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ETEM İ ZZ ET BEl'j,.İCE 
YIL: 4ı 

Ovyetlere Göre, Balkanlarda Yeni Bir Cepheni 
'4o.ikanlar g ene 
c~~öz öniinde .. 

Açılması ihtimali Kuvvetleniyor 
Azami tetikliği ve dikkati 
tiden bırakmamak kadar 
•iiylenen ve d_uyulan haber
leri de iyice mantık ve mu
hakeme süzgecinden ge(ir
tnek lizımdır •• 

~~an: ETEM iZZET BENİCE 
-~-iin Balkanlar hakkında yi-
0\tiıJerimize ve knlaklarımıza 

itik; haber ve havadisler şun
it• 

Şimaldeki müttefik kuvvetlerin vaziyeti çok nazik 
ingiliz ve F~ansız kıt'alar1 A~manlitalyan kabinesinin 4 ha- z-iranda 
ku~vetlerı arasından denıze · mühim kararları bekleniyor 
dogru yol açmıya çalışıyor 

~: lloskova radyosu, miitt~ -
tin bilhassa Yunanistana ve 
· ğe asker ihrac ederek JJol·· 

· •dan Almanyaya taarruz et
~ ~ni muhtemel görüyor. 
;ı Yugoslavya a•kerlerini ter

toliyor 

Belçika meb'usan 
toplanarak kralı 

ve ayan meclisleri yarın 

verecek hal etmeğe karar 
Molotof Sovyet Rus)· anın Paris 30 (A.A.)- Askeri mcha-

nlardaki statükonun bozul- fil, Beldka ordusunun teslim ol -
llıa asla taraftar olmadığınJ bir n1asının şimal ordularını yarı kuv-

;e ~ ı:azetesine beyan etmiştir vetlerinden mahrum etnıiş oldu-
e~ İtalya Balkanlara yumuşak ğunu be~·an etmektedirler. 
1't: tıerek harp \.'C ani hücıu11 ha- F'ransız - İngiliz kuvvetlerinin 

c ı ~or vaziyetleri çok naziktir. Çünkü 
..... Almanya, Balkanlara mÜ - Belcika or1'usunun teslimi yüzün-
~~ih hazırlıklarını ikmal et - den açılnıı~ olan gcdjkte Alman-
f:;j Uzeredir.. !arın tazyiki ~iddetlenıniştir. Al-

•iilüyor ki, bir giin içinde çı- manların başlıca faaliyetleri Cas-
habcr ve havadisler ne kada, sel ve :\iontkcmel istikametinde 
İtınin :.ııddıdır. Bunların i(İD- inki~af etınektedir. Lille, Roubaiks 

'-hti]e dei;er olanlarını sıra .il' , .... Tourcoing şehirleri ciddi bir 
1&ka~a etmek mi.inıkündUr. IIJ. nıuhatara,·a ınaruzdur. 
. I\Joskova rad)'"osunun ilıba " General Briyunun kunıanda!,J 

~ .. bde durulabilir. altında bulunan Fransız kıtaatı, Al-
ti ttrfiklerin Yunanistana as - man kuv\·etJeri arasından. kcndi-
~•karn1ak ve Yunani~tanın ı.:- ]erine sahile doğru yol açn1aga a-
~ıkını cebren ihlfıl etmek su nudanc ralısmaktadırlar. Şiddetli 

tenuptan Alman:vaya taar- ınuharebrler vukua geJn1ektedir . 
. t trniyc hazırlandıkları bizce Lord Gortun kumandası altın -

İrin ancak bir hayal Hya da bulunan İngiliz kıtaatı, Alman-
~ Ilı ınahsulü olabilir. larnı kendilerine deniz tarikini 
~nanistanın filhakika gcçeı ke,.mjş oldukları yol üzerinde bir 
~ harpte bitaraflığı ihla'ı edil- ric'at hattı temin edebilmek için 
~· Fakat, unutmamak lıiıını· ellerinden geleni Japmaktadırlar. 
. o vakit Sırbistan da harp Londra 30 (Hususi)- Flandr 
\' eydi ve Alman ordu•n Sırp muharebeleri her zamankinden 
i;~ Makedonyasına kadar daha şiddetle devam ediyor. Al -

rı, ı . rnanlar, sabile doğru çekilmekte 
· nıanlı impara torluğu \'e Bul- olan müttefik kuvvetlerin arka -

lan da düveli iti lafi~e.Ye kar~ı 
.r sını ,.e,·irmek için bütün gal-·ret-

..... 
~-·r. 

' ""-• 

-. 

Dört gün evvelki ve dün akş ·ın1ki vazi)·eti gösterir harita 

elindedir. Dünkerk doğrudan doğ- nehri üzerinde, Ketelin birkaç ki-
ru)'a tehlikeye n1aruz değildir. loınetre n1e!tafesinde, nehri geç-

Mısırda pasif 
1 

P aris 30 (Hususi)- Müttefik -
lerin Mısırda ve bilhassa yakın 
şarkta bulundurmakta olduklan 
kuvvetlerin i mütemadiyen takvi
ye etmeleri Almanya Vl' İtalyada 
olduğu gibi, Sovyet Rusyada da 
büyük bir alaka uyandırmaktadır. 
Moskova radyosunun son ne~ri
yatı Sovyet Rusyada ıniit -
tefiklerin Selaniğ'c kuvvet 
ihrac etn1ek arifesinde bulun
dHğu kanaatinin nıc\ cut olduğuuu 
gö•teriyor. l\.loskova radyosu ken
<ii istihbaratını şu şekHdc ifad~ 
t.tnıektedir: 

İngiliz "\'C Fransız donann1ası
nın İskenderiyeden açılması nıa
nulıdır. Bu filonun mühim bir 
kısmı Adalar denizinde ve batla 
Seliinik önlerinde bulunmaktadır • 
Kuvvetli bir ihtimal ile İngiliz fi-

E N 

• • • müdafaa ıçın yenı tedbirler 
Josunda ihraç kuvvetleri de var
dır. Yunanistanda yüksek riitbeli 
İngiliz zabitlerinin bulunn1ası Bal
kanlardan Almanyaya karşı açı- ı 
Jacak yeni bir cephe ile alakadar· 
dır. Hatta Seliıniğe bugünlerde 
bir ibra~ hareketi yapılmnsı da 
kıı\'vctle muhtemeldir. 

Yunan hükümeti bitaraflığını 
muhafazaya karar \-·ermi!Ş olmakla 
beraber. böyle bir hareketi önli
yemez. Cünkü bu müdahaleyi kar
şılıynbilecek kuvvetli bir ordusu 
yoktur. Gerçi Yunaııi,tan, iki mil
yar drahmi sarfilc hudutlarında 
bir müdafaa hattı vücudc getir -
miştir. Aı· rıca stratejik ehemmi
yette birçok )'Ollar yaptırmıştır. 
Müttefikler Balkanlara cıktıklan 
takdirde, büliin bunlardan azami 
istifade edeceklerdir .• 

Diğer ta•aftan . 'cv)·ork radyo· 
sunun \'erdi~i bir habere göre de 
Molotof bir :\!acar gazetesine be
"''aqatta bulunarak Sov)ctJerin 
Balkanlardaki ~tatlıkonun dt·ği~ .. 
nıc .. ·.~inc taraftar olın;.du~ını ~ö~· ... 
leıni~tir. 

İlah an dedet adamları i e Bal
kanlarda sulhun nıuhafaza ... ıa son 
derece chc11111\İyct '(•rdi lerini 
tekrar etmektedirler. Balkaıı de\'
letlerinin ;ılını~ \ ' l' alınakta olriuI;
ları tedbirler. kendi mıidafaal. ,'J 
için ihtiyati bir tedbir olarak l ,_ 
lakki edilmektedir. 

Belgrallaki kanaat. Balkanların 
ve İtalyanın bugiinlerdc harbe J...a. 
rışmıyacağı merkezindedir. Yu -
gos]a, yaum silah allına davet et
tiği bir kısım sınıfları terhise ka· 

(DEVAMI 3 üııciL saiıifede) --
O N DAKİKA 

Amerikalılar Lizbondaki fi lolarını takviye ediyor 
Vaşington 30 (A.A.) - Amerika 

hükumeti . Vincenncs kruvazôrü 

ile iki torpıoo rnuhrfüini Arneri -

ka flosunu takviye etmek üzere 

Lizbon'a .ııöndermeğe karar ver - Jıları memleketler ine rıakkd:ilme-
miştir. !erini himayeye TT't .. nı:.rdurbr. 

Bn filo. Trenton kruvazörii ile Amerikalılar, Cenovada Va<ing-
iki torpido muhribinden mürek - ton ve Manhattar. <' dındaki )(< ın1• 
kep olup Avrupadaki Amcrikl - Jer• bineceklerdir 

( D iğer Telgraflar 3 üncü Sayfamızdadır) 

ıı 1..' •ebe ediyorlard ı. Bu "azi- ı · · f d • ,'lt , , erını sar e ivor . Fakat General 
• unanistanın bi taraflığı ma- Blanşar ve General P:·iyunun ku-

11~ ~~1 ve Yunan ar azisi ınütte - mandası altında bnhınan bu or -
ıl '· tın Osmanlı imparatorluğu- dular müdafaa ede ede kendile -
(1 . llulgaristana - Avusturya Ma · rine sahile doğru yol açmağa ça-
3Jıl )qtan ve Alman ordularına kar- ) k d 

Som üzerinde Fran"zlar meni- nıek için bir baskın JapmışlarSH 
lerini n1iiteınad iycn ku\'\·etlen - da. püskü rtülmiiş1erdir. 

ı dirmektedir. ~imanlar dün En _ (DEVAMI 3 iincu so:_hifede 

1 Gazeteciler busa hah 
Londra' dan döndü 

Çocuklara esrar ÇERÇEVE 

1 sattıran kadın - Açık mektup 
Tophanede oturan 6abıkalı A

rap Hasanın karısı Münirenin genç 
çocuklar vas1tasile esrar sattırdığı 
haber al:nm ı~ ve dün bu çocuk -
!ardan Tahsin esrar satarken suç 
üstfinde yakalanrnı:;t ı r. Tahsin \"Cr
dii>i ifadesinde bu işi ıboğaz tok -
!uğuna mukabil yaptığını söyle -
m~tir. 

t · . 1ı;;ına ta u. Fran~ız donanınası 
tJı ı bir cephe açabilınesi içın lin1anların müdafaasına iştirak 

,llıiisait arazi idi. Halbuki, bu- etmekte ve tan·arclcr bir •bom-
-_,.ı ,.llalkanlarda bir harp yoktur b d · ·ı 
"\ ... u Ik a per esı ı e kıtaatın ric'atini 
1 c'lo a an antantına dahil dev - biına~·e etmektedir. 

ı;ı ~t' hi r tecavüze u~ramadıkça TaJ-·l·arcler Ab11anların 111\ina -
P ~ hırlar. Mütecavize karşı da kale yollarını \'e gerilerini de ınü-
ııl lıı ılerini müdafaa kararında - temadi)·en ateş allınd;ı bulun -
~ t, B u bakımdan Yunanistanııı durmaktadır. 

r "ttflığını ihlil asla n1evznu ba· Resn1i in&iliz n1akamlarından 
0- ' ~11llamak "erektir. Olsa da, Yu- 1 bildirildiğine göre Amerikadan 

l:; 5ta. n Alman'-·anın koınşusu 1 ·u•t d. ' 

Hey'et azası ile eski Milli Müdafaa Vekili Ge· 
1 neral Ali Naci Tınaz'ın izahat ve ihtisasları 

Jlk.~ld .r ~ eına ıyen tay;yare Jre)nıckte-
ij,~.~ ır ve m üttefik ordu larının d.ır. Bu tayyareler, cephede faa -
~;J t~'f. Yugoslav topraklarını da l lı)ellc bulunan tanarelerin mik- ı 
:~ 1 1 }' ı p Alm'!n hududuna çıkma- tarından fazladır. 1 
ıJ • 'tı'•ıındır. ikinci bir ihtimal ile Alınanların iııılrn etmek istedik-
ıı~ 1 tfik orduları ile ve \·esaiti ile !eri ~imal orduları ric'at ederken 1 

~1 • • lı •ner_ ek bütiin .• Balkanlı la. rın ge ·d h k k ' , ~ rı e . ıra tı ları e~yayı Alnıan-
j].r< 14 n~aya harp ı]an etnıelerı \'C Jarın ~lr d~lıa istifade edemiyc -

.,.~ , : .• boyunda Karadenizden Ad- ceklerı sekılde tahrip etmekte _ 
0 ,;. ıge kadar bir cephe açarak dir. 

1~ \ ?e atılmaları iktiza eder ki bu .. Almanlar, neşrettikleri bir teb-
ııı1 ~d Ugiine kadar prensip olarak h~de ~sta~d, Diksnıud ve Lil şe-

.~ afaa edilen Balkan sulhu ve hırle~ıne ıı:ırmjşlerdir. Lil şehrin-
·;, \~llıı'(ı bakımından varit ol - de şıddetlı sokak muharebeleri 

k tıerektir. olmuştur. ı 
f!>Ev AMI 3 ü11cü sahifede~- K alenin sahil kısmı Fransızların 

İngiliz hiikü.ınetinin da\'eti üze
rıne Landava· gitmis olan meb'u• 
ve gazetccılerimizden mürekkep 
hevet bu •abah saat 9,05 de Sirke
cive murnsalat eden trenle Ati -
nadan şehrimize dönmüştür. He
vet azası , İngiliz hükumeti tara -
fından kendilerine tahsis olunan 
tav.-are ile Maltava \"e oradan da 
Atinava ge~mı:;ler bilahare bura
ya "<"'lmi ~lerdir. 

Hevet ı sta;yonda Vali !T' uavını 

B. Hüdai Karataban. Belediye reis 1 

muavini B. Rifat Yenal vilayet ve 
belediye erkanı ile gazeteciler ta
rafından karsılamnıştır. 

HEYET REiSİNİN BEYANATI 
Heyet reisi B. Hüseyin Cahı ' 

Vak ı ,-ı ıstasyond > kendisil 0 gö 
riişen bir mu harririmize seya 
hatten çok h·i intıbalarla d:iı:dük 
]erini ve heyetimizin gerek l'ari> 
perek İn_giltcrf" ve İtal.\·ada çoJ 
dostane karşı land ıg ı nı sövJ~~mıs Yı 
hiliıharc muhan be \"aziyeti h~k
kında muharririmizin bir sualine 
karşı. 

•· Müttefiklerimizin :(3lebe -
sinden emin olarak memleketim ı
ze d önüyoruz. Teliısa hi~ !üz ı ı • 
voktur. • demiştir. 

(DEVAMI 3 üncü sahifede) 

~ 
.--

Bir Fransız kampında Alman esirleri 

l ı 

. - .. . . 

f~•k•r GOzll• C•Ph•l•!'_.1 
Şimalde kahramanlar döğüşüyor 

Belçika ordıısunun teslim olmas" 
üzerine Fransa t'e Belçikanın şi- t 
mal kıyılarında beliren pek tehli- ı 
keli ı·aziııc t e dair diiııkii yazımız
da verdiqiıniz hiikü m şıı idi: 
Ku:;atılmış bulunan İ n giliz, 

deratlarına kendilerinın hiıkım 

zun başladığı mü1desini büyül. 
b~lıklarla vereıı gazeteyi görünce 
biraz tereddüde düşmekle bera -
ber çok serinmiştik. Bugünkü ha
berlerle müjdelenen büyük ta -
arru:un Jıenüz 1nevZt(U balısol -
11ıad19ını ö{lrennı iş bulunııyoruz . 
Şima lde buqilnkii va~iyeti, hakik 
çehrcsi le b ı r daha m ıt alea etme · ı 
1n ec 1nı rıyc1 41 d euiz. 

Frans ız kıt'alarını kurtarmak ü -
zere Som ce phesinden buyu~ bır 
taarruzun başhyacai(ı baz. ka \ -
naklardan ~ aber veri lı\ ır a da 
biz müttefi~ler baskun:andanır, n 
daha zivade !bundan sonraki harp
lere ba zı rlan:nıak için t edafüi h a
hazırhk1ar yaptığın ı sanl\ oruz. 
Bu ıti?arla şim aluc rnuha,ara e- • 
dilmiş kuvvetlerin kendi muxad-1 

'/ olduklarını kabul etmeliyiz. 

Şımıı her ~eydeıı errel söyliye
linı ki, şirn.a l cephe~ ta1n 1nana ,,.. 
sile kuhramanların d ö~:-, u.ştuq u. ce·· 
:leneruni bir ha? p sahnesidir. Q. 
ralan karış kar14 kanlaıı !c ııı' o:ı· 
ııarak miidufaıı eden in;ı i l ı· •er'• 
F'ransı.,ları Almanla' da ha ·ı recle 
takdir etmektedirler. 

Dün ak~am biiyük bir ıaarru - (DEV Aı'11 3 •'indi salıifedcJ · 

Bundan başka slıbııkalı yanke
sicilerden Siirtli Cafer ile saıbıkalı 
Portaırnl Mehmet Zeyrekte eroin 
satarlarken yakalanmıı;lardır. 

Karısını yaraladı 
Kas•mpasada İplıkçikadın soka

ğında oturan Ali adında biri ailevi 
bir mesele yüzünden çıkan ka\Ol(a 
neticesinde karısı Ayşeyi başın -
dan yaralamıştır. Ayşe tedavi al
tına alının;:;, Ali yakalanarak tah
kikata başlamruştır. 

1 Ki SACA 1 
Uçurtmacılık ! 

B izim m abutla konwıuyorduk 
da: 

- Bir de uçurtma pzeteeiliği 
var .. 

Dedi. Telaş ve merakla: 
- Nedir o?. 
Diye sor dum, şu cevabı verdi: 
- Gazete vasıtasi le münhası-

ran uydurma haber ncsrctıuek. 
l\.teseliı, bir saat önce ayni ınües
sescnin bir gazetesi 600,000 ki:,ilik 
bir } ... ransız ordusu taarruza geçti .. 
diye haber verir. 

Bir saat sonra ~:ine ayni mües
sc~enin ikinci bir gazetesi Aln1an
lar geri)·c ('ekili~ · orlar, Fransızlar 
birkar 'elıri aldılar .. der. Tabii se
,·inirs.iniz, taf~iliit alnıak ihtiyacı
nı duyarsını:ı. Fakat. o aksanı ve 
ertesi ~abalı bütün radyoları di n
ler. gazeteleri okursunuz böyle lıir I 
haber , ok!. i~tc, bu ccşit gazeteci 
lii>;e ben uçurtma gazeteciliği.. di · 
)'·orum. 

Yani Ialan "e uydurma ile b 
]enen g~zetecilik. · * 

Bu ,· azın1 bir açık ıncktuptur. 
Polis n1cı11urund an baışvekile, 
jandarnıa ça,·uşunuan generale, 
belediye katibinde.n ıneb'usa ka
dar. en geniş çapta devlet ve 
hük(ımet ınakanizınasına hitap 
eden bir a('. ık n1ektup!. 

Hitabın11n hedefi ayni zaman
da, çobandan üni, ·ersite talebe
sine, gazete n1ü\·ezziinden ali
me. nıi.itekait meınurdaıı ser -
nıa)·edara kadar, yine en geniş 
n1anasilc Türk imme ~icdanı? .... 

K.-a bir zaman enci (milli 
emuiyet iıııiz) b•'ılıklı bir aksi
yon serisi yazdını. Bu seride, 
içimizdeki '.\:abancıların tenısil 
eıtii;i bü~ük tehlikeyi •istemli 
bir şekilde anlatmıya çalıştım. 
Aradan birkac giin geçmedi, 
garptc inkişaf eden hadiseler, 
hakkımı en acı \'esikalarla u -
zaktan tasdik etti. 

İçimizde, küçük veya büyük, 
her bir i hususi bir men111r i:rctle 
bulunduğuna zer re kadar süp
be olmıyan yabancıları, m ütte
fiklerim iz \'e dos tlarım ız dı~ın
daki yabancılar ı , Türk ha ,·as ı , 

Türk suyu ve Türk ekmeğile 
beslemekte ne va kte kadar de
van1 edeceğiz?. ... 
Hatır, gönü l, poli tika, tem -

kin. kontrat. taahhü t diye bir 
mini yoktur. Bütün bu mini
ler, tabii sarılar~ göre. 

A nupalı misafir bugün res
nıen, (kırk haraıniler) ına~a -
lında. kırk küpün içinde saraya 
giren kırk haranıidir. Bu \."8-

zi\·ette, ınilli eınnİl<'t ~uuruna 
ınalilı.. her soylu nıiJletc dii. en 
borc. küplerin ağı;ını açıp i~ine 
kaJııar ZC;'. tin yağı dökınekten 
ha>ka birşeı deği 1. 

* Biz hem hüklımetimizden, 
ht.·111 de n1illctiınh~dcıı cn1iniz. 
labancıların zehirl i telkin ,.e 
t°'ebbüs iğneleri, biLim milli 
ruh ve ha.!!ısasiyet deriıniıde kı
rılır. Bu hmıısta ~crgedanların 
derisi g ibi, ok i•lt•mez bir cilt · 

ta~ıyoruz. Fakat bu emniyet ki
fi deği l. Bu hususta o kadar 
mağrur 'e h assas bir h üviyet 
taşıyoruz ki, herhangi bir hain 
teşebbüsü derhal t uzla buz ede
ceğimizi bilsek de zuhurunu 
bekleınei;e tahaıwnül edemeyiz. 
B iz herhangi bir teşebbiis ihti
malinj ebedi)en hudutlarımız 
dışında b ırakmak istiyoruz. E
vet, aran1ızdaki yabanc ı ları, te .. 
şebbüs iktidarına malik birer 
viieut değil, birer giilge farzedi
yoruz. ı•akat gölgelerine de razı 
deği l iz. Hiikuınetten. bu gülgc
Jcrin bilekleı·ine birer kc-ıcp~e 
takıp onları sınır dı ı ctnıesini 
bekliyoruz. ... 

Bütün Tür ki) ede İstanbul, 
hain t"ebbiislerin ümit ,ahibi 
olabileceği yegane şehir. Istan
buldan ba~ka Tiirkiycnin her 
yerinde her t.-ebbiis, mutlıiş 
izabe ocaklarına atılmı bir 
tükürük kadar gülü nç ve za ' al
lıd ır. Fakat İs tanbul, ko., .. 11opo
li t pas ları hfıla silinemiyeıı, diiıı.. 
yanın \"C vatan ın bu en güzel 
ki>"csini adamakıllı teını.t.lt: ~ 
rniye m ecbur uz. .... 
Lafın kısası: 
Jlüküınet ve Türk imnıt• vic

danına ac;ık mektup!. 
Vatannnızda ve vatan11Pııın 

herhangi bir küşesinde haın te· 
sebbiislerin birbir şeye mm af
İnk olan1ıyacağına inıanınıı.c 
mutlak olmakla beraber, bö)·le 
bir ihtimale hayal ,.e faraLi~·ede 
bile tahamıniih.iınüz ~ok. '"\ra
ınızda bu hal· al \'C fara.ti~ l' et· 
rafında gc~·inen ;yabancılar ol
dua1unu bi1i)-·oruz. llt.•r biı·i uyrı 
a;\· rı öz kanına ~usnıuı~ oJan hu 
:•1abancılar. kiltii yıircklcrin t e
İıedi)"en izhar iınkf1nına nıalik 
olnıasal.ar ela biz hu JÜ(ehleri 
yc-rli~·crindc bıraka ınayıı. "' 

Jler tedbiri aln11~ oldu!::unu "J
1 

bildiğimıı hükumet. bize ted - ··- : 
birleri.n~~~ .. zle .g~~lilt>c~k ıııik -
J8!-\ta ı~QıPt:'t sın .. ~ ,. 

NEC.IP. .ı KISAKt;UEK 

'' . ;. . . 
- ,,! 

... 





erika tayyareleri İngiltere ye nasıl gönderilecek? 
'lington 30 (A.A.)- Mütıe- tayvareleri sevk ve idare emek Avrııpaya götürmek üzere gemi-
• fazla miktarda ve sür'atle hakkına malik olacaklardır. Mü - !ere irkap edilecekleri limanlara 
re teslimi maksadile Hull, teakiben tayyareler, Kanada ara- kadar götüreceklerdir. 
iırelerin Kanada ınenıurlartna 

i şekline mütallik cılan ni- zisine sevkolunacaktır. Bundan Maamafih Amerikalı tayyareci-
arneyi tadil etmistir. Bundan sonra Amerikalı tayyareciler, h• terin tayyareleri Avrupaya giitür-

tayyareciler hududa kadar dudu geçecekler ve tayyareleri ıueğe hakları yoktur. 

~\'anyadaki Sovyet askerlerine fena muamele mi? 
~nna, 30 (A.A.) - Moskova tedir. . mesele hakkında Urbsys ile gö-

l· ~u ta_rafından ncş.redilen bir n:1~1otofun ~i.t~any~nın Moskova r~meğe lüzum görmesinden ileri 
de Lıtrnnyanın bır çok Sov- sefırı Natkevıcıuıse hır nota vere- gelmiş olmasının muhtemel bu -

1 ~•ker ve zabitlerine fena mua- J re~ i_zahat talep etmiş olduğu ve lunduğu tahmin edilmektedir. 
i etmekte olduğunu bildirmek- sefırın Kaunasa gelı!!w nin bu 

: ~acaristanda Komünist tahrikatı mı yapılıyor ? 
i· l,,dapeşte 30 (A.A.)- Sepron- ı hükı'.tmetiııin Viyana sefiri Abor- ı u'nun muvakkat cumhurivetinin 
ı· haber alındığına göre, Almaıt jam .Frenyesyi hudut harici etmiş- bu es.ki diplomatını derhal tevkif 

~);'·~ e~~SoM~l;;drr;~~;;e~urAl;~~Yv~;;eilh;ik ed "ld İ 
•O le 
r .•lin 30 (A.A.)- Öpen, Mal - neşredilmiştir. Bu arazide sakin o- itibaren Alman kanunlarına tabi 
·e 1 ve :\Iare,net arazisi11in ilha- lan blitün ahali, Alınan tabiiyetini olacaklardır. 
' tnüteallik olan nizamname, iktisap etmekte olup 1 eJİüldeu • 

~ fiittefiklerin yenilmesi Alman dünya hakimiyetidir 
1 8.ı,lon 30 (A.A.)- Hornrd ü- zemesiııi vermek surelile yardım-
• ~ts.it~s i rektörü james Ceııant, da bulunmasını istemistir. 

~•sık Amerikadan müttefiklere Conant, Almanvaııın · Fran' a ve 
al nıuhtaç oldukları harp mal- İngiltere) e tamaı~ı ile galiıı gelme-

'' ~---llllıdl-~Aı:ıı.-
(• usolini'nin mühim 
; kararları bekleniyor 
ı-
•• 

1 
(1 inci salıifeden dernm) 

t Verdiği d~ isaa olunmaktadır. 
J" ~g~•lavya ile Sovyetl~r ara .. -

•kı müııa.,ebetler gittık(c du
,. ·"'·''ktcdir. Sofyadaki Sovyet se

'>ıın son aktedilen Yugosl8\' -
,. ı·eı ticaret muahedesinin mu

dak nüshalarını teati et.mel< ü
~;. l BcJgrada gideceği •öylen : 
• t•dir, Bu suretle diploması 

ilııilsebetlerinin de yeniden te -
~· Yol açılını ola~aktır. 

Kah ire 30 (A.A.) - Hıi!<;md, 
memleketin pa.;i[ nnid<ı f. ,ı ı o: le
min İ ('in hazırı k larına de\ · rr · l't.
mektedir. Ne:;redılmek il ·re olan 
iki kararname f! ı.:n e~ ı n , ıı asın
dan fecr(' kadar ba ıca ba' a ıbr· 
dan gcçJ.mesini ve g~. e: na. ın -
da Nil nehrinin bazı mıntakab -
rında vapurların gecmesini 1' eııet
mektcdir. 

sinin Bitlerin biitlin dünyaya hi
kim olmağa te~ebbüs etınesi için 
bir ınukaddeınc olacağı nıütalea
suıt s.crdctnıi~tir. 

,. ,.... .. ~~, 

Asker gözile J 

ceph .. J~r ) 
rı inci salıi 'eden de1ıam) 

Müttefiklerin vaziyeti nazik 
( 1 inci sahifeden devam ) 

Möz üzerinde ve Majino hat -
tında vaziyette bir değişiklik yok
tur. 

Belçika Kralının halen nerede 
olduğu malum değildir. Şatoların
dan birine çekilmiş olması muh
temel olıfuğu gibi, Kralın bir tay
yare ile İtalyaya, eııiştesinin yanı
na gittiği ve elyevm Roınada bu
lunduğu da söylenmektedir. Fa -
kat bu son rivayeti ihtiyat kaydile 
telakki etmek lazuııdır. 
Diğer taraftan İngilterede de 

her türlü tedbir alımnasma devam 
edilmektedir. Ecnebilerin gece -
!eri bisikletle dolaşmaları mene
dilmiştir. 

FRANSADA CASUSLAR 
Paris 30 'Radyo) - Divanıharp 

dün dört casusu muhakeme et -
.ıni <tir. Bunların ikisi idama. biri 
20 sene diğeri de 10 sene kürek 
ceza~ına mahkiı:ın olmuştur. 

KRALIN HAL'İNE KARAR 
VERİLİYOR 

Paris 30 (Hususi) - Belçka 
meb·usan \'e .3.yan meıelisleri va
rın için Pariste ictimaa davet e
dibniştir. 

Basv<'kil dün yimıi beş kadar 
mob'usl:ı görıişerl'k vaziyet hak -

kında izahat vermiştir. Beiçiıka 
meclislerinin varınki toplantıda 
Kralı bütün haklarından iıskat e
derek. hal' etmeP'e karar vere -
cekleri talıınin edilmektedir. 

Paris gazeteleri Kral LeopoM'ün 
ihaneti hakkında yeni yeni rnahi
mat vermektedir. Bu maliımata 
göre. Kral Leonold "akında 13rii:k
sele .giderek, yeni bir 'kabine teşkil 
eylecektir. 

Kral birkaç senedenberi $8hel 
bir oolitika takiıı ediyordu. H811> 
baslavınca Nazırlara Belçikadan 
rıkma"•· bilhassa Fransaya gitme
bi yasak eWrıisti. Bundan maksat 
nazırların Fransız ricalile temas 
etme.sine mani ohnaktı. Kral müt
tefiklerle beraber olan efkarı u
mumiye üzerinde tesir yapmak 
irin sansür konmasını istemişti. 
Fakat kabinenin ısrarı üzerine hu-
nu vaoamamıstı. 
Leımold , Ostandda devlet r~i 

kalması ve ba•kumandanlıl!ı bı • 
rakması için vaoılan teklifleri de 
l'ddetırniştir. General Veygandın 
tavsivelerini kabul !'bmemi.ş. oldu-

ııu coh yorgun olduğundan ba
hisle teslim olmak münasip ola -
caP"ını sövlemistir. 

Balkanlar gene göz önünde .. 
1 

m >eburiyetiııde kalacağı gibi Ba!
kanfardan a\ılığı her türlü ôktısadi 
ve ınadcn_, ınaddeacn de n1ahruın 
olaeaktır. Hele italyanuı Balkan-

(Başmakaleden devam) 
O halde l\Ioskova radyosunun 

ııc~rİ) atı nedir?. 
Moskova, İngiliz filosunun Yu

nan sularına yakın bulundut;Ullllt 
hatta gemiler içiride ihraç kuv -
vctlel'i bulundurulduğunu haber 
veril·or. Banan ırianası ne olabilir? 

Uizcc, l\loskovanın eğer İngiliz 
{ilosuııuıı Yunan sularına yakut 
bıılundu ,:u hakkındaki haberi doğ
ru ise, iki l<·aziyeti olabilir: Ya ya
ııılnıaktadır, yahut da evhaına ve
ya , t ah rike kapıhnaktadır. 
Eğ-er neşr iyatında bir hususi 

ka~ıt :\ ok~a y~ınılmakta ve e\'ha
ına kapılmaktadır. Çünkü, İngiliz 
ı Jusunun Yıın:ın sularına yakın 
buluııusunun ancak iki •ebebi bu
lunabilir: 

A- İtal~· anların şarki Akdeni
ze tecavüzleri ihtimaline karşı yol 
üzerinde bulunmaları 

B- İtal) anların 111üttcfiklerin 
P.'arantisi altında bulunan Yu11a -
nista11a taarruzu takdirinde Yu -
nanistana hakikaten yardınt için 
hazır bulunn1aları .. 

larda harbe baslaması felaket ve 
mağlubiyetinin ·birebir ""1ıebi ola
cak, Sovyet Rusya da böyle bir 
taarru;.:a kar$ı cl.Jrıuavı bclıenıebal 1 
kendisi için li.izumlu görmek va
zh·elinc geçecektir. Yugoslnyanın 
askerlerini terhis etmesi ihtimali 1 
be henüz varit olmamak gerektir. 

Görülüyor ki, her türlıi haber 
radyolarda, dünya matbuatında 
yazılıp sö~·lcnebiliyor . ı 
Bunların içinde her tiirlü propa

gandaya, tcşc\·vi.i~e. sinir boznııya 
yarar haberler oldu,Yu ıtibi nadiren 
doğrusuna da raslaı11ak mümkün 
olabili)·or. Binaeııaley h, herkese 
du.-,rn \ 'Rzi.fc hu .,_ırada azaıı1i te
tikliği ,.e dikkati elden bırakma
makla beraber söylenen \'e du -
yolan haberleri mantık ve 
uıuhaken1e süzgecinden ivice ge
çirnıektır. 

ETEM İZZET BENİCE 
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Reşit Pafa1*-ıiı Hatıratı 

M~KEDONr A. ~ JEŞLER . İÇİNDE 
.lıı::::======================~ ' Yuaalar: 
~ j'. pT.ELJ.I . ' Cevdeı Ret~ULAR~, 

Reşit paşanın kara listesini de 
şöyle bir gözden geçirelim 

hte Rumlar bugiin bile D: Hancı İlya (Kum çetelerine 
mutasarrıf Paşaya muğber - erzak verir), 
dirler. Bu sebeple, RUJll.lar, bi- M: İ.stanbııl oteli müsteciri To -
raz sonra, sadık tebaalıktan uzak- ma (eşkiyaya cephane tasır), 
la~ak, insaniyete kat'iyyen ya- N: Polislikten matrut Cumaiba
kışmaz vahşiyane yollara sülı'.tk lalı Koço (hanları dolaşarak ha -
ettiler.> ber alır verir), 

Aslına mutabıktır S: Organcı Nauıa (Ynnaııistanlı 
Adliye tercümanı Yahudi - muhbirlere maaş verir 

Süheyl ve besler). 
İmbros gazetesinin yukarıdaki :ı.- Dimitroş Boyala, yağhanede 

makalesinden sonra, i'ıldızdan Se- bir ahçıdır. Eskiya)'a konsolosuıı 
reze te• bihltt, tekolirler ~elecegi emrile yemek verir ve parasını 
beklenirken, Hüs..!yin !ıilmi Pa"?a· konsolo~haneden alır. 
dan, mutasarrıf Re~; t ra,aya wy- 4- Mibailo Mancana - A•ası 
le bir takdir telgr.ıfı ı,eliyor: Lenkonun evinde oturur, işsizdir. 

- Ves:ka: B. 56 - Hazır yer. Gündeliğini konsolo -
Selanik: 2585 haneden alır. 

Sercz mutasarrıflığına 5- Foti Hıristo - Tuzcu Gebe-
• Veznik karyesinde ihtifa eden kilise mahalle>inde oturur. Tene-

Rum eşkiyasının ele geçirilmesi keci Apamondanın dükkanına ge-
husıısundaki ınuva(fakiyetiniz şa- lir, y·ırtıcı bir canaVArdf1'. Yirmi-
yanı takdirdir.. den fazla adam öldürm~tür. 

Müfettişi umumi 6- Kü~ük Yorgi - İhtiyardır, 
Hüseyin Hilmi fakat oklu Toına yamalı bir ka -

Reşit Paşa bundan sonra, Serez çakçıdır. Şehir dört tarafından 
ve civarıııda oturanlardan kim • jandarma ile sarılsa, yılan gibi 
\erin çetelere yardım ettiğini ve yerden süriinüo, yine e'kiyaya 
kimlerin filen aleyhimize çalıştı haber ve silah ulaştırmakta ma -
ğını da teshil etmişti. birdir. 

(İınbros) gazetc>indeki malı'.t • 7- Niko - Çok insafsız ve ı:ad-
mat, kendi aleyhlerindeki haki _ dar bir ltumdur. Kitapçı Nikonun 
katleri meydana koyması itibarile katilidir. Cok a abi ve atılgan bir 
doğru sa.yılabilirdi. Fakat, hiç bir adamdır. Herkesin gözünü yıldır
zaman (lmbros) gaı:etesi, Rum ve mıı;tır. Hayatını Rum çetelerine 
Bulgar cctecilerinc yardun eden- nezrcttiğiui s()Jlen1ektcdir. 
leri ele verecek kadar safdil de- 8- lcczacı Yorgi komita cfra -
ğildi ve olamazdı. dmdandır. (Ben. icabında istedi-

-°!' ğimi zehirlerim!) dediğini birçok 

Ç 1 d d 
kimseler du)· mıışhır. Paskalyada 

ete ere yar ım e en- dükkanıııı kapar ve dağlarda çe-
l eri tanıyalım.. lelerle temasa gider. 

9- Naso - Papa Exteryonun 
Reşit Pa~anın kendi eliyle tan- o!:'ludur. Beş kadın, bir cocuk kat-

zim eltii\'i (kara liste) yi şöyle bir letın~tir. istediği zaman konso -
gözden geçirelim: loshaneyi bile tehdit ederek para 

1- Bari Pand inin oğhı Tanaş alır. 
bir jandanna mu.ademesinde ya- lO- Lenko - Çömlek dere in-

1 ıııauyada da y<•ni )·eııi. ted -
·• ~.•r alınmasına devam edilmek
'' \r·. ~irçok yerler ınemnu ının
' 11.ı ılan edilıni~tir, Petrol :ının-

Kadın, erkek binle rce geıw i:ığ
retmen, intizam ve asayisi r.ıuhn.
faza hususunda zabıta ku\'ve lled 
ile mesai birliğinde buluıım,,k ü
zere gönüllü kaydedilmişkrd;r. 

Her taraJındall sarı l rn z ş yan t,_. 1 
rafındak i silah arkadaştan bır 
g rin habersizce harp nıeHdanuıdan 
çek ilmiş olan mutıefık ler kıt'a -
/arının Belçika l ıla rın boş bırak -
tık lan bo~luğım duldurul ıııası es
nasında bin lerce esir ver1rıc rn e -
!eri harp tarihleriıı.ıı ka ydetme
dikleri hıid ;se l e rden bi ridı r İaşe
lerinı ve nıü.hinınıa t ları1ıı nıüte • 
nıa.ctı Jıat1a bonıbardı11ıa11larvuı 
maruz ıki iske leden şöyle böulP. 
tenıin eden o kalırnınan kıt'aları n 
Alman zırhlanna karsı çok defa 
göğü.<;!erini karşı koyarak dö!Piş

tü.kleri mulıak/caktır. 
Bunwı dışında ,.e aksinMki tef

sir ve ıaıılar ancak hayal mahsulü 
veya k~sıt eseri olur. Eğer, hayal 
ve evh<ım değilse Almanya \'oya 
İtalvaııın: 

ralanmıstır. Doktor Tenkaci ken- deki kilisenin ~anında ~apılan 
i. .. " icra memurlunundan: disı·ıı · iht' nıJ • ' , ~ ı meccanen ve ıma a te- korkunç cina•·etin failidir. Fakat 
Mehmet İhsan. Emin Neime ve da··ı· etn ki d' • 

larına ancak hususi müsaade 
tiri)ebilnıektedir. Kuyularda 

4ı( "1i randman almak surctile (a
~baktadır. Yeniden bir çok.ı,ıaz 

ları inşa cdilınektedır. Dıger 
• ~ftan, biribirini nakıeden ga -
~ ~e radyo haberleri ile umumi 

11 tın teşviş edildiği ve Bal~an
~: ~ •nüteveccih bir Alınan - ı.tal

" darbesinin de bıı tesevvıı~at 
r· ·•a 1 • 'sında hazırlandığını ta ın1ın 

,. ~· d~ vardır. 
jt 

Milli Şef 
; ~tici Erdün emirini 

tebrik ettiler 
~lrkj Erdünün milli bayram) 

'1;;.1"'-e.belile. Cumhurrei~imiz fe
'.11 tUu Enıır Hazretlerıne telg-

~r ~- tebriklerini bildirmi~lerdir. 
~- i; ;• l\\jıti Şefimize teşekkür et

~rdir. 

it 

~~~~~~~~~-~ 

ı,.lanbul ikinci icra memurlu
& an: 
\, •r borçtan dolayı ımahcuz ve 
~"a çevril.mesi mukarrer bır 

i· " D. K. V. markalı buz vitrini 
'
0 

'-det camlı banko iki adet Av-·y• ... 
ba teı·azi ve bir adet kristal cam-

bİ• ~lirin 6/6/1940 tarihine müsadif 
~~e günü saat 16 dan 18 e 
\ıötr Beyoğlunda Isbkl3.I cadde -

~·. !\ıı e ~ahne soka~ında 14 nuına -
' " . dukkanda açık arttırma su -

'.~; lile satılacaktır. Muhammen kıy-
' ·~t· . 
~· 1 nı11 "? 75 ini buldugu takdirde 
,~ ~i arltwma 11/6/940 tarıhine 
ol· ,

1 
dı( salı günü ayni saatte icra J 

dİ eceihnden talip olanların vev-

İTALYAN KABINESİNİN 
TOPLANTISI 

Roma 30 (Radyo) İtalyan ka-
binesi. haziranın dôrduncü günü 
Dahiliye Nezaretinde Dılceniıı ri
lfıkadar 

rasetinde toplanacak v~ milleti a
la.kadar eden rnühim meseıel< ri 
mtizakere cxlerek, kara ' ır \·0re -
ceklir. 

Gazeteciler bu 
sabah geldi 

(1 inci sahifeden devam) 
Meb'us, profesör ve kıymetli 

muharrir arkadaşımız B. Ahm<.:t 
Şukr~ Esmer ayni iyi intıbalardaıı 
ve gordükleri hüsnü kabulden 
bahsettikten sonra: 

•- Almanların Belçika ve Ho -
landaya tecavüzünü Pariı;le ö,'.i-
rendtk. Gerek Fransız ve gerek 
İngılı z milleti gavel sakin ve me
tindirler. Vatanları için canla L'~
la çalı · ıyorlar. Kat'i zaferli neti
ceden kuvvetle emindiı-ler. • 

Eski Milli müdafaa vekili Ge -
neral Naci Tınaz da bu iyi intıba
ları ve hüsnü lrnbulü tebarii.z et
tırm~ ve bilahare .müttefik ordu
l~r~n gayet cesurane harbettikle
rını, kanaalleri ve kanaatinin kat'l 
rını, kanaaleri ve kaııaatinin kat'i 
zafer olduğunu söyliyerek: 

. <- Müttefiklerimiz er geç ga
lıp geleceklerdir. d~iştir. 
--- - · - --
.mi mezkurda mahallinde hazır ~ 
lunac~k ~emura müracaat eyle -
melen ılan olunur. 9401528 

' i' Sarıyer kaymakamlığı ve belediye şubesi 
~~ müdürlüğünden : 

,. 

i~i l'larıver kazasına tii:bi •Kumköyü , mevkiinde değirmen kirazlık 
,r l(ıl>da eo.ki otuz (30) yeni (3) N o.lı ve Hüseyin Muhsin Fatma ve 

';;~sahip oldukları ve tar.u idaresince tanzim edılrnit; 'olan ifraz 
J' ~Q ·ntia gö.:.-tcrilen 2193 metre mural:ıbaı kablo kulübesinin mevzu 

dugu nrsanın posta ve telgraf ve telefon uımum müdürlüğü na
"t IStımlakine menafii umumıye göriıldüı(ü Lstarlbul vilayeti idare 

,~ı \ 'tce 22/11/939 tarlh ve 669/227 Ko. lı kararından anl~ılarak İs
, ~ . umumi meclisi daimi encümeninin 16/12/939 tariıh ve 12334 
'Ilı.~ J<arar~na tevfikan teşekkül eden heyetin . 1295 tarihli iı.-timlak 

~~ ı .
1 
ı.na gore yer'Jlde yaptıgı tetk ı kat nctıccsınde .ıneı.kur arsaya 

• 1 111~8 kl\·met lakd!r' e<lilmi~ ve şekli ilan ayrıca mahalline de 8 gün 
~ ~alde kanunı muddet zarfında bir guııa muracaat ve itiraz 
~ 0~nadı.,itından 1295 tarihli istimlak kararnamesinin 13 üncü mad 
t.~~ tevfikan iliın ta~ih.ind:n itibaren 15 ı;in zarfında sahipleri mü 
i"I!~ h edercık arsanıı:ı ıstımlak bedeli olan 220 lirayı almadıkları tak 
:<ı y u kar_arı:ıamenı:ı fıkraı .mahsusasına tevfikan yüı.de 20 fazlilliile 
~· İıit: tcslımını mutea~ıp _ ıs.:•~lf.!<i mukarrer arsaya va~iyet oluna 
i"tın ])b~l P. T. ~· mudurlugunun 21/5/940 tarih ve 1632 sayılı 

Çü.nkiı , o dar sahaya sık4tınl
mış bulunan miittefik kıı'alann 
ellerindeki zırhlı t•a sıtalara harap 
olmuş i.•kelelerderı kafi derecede 
mühinınıat yeti~tirilebilecePbı l? 
inanmak miişkiildiır. Hafif .,ıli: ı, 

lara mahsus cephane He birer par
ra gıda temin edilebiliyon:ıı rıe 
aıa ... 

• ıe e ır. elde vesaik olmadığındaıı yaka -
Haci Mehmet kızı Elınine m- a• - 2 Çetec·ı · haf d " - ı en mu aza e en !anmamıştır. Böyle bir can.iyi bi-
çılarının sayian ve müstereken hancılar: le bile gözönünde dolnslırmak ne 
ımutasarrıf oldukları ve tamamına ı\: İkikapıh ban müsteciri Hıris- hazindir. Lenko, kasap Petreyi de 

Müttefikler Selaniğe asker 
çıkararak Yugoslavya yolu ile bi
ze saldıncaklardı. Ona tekaddüm 
etlik ve biz harekete geçtik .. 

.verninlı ehJı \·ukui tarafından to, öldürmüş, yine cezasız kalmışbr. 
(480 lira kıymet takdir edılen) Ha- B: Ortağı Koço (e.ki bükUnıet Bütün ömrü dağlarda, ceteler ara
li • foneri, Kuçük Mustafapaşada, ~nındadır), sında gecer. (Devamı var) 
Müfw Ali mahallesinde, Kadıçeş-

Bu şartlara ve Alman ordıısu
n11n şu müsait vaziyetten n.ıaHıi 

istifade etmek üzere azgın Ja-.•let· 
lerine rağm.en şi1rıalde1.:i ';tii.ttr • 
fikler cephesi bo:qwıa uğramadı. 
Bıındaıı da anlaşılıyor 1:i. :ırl• !ı 
hü.ctımlar öniinde telıişlannıadaıı, 

ı şa<ırnıadarı r.ıiida faa etmek azmı
ni gösterenlere karşı tııldınm har
bi Pek para etmıyor. 

Almanların kuına1· oynar 9ibi, 
müdafi kut'Vetlerın ara.'"'" sal -
dıkları zırhlı fırkalarla her zaman 
ve her yerde cephe gerilerin. bo
zamıııacaklarını bu canlı mball~ 
anladıktan sonra Sedan'dan ııarı
lan ilk lıatlann ne qibi lıatalnrl<t 
kapatılamadığım şi;,,di daha iı;i 
kavrıyoruz. 

Şimaldekilerin akıbeti ne ola -
cak? 

Bu suale gayri resmi kaııııaklar
dan o elen haberlerden ziyade ak. 
lımıza ve lıesaplarımı:a uııgıın ge
len seki!de cevap vereceiiiz. 
Vakıa şimaldeki ordulann her 

ne pahasma olursa olsun Dünkerk 
mıntakasını sonuna kadar müda
faa edeceklerini bazı telgraflar bil
diriyorlar. Fakat bu haber, o da
racık salıaya sıkışnııs orduların 
bütün kuvvetleırle müdafaa ede
cekleri şeklinde tefsir edilmeme -
lidir. Bugünkü hava ve kara si -
lıihlan o dar sahaya birıkmiş ke
sif kuvvetler için felıiket!i tesirler 
yapacak lıaldedir. Dü.sman hava 
kuvvetlerinin esasen aradığı he-

Kabiliııdeıı bir esbabı mucibe 
ile Balkanlara saldırmalarını tah
rik cdca bir hava ) aratnuya ya -
rar. 

mesi sokağında eski ve yeni :J5 
~avılı arsanın mahkemenin kara
rın.ı. tevfikan şuvuunun i7alesi a
çık arttırmaya çıkarılmı.ştır. Sarl-

Sov)el Rusyanın böyle bir kaı>dı namesi 2/6/ 940 tarihinden itiba -
istihdaf etmek i>itiyeceği de pek r en d ivanhaneye talik C'dilmiş olup 
zaııncdilcınez. Zira. Balkanfarın 26/6/940 tarihine ra>tlıvan çar -
harp sahnesi olması \e hele Al - samba günü saat 14 ten 16 va ka
manya veya İtalyanuı farzımuhal dar b.irinci arttırması için icra da
olarak Balkanlara yerleşme,; Sov- t ı~esinde yapılacak. ar•ara verilen 
yctlerin hic;- i.~iııc el\'crn1cz. Zira, kt)-ınet c-1 75 i bulursa 0 gün :ırtı
cok geçmeden Balkanlar Sovyet rıcısına ihale edilecek, buJ.mazsa 
Rusyaya kar ı beslem:-.,ek Alman en rok arttıranın taahhüdü ba _ 
ve İtalyan hır>ının hakikaten ki kalmak üzere arlltrma 15 
catlama taşı. vazifesini görür. Bu gün daha uzatılarak 16/7/940 
itibarla Nevyork rad•·osunun Sov-, tarihine müsadik çar.şanıba "Ü-
yetlerin Balkanlardaki statüko - " 
nıın bozulmasına taraftar bulun- nll yine ayni saatle ve dairede 
madıi:ını ve lzvesli)·anm bu hu- ikinci arttırması yapılarak en çok 
susta bir makale nettetnıis olduğu arttır ana ihalei kat'iyesi yapıla
hakkındaki haberini ve 3-lolotofua caktLr. 
bir l\1acar gazetesine bu yoldaki İpotek sahibi alacakWarla dii?er 
beyanatını varit telakki etnıek icap aliı.kanariarın i$bu gayrimenkul 
eder. üzerindeki her türlü haklarını hu-

Alıııanya ve İtalyanın Balkan- susile faiz ve masrafa dair iddia
lara saldıracakları ve bunun için larını evrakı miliıbitelerile (20) 
hazırlandıkları iddiasına gelince gün ic;inde bildirmeleri liizı.n:ıdır. 
biz bıila bunu şahsan en zayıf ih- Aksi halde hakkı tapu sicili He 
tinıal halinde telakıki edenler ara- sabit olmadıkça sat~ bedelinin 
ıııııdayız. paylaştırılmasından hariç kalaca·k-
Alınanyanm mücadele ve mııha- !ardır. 

rebe kudretinin kökü olan İngil- Satış tarihine kadar bilümum 
tere ve Fransa ile kozunu pay et- vergiler, hissedarlara, tellilive ile 
mek dururken Balkanlara inme- (20) senelik taviz bedeli ve tall'U 
sinde menfaati yoktur, bilikis za- masrafları ve ihale pulu mü.şteri
rarı nrdır. Balkanlılar liiakal en ye aittir. Talip olanların kıymeti 
yüksek manevi ve maddi harp kıy- ımuham.menesi % 7,5 nisbetinde 
met:'lli haiz 5,000,000 lok bfr ordu pey akçesini hiiıınilen o gün ve 0 
ile tecavüze karşı koyacaklarına saatte Eyüp sulh mahkemesi ılıaş
nazarnn Almanya garp cephe,iıı- kJitibine 94-0/303 numara ile mü _ 
d~ki kuvvetlerin~uraya _ çekmek__:-=.r~="aatları ilan olunur. (2638) -- - - - -

defle~ .böyle to~ltılııklardır. Bu - Devlet Demiryolları ve L" l ı 1 t 1 ııun ıçın bız, Dunkerk mıntakası- iman arı 1 e me 
nu~ sonun~ kad.ar m;idafaa edile- U. İdaresi İlanları 
cegı haberını soyle anlıyoruz: 

Müttefik kuvvetlerden ve silah- --.-----. ----------------
!arından mümkün olabildiği ka - 1 Muhammen bedeli <4000) lira olan 10000 kilo akümülatörler ıçın 
dar fazla miktarın çekilebileceıji ·saf hamızı kıbrıt 5/6/l~O çarşamba günü saat (ll) on birde Havdar
mü.ddetçe elde bulıınan sahil bo- paşada gar bınası dahilindekı komısvon tarafından açık eksiltme usu
yunun miidafaasına karar ve _ ,lıle satın alınacaktır. 
rilm4tir. Bu pek mii~kül ameliye- j Bu işe girmek istiyenlerin (300) liralık muvalCkat teminat ve kanu
d~ donanmaııın denizden müessir nun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine kadar ku-
ııardımı da hesaplanmıştır. :misvona müracaatları lazımdır. 
Şimal kuvvetlerinin bu tarzda ~ Bu işe ait sartnameler komisyondan parır.ıız olarak dağıtılmakta-

ktırtanlnıaları hakkında verilen dır. (4110) .. . 
Muhammen .. b~eli 24000 lira olan 300 adet mahruti çadır 13/5/ 

1940 nersembe gunu saat 15 de kapalı zarf ıısulü ile Ankara.da idare 
binasında satın alınacaktır. 

Bu ise "irınek istiyenlerin 1800 liralık muvalıikat teminat ile bnu• 
nun ,tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni ~ saat 14 e kadar ko
misyon reisliı(ine vermeleri Jazıımdır. 

SARAY SİNEMASI 
Mevsim • muvaffakiyetlerine parlak bir surette devanı ederek 

Ruth Hussey ve Faul Kelley'yi 

AŞK ve KİN 
1 

Emsahiz filminde takdim edi · r. 
Kanun ınüvacehe. in. de kadın rulıuoıı tahlil edea bir eser 

Ayrıca: KOBERT DONAT ve KOSAJ..UiJ> RUSSEL tarafırıdH 
oynanmış ve eseri bütün lisanlara tercüme edilmiş 

H A T A filmi cidden taraaı tem•rd•r• 

ilaveten: FOKS .JURNAL son dünva ve harp haberleri. 
Suare saat 8,30 da % film birden 

( __ ın_h_is_•_r_l•_r_U_._M_üd__.;.ü.;..;r.;..;lü:;:..:!-S)~ü::.:-n:.:..:d::.;•=.:n:;:.;:___.I 
I - Nü.muncsi mucfbınce 70 X l00 eb'admda 8000 tabaiu beya 

yaldızlı alemmyum .kallıdı pazarWda satın alınacaktır. 
II - Pazarlık 31/V /040 cuma günü saat 16,30 da Kabatatt.a lev• 

zuıı ve mübayaat şu.besindeki alım komisyonunda yapılM:alı:tır. 
III - Nümune sözü e:eçen şubeden parasrz alınabilir. 

IV - İ.>tek.lilerin pazarlık için ~in okınan ııoün ve saatte teklif ed& 
cekleri fivat üY.erinden % 7,5 güvenme uaralarile birlikte me*ıi.r Jıx. 
misyona müracaatları. •4469• *. Miktan Muh. Bede. % 1.S Eksiltmeoin 

Şakli 
Lira Kr. 

Llstik kayış trapes 30 adet 370.
Fluat 150 kilo 240.-

teminatı 
Lira Kr. 

27 75 Açık ek. 
18 Müteahhidi naını-

ı na pazarlık 

ıaatı 

14.31 
15 

I - Şartname, kroki. ve Fluat niimunesi. mucibince yukarıda Y• 
zılı 2 kalem malzeme hizalarında gösterilen usullerle satın alıııacakta 

il - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları, eksiltme saat
leri hi'Zalarında yazılıdır. 

III - Eksiltme ve pazarlık 3/VI/94-0 pazartesi günü Kabataşta le
vazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Nümune ve şartnameler sözü geçen şubeden parasız alınabile
ceği l!ibi lastik trapes krokisi de tetkik olunabilir. 

V - İsteklilerin eksiltme ve pazarlık için tayin olunan gün ve sa
atte 3 7,5 güvenme paralarile birlikte mezkür komisyona müracaat-
~ ~~ . 

İstanbul asliye 9 uneu hukuk ı 
hM<irnliğinden: 

-.lııı a bınaen alakadarlarıncamallımu olmak ve looliğ makamına 
Olmak üzere ilan olunur. (H20) • 

karardan diğer bir şeıı de arıla -
mış oluyoruz. O da cenup kuvvet
lerinin ~imaldekileri kurtarmak 
üzere büyük bir mukabil taarruza 
geçirilmemesi kararının daha mu
vafık görüldüğiidür. Dün de de
diğimiz gibi şimal kalıramanZan 
keııdi akıbetlerini kendileri tayiıı 
ttf P··~ler ..• Şartnameler .. parasız olarak . Ankarada malzeme dairesinden, Hay-

cıarpaşada tesellum ve sevk ~ığinden dağıtılacaktır. (4337), 

Davacı Nedime Kesim tarafın
dan kocası bulunan Galata Çeş • 
:meınevdanı Yemeniciler çar ıı;ın
da kardesi nezdinde Muhittin Saka 
aley.hine mahkemenin 40/597 No. 
sile açmış oldıuğu boşanma davası
nın yaplıan tahkikatı sonunda: 
·Möddeaaleyoh Muhittin Sakaya on 
.l?İil1 zarfında eevap verilmek üze
re gönderilen dava arzuhali bila 
teblii! iade olundı.;){U ve müddeaa
Ie.1 ıin } inmi be.ş ı?Ün ev\'el ika -

metgahını terk ile semti meçhule 
gittigi tebliğ ilmühaberine verileııı 
şerhten anlasılımış olduğundan 
ilanen tebligat "">ılmasına ve e
sas davaya karşı yirmi ıııin zar -
fında cevap vermesine ve tarafla
rın 24/6/940 tarihinde saat 9,:.o da 
ımahkemeve davet edilımelerine ve 
istida sureti ile davetiyeııın mah
keme divanhane ine talik ve ga
zell.'lerle de iliınat icrasına karar 
verilmi.ş oldu~ndan oJılıapta\:i ka
rar sureti tebliit makamına kaim 
Qlmak üzere ilan olunur. 127229) 

1 

' 
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MAZON MEYV A TUZU 
Müferrih ve midevidir 

F O S F A R S O L, Karun en h• yatf kısmı olan kmnm yuv11rlaeıkla n tueliyerek çoğslttt. Tlatlı itUıll temin ecler. Vücade devamla ır;ençlik, dinçlik verir. Sinirleri c.-1':, 

dıranlı: uabl lnıhrıuıl•n, uylnuusluğu giderir. Mwınnit inlubulllrda. bllrSak tembeftiiinde, Tifo, Grip, Z•tiirrieye. Sıtma nekahetlerinde, Bel~evşeldiii ve ademi iktidard• 

kilo alma.ırt. .. yuı h•ynt bydalar 

Sıhhat Vekaletinin resmi müsaadesini haizdir Her eczanede bulu,..ur. 
... ~ 1 ·""- ' ~ • •• -· ~ ...... "!· ·~ . - ..... ""'. '· - . . 1 

--------------------------· Gayrimenkul ve Bu Gayrimen-· 
kul içinde Bulunan Malzemei 

lnşaiye Satış ilanı : 
Sultanah.net 5 inci Sulh Hukuk 

Hakimliğinden: 

llstanbul Yenipo&tane civarı lmar hamnd.ıki vazılıanesinde 

İnşaat müteahhitli.i':i ile icrayı ticaret etmekte iken ölümü ve 
mirascılarının reddi miras keyfiyetini mahkememize dermeyan 
elmeleri üzerine terekesine ma!Eememizce el konmı.ı,; olan 
lılel:mıet Bürhanettin Tamcı'nın uhdei tasarrufunda ve İmar Ban
kaııma ipotekli bulımougu celp ve tetkik olunan tapu kaydından 

~an Beı;iktaşta Teşvikiye mahallesinin eski Hamamcı Emin 
ve yeni Saitpaşa sokaJtında eski 12 yeni 21 kapı numaralı ve ze
min atııun 178 metre mur~ kmnı yapılmııı ve 122 metre mu
rablbalrk Josrnınm da temel aksamı atılanıs ve 105 metre murab
tıaı saha da bahce olarak bırakılmIB olan natC'lllam apartınıan ve 
arsanın mukaddema ölünün bır müddet ardiye olarak !kullandı P'ı 
i<:bu mahaldeki künk mermer ve saire l'}bı bazı malzeınei inşaiye 
ile satıhnasına terekenin tasfivesi zımnında karar verilmiı; olup 
bunlardan natamam bina ve arsanın birinci açık arttırması 2/7/ 
94-0 tarihine müsadif salı günüsaat 10 dan 12 ye kadar ve ikinci 
acık arttırması ise 18/7 /940 tarihıne müsadH persembe günü saat 
10 dan 12 ye kadar İstanbul Sultanahrnette Tapu dairesi altın
dıııki mahkemerruzde ve malzemei inşaiyenin ise mahallen muza
vedesi 11/6/940 taribıne rr.ı.sadif salı $inü saat 14 den 16 ya ka
dar ve ?kinci açık arttırması ise 27/6/940 tarihine müsaclif per
~embe günü saat 14 den 16 ya kadar icra 9tılınacaktır. Bunlardan 
arsanın beher metre murabbaına 12 liradan 4860 lira ve natemam 
kalan binaya da 2492 lira ki ceman heyeti umumiyesine 7352 lira 
kıymet takdir edilmiş ve malzeınei inşaiyeye ise cernan 194 lira 
kıymet takılir olunup gerek gayrimenkulün ve P,erekse malze
mei inşaiyenin evsafı dosyasında mevcut olbaptaki ehlivukuf ra
porlarında yazılı buluıırnaktadır. Gayrimenkul i<;in taliplerin mu
hammen kı'l1D.etin ~;, 7 ,5 nisbe ındeki pey akçesini hilmilen müza
,.ede .ıııinleri müracaatları lüzumu şart olup birinci açl!k arttırma 

günü tcl<lif olunacak bedel, muhammen kıyımetin ~· 75 ini buJ
machı(ı takdirde gayrimenkul ı;atı:lınıyaraık bu arttıl'lllada en yük
sek teklifte bulunanın taahhüt hakkı ·bakı kalmak üzere intizar o
lunacak ikinci açık arttırma günü telklif olunacak bedel neye 
baliğ olun;a talibine kat'i ihalesi icra kılınacaktır. Müterakim ver
ınJer tcreyeke ve 20 senelik evıkaf taviz bedeli ile ' [ 2,5 telLfıHye 
ve ihale pulları ve tapu harcı müsteriye aittir. İpotek sahibi ala
caklıların hususile faiz ve masrafa dair olan iddialarını sair ala

caıklı ve aliıka.darlarla birlikte 20 P'Ün zarfında evrakı müsbitele
rini h8ırnilen mahkememize müracaatla dermeyan etmeleri lüzu
mu aksi takdirde ipotek sahibi alacaklıların hakları ta11U sicille
rile ve sair alacaklılarınki de mahkeme kararı ile sabit olmadıkca 

ootı.ş paylaşmasından haric tutulacaiklardır. Daha zıyade tafsil5t 
almalı: iııtiyenlerin her ıııüııı sabah !arı saat 9 ile 10 ar86Jnda 938/141 
tereke dosya nwnarasile ma!Wre memizdei<i memuruna müraca-
atlıırı lüzumu ilan olunur. 938/141 Tereke. 

Sahip ve neıiryatı idare eden Bllfmuharriri 
ETEM İZZET BENİCE 

, Boısıldıiı yer: SON TELGRAI>' Mathauı 

l\o. 234--72 Yazan: :\1. SAllll KARAYID.. 

Şövalyeler, Süleyman beyia şehzadeye daima 

akıl hocalığı ettiğini biliyorlardı 

Frenk Süleyman Bey, aslen ec
nehi idi. Küçükten devsJrilerek 
müslüman olmu~ bendegindan 
i4i. 

F•luıt, Süleyman Bey müslü -
manlığıı sadık kalmıştı. Ayni za -
manda efendisine son derecede 
merbuttu. 

Şövalyeler, Süleyman Beyin 
~ehza. ·ye daima ak1l hocalığı yap
tığına en1indi.ler. 

Sonra ehzadeyi kaçırmak için 
Süleyman Beyin her türlü çare)·e 
bıışvurdui\ıına da kani bulunu -
) orlardı. 

Binaenaleyh, Süleynlan Be;yi 
bir bahane bularak ~ehzadenin ya
nından ı·_ıkla~tırnıak, hatta daha 
ileri giderı·k Süleyman Beyi ceb
r<'n ~rhzadenin yanından alarak 
bir yere hapsetmek kararında i<li
kr. 

liklerine, se)tanetlerinc, Jıilekiır
lıklarına fazla da aklı yatmıyordu. 

Cünkii, Tiirk sarayı ne de olsa 
ona mertlik, civanmertlik, yiğit
lik terbiyesi verınisti. Baba tara
fından bnı TürkoJtlıı Türklü. Se
ci:yesi namertliğe nıüsait değildi. 

Süle)·man Bey·, şövalyelerin bir 
edepsizlik vücude getireceklerini 
ı:.ezmisti.. f'akat. bir türlii şehza -
deye acamıyordu. 

Hele, f'ransanın icerilerine doğ-_ 
ru seyahate basladıkları zaman 
Sııleyman Bey kendisini daha zi
yade tehlikede bulmustu. Her -
halde bir bicimine getirip yolda 
öldiireccklerdi. Ve, bu hareketi de 
baska bir taraftan vaki ohmı~ bir 
taarruz addederek meseleyi kapa
tacaklardı. 

Tehlikenin yakınlaşhi\ını gö -
ren Siileynıan Bt•y, daima tetikte 
bulunuyordu. Yanında kiirük bir 
Türk han<.:erinden ba~ka hicbir si
lahı ) oktu. 

GRiP-NEZLE-NEVRALJi 
BAŞ-DİŞ - KIRIKLIK 

SOGUK ALGINLIKLA-1 
RI ve AGRILARI 

·~A 1 1 

Teskin eder. 

İSTANBUL DEFTERDARLIGINDAN: 
Mükeliefi lıim 

ve i,I 
l~ •dreai Matrah Kmz•n. Uub· Muva-

nn zene 

JWııru~yoncu Aram Katırcı oğlu 150.00 18.00 3.60 0,00 
Zevilkyan Han 9 
Silah satıcısı Fre- Rıdvan ban 5 20.00 15.40 0.00 0,00 
drik Savapolo 
İthalat taciri Alyanak han 25.00 13.12 0,00 16.24 
Fredrih 11 
Otelci Reşat Aksoy Vezirc=ıi çık- 60.00 25.20 0.00 0.00 

mazı. 

!Manifaturacı Gri" Sultanhamam 
zagoı·idıs cad. 61 
Komisyoncu Ulvi Cağaloğlu yo-
Olgac. kusu 52 
Otelci Ye kahveci 
Mehmet Nuri. 
Halı vıkama fab
rikası Artur 
Lafonten 

Hocapasa tıa -
marn S. 6 No. 
Hubvar Hoca 
han cad. 6 

Top gazetesi Sa- Ankara C. 67 
dun Galip 

22.00 7.70 0.00 0.00 

25.00 5.25 0.00 6.96 

720.00 31 .23 6.25 Asgari 

8185.00 327.36 65.47 Asgari 

49.90 31.50 0.00 

Hav. Zam Sene beup lb. N. 

0.00 21.60 

4.'W 5.94 

3.75 21.30 

7.20 3.24 

2.20 14.30 

1.50 25.90 

verf1i 00.00 

ver,,i 

9.18 12.33 

936 804 36/12 

936 2274 37 /18 

936 956 36 / 44 

936 423 37 /30 

936 449 38/1 

936 559 38/6 

936 436 4/74 

936 471 4/79 

936 60 38/lU 

) Hoca.,asa maliye şubesi mükelleflerın<lcn oluu yukarıd:. adı, i• ve ticaretgah adresleri yazılı şahıslar 
'terki ticare~le yeni adreslerini bildirmemı:, ve tebdlü~e salahiyetli bir ki.mse <le J.'ÖStermemiş ve yapılan 
·nrdstırmada da lbuluııamamıs olduklarından hiza!arında gösterilen yıllara ait kazanç, buhran ve yüzde 
ızamlarını havı ihbarnamclenn bizzat ·endilcrine tebliği mümkün olmamışLr 

1 
Keyfiyet 3692 sayıl, kanunun 10 ye 11 incı ornaddelPrine tevfikan teblii' yerınc gcemck üıere ılanen 
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İ Dudak •·e Yanak allıkları. En kihar mahfillerin kullandıkt.rl 
LOKMAN Ht;K \I Cemile Melek, Kadrıye, Şükriye, saha uzerinde bina mctınidır. . . . düny;,ı.ca tanınmış sıhhi güzellik müstahıarlarıdı1• 

Her aileye Jiızım bu kıymetli Kemalettin \'C Bedrettinin Yuvan Takdır olunan kıvmet: Gayrı INGILIZ KANZUK ECZAN ESİ _ Beyoğlu İstanbul 
tıbbi nıecımuanın 32 ınci sayısı Hacı Dimitri veresesi ile hacı İl- menkulü_n bulunduğu mevkiırı se- 1 • • • '. - I tİll 
~ı.kmıştır. Okuyucularırruza taYsi- vadis veresesınden aldıkları 15000 refo1c. bınanın metanet ve resa • ıEmekJı dul ve yetımlerın ve harp malule 
ye ederiz. Ürava mukabil bırinci derecede netıne ve mutehammıl ok!ugu ıra- d. J k t. 

ıpotek cuslcrllnıio olup borcun Ö- dına Civar VC C'lllSaJinin alım ve sa- D&ZarJ 1 { a ine : .t I ~ 
denmemesinden dolayı satılmasına tıorn pivasas.ına ıröre tamamına eh- E ı Ak E l B k J9l• 1 ı · 

ZAYİ 
İstanbul eııkek lisesinden aldı

ğım 1936 ya ait 00 numa~alı bel
gemi ka,·lbettim. Yenısını alaca
vrodan e.'J<;sinin hülomÜ )~Ur. 

Ziya Danıyel 

Göz Hekimi 

Dr. Murat Rami Aydın 
Beyojtlu . PIU'Dl&kkapı, İmam 

sokak No. 2 Tel. 41553 
Muayene ve her türlü göz 

ameli ah fıkara a arasızdır. 

Şövalyeler Türk Beyinin yrıldığını • 
görünce, derhal muhafızlara i~aret 
eltiler. 

Bir iki ~övalye muhafızı atlarını 
ormana belirsiz sürdüler .. Tetikte 
olan SüleJman Bey isi anladı. Der
hal, atını salıverdi. Ağa~lardan bi
risine çıktı. 

Türk beyinin atı, başı boş ka
lınca ormana doğru ilerlemisti. A
ğaca ~ıktıj(ı noktadan çok uzak • 
!ara gitmişti. 

Sövalye muhafızları, Türk be -
yinin icra eylediği plandan haber
dar değillerdi. Onlar, atın uzak -
!aştığı tarafa yol alını~lardı. 

Süleyman Bey, muhafızların ha
rekatını çıktığı ve gizlendiği • -
ğaçtan ~özlüyordu. 

Sövalye muhafızları, silahlarını 
hazırlaınıslar .. Türk beyinin canı· 
nı bir anda almak için tetikte i -
lerliJorlardı. Süleyman Bey bun
ları görüyordu. 

At, bir tarafa kadar gitti ve ken
di kendine durdu. Otlarnağa baş
ladı. Sörnl)elcr atııı bulunduğu 
yere do~ru ilerlediler. 

Türk Be)·i, ;örnlyelerin bulun
duğu noktadan uzaklastığıııı gö • 
rüncc deı-hal ağaçtan indi ,.e gÖ· 
ziikmedcn ter):iiz edip k<'r\·ana 
d_ogru se)·irtti. 

Türk Be~ i, çok gecmeden keru- · 
n:ı. yetişmişti. Ker\·anı muhafa -
zava almıs olan ~ö\'a]~·eler, Sii -
Je~·ınan Be) in yaya olarak geldi
;.; ııördiiler. Ha)·retlrre diistiiler. 

kararverilen,..,tama.ınınaüçye-ı !h·ukuftarafındanl1625lirakıy- m a ve yam an asıncı ı' ·' 
minli ehlivukuf tarafından (11625) rnet takdir edilmiştır. . .. .. . ·et)lll ~' ı 
lira kıymet takdir edilmiş olan Yukarıda hudud ve evsafı ve E~~ı te\aut kanununa gore maaş ala~ emcklı, dul ve ~erırsi. '. t>' 
Gala tada camii cedit mahallesin· mesahası yuılı gayri .menkul açık 1 rına ) uzde _5 msbetınde zam yapılmıs ve hava kurumu ' ·t vtı' 
de Sülfü arzu sokaJtında eski 16-16 

1 
arttırmaya konmuştur. ı çıkarılmış oldJ{iundan eylül - Te•. sani 940 üc avlıklarına aı tflsa 

mu.kerrer cedıt 6/8 No. Jı evvelce 1 1· b . k 1.. t droları malımüdürlüklerince tcehhürle hazırlanabileceiiinden 
- s u gayrı men u un aı· - h" ı · · il .· d b l h rı~ 

ma"aza elyevm dükkiını müşte - t t . 4/6/940 d . . ıp crının e eı ın c u unan esap pusulalarında· .ıs , ırma şar namesı an ıtı- . . .. .. · ol'" 
mı] bir bap hanın 28 hisse itibarile haren 34/595 No. ile İstanbul 4 Ün· . 1 - 1 hazıran __ cumartesı gunu müracaat etmesi yazılı ıJl 
Kemalettin, Mehmet Bedrettin, cü icra dairesinin muayyen No. da ı hazıran cu,nıa _~unu, . .. .. 0J3'1ı;r 
Şükriye ve Kadri venin 12 hisse - h.erkesin .l(Örebilmesı ıçin açıktır. 1 . 2 - 3 hazıran _Pa~artesı .l(Unu müracaat etmesi vazıh 
leri satılacağından mezkür gayri Ilanda vazıh olanlaı·dan fazla ma- ı hazıran cumarlesı •unu, . ıı 
menkulün evsaf ve mesahası aşa- Jümat almak istiyenler işbu şart- .· 3 .:-.. 4 haziran salı günü müracaat ed~ceklerin 10 )1:<tır3 ,ıı 
Jtıda yazılıdır. nameye ve 34/595 dosya No. sile te>ı ~.ınu, . . 11 » ~· 

6 No. lı hanın methali; 8 No. lı mcmurivetimize müracaat etme _ 4 .:-.. 5 hazıran çarşamba günü müracaat edeceklerın 311rl!'I 
dükkandır. Binanın beden duvar- lidir. salı ırunu. . . 12 » 
l.ırı kiırgir ve döşemeler potrelli- 2 _ Arttırmaya iştirak için vu- 5 - 6 haz_ı_ran perşembe günü müracaat cedeceklerın r# 
dır. karıda vazıh kıvmetin vüzde yecli çarsamba gunu, .. .. .. . iraıı pC ~ 

Dükkan: Önü camekiın ve sitor buçuk nisbetinde pey veya milli 6 - 7 hazıran cwna gunu muracaat cdeceklrrın 13 haz if 
kepenkli zemini karasimen döşeli bir bınkanın teminat ~ektubu be günü, . . .. .. _ .· 14 ıısı 
ve arka.da avdınlıPa çıkan bir kapı tevoi edılecektır. (:vladde 24) 7 - 8 hazıran cumartesı gunu muracaat edecekleıın 
vardır. 15 lira kira eetirmektedir. j 3 İpotek sahibi alacak _ cuma !(ünü, . 15 

Han; Zemin kat dcmır kepenk- lılardan dıger alakadarların 8 - 10 hazıran, pazartesi günü müracaat edecekJerın 
ten girilince zemini mermer döşeli ve irtıfak hakkı sahipleri _ cumartesi günü. 
antre vanındaki düıkkiına geçile - 1 nin gayrı.menkul iızerındeki hak- 9 - 11 haziran salı günü müracaat edeceklerin 
cek bir kapı ve zemini ka_resiınen !arını hususile faiz ve masarife tesi l(ünü, 
döşeli merdiven altında bır kahve dair olan iddıalarını isbu ilan ta- 10 - 12 haziran çarşamba ııünü müracaat edeceklerin 
ocaJi1 varcjır. rihinden itibaren 20 gün içinde ev- salı günü. 

Bırinci kat: Bu kata merdivenle ra!.<ı müsbitelerile birlikte memu- J J - 13 haziran persembe günü müracaat edeceklerin 
çıkılır. Zemini karasimen döşeli ri··etimize 'bildirmeleri iktiza eder. çarşamba günü, . h~;r.~~ 
t o, •J·'· aJatur'·a bir hala \"e aydınhk Aksi halde hak] t . il "J 20 ~t • "" " arı apu sıc ı e sa- 12 - 14 haziran cuma günü müracaat edeceklcrın )liC ~~ 
ön ve arka cephede ikişerden dört bit olmadıl<<·a satış bedelinin pay- şembe e-üni.i müracaat etmeleri ve bu tarihlerden evvel 
oda Vardır. Kapıları ve pencere .. - !aşmasından harı·~ kalırla · ı • r. mele yapılmıyacağı ilan o unur. , • 
leri icerden demir kepenklidir. On 4 Giıste ·ı ·· d • 
cenhİ!tlcki odanın birisinde borçıu iı;tirak ede~~'~nar~~::,;:aa~~~:aa~a Harp malullerinin nazarı dikkat111"'1~ e · 
Ka'mil dioerinde müstecir otur - mesini okumu' v ı·· ı ı· ı teııı ıs ... e uzum u ma u- Ük tediye nünü olan 7 haziran cuma günü maasların r ıtı'~' 
maktadır. Arka cephedeki odanın matı alanış b l t k " kadıı . ve u_n_ arı amamen a- istiyen har"' malüllerinin nihayet 3 haziran aksamına_ · 

1 
rı'. • · 

biri mag· aza ardiyesi diJteri ·boşttl1'. bul etmı• ad v t b J ı e e V e ı ı ar 0 unur ar. danlarile birlikte müracaat ederek isimlerini kavdetıırrn "e 1 İkinci kat: Birinci katın aynıdır. 5 - Gayri menkul 4/7 /940 ta _ k fıai1 )IBct 
Odalardan biri bostur. DiJterinde rihinde ner. embe '1Ünü saat 14 ten temin edilmiş alacakları mecrnu- besten hesap olunacahilk""~ c" ~-
ıiç oda beş buçuk lira kira ııetir- 16 ··1 kadar İstanbul dördüncü undan fazlaya çıl<mak ve muham- ~'r zararlar avrıca . ıiJ11ıı 1 

k _, . l - d .. urvıe dıle . , me kuır. ıcra memur ugun a uç defa ba - rnen klymetin vüzde yetmiş beşini kalmaksızm mem (~ıı. )ı,rı 
Üçüncii kat: Birinci katın aynı- i'sırıldıktan >'Onra en ç0k arttırana tutmak şartilc en cok arttırana lıcıdan tahsıl olunur- b,..ıeJı ıe;J 

dır Bu katta bir oda bos diğer üç iha,c edilir. Ancak artttırma be- ihale edilir. Böylc bir bedel elde 7 - Alıcı arttırma taPıı f t1' 
oda 14 lira kira gelirmektedır. Bu delı muhammen kıymetin yuzde edilmezse ihale 1·apılmaz ve satış cinde olarak valnız 1 I< _.al<ıııllıı' 

l · b · · b ' 228 · · ·ene 1 r 1' kata Kadar merdiven er mermer - 1 ''elmı< e:;ını U•maz ve.va satış ' O No. lı kanuna tevfikan geri harcını Ye ··ıı,mı s )<ıırıı 
dır Bu kattan a'«ap merdivenle isti venin alacağına rüçhanı olan bırakılır. viz bedelini ve ihale dıır· . 81 >

1 

ve üzeri camekan aydınlik olan di~er alacaklılar bulunup da bedel 6 _ G_ayriınenkul kendisine iha- rıııı vermiye m<-cbur_. teil~'r,,Cc~ 
merdi,·endcn binanın çatısını teş- bunların bu gayri menkul ile le- !~ olunan kimse derhal veya ve- Müterak;m veı:g_i 1.~'' r~1 ıı ,~ 
ıkil ed"n etrafı duvar korkuluklu min etmiş alacaklıların mecmu - rilen müddet içinde paravı ver - tanzıfat ve tell~lı; ı-Usll"\ıcıı" 
tarasa çıkılır. Bina tam kargir ve undan fazlaya çıkmazsa en çn:: anezse ihale kararı fesholunarak mütevellit beJcdı' e. rest ıı1iJIJ~ bes katlıd r Ön CP"he birinci kata arttıranın taulıh;idü baki kaLmak kendisinden evvel en yüksek tek· müterakim vakıf ıca tıeCe ııl'"' 
ıkarlar mermer kaplamalı ve üst sartile arttırma 15 gün daha te: fü lifte bulunan kimse arzetmiş ol- ait olmayıp arttırma \fl'i ırı~ ıı 
kısmı kabart"na tezyinatlıdır. Elek- edilerek 19/7/940 tarihinde cı. .a duğu bedelle almaya razı olursa tenzil olunur. lşbu ııar;Jıde :pil ıl 
trik ve terkos t!'sisatı varchr günli saat 14 den 16 va kadar İs - ona. razı olmaz veya bulunmazsa ,.ukanda gösterilen tanda i6 ııf('e!' S 

Hududu: Tanu kaydı gibidir. tanbul 4 üncü icra memurluğu o- hemen on beş gün müddetle arttır- icra memurlui!'U odası şarttı roıı!• 
MC"Sahası: Umum sahası 78.~0 dasında arttırma bedeli satış isti- maya çıkarılıp en cok artımına ve gösterilen arttı~rnÜa,ıı ol~ 

Sııle~man Br~. fnkaladc zeki 
bir ııdam olduğu için sönlyele -
rin hir gün kendisini ya öldüre -
<"-eklerine ve yahut da .. ~ehzadenin 1 

;ııanından alıp bir yere hapsede -
ceklerine kani idi. 

Cem Sultan saftı. Frenk ince -

Süleyman Be)·, bir giin kafile
den ayrıldı. Defihaeet etmek rcin 
ormanın bir tarafına yollandı. 

F•kat Suleyman Bey tetikte idi. 1 

Sehzadf.' Cem de, lalasının :va' a 
olarak gt"ldij':ini görünce saşala

mı~tı. Sordu: 
(Devamı var) 

rnetrP murabbaı olup J.50 metre :venın alacajiına rüçhanı olan cliğa- ihale edilir. İki ihale arasındaki \ dairesinde saıtıJacagı ~/ 
muraıbbaı aydınlıl< ve geri kalan alacaklıların bu ııayri menku.I ile fark ve ııecen ~ünler için yüzde 


