 

1 
İstanbul Levazım ~rli-ı ı 

ğiudeu verilen 

HARiCi ASKERl l 
KIT AA Ti iLANLAR! 

Satış 
lstanbul 4 üncü icra 

İlanı 
memurluğundan : 

Kapalı zarf usulile 25,000 adet 
pamuklu mintan nlinacnktır, :Mu
hammen bedeli 22,500 lira ilk te
minatı 1687 lira 50 kurustıır. İha· 
lesi 12/4/940 Cuma günü sa&t 11 
de Tokatda ask<>ri satınalma ko
nüsyonıı.nda yapılacaktır. İstekli· 
!erin teklif mektuplarını kanuna 
uygun olarak hozulayıp zamanın
da komisyona vermeleri lazımdır. 
Şartname her gün komisyonda gö
rülebilir, Parasız~. (1'59. 2360) ... 

Alıi vıt: Fatma ve M<Wkılıule t.arafmd.m va.of paıııa1ar ı.daıesinden 
23214 i'.kııaz No. sire boıç >aı.unan paı-ay;a mulkabd birinci derecede ııpot.ek 
gösl.eı1iılııniı; olup borcun ödto:ımemesiını:iLn dolayı satıım2<>ına kııTar ve
rıL'en ve tam.anı.na yeınin.l!i üç ehliıvuk:ui taraıfındaı_ (395) lira !lnyo:ıwt 
talkrlıir ediı'.m ş olan Balatta Hoca Ali mafrıa11.t'Oi.-nıiın Dcırnıiırci scıkaj;(ında 
eski 11 Y'<ınıi 23 kapı No. Jı sağı Hüse)1in veı1.setıi dıaneıı, solu. Ayşe kadın 
hanesi, aırik'1Sl bahçe, önü yol iı.ıe oevrıiilli llm~ ewn evsaf ve mesahası 
aşa;i;ıda yazııllıdır. 

Taj 31 No. h ga~ tamaıınen harap kiıl(ir ev ohıp arl<asmda 
bi.r m'lklLar <ı.ra:llk var®. 

Zl.ıınin kıaıt: Zeıniıni. t.opırak, ocağı olan mutfa!k mahalli ve bir 
haJ!farlır. 

Biı1inci kat: mr sofa il7,erl'Dd.e iki. adadır. 
Bıinanın cam ve ÇEl'Ç'llVeleıi harıap ve kın!kıtır. 
Mesahaoıı: Tamamı 47,5 mett-e ·- bbaı oJtJ.p bundan 35 mletre 

Müteahhit nam ve Ms&bına :ıoo mur~. ı bina müWbıik.isı aral:.k . eıı!iıilr. 
ton arpanın evsaf ve şartlanna gö- Yuıka.-ırla 'l:ıudud evsaf ve ımıEBaha.sı yaııılı gayrıimeDkul:ün tamamı 
re kapalı zarfla ihalesi 15/4/940 açık artıbıınıaya lııonmuştıur. 
Pazartesi günü saat 11 de Edim..,. 1 _ İşbu gayrimenkulün artt:ımııa şartnamesi 2/4/940 tarihin
de eski l\lüşiriyet dairesinde .._ clooJ iti.!:ıaren 934/1808 rnımmıa ile İsteııft>ul döııdüncü iara daksel!ni'n muaıy 
tınalma komisyonunda yapılacak- yen numarasında herkesin görebilmesi için açıktır. İliinda yazılı olan
tır. Tahmin edilen tutan 30,000 
lira teminatı 2250 liradır. Evsaf ve lıırdan fazla malumat almak istiyeıiıer, Wbu şaıttnaımeyıe ve 934/1808 
"'1'1naınesi her gün komisyonda dOSYa numarasile memuriyeiin:ılı.e müracaat etmelidir. . 
görülür. İstekli erin sözü geçen . 2 .- Arttırmaya ~t~ak. için yukarıda yazılı lnyn:ıetın yüzde . 7,5 
ıtfuıde ihaleden bir saat evveline nısbetınde pey veya milli bır bankanın temınat mektubu tevdı edile
kadar teklif mektuplarını komis-

1

. cektir. (Madde 124) 
yona vermeleri. (1439) (2190) 3 - İpotek sahibi alacaklılarla diiı:er a.lakadarların ve irtifak hakkı 

.lıf 
1

sahiplerinin gayrimenkul üzerindeki haklarını hususile faiz ve masrafa 
dair olan iddiaJanru işbu ilan tarihinden itibaren yirmi gün içinde 

3250 ton buğday öğütmesinin ih•- evrakı müsbitelerile birliktfmemuriyetimize bildirmeleri icabeder. Aksi 
lesi kapalı zarfla 15/4/940 Pazar- ha:de hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşına
tesi günü saat 15 de yapılacaktır. ıruıdan hariç kalırlar. 
Muhammen bedeli 48,750 lira mu- 4- Gösterilen günde arttırmaya iştirak edenler arttırma sartruıme-
vr kkat teminatı 3656 lira 25 kuruş- sini <>kumuş ve lüzUil'Ju malı'.ımatı alınış ve bunları tamamen kabul 
tur. Şartnamesi Iıer gün kom's • etmiş ad ve itibar olunurlar. 
yonda ıı?rülür. İsteklil~rin mu • 5 _ Gayırinrerikul 2/5/940 tar:ilııirıde-ıpıenşeın.'be günü saaıt 14 ten 16 ya 
ayyen gün ve saatten bır saat ev- ,_., __ '-ı 4 ·· ·· · ı · el ·· ..,,..f b • ıl"'·'"' 

1. k d t klif kt 1 """""" .ı.s • un.cu ıcra ıınemıuı:~ugun a 'UÇ ,.., a agıır ''""'·'an OOI!l'a n:ı 
ve ıne a ar e me up annı -'· 'h-' ... 1. • ---•- ....... bed ·· h kı 
Al d K t J k . .,..... eırtıtıranıa ,.,e ~...,, ıır . .n.'°""' ..,. •• ırınıa oıı ın'll ammen y -

yon a or. sa ına ma omısyo- 1. ··zd 75 · · b t ·sıe · al • ·· h 1 nuna vermeleri (1482 2522) · me ın yu e ını ı.ıımaz veya sa ış ı yenın acagına ruç anı o an ' - ı diğer alacaklılar oulun'llp da bedel bunların bu gayrimenkul ile temin 
edilmiş alacaklannın mecmuundan fazlaya çıkmazsa en çok arttıranın 

istanbul asliye dördüncü taahhüdü baki kalmak üzere arttırma 15 gün daha . temdit edilerek 
17 /5/940 taruırunde cuıma günü saa.t 14 ten 16 ya ka.da.r IS\. 4 üncü jcra. rne 

hukuk hakimliğinden : mUJ!'ilWu otlam:noda ,.rtıtırma'bedd; satış jstii}"eniııı eJacağma TÜQhanl o.lan 
d!~er alacalklılann bu gayı.•ımenku'ı ile 1Lımin edilim}.; ı.:'lıcalkk:ırı rneomıu-

İstarlbuı mu'h:ıkeınaıt müd:miı:yeti ı.ınıdan fazl'a<ya çıkımaık ve muiıammen k~'V!llet.iın % 75 ini tırtmalk şartilr.o 
ıtarafından Ga:loıtada Feıımened - len r,-oO< arttırana •ihalıe edilir. Böyle bir bedel 1do afüınezse ihaı'E ya
~- 51 No. da bilccrclan Nikola , pılnıaz ve saılış 2280 nouınaralı kanuna tcvfi.kıan go<.-i bıraıkı :ır. 
YIN.anırli 1 ılıe Gaılırtada merk.tl rıh-' 6 _ Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya veri
tmı harunda mu·loim lfiiccaroaoı len mühlet içinde parayı vermezse ihale kararı fesholunarak kendisin
h-""1<! ı Vo.ııı:lka al~inıe 938/682 1 den evvel en yüksek teklifte bulunan kimse arzetın.iş o'duğu bedelle 
nuımaralı dooya He 34700 kuru§'Ull alınağa razı olursa ona, razı olmaz veya bulunmazsa hemen on beş gün 
ıtı:ıliııstil!i tcllOOile açrian davada:. Ta- )müddetle. arttırmaya çıkarılıp ~n. çok ~rttırana ihale edilir. İki ihale 
ailılhü.t ooenıdi su.ret.inin kabulü ve arasındaki fark ve geçen ııunler ıçın yuzde 5 den hesap olunacak faiz 
(Sb>ıibı muciheden adili SUTetile I ve diğer zar~ıa; ayrıca hükme hacet kal:nıaksızın memuriyetimizce 
müıddea.blh 34700 kuruşun maoa ma- alıcıdan tahsil n.unur. (Madde 133). 
ı..ınıi:fi muhakeme ve 20 lira Üe< eti 1 7 - Alıcı arttırma bedeli haricinde olard.k yalnız tapu ferağ harcını 
, 1 lkaıel!Le ırnüdı!.eaaı!E!')-•hlerı'.len tah- yirmi senelik vakıf taviz bedelini ve ihale karar pullarını vcrmeJı;e 
aıJll SUIJ,Jt.ıle '.YenilelnP. kanunu aıh- ı mec~urdur: . . . . 
ıkiını.ına wvJ! Joaoı tlama rapıtlllQ .Muteraltim. verR.iler tenvıra~ ve t_anzifat vı; tell~liye resminden mü
ve faiız dileğinin reddine k::Jbi.ıı tevellıt beledıve rusumu ve muterakım vakıf ıcaresı alıcıya ait olmayıp 
ıtıemyıiıı: olmak üzen_, 23/l0/939 ta.- arttırma bed~linden tenzil olunur_: 
ıtiııiınde ·~ao: veril.erek 111.ücelen- . İısbu ga.yt':imerAkul '.Y'~":"'da .ıı~bmH.cn, ~'hte İs1ıa<nbul dördüncü 
miş ve me21kı'.ır hüJcüm davacı ve- ıcııa meımuırluğu odası':'.'.<> .işbu il3lııve göateınlrn anttırma şıırtnıaıınesi 
ikıili ta....wodan faiz tıı•l.ıl>nin red• dı:~ ms:'!lde saltHıca~ uın olını.u;r. 2513 
dedfhrımi nokıt:asınd&nı temyiz E>· 

dilmiş ıiıoo de gerelk il.fan ve ııerek>-

müıdkfu:ııa.lıeylere te!blilt edilmen:ışı CLosi M.ktarı Taı.min 
o: llUnyiz la~t !hasının surJtı.ıeri l 
ve müracaı;ıt eden müdlJ·.~ vı.k:ı.i. kilo Gr. bedeli 

il&nlan -, 

ilk t~minatı 

>taıMfında.n mfuhleıialeyh!ere ad - Lr. Kr. Lr, ~ r. 
ıreoleıni 'bellıi OJınad'ı.ğınd\ın evıvı:i;. Çivi muhtelif 6341.960 1586.23 118 97 
oa ıtıab~aıt ve J(!Yap kararJıaorının Tel 331.600 116.06 8 80 
ıı:ıım.en telıl~ edilmesi haısıebille Oinko 10499.030 4199.72 314 98 
<ilam ve teıınY'iz layı.harurrla il:'ıi.nıen Cam 88. m.2 114.40 8 60 

i.;b~ Eteıııniş ve. i..lfun V1<ı 1l:ırn;Yiz Yuksnda nevi ve miktarları tahmin bedellerile teminatı muvak-
ılf>y'.Jl:ıaıı:ı sutetl'et'.~ bhl". "1Y müd- kateleri yazılı (4) kalem inşaat malzemesi taliplere ayrı ayn ve yahut 
detle ~nen tebtiEtı terııı.:p kılınrn:ı.ş birden ihalesi yapılmak üzere pazarlıkla satın alınacaktır. Pazarlığı 15/ 
ve ımahıkı lffiE1 chvanha:n€6ıtrıe de ar 14/940 Pazartesi saat 14 de yapılacaktır. Şartnamesi her gün komisyonda 
Sl!m:ış dhı.:ıiklıa kı ıvfiyeı · i.lfu:ı olu- görülebilir. İsteklilerin belli gün ve saatte teıninı>t paralarile Selimiye 
nuır. 938/682 Tümen satındma komisyonuna gelmeleri. (2450) 

hakimi ile muhabereye başlamış
tı. Kasun Be)-, şövalyeltrdeıı beş 
altı harp ı:emisi, top ve cephane 
istivordu. Onlara Anadolunun bir 
kısım sahillerini terkeyliyordu. 
K•sım Bey, Rodos şövalyelerin· 

den istediği gem.i.leri krndi idare 
edecek değildi. Rodos ııövalyeleri 
Anado'uva hücum edeceklerdi, 

Şövalveler gemiltrile askerlerile 
Anadoluva hücum ederken o da 
askerl.,ile Konyaya taarruz e~ 
liyecekti, 
Kasım Beyle şövalyeler arasın

d a muahede aktolundu. Hareket 
baslamuk üzere idi. 

Beya<ıl, Kasım ile şövalyeler a· 
rasında dön<n fırıldaklara casus
ları vasıtasilc haberdar olmuı;tu. 

Padişah; derhal harekete geçti 
Kasım ve şövayeler harekele geç
meden baskın tarzında bir ma -
nevra yapmak istiyordu. Padişah, 
Gedik Ahmet Paşayı huzuruna da· 
vetle: 

- Lala, askerini topla!. Kasıın 
üzerine yürü ..• 

Zavallı Gedik Ahmet Paşa, aldı
ğı emri derhal yerine getirdi. As
kerile Konyaya yetişti. Daha Ka
sım harekete geçmeden üzerine çul· 

landı ve mal'Ulp eyledi. (1). 
R<ıdos sövalyeleri bu haberi alır 

almaz hareketlerinden hemen vaz 
geçtiler. Cünkü karşılarında Ged.k 
Ahmet Paşa gibi bir kahraman 
vardı. 

Ahmet Pa~, bu muvaffakiyet 
üzerine Lirendeye ordu kurdu ve 
yerleşti 

Çünkü Lirende gerek Karama
na ve gerekse Rodos şövalyeleri
nin Anadoluyu hücum edecekleri 
yerlere hakim biı merkezdi. 

Pasa. kışı Larendede geçi.recek, 
hazırlıklannı itmam eyliyecek ilk
baharda tekrar harekata geçecekti. 

Fakat Beyazıdı Velinin en ziya· 
de endişe ettiği Rodos şövalyeleri 
idi. Lakin şövalyeler Sultan Be • 
yazıt ile sulh üzere yaşaınağa ta
raftar idiler. 

Fatih devrinde ağızlarının tadını 
almı:;lardı. Türk askeri Rodosu kı
rıp geçirmişti. Her ne kadar Rodos 
kdesi fetholunmamı.ş iıliyse de 
iiivalyeler bir türlü harap olan yer
leri zarar ve :Uyanı yerine getire
miyorlardL 

(Devamı var) 

c1ı Xacittevarlh cilt :l.. s. 16, rı.. 

Deniz L;Yaııır11 aatıneı .. , 
illa Komlayonu lılnları -

1- Tahmin edilen bedeli •26850• 
lira olan, mevcut fenni ve idm 
şartnamesi mucibince yaptınlacak 
bir adet deniz motörünün 5 Nisan 
140 tarihin<ı ra.slıyan Cuma giinü 
saat 15 de Kasımpaşnda bulunan 
Deniz Lv. satınalma komisyonun
da pazarlıkla eksiltmesi yapılacak
tır. 

2- Kat'i teminatı •4027.50. lira 
olup şartnamesi her gün iş saati 
dahilinde ve 134 kuruş bedel mu
kabilinde mezkilr komisyondan 
oup ~artnamesi her gün iş b b b b 
alınabilir. 

•2440· 
3- İsteklilerin 2490 sayılı kanu

nun istedilfi vesaikle birlikte adı 
geçeo komisyona müracaatları. 

_.. Dr. İHSAN SA!Ul 

1 
GONOKOK AŞISI ~ 

Belsoi(ukluğu ve iiıtilatlanna 
karsı pek tesirli ve taze aşıdır. 
Di<vanyolu Sultanmahmut 

'l'iidxısi No. 113 e 

1. . ki 
. . takdir etme ısın 

.. Fakat azızım T 
O ŞAV ANI HAVRE. 

aiR c\LDE MALiKTlR .. 

Her gittiğiniz yerde erbklerin 
takd:r ve kadınların -~ta nazar
Ja:rHe bakmalarını arzu eder mi
siniz? 

Her ak.sam vatınazdan evvel cilt 
ımsuru ol:ru:ı pembe renkteki Toka
lon Kremi kullanınız. Tcrkib:nde 
Viyana Üniversitesin.:n meşhur b'r 
ırrofesörü tarafından keşif ve 
•BioceJ. tabir edilen tabii ve ihya 
edici kıymetli bir cevher vardır. 
Siz uyurken cildinıiızi besler ve 
gençleştıirir. Her sabah uyandıııı
ruzda daha J'lllnuşak, daha güzel 
ve daha taze bir ci ide malik olur ve 
bütün cizgi ve buruşuk 'uklardau 
kurtulmuş olursunuz. Gündüzleri 
ere yağsız bevaz renkteki Tokalon 
.k:reminıiı kullanınız. Terkibinde şa
yanı hayret bir surette cildi besH-

Bu takdirimiz siı'zle~ ~I 
için de söylenmesini ister ırıı• 

PAHALI GÖZELLİK MtiESS~ 
SELERİNE UÖRAMADAN JJ 
CALİBİ DİKKAT .TEN• e ~~ 
LAY ve ÇABUK MALİK O.,.. 
BİLİRSİNİZ, ŞÖYLE Kİ: ""' 

yen ve ~ze!.leştıı-en W1SurJ11r !~ 
lundui:(undan en esmer ve en ş'ııt· 
bir cildi b:ıe beyazla tıp vuınU dJIY 
4-0 ve hatta 50 yaşlanndak.i 1'B vı 
lar bile bir "enç kız:n ne.~ıı,tt 
sevimli cildine ve cazip ııuze 
b:r tene mtlik olabilirler. . teC' 

Binlerce kadınlar, bu basit ı'P~ 
ruhen.in ve kendi kendine ysP il-" 
tedavinin şayanı hayret ve %r . 
mir neticesinden memnundu~ 

HER AYJN YEDISİND~ 

•' 
I ,. 

MI L.L 1 
PiYANGO 

En büyük ikramiye 

150.000 Lira./ 
Bakırköy Sulh Hukuk I Beşiktaş Birin . sdııl~: 

Hakimliğinden: \ hukuk mahkemesın e 5f 
D.irıııstakli: Baloıııköy Zeytıolik. Yorjfi.: KıırW!u.ş s:ııa!Qi ~ 

aruıaıaı:ıesi Oı'1a soltıak 39 sayı.iı numarada iken balen jkal1l 
han.de. meQlı.uıl: . , f.C'.~ 

H..-zine t=aiı.nda:n al.eyıhinıize Haofuııc t.aı:afınoan ale~~3/~ 
ilkaııne edilen ecııi misilden mü - çı'lzn aJacalk d.ııvası:nda: 1)# 
ıtıeveliliit 263 liııa 51 ~ alaca!k ıtıariıh~i celse için taTafı<ınza ~ 
dm,a.sı ;,..;,n ;Jk:aımıeıtgahınıza <>önckr ıtebliğ edilen daveriy~e Je.n ıı:;, 

..,. .. ırnattkltrneytı> gelımedı,:ıitıl ıııı36' 
yaıbınızda mu lı.aıkcıme Y"p» fl'lıJı;;:;. 
llcara~ veıfönistıir. Bu 1<eı1·r;1940, ikemeniııı ıt.aiThk kılı n<lığı 8 tıııı'r.ô 
nü saat 10,30 da Beşikt~ )l~'
su»ı hukuk mah:kerrneflın · rı # 
bulımmaklıi(muz ınvaıı ,)all"l' ,~ı 
lkmmna 'kııiım olnı.ak Ü2~ 940:_;..,ı 
rr· tT'°'.f-lp I~ !' rılu~ • 

ıııil.em z~ı davaya Poslıa müvezziıi 
ıtaırafında'l1 veniılen m<!~~ 1.lka.
~Mlmızın malum olmaıchitı bil
dinillımiış ve müddıe!i haıı:i:oo vcl:ili
:rı:in ıtaleblillıa 15 gün müddetle <Ja
nen tellıllııtaıt iıcııası.nıak aror veriJ.
r.ıiş olchM(undaoı ~ mu- 1 
.al'faık bulundu~ 20/4/940 günü 
saat 10 da malikemede bl:zzaı! veya 
biılvek:ale buı1uııanaru:z İÇ'İ1ı ~lb~ ~ 
makiamııı.a 8taim olımıak ürere 15 
llİ.İll miilü;tlıe ilan OUDUl'. 940/160 

... eılı"' 
.Sahibi ve n ,Tiuatı ıeıorr 

B~ muharri~tcı: 
ETEM İZZET B b JISl 
Soa. Telııraf )lat a 


