
o 

ete' 

td' 
) 

,,,il· 
" . 1 ·.j 
ı. 

·3· r 
..,...__K_u_R_u_ş ___ ı 

Telefon: Başmuharrir: 2082'7 - İdare Müdürii: Z330t 
İstanbul Nuruounaıti7e No. 5' 

En Son Telgrafları Ve Haberleri Veren; Akşam Gazetesi 

p27'' 1 
MAYIS 1940 1 

-----;ı 

Sahip ve Başmuharriri: YIL ,.. 
ETEM İ ZZ ET BE NİC E : ,. 

1'Tiirkiye Sulha Bağlıd r, Fakat Zuh·uru Muhtemel 
~erhangi Bir Hidisedende KorkumuzYoktur.,, 
Hariciye Vekilimiz Şükrü Saraçoğlu Par is- Soir gazetesine verdiği beyanatta böyle söyledi 

\tm anları Almanların ingiltereye NOrveçten · 
Yıldıracak t d ..., • h b ·ı· 
ı'ı. • ·ı "h aarruz e ecegı a er verı ıyor 
~ıncı sı a 

Alwıa taarnmıJlU .ıurftr
aalr, mukabil taarnwı ıeı:
_. lı'IJlbkii bariıİll iki 
aafUn olmakla beraber lnt
•a IJAye eclileeek bir JDiirıı
eut ııiWıı .ıaha vııriır. 

Calais Şehri Fransızların elinde ! 
lngiliz tayyareleri Almanlara karşı 
muvaffakıyetli hücumlar yaptı 

Şimali garbideki Müttefik ordunun mukave

Türk Milleti 
ta ah hü ti er i·ne 
daima sadıktır 
Hariciye Vekili B. Sal'a(oğlu Sülcrü, P arisle (ıkan cParis -

Soir• guetesinin Ankara mubah iri Mösyö Jerome Taraud'u lıabul 
etmiş ve Türlıiyenin angajmanları halıkında şu beyanatta bulun
m ustur: 

c- Vuiyetimizi biliyorsunuz: Bu gayet a(tktır. Balkan antan
tına dahil olan dostlarımıza lıarifl taahhütlerimiz rnr. Komşumuz 
Iralı, Efganistan ve İrana karşı buna benzer taabhiillerle bağ
lıvıı. Bundan başka Fransa ve B iiyük Britan)·a ile d ittifaklar 
akdettik. Türk milleti. müstakim ve sadık bir millettir. Her ihti
male br,Jı sözünü tuta(ağını tekrar etl1'H!'n1c liiz.um var ını?. Biz, 
aolba bağlıyız. Fakat zuhuru mu htemcl herhangi bir hadi. den 
de korkum112 yoklur .• 

metini artıran yeni takviye kıtaları gö_n_d_e_r_il_d_!_i ~-~ .... 1!1!111_ ~- ~ ----~.....!-

Paris - Soi1' muharririnin edindiği iutılıaa göre. B v Sarnç
oğlu, Almanların Ron1an-ya üzeri ne atılacaklarını pek 7:ınnetme
mekte ve böyl~ lıir taarr112u Almanya için faydasız telakki et
mektedir. Romanyanın petrol kuyularını hiç olmazsa bir yıl bo
yunca işletilmiyecek bir bale so kacağmdan şüphe edilmemekte 
ve AlmanyBDlD Yugoslavya cı1ıi bir yiyecek ambarının ) :ırtlımm
dan da mahrum kalacak bir vui yet ihdas etmiycccği •annolun
maktadır. 

E O N D A K İ 

~ !l-.,p cepbesillde Almanya için 
(!tın dirim• mahlyetillde bulun
l""t, eli• geçtikçe tebarüz eılen 
;;'~ halfi bütün şiddetile devam 
~~Yor. Felemenk ve Belçikaya 
~112 başladıilı gün Almanların 
"ı ~Yden önce ve herşey pa_Iıası: 
l\tı~U.önce Fran,anın garbı şımali 
'.•ilerini ve Kale'yi işgal etmek 
tı~•ceklerini kevdetıuiştik. 
o.~lllan taanuz.;,.ıın Balkonlara 
i;'il gar be tevecciih edeceğiı. · 
~ llııa müdafaa ve izah eden nolı-
1 nazarımızı hadiseler nasıl te
,ıt ttnıişse yine Alman taar~l?Z "
~~n.Fransadaki ve(hesi üzermd: 
~ i~tıi~unıüzü de vakıalar tcyıı 
~~ bulunmaktadır. Alman he
...,ı, •şikiırdır: ilk hamlede Fn.n
• •tdusunun mane\isııtuı boz -

Londra "ı7 (Hıı;usi) - Son 24 
saattenberi, cephelerde vaziyetin 
müttefikler lehine daha mü•ait ol
duğu anlaşılıyor. Londra radyosı.ı 
ve Fransız matbuatı iki .ııündür 
ni:kbin<lir. Mütt<:fik teblıgleri ha
reKata ait sarih haberler verme -
mc~,. (!... a ıa ıpc. l:!ı 12'11[.i.;nı:;;:_,>""-~ Alman arkülliF ransızkuvvetlerile 

~· . ~<, 1'"ı-ans;.z halkını paııJgc ~eı·-

tıııek, lnı:ili• kıto•tını <im •ide
~ t>te\:zil.:riııde tecrit \t- iınha ey
lııeJı, l.iiksembnrı: hududun~aıı 
~un)')c kadar uzanan bır hat 

tırıde le\akkuf edere' hu~bın 
11 ti safhasına basltıınnt.tır. ikin 
l<ıflıa l'rans~dal ı l cı ı : ' \l 

\ dt c.uluııınab. garp snlaı.l 'rin: 
14 'e K le. Diinkcrk, llolonl ı:ı 1 

ıçıı: .i.u.ıu· lu sav1YorJar. Butün 
cep ıcrde. Fransız kuvvetlerinin 
muAavemetı aı·tmıstır. Artık, Al
man kıt'alarmın sür'ati ilk hafta
lara nazaran cCJk gevşemiştir. Bir 
cok ·erJer•lP Alınan taarruzları 
pü ırnrtiı,. ıuştür. Almanlar miıt
hış z· v + \.:Cl'1 ·orlar 

m 

çarpışmadıklarını söylüyo a 
Faris 27 (Hususi) - Belcı.ka -

1 
daki Alınan ordusu !kumandanı 
General Reichenan elve\'m cere
yan etmekte olan muhare-bcler 
ha!kkında Ç()k muhteriz bulunınak-

tadır. General bu hususta demi:'
tir ki: 

•- 1 - 2 muvaffaki.vei kazan - 1 

d• < Fakat henüz d~an kuvavı 
küllivesile temasa ııelmedik. Kat'İ 

biı me ·dan munaı ebesin" ve bunu 
kazanmağa hazırlanıvoruL Ge~en 
uoıumi harpie de bulun<l,ım. F ı
kat bugünkü harbin netice i hak
kında keharctte bulunamam! • 

lo.ıı ı üslerine da\ aıwrak Lgıli 
~"tını havac!aıı· tuhrip etıı:el 
' hcrctlcn Fransas a her türl 
,~a.~alayı ktsıuck, para~ut!crl 
'• 

1li:t kı3'· ılarına asker indir1~1c.1 
~ l'adökaleniıı darlıı;:ıudan ıstı 

raıc ı "ü·nnes, Cambrai ve Arras 
.us.nı!a mu'iarebeler devam 

1 e 
Garı> ccphesındeki zayiallan 

ha ka Alm r .al' 70 hın kadar 'a
ralıvı Karenti ve Stri eyaletlerme 
)!etirmişlerdir Almanlar şi.mdi ~0-
60 va< arasındakileri silah altına 
topluvorlar. 

CalaİS civarında şiddetli muharebeler oluyor 

t ederek uı.un ıncnzilH tupla: 
,·ttı.a.j·esinde asker scvketınck ve 
~· • harbinin dehşeti ile İngiliz
l,Q1 ~ritanya adasında manen bit 
\; hır hale getirmek ,.e .Alınan 
~başa çıkılmaz bir duşıııau ha -
~• tanıtmak. . 

t~Q ~llu takiben de cenup lan Hal
\ ili Yardımı ile, hatliı lspaıı~ a) ı 
'lıhtahrik ederek Fran,ada kat'i 

11 a harbini yapmak. 
lıı •defin bu olmakla beraber bu
ı:,Q Zengin bir hayal ve siislü bir 

tQ •lduğu da gözönündedir. 
it,jb~lıa.kika, Alınanlar Gamelin'iıı 
'>t 1~sızliği, sinik bir ınuka,·en1et 
lıı, ~•.Pinin orduya· hakim tııtulu
'1ıı. •ı:ıriilcri bile atmamak gibi 
~.~.let ve hıyanet halindeki hala
~.'1 Vukuu yüzündcıı ilk nıu\·ai
lı,~.•ti kayde)·lemi · ve ~ ıldırım 
tıq •tıden nıurat olunan ~a ·)tınlı
~~~ tc,·lit eylemiye nıuvaHak ol
\1,1 ltdır, Fakat, bu kadarla kal-

~· ardır. 
l\ıllıdi ne ilk hamledeki ilerle -
~I~~~ de o Alman hıll kalmıstır. 
tı~d ·~:harp müttefik ordulorının 
·~t et}ı rnukaveıneti, sinirlerinin 
~ :ıt~lmesi, sür'atli top!aıımaları 

•tın bir safhaya ginniş ve ta
fDEV AMI .1 ;;nu· •alı.fede 

HAVA HÜCU:MLARI 
İngiliz layareleri şimali garbi 

Fransada ve cenubu garbi Belçika
da bulunan müttefik kıt'alara ta
arruz eden Alman kollarına karşı 
~iddetli ve müessir bombardıman
larda bulunmaktadır. Boulognc ci
varında bircok Alman motörlü 
Jmvvetleri tahrip edilmistir. Al -
manyanın 11aro mıntakasında da 
ha,·a taarruzları vapılmış ~etrol 
depoları bombardıman edilmistir. 
S<m 24 saatte 60 Alman tayyaresi 
düsürülmüstür. 

(DEVAMI 3 üncü sahifede) 

İngiliz kıt'aları bir ııeıır"i ı:;eçınek Ü•ere hazırlanıyorlar 

YOLCULAR ANLATIYOR! 

Bulgarlar ·" r lere 
işkenceyi arttırdı 
Anlatılan hazin hadiseleri dinleyin! 

Bu sabahki kon\'3nsiyonelle Yu
goslavyadan 6 kişilik bir muhacir 
kafilesi şehrimize gehni~tir. Ayni 
trende 3 kişilik bir Bulgar mul,ıa-

cir ailesi de bulunmaktadır. 

İtalya' da harp lehine 
yeni nümayişler oldu 

Bulgaristanın Krcaali halkııt
dan olan bu Türkler; anavatana 
gitmek istiyen vatandaşlarımıza 
Bulgarldr tarafından akla gelme< 
eziyet H müşkiililtlar çıkarıldığı
nı sö~ lenıişler \'C ezciimle zengin
lerin ınuhaceretine müsaade olun
madığını; hudutta muhacirlerin eş
yalarının sıkıca aranıp tekmil ye
ni eşyaların alakonulduğunu da 
ila\'e ederek: 

<- lrkdaşlarımıza karsı en kü
çük biY bahane ile türlü cefalar 
yapılmaktadır. Bizler tekmil mal

(DEVAM I 3 üncü sahifede) 

Roma 27 IRadvo) - Fran- r~
mi tebli"i. Som'da müthiş muha
rebeler devam ediyor. Möz'de Al-\ 

manlar'n ta~rr,ızu, biivuk zavi - 1 edi~or Kale civarında 
;:.tfa r .sk rt lr .; t~r Valanı.ıyen- m~harebelPr olmaktadır. 
Aras hattında muharebeler dev~m 

·iddctli 

( Diger Telrraflar 3 üncü Sayfamızdadır) 
-- - - ---- ------

--~-----------

ismini söylemi- ÇERÇEVE 

yen bir Alman 
turisti geldi 

Faris - İstanbul arasında hergiin 
i<leyen Scmolon eksoresi dünden 
itibaren Fransadan hareket etme
mektedir. 

Evvelki .!!Ün Faristen kalkan 
son ekspresin volcuları yarın sa -
hah şehrimize geleceklerdir. 

Bundan sonra ekspres İtalya 
dan kalkacak ve dahili trenlerle 
Fransadan gelecek olan yolcular 
İtalvada eksprese yetişebilecek -
!erdir. 

Farislc İsviçre, İtalva ve yakın 
şark arasında mU\·asala Modan ve 
Venlimillc •·alile de temin oluna
caktır. 

BİR MODA MÜTEHASSISI 
Polonyalı moda mütehassısı M. 

(DEVAMI 3 üncü salıijedeJ 

lngiliz tayyarecileri 
Arlık her ge~en gün. \'asıta 

ve alet bakımından. Almanlara 
bir kaybettirecek, • ·ıllcf'kler<: 
iki kazandıracaktır. J"ıl"rf\e a~ni 
vasıta ve iıletlerdcn, a)'·ni gün 

. içinde, her iki taraf da ayni 
miktarda ka>betsin. :Uiittefik
lcrJc dü~ıuanlarının iktısadi or
ganiznıalarını, kaynaklarını \'e 
yurdınH: :)arını bilenler için. bu 
böyledir. 

ha\'& n1iıvaıenesi temin edebil~ 
diiıini söyledim. 

Baslangırta zorbc)fi. tt'nıin e
dalclıılen bır 1nii\t.zcncdl', taar
ruz ve teşebbüs her cepheden 
Almanlprdayken, miittcfil,ler 
ha\ ada cirit oyn;.tmıya ba!'la
n1ı~tır. A1nıunl;ra kar~ı lıird~n .. 
biı e hamda parlak biı·· ınndd1 ve 
ınane\·i 1-.uvvct i..iı;;tünliiğii tctnin 
eden mü!lefiı<ler, bn fevk~lade
liklG·ini )-aJr,ız ve) alnız Ingiliz 
tayyarecilerine bor~lu. 

Do:tru' u. garp istikaıııe(iı"lde 
taarruz hash~rlı ba~h. · oı'• lngiliz 
tay)arecilcı-iuin gö:--tl·~·l·lgi lıum .. 
malı ga,·rcti. hudutsuz feda .. 

... k2rlıAı \-c çchkt('n seci~·cl·i in-Mi tralyöz atışları yapılarak gençler 
talim ve terbiyelerini gösterdiler 

_ _ K_ı_s_A_c_"'· _ _.I ihtikar komisyo-

işte bıı yüzdendir ki Alman
Ja. di~inden h nağındau )\('sc
rek biriktirdiği, b~nı de cidden 
k<>rkunr bir mikyasta biriklir
digi silahlarla bir anda netice 
alamazsa yannu!i_tır. Zira i~ • .ıa
n1an ve in1kiına dökülür dökül
n1ez, iki tarnfuı da kar~ılıkh 
kaJb~de-ceği hirl'r ,-~ıhidc nıu 

kabil, Almanlar ka; bcttiklerilo 
kalırken müttefikler kayıpla -
rmı bir fa>lasile teliıfi yoluna 
gireceklerdir. 

kar kabil degildir. PoJ, ·nya is
tllfı~ında, doğu A\rtıpa seına- ...... 
)arına tek ta~·~ nre gônrlı.:rcıni -
:yen \"C Alman topraklarına ka
raınc.-loi vecizeleri at:naktaıı 
başka bir~ey becerenıiyen İn· 
giliz tayyarecilerinin. ke •. dile· 

Perde meselesi nu fevkalade 
Bulgarislanda yeniden yeniye Ele ha\'a kun etlerini alalım: rini göstcrnıtk için hau~i h linü 

beklediklerini !-timdi anlıyoruz .. 

ıı· Tehlikeli gedik 
ı.,~nkii harekata nazaran, garp J 

• iİ~ınin en nazik nokta~• Caınb
~t. e Pcı·oıınc ara~ındaki gedik
~~lt;~hııunlar bu ged;;,ıcn taze 
' :1le l.uv,·ctle.r ~eçırcrek Ca
\ıı <ıvıır·na gelmiş olan taarru• 

hala açık 
Caınbrai ile Peronru.' arasın -

daki gedik hayli dardır. Kın~i 
bir hanıle ile Arras istikan1ctin -
den \ eya Peronn~dcn ıllnıaıı c.:c
nahları çökertilebilirse şimal li-

Roma 27 (A.A.)- Havas ajan
sından: Dün Musolini stadyomun
da Du('cııin de lıuzurilc )apılan 
jiınnastik cgzcrsiılcri, İtalyanın 
askeri bir müdahalede bulunması 
halinde hir nüınayiş yapılma~ına 
vesile te~kil elnı.i~tir. Egzersizlerin 
sonunda gcnrlcr stad:yoınun or
tasında toplanmışlar, milli manlar 

Tiirk ırkına zuliim ve cefa edilmi- } t 
ye baslanılığı haberleri veriliyor; top antı yap ı 
Yugosla\')·adan hicrd eden bir 
Türk ı:ötmen grupuna da Bulgar İhtikarla mücadele ve fiat ınu-
toprağı i~inde: . rakabe komisyonları bugiin Vali-

Bugün için Almanların top
yekiın hava kun·etlerine kar ı, 
Fransız 'c İngiliz ha\·a ku\·,;et
lerinin ancak n1ccnıuu. ~ö le 
bö:yle bir mü,·aı.ene.,..te~kil edi
yor. Fakat harıı ıızadikt:a bu 
müsavilik, bilhassa dünyanın 

en iyi ta;>·~ arelerini ~ apan Aıne
rikahların )' ardımile günden 
güne miitlefiklcr lehine deği e
cek, ve bir an gelecektir ki, iki 
taraf arasında hava kuv"·etleri 
farkı, deniz kU\·,·etleri farkı ka
dar azim olacaktır. 

Garbi Alınan~·~ nıerkezlcri. 
Aln1an i~ti1fı salı..ı~ı. iltri ~:iirii
)'lİ.., kolları, geri ınuv.ı!-<.ala hat· 
ları. İngiliz ta~~ arccilcri tara
fından ht·r giiu biraz daha artan 
bir >iddetle hallaç p:ımuğn gibi 
atıhnakfa. 

~:•ı.nı lakvi~·e etım•ktcdiıler. 
~1 gllllkü rnzirette, şimaldcki 
~ ,v<tlcrile Sonıme nehri bo~ un
'< k•:ı.e tutmuş orduları arasın-

ı~·~ ittibatı kalmamı olan 
, fıJ.lerin Alman kunetleri

'•ıı,l'{d'~'I gediği knpanıaj:a ui: -
arı muhakkaktır. 

nıanlarına erİ!-!n1is bu Junan n1otö
rize Alınan ku\·vctlcrinin ôkıheti 
feci olur. Aksi takdirde Fransız 

kısıııı küllisinden tecrit ediln1is o
lan İngiliz, Belçika, Fransız k~v
vetleri Alman taar_ruz kollarına 
mümkiin olduğu kadar fazla zayi-

(DEV AMI 3 üncü •ahifede.) 

( iJEt /'l ı, l 3 t JıL'Ü sa, iJ cue) ... ,,,.~ ................ ~~ ... """ .......... ~ ........ 
Sıcak haYalarJa 
rrirlenizi yormak
,ın sakınınız. Has

ta! K gEtirir. Her 
c . ıcklc bir tabak 

\'._:,! A Ankaranın 
·ı 1 YLA Makarnası 

Sıhhatinizin garantisidir. .......................... ...... 

- Vaguııun iki perdesi kayıp . nin reisli~iııde tekmil ka. ·makaın-
iki ,·üz ıe, a \.'crecel.!:.iniz.. tar ve ınüddeiunıumi Hikmet Ona-

Dendi/!i de yine bu haberler , tın istirakile biirük bir toplantı 
göçmenlerin beyanatı arasınd ı yapmaktadırlar. Muhtekirleri ta
göze carpıyor. 

Bizim mahutla tıu bahsi kom· 
şuyorduk da: 

- Acaba Bulgar dostlarmımıı 
gözüne yeniden perde mi ini:yor k. 
böyle ııerdc meseleleri çıkarıyor
lar .. 

Dedi. Bil111cm siı. ııe dersiniz?. 
• * 

kip ve fiatları kontrol hususunda 
bu içtimada ~·eni kararlar verile -
cektir. 
Diğer taraftan lımirden bildi

rildiğine göre Torbalıda kahve fi. 
atlarını sebeıısiz ~·ere )'iikseltme
ğe kalkısan 1 \ıakkal ile 1 kab\•e 
tiiccarı muhakemeye verilm' .•r 
ve tevkif olunmuşlardır. 

• 

Sin1dilik yalnız Alnıan~-a~· ~ 
karsı. koca Fransa ,.e İngilt~re
ııin ancak mecmu halinde bir 

Ang·~,. .. Sak~on nıi:r.;,ıt·ıno.ı. uy
gun b!r spor ' teknika konıhi· 
neıonn ic,:indc ı;:Uklcrin nıağlup 
ol nıaz ,\rnıadasuı \...uruuya ha~ 
hı· an kahraman ln..;iliz ta~\ 
retiferini, Fran~ıı Bas,·ekili \'C 

kunıandanının Japtığ; gibi {('b
rike ıqyık görü~ oruz. 

NECJP FAZIL KISAKLI.:fil{ 
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~Lı\!•TIK 
DENİZİ, DE 

A n.,ıılarııı L.raf Zeplın ısmın
de rırr t re gemııa var. İçme 75 
tayvarı~ ahr Bu ~emi, son .ııün -
leı.ic ccnu.ıı Atlanük denizinde 
kıo -an!tga Ç<kmlŞ. Giıya, Ameri
kaııan Avrupaya ,e:clen ılahların 
mıklııu mcnodccck.miş.. Sanki, 
nıC'nederse re olur?. Amerika da, 
ml'Saj ııQndenr. Onu da menede
mez a.. 

Fakat. harbiıı. başlangıç aylar -
da, Graf Spee ismindeki Alman 
ce;ı kruvazörünün yine cenubi 
Atlant k deniziıılle nasıl intihara 
me~ mr kaldtğını hatrrlarsıruz. • 
Yoltsa, Graf Zeplüı de. nazi iT 
t111dan blktı da, artık, intihara nu 
karar verdi?. 

Ll ZUMSUZ' BİB 

UKALALIK 

1lyatro in. aatı dokzuncu pliina 
at.ırııış. Bu, gayet tabıi . ., Hele bu 
zam .. nda ... Sığınak yapmak, yol, 
hasti4De, ıı;U.t.eı> VJ' sair daha müb
rem ve zaruri ihtiyaçlar dururken 
tiyatro bi.ıası inşası birinci plana 
ahn ırz ya ... 

.Ba:ı:r züppeler var: Tiyatronun 
derhal yapılmasını istiyorlar. E -
fendim, 250 - 301) bin lirala kü
çuk bir tıına olacakmış~ Bundan 
nt c kar, yaptverelim .. 

Ukalah.i!ın lüzumu yok. Fazla 
üç yllz bin lıranız varsa Cerrah
paı;aya, Hasekıve birer pavyon da
ha ılave edin .. Hastalar, günlerce 
nölıet bekliyor. 

llız de biliyoruz ki, tiyatro la -
zını, hatta elzem .. Fakat, ;ır""ı var. 

~ADA İLK 
VF; . :ON HARP 

rlır tinemanın film ilanını gaze
te! e okudum: J!ılıbille Kabil ... 
MalUmdur ki, Hnbılle Kııbıl i><i 
k deştır ".E!_~~~b~ızın 

e\ latlarıdır. Dünya üzerinde de, 
h~nüz tank, tayyare, top, mitral
yoz yokken, harbin mucidi bu iki 
delikanlıdtr. 

Bu filmin gösterilrr.eğc başlan
masıle, bugünkü hadiseler arasın
da. ben. bir münasebet buluyo
rum. Yeni harp müthiş kırıcı .• 
Baksanıza, daha 1bir ay olmadı, 
ı:arp cephesindeki zayiat milyon
larla ifade ediliyor. Öyle anlaşılı
}"Or ki, bu harp sonuncu haıp .oıa
cak .. Filmde de ilk barin g<ıruyo
ruz. 

Yahu, ne talili nesil imişiz?. 

BE&E$EY MUTLAKA 

TARİHİ l'lı1Dİ&?. 

Haliçte, mezbaha önünde •Arzu
hal ta • namile maruf kaya par
çası dinamitle atılacakmış! cTarilıi 
gazete bu işe çıkışıyor. Bu kaya
nın tarihi kıymeti olduğunu, par
çalanmama;ı lazım ,e:eldiğini ileri 
sürUyor. 

Denizde bir kaya parçası!. Bu
nun neresi tarihidir, vahu; galiba, 
ctarihi gaıcte. herşeyi •tarih. ba
kımından tetkik edıyor. Tevek.keli 
degil, kendi adına catanlara karşı 
bov-una 'ateş pu9kürılyor! 

KARAYA ÇIKAN 

B LIKLAR 

Hindistanda, Anaba.> ısminde 
bir balık va0armış ki, bu garip 
hayvan, arasıra sudan çıkar, kara
da l(ezinir, yüz metre kadar yürür, 
daha ir eri, civardaki ağaçlara tır
manır, orada güneşlenir; tekrar 
denize dalarmış!. 

Böyle birşey, şimdiye ka<;lar, ne 
duyduk, ne de işittik!. Balık ka
vağa crktığı zaman, diye ı-ir- tabir 
vardır va .. _ Galiba, işte bu hal ... 
İstermbinlz, yarın, kuşlar da 

denize dalsınlar yüzlerce metre, 
tahtetbahır gibi suyun altından 
gitsinler?. 

c 
Esnaf 
zaları 

Bir ay içinde 1604 es· 
naf a hangi suçlardan 
dolayı ceza verildi? 
Son bir ay içinde şubeleri ta

rafından ehrimizde ce-.oa kesilen 
esnaf sayısının 1604 olduğu an
laşılmıştır. 

Her birine muhtelif nisbetlerde 
para cezan verilen u esnafın ce
zalandırılması sebepleri de en zi
yade şu aşaiiıdaki beledi sıı.çlarda 
tqplanmaktadır: 
Kalın kağıtlarla et satmak, ke

se ka~tlarının dibine aiiır çek -
mesi i~in fazla alçı, toorak ve hat
ta ta ko.,..nak, küflenmif salça, 
bozuk ,e:ıda maddeleri satmak, 
narhtan fazlaya ekmek satmak, 
tasdikli tarifeden yüksek yemek 
satmak, sinemalara haddi istiabi-! 
sinden fazla müoteri ve küçük 
yasta rocuk almak, ruhsatsız in
saat yapmak, dükkanını pis tut -
mak. sevrili;cfer talimatnamesıne 
ınutıalif harekette bulunmak. 

Di_ğer taraitan para cezası ve -
rilen esnaf sa \'ısının maalesef her 
ay arttıaı da gi>riilmektedir. 

----Oo---

Buz mühend"si 
Beıediye mühendis mektebi ve

ya R()bert Kolici mewnlarından 
bir ıtenci müsabalta ile alarak buz 
r.cühendi i veti.ştirmeği kararlaş
tırınıştır. 

Müsabaka haziranın 12 sinde 
yapı.acak ve kazaı,ıanlardaıı seçi
lecek olan bir mühendis Karaağaç 
mezbahası soi(uık hava depoların
da bir .müddet çalıştırıldıktan ııon
ra ihtisas yapma üzere Avrupa
ya gönderilecektir. 

--o--

Eyüp • Köprü doğru 
seferleri 

Ha ıc vap~rları idaresinin köp
rü il Eyüp arasuıda sıık ve doj'ıru 
seferler tertip edeceıfüu ya:mıış., 
tık. 

Bu seferlere 15 haziranda baş
lanılmaı;ı kat'i olarak kararlaştı -
rılmısttr. 

Hava 
dairesi 

Bir milli hava korunma 
kurumu tt. is ve hava 
dairesi teşkil olunacak 

Genclerimizi havacılığa alışhr
mak üzere şehrimizde ve muhte
lif şehirlerde hava mitingleri ter
tip olunaca~ını yaııınışt>k. 
Diğer taraftan evvelki gün An

karada içtimalarını bitirerek da
"1.tılan 7 inci hava kurultayının 
ver~i kararlar mucibince bade
ıma ·hava dairesi• namı altında 
yeni ve geniş bir teşkilat kurula
cakttr. 

Bu teskilat; Türk k~u umum 
moourlügü ile :veni te~is edilecek 
olan •milli ııava kornma kuru. -
mu··rnı da kendi kadrosu dahiline 
alacak ve bir müstakil teşkilat o-

- tacaktır. , 
Hakn hava kurumu tarafından 

muhtelif yerlerde yapılmakta olan 
!alını>:a ve atelyeler de doğrudan 
do»ruva hava ct.ıiresiılin emri al
tında -bulunacaktır. 

A ıca 'bu \ ıI 1skcnde'tunda da 
İnö~ünde oldu~'tı gıbi, büyük bır 
cha\·acılık karnpı• tcsı.::ı olunacak
tır. 

Ecnebi dili b;Ien 
memurlar 

ŞehrIDı izde ·e Ankarada yapt -
lan yabancı dil bılen devlet me
murlarının ımtrhanlarına ait ev
raı<ın maarif Vekaletince tetkik 
olunmasına baskınılmıotır '.Kaza -
nan memurlar av basında belli o
laca'ktır. Bunlar; o tarihten ıtıb..
ren asli maaslarını 5 şer lrra za111-
la alacaklardır 

-0--

P\yango id resinin 
yeni bir kolaylığı 

Mı.li Jll\ ango idares halkımıza 
yenı bır ·olayltl< gösterme; i ka -
rarlaştırmıştır. Herlıanııı bir se
ı,~plc 1 incı keşide bileti alamı -
van her şahıs, hiçb_ir fiat farkı 
vcrmcksizın 2 incı veyahut 3 üneü 
ıkeside biletlerini de her vakıt te
dank edebilect"ktır. 

Yeni öy 
enstitüleri 

Gözü pek olmak lazım 
Holanda ve Belçikanın i tilası

na dair tafsilatlı, ınütcınnılın ha
berler gcldiçc, insanın hayreti da
ha ziyade artıyor. Filan şehri beş 
on motosikletli, füiın lııava ıneytla
nını beş on paraşütçü, öteki kasa
bayı üç beş yerli cbeşinci kol. 
mensubu i.şgal etmiş ... 

Önümüzde-ki ay muhtelif 
yerlerde 550 modern 

bina yapılacak 

Bu seferki harpte, Bcrliıı. mili
tariıminin takip ettiti takük, or
ıluların gerisinde paıaik yapmak, 
laalkı kerkutmak, herkese gözdağı 
vermek, şiddet ve dehşet saçarak 
çabucak peı> dedirtmek!. 

Yani, elçabukluğu nıarifet feh
vasınca, işi güriiltüye getirip, el
du, bitti, demek!. 
Beş on motosikfetliniıı bir şehri 

nasıl isgnl edebildiğini dakikalar
ca, hatla ~inlerce düşüniiıaüz. Bu
na, ı.lı türlü aklmıza sığdırarou
sınız. O şehir halkı, o, beş on mo
tosildetlin iıı üstüne çullansa. kaz
ma kürf..·klc he~abını tauıaıular, 
diytt-ctl-.iniz. 

Fakat, bayır. Bu. hizim öltü.,..._ 
de elaa hakikattir. Bir kere daha 
yaınıı tını ~ a. bazı dünya ınillet
lerj ilt! <.1ı·aınızda. ı d...."l'İn bir gö- .t 
riı ,kı \al. 1 

u h:ır:>tt'. anlasılıyur k\ gözü 
:o'llı::ııılar ı>artiyi kayhed:;rnr. Beş 
on nıoto~iiltct(inin tükürUkfe tl;..ıhi 
boğulrım ı n1iım ün iken. blr .'\eh
rin nasıl ol ııı da zapkdilebil e
ğıai enine lloLı·una d .. daın J-ıniz: 
C'iiniı. gelen tafsillıt nnlatıyor ki, 
nıotusikietçiniu uzaktan daha se
sini duyanli!r. til yavruc>u gibi da
ğdı.vor \'C cv 1l'rine ka{ı~ı)'orlar -
mı wc: 

Teslin•!. 
Çok arı ve hazin bir teslim!. 
Ye. hıç de lrnhra.ıuıuıl:k ulını -

yan hır işgal 'e ı ti111?. 
Bir de. bıı ~°"" yılgınlar yanın

da, bıziuı ı.;oLiJ pekliliği.mizi di4ii
nun?. H~v Allah?. 

REŞAT FEYZİ 

SPOR 

Dünkü maçlar 

Memleketimizin muhtelif yer -
lerinde yeniden tesis ve inşa edi
lecek olan cköy enstitüleri• bina
ları için büyük bir plan müsaba
l<ası açıldığını haber vermiştik. 

Bu hususta aJdıgımız mütem -
mım maliımata ıtöre Maarif. Ve -
ıiı:aleti her enstitünün kaç b~ı 
ihtiva ed. eceğini de tesbit etmiştir. \ 

Ezcümle Kırklareli - Trakya 
enstitüsu Lüleburgaza 5 kilometre 
mesafede ve İstanbul - Edırne as- 1 
falt .şoı;esi üzerinde insa oluna -
caktır. Ve bu enstitü 44 binadan 
müteşeltkil olacaktır. 

Eskişehirdc lfamidiye ve Mah
ıınudive köylerinde yapılacak olan 
enstitüler de 35 ve 30 ar binadan 
ibaret bulunacaktır. 

Kocaeli enstitü'· de 5':i bina ile 
Arifiyede iıışLl olunacaktır. 
BINALARm KULLAI\lLACAGI 

.iSLER 
Antalra cnstıtuoü +I, Liı<lik is

ta~\·ununJa:-;.i Saınsun t:n.stitüsü 
46. Mal.ı.tya 57, t.ı·ab-an 42, Balı -
ı<esır 44. !.,pa a 4 K yseri 53, 
ı.;astamonu 5i:i, Seyhan enstitüsü 
cic -iG ~ar b~_ad.ln ınürelokep ola
ca~ı.:ll d. r I-Ico:ıinin nlısra ları hü
kuı •. du• le -.in edilmıs olan her 
en.::ıt u ı n heınen Onumüzd i av 
apı ·;,ı!; ou ni i~aat okul bi-

;,""· toplanma, atelye, mutfak, 
canıaşır1·.nnc. ban\·o, idare c':"lcri, 
·n1L1a·1ıı.1 ikaıllL·lg~tlılnrı, 1....1.vla, rc
vır ah 1· ve l.ün1e.,lcr, idman ve 
~alonl..ı.ı ı iJ ı a\ rı. ınodern mi.Cr 
to.kıl bınal rdan ibar t buluna -
cakt.r 

Ee. iye emurları 
yardım ceıniyetinde 
Ş1~ ırr z L ledı\'l ı n1cmu.r ve 

mili.tul ue , k ı _yartlun ccıııiı eti· 
nın t..ıaJeıı k buı edilen yenı ni
amnamesi \'l :.yett,:c tJ.odık olun
mtL.;ıtur 

Amerikanın kar1ş•P 
karışmaması s:ı1,ı.>f 

Vazaıa: Ali Kemal 5!1• · .. bi 
d ııtU 

Günün bjrinci dere~e. ele şıı o • 
olan meselelcriudcn b1 1·~ '. ..,;ııt1'° 

. l b gır•P •- • du: Anıerıkanın ıar .e ıuutlt! 
veceği. Garp cephc_~ıı.ıde ı.:ı~ıl: 
fikler büyiik mü~kulaıl\ ,~ ''. 
şırken J\merikanın da "\o?1'1 
vel Avrupanın inıdadıua .,eı ,r 
ümidile tahminlerine ı.u• ~ 
ren nikbinler az değil<lır. ırril',. e 

Ekseriya hoşa r;ideD ~c) bi• ": 
Jevereceğini bekicıııek t• t."'''1 

rülmeli. Lakin lnkikat•~ ı;~: 
kalılar nisbetcn yakın lı bil< 
da Avrupa harbine kar ·,.p ır' 
cekler mi. B na ıncnfı ;':sdi~ lıl' 
ttnler;n cokluğu ka.tar . o'~ ~ 
Junda mukabele edcnlcrııı •ol~ 
tığı görülmektedir. ["ak•:ı~oııı• er 
sa olsun ınuhakkak bll ,ıt;.ı t 

bet şu göriinit or lı:i Anı.< 1,11 ,:ı:ı -O 
. . . d h h·•"' • karı UlllUllll)"CSI a a ~ ..,ııl l 

yolundadır. Yani A\'rt•P;ı,, ııl• 
zettiği ınanzara kurc;ısıaı :; 

ı c1ı• 
yala ge ııwk kararlJll '!ıilıi'cl 
miyor. Oou ~İJI CD .sıı.. Jell''l< .f 
hibi sayılaıılal'ın sÖl ..,of.. ;ı ~~ 
\•aıiycÜ a~·dınlatıırJlıırı la>- . 'dr 
mekt iil<Jİı"'tt•4 

Anı.,.,"ka lli•I ik h 0 ,.s ' 
nin geçen uın:.uıu harı> c~,ıı 
lkrlinde sefir n, ,, j\ıner~ hııf 
Almanya aleyhine 917 ~~ 
girıncsİ ii:zerine orıı.<f:'Jll et "
)·azdı~ lır.tıratiic ele ~~!1 r.~11i 1' , 
nan 1\.1. Gt·raı·dın nıcstla ) ·ıi 1 J ' • ı.ıı 1 ~ 
rcailen bir mıı.ltak•l /\,.er' f" 
çok şa~·oıu dikkattir. ~ps h't' 
diplomatının imdiki /\•~ rııııO r 
bi kar~ıı.ındn!lr mütalca ~'' hıl,. ~ 
.sa~ı c\ vclil AJnınu,-anıo -~.,· ~t ı 

---'•. gı" •' ten, tıpkı geçen sf'fe·r,..t . 111il>~ ıı 
lüp olm·ak ~ıltacaı:ıdır. ~ • •"'rtr - rt•JI ı . 
Fra a,. · e l• giJtcre•-<tcll' 
kabul ctını~ ctt!-kri bC ,,11 ıl 
Ouıuı iç;ıı garp 1.nilll•tli'r;1~)'':~ • 
Uı.(ı •Caklar, ına Jııp OfıtısU! ~ 
lard ı.r. ..ını:,ıuı..:l et • /\ (dı•ıio ır 
l iıkl n °cl<t r. Fal:at ı>t_' fil ı'4 ihLiuı~ twi d'" unııı.ck ıaııJ(it1· · 
Billia";a d~\ l•ı ııdaıııJıırı - b·' . ıır· rı•ı• ıııJ 
ınaıı)·aıuıı g.ılııı ge_ ııı · dıPI~ ~''l 
için far-zeden Anıc.rıkah U~ 
bunun Aııı.,rik&' a ne bU)btil -
tclılike teşkil cu~cc;::ni '~ı' ıfl~ı 
rck \ alunda~brınııı. na;;n bif'~ 
katini cclhctmcktedır. r• diıl 
lcblikc iktı,adidir. Alıtı3''ın C1 ... 

Bir komşu kızı 
.... ugruna ••• 

Be_voğlunda oturan 2 komsu a
rasında vukua gelen hır ı;!Öz sa -
k'" na hitdiscsinin -muhakeme -
sıı evam ohmınuştur: Hadise 
şud ır: 

Eıılenlıye ri '"a>et eden Rıfkı, 
l:on•şulardan Ye';il gözlü, küçük, 
güzel bir bayanı 'birkac kere dan
sa kaldırmış; Fakat 51'.Jn defa.sında 
tam bu genç bavanla dansa baş -
ln·aca1?ı sırada toplantıdakilerden 
Halil adında bir sofor sarlı<>::;luıkla 
ava ~a ka kıp: 

Balkan ekonomik kon· 
=:,~.==.=. ======:,=ı seyinde mürahhasımu; 

KLJÇUK HABERLER Ti<:aret Vekaleti müsteşarı B. 

Bu suretle Köprü ile Eyüp ara· 
sında 35 dakikada pidin gelmek 
kabil ola:bilecektir. 

Milli ·kunıe maclarına dün de
vam edıldı. Fenerbahçe Altınor -
ciuyu 7 - O. Galatasaray da Altayı 
2 • 1 ma_ğlüp ettı. 

Ankara kuoru;ı maçında da Şışli 
takımı 4 • ı Kurtulus takımını 
vendı. Beşıkta lılar Perava 3 - 2 
ma~Ü.p okiular. Kadı.köyünde Fe
ner!ıahce V<" Fena ıJ:mazın B ta
kımları karsıla.<tı Fencrb3bçe -
liler 6 • O galip geldı 

Bu mana ~ti~ cemiy~t aza -
l~rı hazıranın l incı cumartesi 
~unu saat I'! de belediyede şehir 
me<:lısı salonunda fe\"kaliıde bir 
kongre yaoacaklardıt 

Bu toplantıda _,·~nı idare heyeti 
se<"ilecek ve butce tasdik oluna -
caktır. 

1 c~ • • ya; a o kadar çolı ına ı t ·f'" .f" 
b.lir k' . !'ıı> oC' r' ra l J - yanı ~a ,, . ııc . r 

ıedi«i ııı~,·nddı iptidai)<'~~nı' ~~ 
dcıı temııı edelıılıntC • 'bf<l'' p~ 
)·asası artık Alınoııl~rın (~ili ~,r. 
dolar ts•:ıı· Aınerıka - .,..,,.. 

Taksiın cıvarında mu·kim Bavan 
A ,,.eıun Anadoluda ticaretle müş
teı:il cığlu Rıfkı ,ııecenlerde şehri -
nıize e:elmiş ve annesi de; uzu11 
zam:mdır ~rrnedi~i oğluna ka -
vu rnasını kutlulaınak üzere bir 
egl~nli tertip elmislir. 

Ak<am saat 18 de ba !anılan bu 
içkıli ve calgılı eğlentiye de ka
dııı.iı, erkekli akrabalar la Rlfkı
nın C'Ski arkadaşlarından birkaçı 
davet olunmuştur. 
T~~lantınm il.k saalleri nisbe -

ten sakın gec niş, la:kat şarap ve 
r3kı şişeleri boşalıp birbırini takip 
ettikre meclisin de i!Llrültü ve 
rn:s'esi artmağa ba<lamıştır. Ni -
havet gece ~-arısına doğru içki ve 
dans arasında bu gürültü ve neş'e 
haddi azami.;ini bulmw;; fakat işte 
tam bu sırada sarhoşluğun sebep 
oldugu ani bir va'k'a mccliöin bü
lün zevkini kaçırmı tır. 

•- Hey altab<'yciğim; daha dün 
dı.sarıdan geldin bul!Ün bizim kı
za göz mü koydun? .. • hitabile bir 
naR-ra savurmuc:tur. 

Havri,·e adındaki bu ko~u kı
zını öteden beri se' dPi anlaşılan 
ve onun dansa kalkmasını çeke -
mlven Halilin nağra>ına rağmen 
Rıfkı soğukkanlılıf:ını muhafaza 
edio kızı btrakmamu;; fakat sar -
hos şoför masanın üzerinde duran 
bir bira <işesini kanlığı ,ııibi Rıf
kının yüzüne f;rlatmıştır. 

Bu suretle za>'allı Rıfkının sol 
ııö:ııü biraz sakatlanmL«: mecliste
kiler Halili yakalamı,.lar. eğlenti
yi kesmi<lerdir. 
Rıfkı dünkü muhakemede 500 

lira zaı·ar isteıniıılir. Muhakeme 
•ahit celbine kalmıştır. 

[~iHIRSIZ 
Yazan: hkender F. SERTELLİ 

- Sen neden beı(enmedin? \ 
- Çünkü, portremde kendi ka-

raktcrlmden ba<ka $ekibin mu -
tabasbıs ruhunu seziyordum. Ve , 
ne \"akit bu nortreve baksa:ın. ken
dnndl'n ziyade onu görüriiım. 

- Sen de çok egoist olmuşsun, 
f,ıdı! Eskiden bövle değildin. Se
.kıp, her halde san'atmda çok ma
hır bir re;sam. Beni benden zi -
vale bana benzetti .. Yüzdeki ifa
deler .. Rerı:ldcrdoki imtizaçlar .. 
Hasılı bütün inceliklerde büvük 

1 
'hır san'at eseri nQze carpıvor. Hem 
de o kadar hareketli, o derece can
lı oldu ki.. ı 

Sadi yavaşça >başını salıad.: 
- Sen bevendinse mesele vok

t ur Başkalannın bcJ!enıp bcğcn
fi\D!"'.CSİ mevzuu bahsolur mu? 

Hayır aırnna, biraz da san· 
atkarın hıiklnnı san'atkara ver
me, lazım <leltil mi? Pekala bilir· 
sin ki, ben de az cok resimden an
larrm. Muvaff2k olmıvan bir ı><>r· 
trev i begcnmemde de mana vok
tu• sJnırım. 

- Olur ra. Hatır irin. güzeldir 
der is olabilirsin! 

- Yok .. Yok .. Bunu ben vana
mam. SE!kip cidden bü)·trk, ince ve 
muvaffakiyetli bir san'atkiı.rdır. 
Portrcmdc en ufak bir kusur bu· 
lanııvacaksın ! 

- Ne vakit alacak.sın Portreyi? 

Aşk ve macera romanı: 21 

Havuz ba:;.nda konuşurlarken. 
Ko<:-iln oencercsiı.<len Nebahat 
hanımın 6esi isitildi. 

- Nebahat .. Nebahat .. 
Nebahat bağırdı: 
- Ne var, anne? 
- Kızım, seni tlefondan isti)"Or-

lar. Biraz gelir ' misin? 
Nebahat, Sadiyi havu~ başında 

bıraktı.. 
Köşke koştu. 

Telef onla ilanı aşk! •. 
Nebahat telefon ahize;ini eline 

aldıiiı zaman, Neriman hanım o -
dasına çekilmişti.. Kapısı araWrtı. .. 

• 

* Tülün müstahsilleri, tütün- Halit şehrımıze gelmiştır Muma-
lerimizin 88 kuruş gibi ucuz bir ileyh Yugoslavyada toplanacak 
fiatla satılmasından dolayı şika - olan Balkan elı:onomlk kon.sevme 
yet etmektedirler. i<tirılk edecektir. 

*İzmit kfü!ıt fabrik= gazete- 'lif~5mij~~~;;i;il 
lere kıif:ıt yetiştirmek için faaliye- ! 
tlı11 artt.ırıruştır. 

İstanbul atletum banamı seç -
me nı!isabah!arı dün Robert Kol
le_ıde yapıl.mıştLr. 

Düşüp öldü ' " ' dall,. r rekabet inıkiiıılurı ort• ıı;ıt• .a 
Anıerikada işçi daha az ça,~d' ,ı
ha çok nara alır. Alına;ıİicrt1 ı;ıı 
dalıa çok calışır, daha 3

1 01c. ı\l' 
nıağa isler btcıııcz k:'t 

11
.;uiU ~.,,.: 

takdirde Amerika iş al<~i ııl jt' 
ınan\'a"·a rakip o!ahil111 

"' f) • • ~ 1ı11••· ~· 
küıı dei(ildıı-. Fakat " kil J• * Bu sene R<>manyadan ve Bul

garistandandan 100 bin göçmen 
gele<:ektır. Naklıyata yakında baş

lanacaktır. 

Mal mudürleri ararında 

S•ı kecıJe Yeni Avaın otelınin 
4 uncu katımla bır oaada oturmak
ta ~lan Bafra! tüccarlardan Musa 
dün >(ece 'aat 24 de otelio Ebus
iıut cad<l~ine nuzlr pencereleri
nin bırinden sokağa ciüşmüş ve 
derhal ölrnust"r lu.>anm U~'ku 
hastaL, na nıuııtt"liı olduğu söy -
lenmekte \'e hiıdı.;enm bır sar -
ho<luk n<>tıcesi olup olmadığı da 
tahkik edilmcktcdır. 

' . d" . ı'ıı ·~ rıu• rının ~·euı unya 1~ , cJı o :ı 
cegi tehlike )·uluıt: ıktı.S!' rrıi'P"',i~ 
la kalmı~·or. Alnıaııla~ ~ ıı~b" ı 
bini istedikleri gilıi ··"~ı~•~e' * Lı-c ve orta rr.ckteplerde e

lerr .e inıtihanlarma bugün başla
nıyor. İlk mektepler de bugün ta
tile girecektir. 

* La Havcdeki elçimizin ve el
cilil\ memurlarile oradaki ticaret 
hevetimizin sıhhatte oldukları ge
len haberlerden anhıôılmıştır. 

* • 'afıa Vekili General Ali Fu
at Ccbesoy Ankarara döıımili;t~. * Amerikadan getirtilen 2.S 
n.ılyon lira kıymeliııdekı ziraat 
aletlerı ııelnıis ,-e Hııvdarpaşada 
ihracına •)aslanmı.ştır. 

uzaklan Nebalıatin neler konu:;· -
tui?unu hatebiliyordu. 

Nebahat sert bu· sesle: 
- Allo .. Allı,ı .. Kimöiniz? 
Dive soı'du. 
İnce. ş~krak bir erk•< sesi 
- Bendeniz sizin rivasız ıişık-

larınızdarum, hanımefendı ! 
Nebahat birdenbire şaşırdı. 
Kendi kendine sövlendı. 
- Telefonla iliını aşk .. Ne ga

rio sey! 
Muhatabı bu sözleri duydu .. 

Telefonla cevao verdi: 
- Evet. Telefonla ilanı aşk. l'a· 

kat. hiç de l(ario dei(ıl. Ne vapa
vım? Dıger iı.ştklarınız ,ııbi. etra
fınızda dolaşmak fırsatlarını bu· 
lamıvorn.m. 

Nebalıatın canı sıkıldı: 1 
- Rıca edenm, ilk önce hü\m'e

tinizı söyleyınız. Ben. perd<? arka
sından konuşan kı.m.selcrden hos
lanmam. İsmıruzı vermezsenız te
lefonu ka'laıra~a mecbur olaca-
gım. • 1 

:.1 er iman hanım, oallhlndan ses- 1 
lendı. 1 

- Kızım, ba ıze;::e bıze canı ~a
kızı j!tbı vanı<an ve mill'allaı olan· 
lar var. Dernın benı telefona ca~ı· 
ran da belKı bıı<lur. Sakın adını 
sanınl öıirerrrneden konuşma! 

Nebahat telefonu kaoıyacağı sı
rada. muhatabı ~unları sö,·Jüyor
du: 

- Şu da k ıkada karşımdan av· 
rılıp bir yere gidemezsiniz. ha -
nımefendi1 Ben telefonu bırakın-
cıva ka<iar karsımtla dur.ma~a ve 
bana cevap \'ermei!e m!O'Cbursu -
nuz! ('iirıkü, buııünden itibaren 

İhtikara cesaret 
Bir nıanifahıra tüccarının cka

la -, satın alarak fiatlarm yüksel
mesinden istifade ctınck istediği
ni gazeteler haber verdi. Bıı adaın 
şimdi mahkemededir. Pryasadan 
herban~ bir malı tı>planıak ve 
bunu. sonra, daha pahalıya sat -
ınak düpedüz ilıtikitrdır. 

• Icniibtikiır kom~onlan (aa
liyelte. İsti~·oruz ki. bu şekilde 
hareket edenler dalıa ağır eezalara 
ça.rptl;:;uı. \'e kiınse, a)' ni hareketi 
tekrara ct:••ıret edcme:.lıı:. 

BtlRHAN CEVAT 

canınız. malınız. hatta serefiniz bı· 1 
le herum elimdedir. Telefonu yu· j 
zıiımc kapadığınız dakikada bü - ı 
tun bunları bybe1ımiı; o ursunuz. 

Nebahat b:. sözu cevapsız bt -
rakma.k istemedi. 

- Bır serseri kurşun gelip ca
mını alabilir. Bır vanııın bütün 1 
servetirm silip sllp(ıM'bıhr .. Fakat. 
şerebmı muhayyer bır meta gibi -
kı:moet>ın ehne veıımedim ki, kay
betmış olavtm! Kim olursanız o
lunuz. hemen sundi lrüviyetinızi 
so,,lemediğinn: takdirde telefonu 
kapıvoruım .. Anladınız mı~ 

Telefoo<lan miistehzı bır kah -
kaha i.şilildı: 

- Kaptyaınazs.nız. rıammefen
di~ Cunkü sız. bir mahalle bekçi· 
sinın ,·eva hır koylünllıı kız. de· ı 
<nhıniz. Onlar bile. bövle bır ha- i 
dise kars1'ında meraklarını Rızlı- • 
verr.ez~cr. Telef onu kapamak a -
kılJarınddn ~eçmez. Sız kı. .\1 • 
man'tiada tahsıl g-Orınll..'). zekı.. cln
la'"~ UZ3ic.• ııörür ve heı şeyi 
i)-. du ün r ım kı:ı.>ınız, Hiç bir 
zam:uı on! r 2ıbı yapmaz, onlar 
gibı krbı esız hareket etmezsımz! 1 

.Kar.;ıh~lı kon .ağa basladı • I 
!ar 

- Pckı .. Ne istı,·ontmuz ueı:ı • 
den? 

- Ne istedı.qımi en sonr-. söy
lh·ece~ırn. Hatta, beni can kula -
i?ile dınlcdif(ınize emın oldui!um 
dakikndan ıtibaren . belk; de. ne 
istediitrrni sövlcmiv<>eegim bile. 
Cün1ıü bunu söylcmei!e liizum 
ka!mıyacak .. Yalnız, beni dinledi
ğinizi anlamıs olmam kiıfitliı-. 

ı l)evamı var J 

ŞehrinuzdeJ<J aliikadarlo.ra bil
dıril<ii"ine gore Tatvan ma1ınü -
düru B. Muotafa. Beytüşşebap 
maimud~rü !h,;an Tibet. Tuzluca 
ı:nalmudüni Envrr. Çınar maLmü
dürti ""aını. Kozluk ma1müdürü 
Samı. Erulı malmüdürll Sabahat
tın. PatllOb mahnüduru Bedri, va
ridat umum rnalmüdürlügü şube 
müdi.ırlerınden Bahtiyar, ve Fer
rıılı Saraco.ıtlu. Van varidat mü
dürü Halı;; terfi ettirilımişler Sam
sun muhasebe müdürti Reşit Ak -
Ç''" la inci tümen muhı;.ısebecilii!i· 
ne tavın edilmiştir. 

--<>---

yeniden telefonla bir· 
birlerine b:i.ğlanan 

şehirleriıniz 
Bır mlluı1 ·tıenberi yapılmasına 

ralışılan Çanakalllc - Balıkesir te
lefon battı bu kere ikmal oluna -
rak mu habereve açılmışlır. 

Diıı,er taraftaıı Yozaat - Sıvas -
Erzu.rwn telefon hatlarının açıl -
ması ıçm ae çalışılmaktadır. 

1' azan: 111. SAMİ KARA YEL 

..,ı dl'' !erse dcıı:ıa~ırı yerlere g5ı ~ 
nubı •e_ ort'1 AınerikaY'da b•'' 1( 

ceklerriır. Bir kere crJ, •• fı ı\~~ 
( 1 d 

<111~ .... 
ve aalı\ et ha~ •ıı ı ını gif' b 
rika al2~ Jıiııc tahrı?:..-it~tıdiJt 
!er H açıklan açığa 1' ,, 
lırncaklardır. dı ı•l · 

• . • 1ce • ı Almanlar kendılctll ;klrrı11 1,' 
bir ıı.izanı •·ermek istcdı fı'l;~• P' 
laıuı~orlar. Bu ııizııını;: 0Jdll~P 
rıııı e'aı-el altına aluıa i~ııY' ııı'J': 
anin an Amcrikal.ılJr :ıırr 'J;r• 
l?UD Alınanların ınıız ekler 
sına nıu::ınadc cd.:._nı.i)Cc ... -~ ,~ 

~-1''1 . r 

B 
J,,o• &•· 

m ~!ardı. Sulıaıı ~;; .0r!V 
1 

ı 1P1 

ve ıııağliıp etmek ıs. ) ~•Y' 1~.oı· 
Yukarıda i,iınfeı·ırı• cl,..,,ır l•~' 

hükumdarl:ı; iıtifa!ı 1ıuııı~• 1 ' 1 

Bilhassa Macar kral! ,ıı•" 
şmda bulı.ıı.ı' ordıı.. -~;,ı•"'.ıı·rl 

. "" ıtır •• Papa ıle saır deııı7- ı c ,, • ·-"" .... babren Turklere _: .rlefl d••:·. 
takdırde Rodo. şo•3 'l •ııı••tıı•1'' 
nadolııv• ı:eçerelı ıo.r ·, bil ' . ki 1)) 
rıı hareket edece - er ı.ıf 

No.231-69 

Sultan Beyazıt 
mamaıını 

Rodos şövalyelerine dokunul· 
kat'iyetle emretmişti 

Süleymaıı Bey, sakin kaldı. l"a
kat, biraz cnelki ııeş'csi birden
bire tebeddlile uğramıştı. Litkin, 
renk verıneınek içitı derhal ken
dini toparladı. Neş'esi yerinde i
miş gibi roeylıanecile &akalaştı.. 

1 
bunlar casus im~ .. dedi. 

!erdi. c<'·:ıP ~·t' 
Dıibosson, b~ti,'_0 ~~rl''''~:,.~ 

ı dan , Avrupa hukunı IJ~D 
şı beslediği fikirlcrın ~ııf 

Fakat. bir desti sarabı durma
dan Ü!ttÜ~te içti, bitirdi. Ve er -
keııden me)haneden uzaklaştı. Sa
hile dogru gelıli, dolaştı. Venedikli 
kaptaıun yerinde yeller estiğini ı 
ı::öı·diı. 

Siil•:;ınan Bey, derhal saraya ı 
dundii. Fakat şo•·alye ca;usları Sil
le) :nan De)· in barekatuu adun a· 
dıııı takıp eyliJorlardı. 

Sül~)·nıan Beyin meyhaneci ile 
konuştuktan sonra, ncş'csiniıı kaç
ına.!:iı. bilfilıurc, nıutadın haricinde 
çarçabuk şarauıuı i(ip sahile git
ınesine, oradan da rlurınadan sa- ' 
ra,·a dönuı.esine kat'iyetle nıann. 
\'ermi~lerdi. Dernek, şeluadeniu 
kaçırıl•ııosı muhakkaktı. 

SU!eyman Bey saraya geldi ... 
Şelııadcniıı lıuzw-una çıkarak 
rnk'ayı anlattı. 

Cem Sultan tereddüt etmeden: 
- Vay kahbeler vay!. Demek. 

Süleyman Bey de: 
- Öyle anla~ılıyor şehzadem. 
Dı~·"!.ek melül ve roabzun kal-

dılar .. Uoütleri kiımileıı kesilmi$ti. ... 
Cem Sultao, Nisdc bulunduğu 

möddetce, Rodos şövalye reisi Dü· 
bos...on Avrupa hükümdarlarile 
muhaberatıa bulıınuyı;rdu. 

Diıho"onun Sultan Cem mese
lesine dair muhaberede bulııntlu
iu hükiundarlar şım!arJı: 

Napoli kralı Ferrnıı, Papa dör
dünclı Siksilos, l\lae•r kralı l'\1at· 
yastı. 

Bu hükümdarllirıu kAffo•i de 
Sultan Cemin muhafa~a•;ında lıı -
ristiyanlığın mcnafiiııi nazarı dik· 
kate alıyorlardı. 

Napoli kralı, Sultaıı Ceroin hı
ristil anlar eline düştüj;;üne uumt· 
nundu. Bu vasıta ile bütiin hır;sti
yaıı de•·lctlcr artık serLe't kı0labi
leceklerdi. 

Papa, Sultan Ccmiıı. Fransaya 
naklinden dolayı çok memnundu. 
Iııristiyan l' ükünıılarlar Tilı klcr 
i.zerine bir ebli.alip •ertibiu .. kalk·! 

~JI , .. 
nu anladı. "b"" ~ır' 

Bununla beraber, ~~ıı.ı ıl• ~~rı' 
vakit kazanmaktan ... ıııerr ~·· 
tiyaıılık alemini 'J'~f dıı'"''d• ti; 
tahrik etmekte~ gc~rafl~P,.,.,ıb• 

Dübossoıı dıger 1 .,,~ 
. d d ı-·11• -11 tanbul ılc e os • ı ı 

lesisıne çalışıyordu. ll"·'~ı: ı:,,.. 
S us» .pıl• .r 

Dübos>onun, ıı dola) 11• ~· 
akdettiğı muahede .,ı~•'\or . ·ııce ~ ,, r 
dosun tkareti gıttı da" P 

tık, Türk kor aıılarııt d°" • 
muvordu. _ ııl· ıı0,_.,pı 

Çiiııkü Sulan 11<> 8 ,,.,,,,~ -
valyclcrinc dor.uıı~ı ti. · ~ttl 
kat'iyetle cını·cylcrtlil 'c~İ 5., ı•1 , 

t, k»'p tıı-· •l~ 
Sultan Be; aıı da y8P .,,j • 

- h kkl" .tıv Cenıın şahsı _a . 1.Jjl" 5ıı.tt: 11 ,fı· J 
altcdcnin tasdıklı _

8 
yoJIO' i•• ''' 

seyin Beyle Rod0 ' c&' e ~ır 
suttııJI ,. ,er ., 

Hüseyin Be), IJll&l< L srl' 
sarifine karşılık 0 ıuıı• ılı' .ı.ı I• 

edik ,. el<'. 
beş lıin Ven .. ~~~ ) 
misti. Bu pa~&W ~::.ııı. ,,ı 
zi.nesine tc.ıuu olu ,pef'ıJll 



1 ~·~ 
. zvelt dünva vaziyetine dair çok 
,. mühim bir nutuk söyledi 

ilııtton 27 (A.A)- Ruzvelt 
ıte neşredilen 'bir müsaha.besi 
'l<i~ Amerika milletini Fran-
0e!çikalı mülteciler içirı kı

tdberrüleride 'bulun.mağa 
•ilikten sonra Birleşik A

. •ntn istılooolinden bahset -

. .,.: 

·eıt, •körlere, sağırlara, A-
' · •nın maddeten şlıı:ıdiki niza 
t ·"1e olduğuna safdilane ina
,1 Qıııselere, fırkacılık lhissile 
J 'olursa olsun hükumetin ha
' '<ıseti ale.'ıl'hinde bulunan -
ı '1ıiğe yakalanarak artık A., ı Ordusuna itimat etmiyen 

te hücum etmiştir. 

Müdafaa iıılerinin ihmal edilmiş 1 
olduğu iddiasında bulunan rakıp
lerine cevap vermiştir. 

Ruzvelt, Amerikayı tarihinde 
hiçbir zaman mallk olmam.ı;ı ol -
duğu en iyi orduya sahip kılmak 
için milli müdafaa namına ıbiiyü'k 
masraflar ihtiyar edilmiş okluğu
nu beyan etmiştir. 

Ruzvelt'in Reisicumhur maka
mına gelmis oldugu tarih olan 1933 
senesile 1940 senesi arasında Ame-
rika hükı'.ımeti, donanması için da
ha evvelki vedi sene zarfında sar
fedilmis olan para•dan bir milyar 
487 milyon dolar fazla sarfetmi.ş-

tir. Sekiz zırhlı in'a edilmekte
dir. 

Hatip, bir senedenberi askeri 
tayyare fabrikaları imalatının art
mış olduğunu beyan etmiştir. 

Mü<arünileyh, iınatatı senede 
elli bin tavvare in"aSL derecesin -
de ileri ~ötürmek tasavvurunda 
oldu~unu sövlemistir. . 

Rıuzvelt, bilhassa dünya vazi -
yetinin Amerikanın '1Ünün birinde 
müdafaa programını tadil etme -
sini icabedecek suretle değisebile
ceğini sövlemis ve söyle demiştir: 

lngiliz ta yy arel erİn İn 

•- İhtiyac hissedildiği takdirde 
munzam tahsisat istemekte tered
düt etmiyeceöim.> 

muvaffakıyeti 
, '.~ 27 (A.A.) - Hava İşleri 
'.l'llin 26 mayıs tarihinde 
~lııı;ş olıuı bir tebliğinde 
tııilınektedir: 

muvaffakiyetler yılnız bir tek İn
l(iliz pilotunun hayatına malol

mu"tur. 

tir. Başlıca köprü~·e. büyük çapta 
dört bomba ile daha küçük bir 
çok bombalar isabet etmiştir. 

Almanların lngiltere~ye Norveçten 
taarruz edeceği haber vşritiyor 

(1 inci sahifeden devam) gand ile daha iyi anlaş.maktadır. 

Almanlar son resmi tebliğlerin
de ş>mali Fransadalti Calais lima
nını da işgal ettiklerini bildirmek
tedirler. Fakat, ~imali garbi müt
tefik ordusile cenup ordusu ara -
sındaki muvasalayı temin için, 
Fransızlar bazı geçit noktaları el
de etımeiie muvaffak o1ınu'Şlardır. 
Somme cenhesinde ınüttefilk or
dular hayli ilerlemeler kaydet -
ınişlerdir. Boulogne civarındaki 
muharebeleı'iie Alınan piyadesi 
ba•tan başa biçilmiştir. 

İıwiliz hava ıkuvvetlerinin 25 
mayıs gününde Roterdam ve ci -
vaı;ına yaptıkları taarruz pek mü
him neticeler vermiştir. Burada 
ıbenzin tanklaı·ı tahriu edilmiş, mü
him muvasala yolları ve motörlli 
kollar bamba.lanmıştll'. 
İNGİLTEREDE YENİ TAYİNLllR 

Drrtaııva erkanıhaı-biyei urını -
miye reisi General İronside'in İn
l!iltere ar>a vatan ımvvetleri baş
kumandanlığına tayin edilmiş ol
ması her tarafta alil'ka i e) o ·şı -
la=tır. General İronı;ide'in ye
rine, muavini General Dili evlı:il
nıharbi:rei umumiye reisi olmuş
tur. General Dm, gener.ıl Vey -

General Dili henüz 58: yaşındadır. 
İngilterenin müdafaası için yeni 

bazı tedhirler al ınm~ır. Cenubi 
İn"ilterede bazr şeifıir !er tahliye 
olunmuştur. Paraşütçülere karşı 
vücude getiilen yeni ıkıt'aya 400 
bin gönüllü yazılmıştır. 

YAPILAN DUA 
Pazar ı;inü, İngiliz Kralı, Krali

ce ve Ho.landa Kraliçesi Vilhelmi: 
na ile Başvekil Çö:vçil ve ihükiiınet 
erkanının istirakile memleketin 
her tarafında zafer için dualar ya
pılmıştır. 

Fransız Başvekili Reynaud pa
zar "ünü sabahı Lontlraua gelmiş, 
İn'1iliz Ba•vekili Çörcil ve arka -
daşlarile aörüstiikten son.ra ak -
•amüstü Parise dönmüşti:ir. 

Beki:ka Ba <"Vekili Picclot, Ha
rici ve, Milli Müdafaa ve Dahiliye 
nazırlarile birlikte Londraya ge -
lerek Lord Halifai\q;le gö.riişmüş. -
tür. 

ı:örrilin salı ~ünü crarp cephesi 
harekatı h;rkkında beyanatta 'bu
lunması, son muharebelerin inki -
safına oo~lıdrr. İçinde ltıalımdu -
liumuz 48 saat içinde, vaziyetm 
::k 'ıa cok a} dınlanacaiiı ümit edil

t 
.ı ~:'lesi günü İngiliz pilotları 

an yapılan yüzlerce kah
•ııe harekat esnasında Al -

j •ııı 25 avcı ve bombardJman 
eıeri tahrip edilınistir, Bu 

Belçikada Lys nehri üzerindeki 
köurüler üzerinden düşman Bel
çika harp cephesine takviye kıt'a
ları getirmişti. Bu köprüler, öğle
den sonra yapılan hava seferleri
nin başlıca hedefini teşkil etmiş-

Geride bir 5ehirde toplanı.ruı; o
lan kuvvetli diişman müfrezeleri 
de İngiliz yyanleri tarafındu. 
ağır surette bomlıa.rdınıan edil -
mistir. im ları ıldıracak ikin~i sila 

Calais elan m·üttefiklerin elindedır 
(Başmakaleden devam) 1 

arrıız hamlesi kırıldığı gibi Alınan-
ı !arın ele geçirdikleri yerlerde tu-
ıı&' !t:a 27 (A.A.)- ,saat 9. Sa- \ kumanda lı.ey~tinin iddiasını tek-

1 

elinde bulımduğunıt teyit etmek- tunmaları bile müşkülleşmiye baş-
111 a.r ınelıafil, Alman yüksek zip ve Calaısmn halen müttefikler tediJ,. lamıştır. 
.~ k • General Veygand'ın yeni vazi-
ır• Mısır başve i ı sefirlerle görüştü yete göre ordusuna vereceği isti-

kamet ve tayin edeceği hücum he-
~·deriye 27 (A.A..)- İııgiliı. I kabul edilmiştir, Başvekil, İngiliz ı yan sefiri Kont Maızolini ile Q'Zun defleri sayesinde vaziyetin bütiin 

Y J ~U l'.J~lsh~aınpson, dün baş- 5.,firini kabul etmeden enel ita!- bir görüşme yapıruştu·. bütiin değişeceğinden de şüphe 
jıeı! "'a ır Paş~ tarafından edilemez. 

fil J • d • J db • J Herşeyden enfl kat ... ı etmek ,ıl svıçre e ycnı a ına te ır er l..•ımdu· Jı.i. luoııi.i2 müttefik ordu-
J 4 27 ( d · ti il laı:ı kuvayi küillyclcriııi olJuğu 
J ~ A.A.)- Uri kantonu 

1 
hu ut ışare er e mıntaka bak. - ı rmlll biitüıı alametleri kaldırmıya gibi muhafaza etmektedirler. Bu-

l~''l~'~d;;d~aki ;~~ ~d;~0ğbi;aıuk~~sma k~~Üni~~t;.U tuldu ~1r,:;.~:~!~'.:!ie~:.::~~u~n°;~:~i= 
"' ~ta 27 (A •· · O halde şimdiki mnharebe vazi-
1 ''t .A.)- Bi .. isi Lond- tiza_ m ~anuıııına ınuhaJif hareket- [' sulhcuların vapIDJş oldukları bir 

"'ak k · f ' - yetini şu şekilde lıuliisa etmek ası omünıst ırkası er- leı·ınden dolayı Haydparkta tev- ; toplantı esnasıada da iki kişi tev- ıniimkündür: 
'Y\Pln olan iki ki~i, dün akşam kif edilnıislerdir. Bir müddet sonra 1 kil olunınu<tur. 

'

' .ı •ntı esnasında umumi in- • A- Müttefikler yeni hauılele-"' ı • } rini hazırlayıncıya kadar Alman 
·ip; sviçre' den ışiti en top sesleri taarnııunu dtırdttrmakla, şimali 
" garllH;leki İngiliz - Belçika - f'rn-

makla beraber bizce buııa ilave e
dilecek bir müracaat silahı daha 
vardır. O da, müttefik hava kuv
vetlerinin durmaksızın Alman şe
hirleı·i üzerinde uçnıası, hatta, za
yiat 111iktarına bakmaksızın Alınan 
sanayi mcrkezlcriııi, yollarını, köp
rülerini, iaşe ıucnbalarını, stok 
malzeme ıncrkczlcrini, taha&şüt 
mmtakahtnnr, tersane • e fabrika,
la.ını iooha "yleınek, s.ivil halk. 
W.erinıic: 

- Almanyaya da taarruz edile
bilir ve Almanya da ınağllııı olu
nabilir .. Yandık ve aldandık!. 
Havasını yaratmaktır. Hatta iki 

tayyare cephede Alınan tanklarını 
boınbalıyorsa üç tanesini Alnıanya 
üzerine j!öudermekte fayda var -
dır, zarar yoktur. Almanların bu
günkii harp ıırensipleri karşısın
da,, hazırlık ve. s~ı tgnıanllanıak 
yerine, mukabil bir cür'et ile ha
rekete ııeç:n1ck ve dehşet r.ıymak 
ve hu taltijtin arkasınıla diii;e ha
zırbklan görmek birioci şart ol
muştur. 

ıı •ı 2
7 (A.A.) - İsvkre Tel- [ dirmektedir. Alınanlar, ağu· top- bahr kesif bir duman surunu ı;ıör- sı:ıı ordusnnu sarılmaklaıı Jautar· 

ıt• ~~nsı, Pazar saıbahı saat 3,30 Iarile İstein'den endaht'lar Yaı> _ müs1erdir. Bu düroanm vuıkarr Al- aıakla meşgııJ bulunuyorlar. 
'~ ,.,ar~.n Bfile va>kınında topçq ,_ t'le F l . sas'da bir kasaıbada cı.km.ış oha bir B- Veygaıul yeni yüksek ku - ETEM İZZET BENİCE 
'ı: ·• Rorülınii« ve bu faaliye- ı ma« sure ı ransı. arın ateşine manda heyetilc biı:l.ikıc /\ lmaıı or-
, _\;;telif fasılalarla bir müd - mrrkabele etmişlerdir. yangın eseri olma.sı muf1temel gö- dusuna vurulacak darbeyi hazır- Evkaf müdürünün 

:;:: ~;ith~;~;; bk~rş~svbri; t;~;~~;r h~z;~rak:ı;ormuş ! ~EJ:::i::~~;t~~,~~::~!i: Evkaf nı~.:~i!!~:~ö:ii Ba~· sa&-
2 seferber hale g"çınekledir. ri bu sabah evkafın yeni vapılnuş 

:le 1 (A.A. l - Nuevvelle ga- dirmektedir. D<Jktada birrllk cüzütıtmların talı- Hakiki vaziyet şimdiki halde bn ..ıaa Yalde h3liWU ge:ımis ve va-
: Zurich'in Stokholın mu - Bu ınuhabir, meı,kezi :; , .-cçte sil edilmiş olduğunu ilave etmek.- olmakla beraber, yaııi miittcfik- kıf paralaı· direktüt!üğüo.de ının-
,~Jınanlarm Norveci üs - ·bulunınakta olan Alman kLlaatınuı tedir. ler için Alman taanuzıımı dııı·dur- taka ılirektöderini de toplıyarak 
t e ıttihaz etmek suretile mak, mukabil taarrıl''a geçmek kendileri ile muhtelli meseleler ü-

ı r ;:ve kar$ı büyük bir taar- Bcrıten ve Stavan<>er'e l!Önderil- Birc~k bns Alman gemileri ııarlıi lwı'iinkü lıarWn iki safhası •I - zerinde görii~mfuıtür. 
i~~ tlarrıakta olduklarını hil- mi< 3lduklarını ve esasen bu iki Norvec Hınanlarrna görıderitmiştir·\°';.:;::;:;;::;:;::=~=:;:.:=--:::;;:;::;:;;::;:;:;::;::=;:;::;:;::;;= 
~~:ı, İlk lngiliz yaralıları Londra'ya geldi ı Devl;t Ô~nizyolları İşletme Umum 
•·ı• •• ~~·.· 27 (AA.) - ın· ·ı·li· yaıalıl••·ından M;;d;•?lu" g~ ll00 llaA nları " ,, •" , • ~ mürekkep brr ktrfile, dün İn<>ilterenin ~aııbında Jı:'l.in bir - .,.. Vaw oLnustıır. ı.,..,.. _______________________ , 

i~~ lngiliz resmi tebliğine göre vaziyet 
11
:; 1a 27 (A.A.) - Bliyük u

I~''' ·. ~rarn-ahın 26 mayıs tarihli 

it· ~~~ İtıı?iliz cephesine ciddi bir 
~ '11.Yapı!m,,mıstır. Düsman, 

·kuvvetlerine karşı büYi.1k bir ta
arruz yapmıştır. İnııifizler, müt
tefiklerine yardım ebmi.Jerdir. 

Son günlerin vekayii, İugiliz as-
·kerinin cesare~lni kırımamış ve 
vesai.tiini eksiltn··emistir. 

1/6/940 tan itibaren İstanbul ve İzmir<lcn kara \·e deniz yolile gidiş 
veya gidiş - <lönüs seyahati yapaca'< volculara Devlet Demiryollarının 
İzmir. Soma, Akhisar, Mene:m.e11, Manisa, B:ılıkesir istasyonlarile 
Devlet Denizyollarının İstanbul ve İzmir acentaları tarafından müşte
rtk tren ve \'apur biletleri satılacaktır. 

,,,ı •ııtnızda bulunan Belçi.l<:a 

Cephe aerisind<'ki set.ir!ere kar
sı bomba ile şidd<>tli hücumla7 ya.
oılm1 tır~ 

Bir tek İngiliz tankı, dü,manın 
vedi tan:m:H tahrip etm~iı· 

Fazl:ı tafsilat r'.mak istiyenlerin alakadar istasyon ve acentalara 
müraca<ıt etmeleri rica olunur. (4257) 

ltalya,da nümayişler 
(1 in<:i sahifeden d""'4m) 

okum~arm. Bu sırada da mit -
ulyözler ateş et1J!iş ve bir taktın 
gruplar iDerleriııde .laarp. yazılı 
afişler ve bayraklar dolaştınmş
lardır. 

İTALYA NE YAPACAK? 
Rftllla 27 (Hususi.) - Musoliıı.i 

ordu erlı:aruharbiye reisi Mareşal 
Graziani, harbiye müsteşarı Gene
ral Soddn ve diğer generaHerle 
görüşmiiştür. Fabrikaların istih -
sali arttırması için tedbirler alın
mıştır. Benzinle işliyeu bütün hu
susi ınotörlü vasıtalar hazirandan 
itibaren işlemiyecektir. 

İngiliz - İtalyan daiıni konıit.,si 
azasından Sir Vilfrid Greea Ro -
madan Londraya dönmüştü. 

İki taraf arasındaki ınizakere -
!erin Romayı ve Londrayı hoşnnt 
edecek mahiyette oW.ğunu söy
lemiştir. 

İtalyan ınak arı tarafından 
yapılan tekliflerin anla.~mıya esas 
teskil edettğini il'3vc eh•istir. Ha
len, İngiliz e İtalyan mümessil -
leri, Romaıla t.,f ·· t berinde 
43hşuııaktaihrl . 
BULGARİST'ANDA VAZİYET 

a 27 (Hususi)- B icar or
dus..aıın yeniden te~kila adırıl
nıası hakkındaki kanun projesi e
beı iyetie brşılanıyor. Nevilly 
ııı desi ile Bulgaristan izerine 
Jmnaa askeri tahdidat bu proje ile 
taıu.aıeft kalk_,, aJııyor, 

Yeni kanuıı ~&jesine göre 17 
yaşından 65 ya<nıa kadar bütün 
Bulgarlar silah altına almabile -
cektir. 

Asker gözile 
1 

cepheler 
(1 inci sahifeden devam) 

at verdirerek sahillere doğru ge
riliyeceklerdir. 

~laamafilt müttefik:ler !ı;tşkv -
...,.ne,,,.lBln ktsBu J.iiJlio,indcn. ay
rılwı..ş ü<ılularını ınt.k:ıdder ah -
betlerine terketmeğe razı olacağı
nı zannedouıeyiz. lınkan varsa, 
herhaıde irtibatı tenıin irin kati 
bir lıaıııle yapacaktır. Çünkü, mü
kemmel techizallı ve Alman mo
tö1·ize kıt'aİarının harp usulune 
alışnıts milyona yakın bir kuvve
tin mı~lıarcbe sahnesinden kaldı .. 
rılınasile hasıl olacak vaziyeti Ge
neral Veygand her kesten 
çok idrak eder. Şimali Fransadaki 
kuvvetlerin tazyikinden kurtula
cak Alman ordularının Soınıne'clen 
Mo•ln>etli'ye kadar uzıyan Fran
sız cephesinin istediği noktasına 
serb.es~ kalac.ak bütiin motörize 
kı.t'alaı:ile yükleneceğini mü.ttcfik
ler başkumandanı elbette hesap
lamaktadtr. 

Alman! mı Caıubrai - Peronne 
arasındaki binııisbe dar gedikten 

Diğer taraltan Yunan Harbiye 
NeDl'eti 34 ve 36 sınıflarının bü
tün ihtiyatlarını sil8h altına çağır
mışbr. 

Moskova 27 (Hususi) - Garp 
cephesindeki muharebeler hak -
kında Sovyet Rusyanın hakiki 
aoktai nazarını öğrenmek kabil 
değilse de, arasıra, radyo ve mat
buatta bazı fikirlere raslanıyor. 
Pravda gazetesinin askeri nıuhar
riri, müttefik ordııJarın külli kuv
vetlerinin henüz harbe girmediği
ni, müttefiklere ait ilıtiyaj kuv,·et 
lerin bütiinlüğünü ınulıalaza etti
ğiai anlatıktan sonra parasütle ef
rat sevkinin esli eheınıniyetini 
kaybetmiş olduğunu anlatıyor. 

MISIRIN HAZIRLIGI 
Kahire 27 (Htısusi)- Çölde bu

lunan İnuiliz ve' Mısır ınotörlü kıt
aları cepheye hareket etmişlerdir. 
Mısır Miidafaa tNazırı Salih Paşa, 
ordunun her tijıJü hazırlığını ta
n1amladığını söylcnıistir. Filistin 
ve Suriyedeki kııvvetler de lıazr-
dır. · 
Mısır ve İtal~11n miifrczcleri a

rasıııda Libya hududunda bir ha
dise olduğu şayiaları kafi olarak 
yalanlanmaktadır. 

YUGOSLAVYA HAZIR 
Belgrat 27 (Uıısu"i)- Hassa a

layıuııı günü mi.inasebctilc, hükU
mct Naibi Prens Pol söylediği bir 
nutukta demiştlr ki: .. istikbale em
niyetle bakıyoruz. Başkalarına ait 
olan şevlerde gizümüz yok. Fa -
kat, bize ait olanı tla miidafa~ya 
hazırız .• 

Çocukları eroine 
alıştıran Piç 

Mehmet tutuldu 
Süle' mani\ ede oturan sabıkalı 

eroincilerden Pic Mehmcdin kü
çü1<: çocukları eroıııe albL,rdığını 
ve bunlar vasıta.sill~ eroın ~attıgı 

·Y.abcr almmıştıı-. Dün Pic l\foh.ınet 
10 r.ısında Fikn ve 12. va-mda Ab
dullı>h a:dmda iki cocuga eroin 
Hrirken su~ üstünde yakalanm~
tır. Bu çocuklardan biri veremli 
ve kan kusmaktadır. Piç Mehme
din bircok ,küçük cocuklan eroine 
alıstırd;~ı tesbit edilmi.,tır. 

bütiin ınuhataraları güze ala•ak 
şinıali garbiye doğru. ınotörizc 
kuv •etlerini sürmekle. varmak is
tedikleri hedeiler artık taınamile 
meydana çıkmıştır. 

F'akat, bu hedefler, proje halin
de iken wuvaffakiyet jhtiınp11eri 
belki fazla görünen ııisbctlerdir. 
Tatbikat salıasıııda ne gibi netice
ler doğuracağ:ı şiındiden kestiriJe ... 
uıez. 

İç ve d14 BASUR MEMELERİ:"o!D~, ba'ıır 
memelerinin her türlü iltihaplumda, CERA
HATLENMİŞ FİSTÜLLERDE, kanayan baımr 

memelerinin tl"davisinde 

REKTA PATI ŞiFAYI TEM!CJ EDER 

• .,,ı1• 
'"o• Panamada bir • 

ıs yan SARIYER KAZASI MALMÜDÜRLÜGÜNDEN: bastırıldı 
~·'b,- b· a .27 (A.A.)- Hükümete f mis olan bir konı.p.lo, muhalifler -

~:: ısyan çıkarmak üzer1> 1 den IO kişi tevkif edilmek ı;w·e l 
tile bastırılmıştır. Binıok silaıh ve 

180 •bomlıa müsadere edilmiştir. 
ıl<~l.~r tarafından tertip edil- t 

-~~l~d;;i' ismini. söylemi-
.. rı . n1 ""-ını \ yen hır Alman I•'' ı, mci sahifeden devam) Ayni !re. e ......, en gelen di-

l•''~ tiı olduğu gibi bırakarak ğer bir tale~emiz de; - Zürihfo ~O tU fl,.SİJ• geldı" 
ıı~ t~teıı. gidiyormıı~ gibi yur- Türk talehesı bııluıı~ugu_uu ve l•uıı--

lı' l:elebildik larıu siikfmetle tahs.ıl!erınc devam 
~t 1 1~tistanda askeri faaliyet -- 1 ettikledni, ~i_mdilik men~.ıc.f<etim~

~·' (> I! <r nıeşhut olma!,,taı!ır. Ez- zc döuınelcrıne sclı~p gorulmedı-
"11' i~f,tıldığımlz giin ele Kırca:ıli ğini sö~·le~ıiş ve: ~ .... 
• l\ıı •kaınetiııden Yunan hu - •- lsvıçrcde heıkes sılfilı ha-
' 1~ ~ So - 60 ağır topıın sevko- şnıdadır 'e nıemlcketler[ni kan-

b' ~ıııı gördük.• demişlerdir. !arının son damlasına katlar mü-
Ç~EDEN GELENLER dafoa azmiııdedırler. Almanlar a- ı 

JI ;il. i,. !\.NLATIYOR leylıindeki nümayişler kesilmi~tir, 
• ~ '· 'Cd j ' ' .. . d J"

1 .'t~. e- tahsil e &ultuıan tale- svicre araz-ısı uzerın en uçan 
• tor ; ııden yüksek inşaat mü _ ı Ahna~ tayyarelerine ateş açılmak-
~;,,~· ı1 ~•dret Erenyol ;ıe kimya tadır. Bu ciimleden olmak üzere 

n 1 liilai Alangil bu salıah- Zürih üzerinden geçen 3 Almall 
·M~sJ.e memleketimize döu- tanaresiııdcn 1 i düşürülı~1li.~, di-
"t. ğerlcri kaçmışlardır, deııu~fir. 
· . .___~----------

(1 inci sahijeJen cl.-ııarn) 

Z~ne.bre de ,arkta kadın moda -
hın ha!\:kmdJ. tet'iolder yapmak 
üzere bu sabah İstarrlıula ,,elmiş
tir. 

GARİP BİR ALMAN! 
Buqi.j.ukü ekspres yoü .. uları ara

sında bulunan bir Alman da ıu
zarı dikkati celbetmistir. 

Sadece bir turist oldu·-:Lnu ifade 
eden bt.ı AlmJ.n gazdecilae is -
ımini bile sÖ'vlememistir. 
BİR l\'fÜTEHASSIS GELDİ 
Fabril<alar " ütehassısı Anure

susi isminde bir İs•;içreli hü:kı'.i -
ınetin1izin daveti lızcrine bu sa -
•bahki 0ksoresle sehrimize gelmiş
tir. Bu akş:ım Ankaraya gidecek-
tir. 1 

Maruf asarıatika mütehassısı ve · 
Amerrkalı profesör l\I. Vitcm~r da 
3 muavinile lıirl1ktc ayni trenle 
şehrimize gclmistir. 
Amerikalı asarıati:ka mütehassı

sı Ayasofya civarında ve diğer 
bazı yerlerde tahaniyat v•~mak 
icin müsaade almak iUa'e Anka
rava ,ııidecektir. 

Adı ve Soy Adı 

Mevhibe 
Mustafa 
Rıza 

Hüseyin 
Hüseyin 
Nafiz 
ilvaı 
İl\'aS 
Ali 
Ali 
Despinc 

işi 

Eczac-ı. 

Bahçıvan 

Çırak 

C'ırak 

Cırak 

Aşçı 

A:ı1'1 
A;;cı 

13aheivan 
Bah1:'van 

Mahallui 

Eı:rı i r I! an 
• 

Yenikö.v 

sokak Nuınaruı 

Doğra: ınuvalclrit 61 
Prens $eV'ket yanında 
Sait Halim sokak !2 

Emirgan Prenses Kadri11e valısınıda 

• Prtııscs Kadrive yalısında 

• 
• 
• 
• 
• 

Gazi11Qcu Yenimahalle 

Hayri arap oiilu yanında 
Necmettin yanında 
Necmettin vanmda 
Prens <:ev ket yanında 
Prens <:evket van!Dda 
Kaı·aki.itük 161 

Ali Kır kalıvesi R. Kavak Gümüs kum mesires, 
Ali oi>lu Cemil Çırak Tarabya Yeıriköy yolu 96 
Gaffar Usı>l<: Ycnlköy Kö.vbaşı 123 
Gaffar Usak Yeniköy Köybaşı 123 
Hayriye Hi7ımetçi R. Hisar Bııltalimanı Tahsin yalısı 28 
Ilavriye Hizmet ~i R. Hisaı· Baltalinıanı Tahsin valısı 26 
Hamit Ascı • Muhasebeci Recep valı.sında 30 
Hamit Ascı • Muhasebeci Recep yalı.sında 30 
Bürlıanettin Soför Sarıyer Recep efendi sokak 4 
Bürhanettin Şoför Sarıyer Recep efendi s~kak 4 
Van"'el Bahçivan Tarabya Yeniköy y<ılu 96 
Van~el Bahçivan Tarabya Yeniköy V"lu 96 
Mehmet oitlu Aşçı Sarıyer Ortaçeşme 69 
TeYfik 

Seııeai Kaıanç 3ııh. Muv .. 
zene 

1/6/36--31/5/937 
1/6/36-31/5/937 
1/6/36--31/10/936 
1/6/37-28/2/938 
1/6/36--31/5/937 
1/6/36--31/5/937 
1/6/36.--31/5/937 
1/6/37-28/2/938 
1/6/36---31/5/937 
l/6/37-28/2/938 

937 

25,20 

2,80 

25/6/37--30/9/937 7,91 
1/1/36-1 /l/937 
1/6/36--31/5/937 
l/6/37--31/1/937 

936 
936 
936 
936 

33.43. 

8,31 

24,00 57,61} 1/6/36--31/5/937 
1/6/37--31/12/937 
1/1/36-1/1/937 
1/1/37-28/10/937 

14 33,60 

936 22,54 

Hava 
Kurumu 

7,20 
3.,60 
0.30 
l,!12 
2,81! 
4,60 
2,40 
1,60 
:?,40 
1,60 

60 

!,26 
192 
240 
100 
~ 

48 
~70 

12,00 
700 

3.60 
4,00 
6,34 

Ceza 

147,24 
10,80 

0.90 
5.76 
ıt,64 

14,40 
7,20 
4,50 
7,20 
4,80 
1,03 

1,85 
576 
720 
300 

96 
48 

540 
270 
280,80 
163,80 
16,00 
12,00 

2,88 

lb':>3rname 
No: 

4/35 
1/39 
4/5 
1,42 
t/41 
l/3t 
1/45 
1/46 
1/23 
1/24 
5/1 ikin el 

ihbarname 
7/91 
1{17 
4/1 
4/'J 
9/27 
9/72 
9/24 
9/73 
4/3 
4/4 
1/15 
4/11 
2/3 

Ras.it Müteahhit Büyi1kdere Piyasa caddesi 15 1/6/36--31/5/937 98,28 28,8 182,52 4/1~ 
Prenses Nimetullah Bilezikçi Çiftliği 1/6/36-31/5/937 389,18 85,83 277,53 _ 71,66 1694,24 6/26 

Sarıyer malınüdürlüğü miikelleflerinden yukarıda adı ve işi w tiretgah asresleri yazılı şahıslar terki ticaretle yeni adreslerini bildir
memşi ve tebellu~a salihivC>tli bir kimse göstermemiş ve Y.<1>ı1an araştırmeda da bulunaımamış vlduklarır.dan Mzalarmda ıı;östcr:l~n yıllara 

ait l;a·ranç, buhran ve zam vergil.,,,ini havi ihbarnoonelerin bizzat ~blil!i mümkün olmamıştır. Keyfiyet 3692 S. 1ı ikanununun lO ve 11 inci 
maddelerine tevfikan tebliğ yeriııegeoınek üzere ilan olunur. 
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' UZ1Pan a 
aca IP 

MAZ 
EMLAK VE EYl~AM BANKASINDAN: 

-1-
Esas 
No. 

1176 

Yeri 

BPvoı;J" Ş~ ku:.ı ma~ Se
ra;,crci (Topçubası) çı .az_ 
E, Ye 21. paf 37, a a 285, 
par 43. 

Kıymeti Nev'i Meaabaaı 

163.- Aroa 81,25 112 

1274 

1392 

1398 

1397 

1398 

1500 

1504 

1547 

l549 

149 

150 

310 

f54 

Ycnıkapı Katip Kasırr Ye. 
Yalı mah. Kumsal sokak 
Es 178 Ye !Jô, ı.aj l;,9, paf 
210. acıa 84\,, par. 30. 
Faıı.h föı '"v >:ısa Kasap 
İvaz 'ta . Ceşmc sokak Es. 
4. Ye. 10 
f'ener Ta tarr.mart· Katıp 
Mu>lar.ıddın mah. Cortıa~ı 
çe.."11lesı uKaK E>. Ye 5 
Fener Taııt.w -ıa;e Çorbacı 
çesmesi :;ol\a~ı Y c. Es. 7 
Eın11nin1u Kun1kapı .Nısanca 
mah. .E.s. Doltaban ,p ·. 
rne;:;ı İ·e. l!avuzlubo:;LJ.n 
•o~l\K Es. 1 mü. Ye. 26, ada 
7~. paf.. 115, parsel 5. 
Fatıh, Çarşamba Es. Çık
rıkçı Ren.alettin, Ye Ha
sanhalifc mah. Es. Sarıgez. 
Ye. Halıcılar ve Yaran so
lkak Es. :J4. 36. Ye. 8, 62, taj 
62, ada 141, harita 2603. 
Aksaray Şeyhferhat Ye. 
Mimarkmnalcttın Es. Çık
mazayaZ'llla Ye. Haynye
tüccarı sokak Es. 21, ada 28, 
harita 638. 
Ycnikapı, Ye. Yal, mah. 
Kl1'11lsal ve Bostan arkası 
sokak pai. 210, ada 841, 
par. 3 
Çengelköy, Es. Bekıirderesi 
Ye. Çakaldağı sokak Es. 4, 
Ye. 5, taj 8. 
Üsküdar, Selamiali mah. 
Sehimsız sokağı Es. 427 
mük. Ye. 403, taj 403 

82.- Arsa 41 M2 

45-0,- Ev 432,20 M2 

232.- E,·in l/2 32 
his. 

M2 

11,~ 

390,-

Ar~onın 
1/2 his. 
E' 

22,50 M'.! 

85 M2 
2/3 his. 

!!63,- Bostan 837,73 M2 

708,- Arsa 141,50 M2 

320,- Arsa 640 M2 

79,-

685,-

Maa 3686 M2 
.köşk'bağın 

9/108 K. 
Ev 96,71 M;I. 

- ır
Kasımpaşa Eyyllhıim Ah- 900,- Evin 
met mah. Caıııiişerıf so.'<ak 3/4 his. 
Es. 38. h. 41 
Kasımpaşa, Eyyühum Ah- 700,- Evin 
met mah. Camıiscrii soKak 3/4 his 
Es. 38 mü. Ye, 43. 
Kocaır-i.J.Staiapaşa Sazende 153,- Arsa 
ye Ra.rrıazan Ef. 1::: xak 
No. 7, 36. 
San·,ilt\; K ıca , ... ta.fdp~ a 
Katip ~1 >Jar:ı uin rna ... 
He kır. ogı J A pa-a caJ. l:.s. 
~40, Ye. ::li6. 
L€ylcrcc)ı, B( 'önt.ıı..aşı 
, .ıh. K ı. c •• sokag l:.s. 
\( 

El ınu ıt., Pu .. emJ il ah. 
- ı~ ' < • \ J2 

100.- Arsa 

74.- t\rSa 

·~-;;,,- l'J.rsa 

Takriben 
614 .1.12 

55,50 .M2 

35 1112 

I Esıs depo- No. 
Yeri 

zito 
497 

32,60 

16,40 1
499 

512 

DO,-

4i,40 

2,20 

78,--

172,60 

141,60 1 

64,-

15,80 

137,-

180,-

140,- 1 
1 

675 

725 

737 

745 

749 

780 

731 

8ü6 

835 

907 

1 

909 
30,60 

Es. Beylerbeyi, Ye Bootan
cıbaşı A!bdulfa ıa,ğa ma>h. 
Hac• Ömer Ef. İstavroz so
kak &. 5, Ye. 7. 
Bostancrbaşı A'bdullah aj.'.a 
maiı, Es. 6, Ye. 4. 
Fatih, Başçımurat mah. 
Zindanarkası sokak Es. 2, 
Ye. 6. 
Bevoglu, Katipmustaia Çe
leoı mah. Baltacık çıkmaıı:ı 
Es. 25, Ye. 31, paf 22, ada 
465 nar. 46. 
Kacı kö· Hasaııpasa Es. 
İHhakbey üçüncü k.ıt'a Ye. 
Tasköprü ıiçüncü ada De
rıci sokagı Es. 8 mük. Ye. 
~a. taj 39. 
Fatih. l\füratp:ı0a nıah. 
M!llet cad. Eo. 9~. Ye. 160, 
ady 20~3. P<.li. 227, par. l. 
Fatıtl. Soful~ır 11ıah. \'e~il
tckkc· wkak Es. 36, Ye. 52, 
68, 70, paf J 7U, ada 1063, 
pal'. 8. 

Fatih" Muratpa ;ı mah. Sa
rachrım sokak Es. 4. Ye. 4. 
paf. 215. ada 8!iO, par 32. 
Emınorı ;, Sulcymanıye malı 
Dökmecıkr sokagı 93. 95 
.No. ta.ı 93. 95. Jda 377. pal 
97. par 13. 
.En1ınonli, .:3ül<:vmaniye 
ı . .ın Dokmecikr sokai! 97. 
ta ı 97, <oda 377, puf 97, 
par. 12. 

Galata, Berek1>tzade mah. 
Z.ırala ookak &. 2. 5, 7, 
Ye. 5. 7, taJ 5. 7. 
Bevo,i!lu, Ferikôy Birinci 
kıs.m Kostantin sokak E>. 47 
Ak>arav, Gureba Hüseyin 
aj!a mah. Şekerci soka h E.;, 
ıcı, Ye. 17, paf. 185, ada 8~4. 
par 14. 
Üskiıuar. Kuzguncuk Hacı 
Kaym•k Mentı>ş :.akak Es. 
Ye. "'6. tahrir 47. 
Ü;;küdi.u. Sl'J.ı Lıli mah. 
Değirmen soka• Es. 26, 
Ye. 34. 

20.-
1304 Büvüka,t .. Yalı ma ı. Kü

cllkkarakol 'c l\l<'iım<·tcik 
sc ak paf IO. 'a 2~ rar 6. 

Kıymeti Nev'i Me1thau 

310,- Tarla 3007 M2 

357,- Tarla 

90,42 Arsa 

291,4-0 Arsa 

65,- Arsa 

7870 M2 
l hektar 
90,42 M2 

132,50 M2 

108,27 M2 

90.- Kiırg!r 68,50 .M2 
depo 
30/90 hıs. 

80.- Arsanın ll9 M2 
3/li H. 

~~.- Ahşap 
ev 8/32 H. 

120,- Üd•lı 
<lükkiin 

62 

16,50 M2 

90.- Dü<kkan 16,5-0 M2 

650.- Mağazalı 
ev 1;2 H. 

2373,- Arsa 

45-0,- Evın 
214 H. 

51.- Arsa 

JO,- Arsa 

678 

116 

M2 

M2 

255,28 M2 

47,50 M2 

10~.- Arsanın 81,50 M2 
5/8 H. 

depo• 
zıto 

62,-

71,40 

18,09 

58,30 

13,00 

18,00 

16,00 

Q,00 

24,-

18,-

130,-

474,60 

90,-

10,80 

2,-

20,4-0 

u.80 

Yu rnr,c ı adresı vı tafsildl \"azıL gJyrim<·nkullerden - l - numa
ra aJtı:--ua ro. ltrılenler pc• ın 't'\ n t.ıksith• - 2 -; nunıara a]tında gös-

1 
terı r r pa:t.drlıti.la, pe~ın ve;-• tak ıtle satı~a çıkar11at•aktır. 

35,-

lhafp W/.ı/n40 Çaı am,.ı gun~ saat ondadır Müzavede sırasında 
venle bed, 1 ınukad c·• kıvmetı geçtı~ı takdirde tahplerin dePOZitola

ırirıı VUtftc. \ ırmı n ;ıbetınde tezvıt evlem( leri ve mühur kullananların 
Bt.~ .. ı• ı l 1aııt tu ı 
rn, ı, r 4\ rj \ c '\rd-

muı UJ J( r 1 tf "Ot.fı t.iSli • pt+ırıTte)eri }azJtrıd·r 

ıstekl icrııı pev akç<·sı. nı..ıus tezk<•resi no üç kıt'a v,,,;ikaJı.k foto.9:-
496 T.ır!a 4306 l\!2 286,12 

J;;j;\..lül ;) ..... u.~ ..w0>, ı 
1 

\ t... I , ı 9 1rafla • , ı ,fL' ,.1 , le , , a.ıttc :;>uvcmı. J;;ntlak Seı \lı;ıne müra-
tu.atı.arı. (ı . .ı.ı.b) (Jo1ı2J 

1 hckt ır 

Birinci sınıf vapurlarilc dohu 
Pire, İskenderıvc, Portsait, Ya
fa. Tel~\·iv. Hayfa, Beyrut ve 
Kıbrısa harnk1>t edeceklerdir. 
Yoku - Eş)a)i tieariye - Tu-

rizıu - Her türlü esbabı 
istirahat. zengin ve 
ıniikemrne) nıutfak 

Müsait şerait 

,S~mti Maballe5i 

' Şıı;li !Mesrutiyet 

Kiralık Emlak 
Sok>ğı No: su CIHi 

dairesi. 
1 Beyoi!lu 

Taksim 
Hüsevınağa Mis 1 Apr. 9 uncu daire. es•· . 

Bilaistisna Yunanıstanın bü- Ayaspaşa Acıçeşme 18, 20 Apr. 5 incı dadır jreS' 
tün limanları ve Mar:;ilya ve , , 18, 20 Apr. 4 üncu a 
Brcndizi içın doğru konşlınen- Şt>hitıınuhtar Anaçeşme 6/1 Ev 
k> verilir. ı Be.:Oğlu , Tarlabaşı 44 Ev 
Hamiş· ANDRO.S vapuru T~-ı.ane K b K Ck 10 8 20 E 

Pireden hareket ederken K.ıb- ""'' ara aş uyu · • · · v 
rlti. Surıy·. e, Filistin ve Mıoır • Sirkeci me5eit. Kalaycı. 6 EYin 9/14 payı. İlle 1ıs· 

Galata Şehsuvar Karanfil 28.30.510 arşın ÜZer ıt hattını ve THRAKİ vapuru ise 
Mısır. Filistin. Suriy~ ve Kıb- raka. d ireı;i ı 
rıs hattını takip edeceklerdir. • Şahkulu Şahkuyusu 24 Apr. 4 No. Iu .. a .. 

11
cil J<B 

Ta!:;iJat için Galatada Frank • Keınankes Sarap iskele. 6 ıncı va'1nf han ucu 31 
hanında umumı acentasına Te- 12 No. lu oda. .. . J<at ıı 
le!on: 44708 ve Galata rıhtı- • • • 13 No. lu oda üçunc~ J<al J1 
mında 25 No. sutıesi ANDONA- • • • 14 No. lu oda üç~ncU. kal ·bııf"~ 
RO yazıhane.;ine müracaat. • • • 15 No. lu oda ücuncu iti ~ 
Telefon: 43777 Yııkarıda yazılı gayri menkullier 1/6/940 günündell ,_,p · ~1·: llll••••••••••••ft: sene müddetle kiraya verileeektir. . ,0nd~ ~ı 

1 
' ı{ 

İhalesi 29/5/940 çarşamba günll saat 15 de k.onı"~ rliJıte ı4 ıı, 1 . 
j!ından isteklilerin yüzde yedi buçuk pey akçelerıl~ c~stlar•· , iti~ 
gün ve saatte Beyoğlu Vakıflar akarat k:.iernine mura ıJld• j,r , f 

Diş Tabibi 

Ratip Türkoğlu 
Adres: Slrlıectde Viyana olell ..,.... 

birinci kat No. 2' 
Hua,.ene saati: ÖJ"leden Mnra lf·ll. 

Sahibi ve neşri11atı idare eden 

Btl1i muharriri 

ETEM İZZET BENİCE 
So.n Telıırat Matbaas 

. . · ıas h•"' 11 ~ '»u Istanbul aslıve dördünciı ticar1>t lata Karakc,»ra .
1 

tııf8 ı:J<P ~ 
mahkemesinden: Lazaraki Kürkçüoı: ui• oJil' ıııaJ , 0 

Deniz yolları idaresinin İzmir arzuhal taiep edıl~8 ~cı an ; ~ 
vap~runa Izmire .nakledilmpk üze- card kanun~nu.n di~ ,.ıul'.1 ıııs~ ,~ 
re 13/4/940 larıhınde. vuklenen A. 'mucıbınce :·ı~_aı '.dı içınd~ U· 1 ~., 
K. markalı 4000 k.·ıio sıkletınde 200 ı ıme.n tonıın 4o gıır ·i ıuı<Jll'~d<l ~~h 
teneke bevaz peynire ait 2725 No. meve ıbraz edilnı~~ ı:-u ııı,er "'• 
lu konşimentonun J:><•<tada za\'İ I cdilmcdii!ı takdıı 1<ar~r, •• 31 ( 
olduiiundan intaline ':cırnr \'erıl - hi•amınrl1 iptaJıııe (9J0/' 
mesi Yani Devlctoğlu vekili Ga- J cegi ilan olunur· 

it 
be 
A.I 
g; 
b" 


