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SalılJ n B•ımllhan:iri: 
YlL: ~ STEJıl İZZET BENİCB 

it lyan Gazeteleri, Yakında Mühim . stoyadinoviç 
ödiseler Olacağını Yazıyorlar ~skihaşvekilpartisine 

- · mensup bazı mebuslar 
Musolini 30 Nisanda kararlarını bildirecek da tevkif edildi 

.. 
Dstün tedbir 

kuvvettir 
Gafil avlanmamak, kararlı 
Ve tedbirli bulunmak, teh

i~ karşısında idarei mas -
labata kapılmamak lizıın· 
dır. 

~n: ETEM İZZET BENİCE 

~U.~nlarda ne olacaksa, ne ol
ı_, tııuınkünse bundan sonra o
'11 ~tır. Harp asla Balkanlara gel
~{ttekttr, demek hayal olur. Fa
lııd il<! •aman gele.:eğini ve ne şe
tiiç~ relebilecğini kestirmek de 
Ilı~\ ?. Pek kısa günler zarfında 
l'1 ~?ebe Balkanların kapısını 
telahueceği gibi sonbahar veya 
~•ek. ilkbahara da kalabilir. Bu 
~lı.ı a . ••Yade Balkanlarda mütte
hs~1111 ifasına başhyacaklan si
'• 

1 
Ve iktısadi hamlenin neticesi

lla.t~e aksülamellerine bağlıdır. 
~i, ~n Balkanlara ve Akdenize 
'-.. ~rtaınadan ııeticelenmesi saf· 
~)•ıv•_iinıidi artık geçmiştir. Va· 
laıı hoyle olduğuna göre, Bal • 
l"tii dev Jetlerine ilk düşen vazıfe 
tı,ih.n harbe tutuşacaklarmış gibi 
lıt dilli olmaktır. En üstün ted
~Q e kuvvet, mHli birliktir. Ro
~ h ve Yugoslavyada son ah· 
itli tedbirler bu bakımdan ümit 
il ' 1 llıahiyettedir. 

~ '? vakit söylediğimiz gibi ga
~ avlanmamak, idarei mas-
ı,~ta kapılmamak, bita -
~ hevesine bağlanma • 
!titiii l&zınıdır. isJiklıililıi hCYt 
111 ~ecavüz karşısında beheme
>ı~Udafaaya azim devletlere de 
11,Q~ n budur. Binaenaleyh Ro
ilıitd a ve Yugoslavynın evvele
'e11ı0~ ~.udutiarını istiklullerine ve 
liıııu tı, hareketlerine yakışan her 
)~ llıtiyati vaz'u hareketle te
t'ı•k~~ halinde bulund urmalan 
~>• il. Hatta, bunun için icap 
"the ~a. şim,liden de kısmi se
~~.•lik yapmalı ve bunun icap 
ı'!ııı:ı•ği maddi fedakarlığa kat
lt.;llı •dırlar. 

1'ıı•hu •nyada ve Yugoslavyada 
~il •re ve Alman ajanlarına 
S 1 alınan tedbirlerin bu iki 
'Ilı 11~ketin selametini Balkanla
~~lil(ıe Uıni emniyeti ve sulhu ile 
·""' takitı edenlerin gönülle -
llib~~~lliyet ve ferah g\!tirdiği 
~ teg-12dır. Bilhassa, dahili niza
ı~~da 18

• tıı.illi vahdeti tahkim yo
"llııa alınan tedbirler de gözden 
~''veltjlllaktıWır. Bu arada eski 
, lıt•aı 1 Stoyadinoviçin evkifi 

11t~:VYanın icinde. dostları 
~ • Alınanvada büyük bir 

~ ~t,,Y uy.andıran hadisedir. 
~ ı\ı,;:d•noviç Alman siyasetine 
1· bt 1~11 birliğine şahsan gönül 
>'tliğ;.n· ş bir diplomattır. Balkan 
ı!l •vv •n. taazzisine ve daha iki 
·~·~ lıa~~lnden bitaraf bir askeri 
1 lıQ a ın~ gelmesine mani olan 
~.hağf ilıtı siyaseti ve Almanya· 

r <ug0 
1 bulunan şahsiyetidir. 

~~· tev·~~v hükumeti Stoyadino
-, lıttelik ıf ~tnıekle bu dost ve 
~ '1ıa v tnıllctin içten bir inh~
~ ~eçt.~anii(e uğramasının önü
i, lıQin •gı gibi Yugoslav hüku -
~laı"1 lavu ve hareketini de ay· 

ıı," '1ıa1 ~a Yarar olmuştur. 
~:d ı\lın Ugoslavyası, kısmen Bel
İil '1ı;\li •ular tarafından çok iş
Iİb·•la/j. ltalk buralarda ecnebi 
\ 

1 ~it.: . Yalnız almanca bildiği 
11,:••cih ''Ya almanca konuşmayı 
i1 ' Sto •de~ vaziy.ttedir. Bu iti-
1\ı~lıııakhdınoviç partisi farkın
'lıq '•na sızın Almanların mak • 
I~~ tur cok yararlı ve müessir 
>ı'e •t h~ Bugün bir taklibi hii
~ t:ııe ••~laması ve Alman si
t;1 '1ıı1. v"'"••heret etmesi ise ta
)~~ 8Uikas~ı:oslav ittihadına karşı 
~i~d ""•ri ' Kral Aleksandr'ın bü
\'~t •n :v:k' kar~ı ihanet, kalenin 
lııq •11311 ılnıasını temin için a
İiı. •tııı•ktı\Inıanyanın eline tes
~ıı lıiıce en bl\.'ika birşey değil
~uiehli((~ . ~elgrad hükumetini 

afa881 Vı ızaJe etmekle milli 
( !) . Yolunda davanın en 

<?tıamı üçüncü sahifede) 

lngilizler, Almanya'nın İtalya'yı harbeEs~a~b!:t~:~,r::.ı b:n~!~ı~:Ueı 
sürüklemek . istedi,.., i kanaatinde~. r 

Paris 20 (Hususi) - İtalyanın 
bugiinkü beynelmilel ahval içinde 
nasıl bir vaziyet alacağı giinün 
herşeyden evvel sorulan bir su
ııli haline ginniş bulunmaktadır. 
Şimdiye kadar Roma hükumeti, 
bu hususta herhangi bir tavzihte 
bulunmamıştır. 
Yalnız Popolo Ditalya gazetesi

nin dün neşrettiği makale nazan 
dikkati celbetınişlir. Gazete, bu 
makalesinde bilhassa şunları söy
lemektedir: 

«Birçok gazeteler, Yuglıslavya 
ve Romanyada «:nebilere karşı 
alınan şiddetli tedbirlere müteal
lik haberlere azami dilı;kat gös -
!eriyorlar. 

İtalyan milleti gibi, tarihi ı ve 
harp mıntakalarının ortasında yer 
almış olan bir millet, bitarafların 
uğradığı ıztıraph atalet haline 
düşmeksizin, ilanihaye kollarını 
bağlayıtı kalamaz. Büyük lir mil
let, yeryüzünün haritasmı deği~
ıc cck hoi,ti ~l· leı e kar~ı seyirci ka
lamaz. Biz Massauadan Tiryeste
ye, yani İtalyanın bir ucundan 
öbür ucuna abluka ve kontrol 
meaburiyefürine kıatlanınaksızın 
gidemiyoruz. Bizim gibi bir mil
let kendi evinde kontrola tabi tu
tulmasına tahammül edemez. Por
tekiz bile bizden daha geniş ufuk 
lara maliktir. 

Büyük bir milletin geniş saha
ya ih liyacı vardır. Pencereleri ka
patarak nezleye yakalanmamak 
mümkün olabilir, fakat ufuklar 
da tahdit ediliyor. Okyanuslarda 
serbest yolları olmıyan büyük 

milletler yoktur. Hayata ve ölü
me karşı omuz silkmiyen bir mil
letin tarihte yeri yoktur. Bu nes-

AK OENİZ 

İalyanın Adriyatikteki vaziy etini ve sikayet ettiJ;>i İngiliz 
Kontrollerinin istikametlerini gösterir liarita 

le bir ateş ve demir vazifesi ver- mek doğru değildir. Çünkü ilem 
miş olan mukadderata da küs • 1 kan içinde doğar. 

Londra 20 (Hususi) - Muso -
li1ı~nin fikirlerini neşretmekle ta.. 
nınmış olan Popolo Ditalya 9aıı:e
tesi, .mukadderat saati• b~lığı 
altında yazdığı bir makalesinde, 
ltahıan milletine yakın bir atide 
mühim hô.diselere intizar edilme
sini ihtar etmektdir. 

BERLİN DE MERAK MI 
EDİYOR? 

Paris 20 (Hususi) - İtalyanların 
bugünlerda nasıl bir vaziyet ala
cağı Berlinde de merakla beklen
mektldir. Musolininin beynelmi
lel sergi münasebetile söylemek
ten vaz geçtiği nutkunda bu vazi
yet Jıakkında az çok tavzihte bulu
nacağı tahmin ediliyordu. Fakat 
Musolini bu nutkunu söyleme -
miştiT. Şimdi 30 nisanda söyliye -
~eqi bildirilen nutkunda, İtalya -
nın almış olduğu mühim karar • 
Zardan bahsedeceği zannedilmek -
~edir. 

lngilterenin Balkanlarda giı-4 • 
mek istedin; iktısadi teşebbüsler 
İtalyayı son derece meşııul etmek
tedir. Bu teşebbüslerin göstereceği 
inkişafın ltalyada endişe uyandır
dıqı saklanmamaktadır. 

ŞEHRiMİZDEKi iTALYANLAR 
GİDlYOR 

Memleketimizdeki ltalyanlardan 
bazılarının peyderpey İtalyaya git. 
mekte oldukları görülmüştür. Gi
denleıin ekseriyetini daha ziyade 
gençler teşkil etmektedirler .. Bun
laı-ın hareket için, geçen yıl Avrupa 
harbi başlangıcında olduiju gibi bu 
sefer de lıükilmetleıinden emir al
dıkları söylenmektedir. 

(Devamı 3 üncü sahifede) 
---------'------ --------- -------

EN SON DAKİKA 
İsveç'in şimalinde yeni bir deniz muharebesi mi ? 
.stokholm 20 {A.A) - Dün de- tasından haber verilmektedir. Beş 1 nubundan geldiği zannedilmek -

nızden gelen top sesleri 4itildiği saat kadar devam eden top sesle- tedir. 
lsveçın garp sahilinin birkaç nok- rinin Pelago takımadalarının ce -

Ruzvelt'in tatil seyahatine çıkarken bir sözü 
Va§ington 20 (Hususi) - Cum

hurreisi Ruzvelt Varm Şpring'e 
gitmek üzere Va~ington'dan ayrıl
mıştır. Hadiselerin inkisafı lüzum 

Atatürk müzesi 
Haziranda 
açılıyor 

gösterdiği takdirde derhal Vaşing- tir: cEğer yeni bir memleket daha 

tona dönecektir. Cumhurreisi ha- işgal edilirse, derhal V aşingtona 

reket ederken şu sözleri söylemiş- döneceqinı.• 

(Diğer Telgraflar 3 üncü Sayfamızdadır) 

Taksim de busahahki merasim 
............................................... 

iki bin iki yüz yeni yedek 
Belediye Fikretin işi- subayımız busabah ab.ide 
yanını.da aynen muha-
f . . h . t d d 1 Yaı111 a ıçın ta sısa ayır 1 •• .. t . t• e 3 üncü 

Beled ~·e reisliğı; Nişan!.aşındak ı 0 n Un e an 1 ç 1 r sahifede 
cAıtaıtürk rnüz..si• ni çolk kıymetli 
<serlerb taıkviye eum.iştir. 

• Aıtırtünk .ınüzcs .. güzel bi:r şe
ikild. tanzim e<lilm:ş olarak hazi -
~a'"da meras:m1. açılacaktır. 

Bu müze kadrosu da; 60 lir.a üc
retli b·ır .ın.murla, 35 şer lira üc
retli iki !hademe, bir 11!-'0<ı bekçisi 
ve •b r kapıcıdan iıbaret cılarak tes
lb.ıt olunınuş ve yeni yıl b.ı1.diye 
lbiiıtı;. s.'l'.e ııerek bun.ların ve gt<rck 
1in!kıh1p müZ'tısin.in kadrosu mas -
rafları olarııık 14 b"1 900 J;ira ko
nulmuş~u.r. 

Bckdiylc>Ce <bir müze hali;ıde 

İngiliz ibra~ kıt'alarının Alman- , 
larla ilk temas ettiği Norveç li . 
manı Narviktir. Şiddetli Mıkak 
mulıarebelrine sahne olan bu li
mana İng•iliz ve Aln1an erkünı -
harbiyelerinin verdiği büyiik e
hemmiyet şimal harekatının da
ha başlangıcında belli olmuştu. 

lamba~h körfeze Vorpit zırhlısını 1 

yollamak riskine katlandılar. 
Narviki elinde bulunduran kuv

vetler, Almanyaı:ıtn muhtaç ol • 
duğu ~cnıirin üçte ikisini temin I 
eden Isveçteki Kiruva madenle-
rinin mukadderatına da hakim sa
yılabilir. 

Alınanlar Kiruna madenlerin -
den sulhta senevi 13,000,000 mil
yon ton kadar demir alırlardı. Şim 

Bir handa üç 
oda çöktü 

Beyazıtta İmam Alemi hanın 
11, 12 ve 13 ınıumaraı od alan dün 
gec~ J:ıiTdenJ:ıiT., çökmüştür. Tu•rlhal 
gele>nı iıtfaiye 60 yaşlarında Ohaınis 
oğlu Va:afyan adında 'bir ıni l:ıir 
bacağı kırılnu.ş ve ımuhıt.Eli! :Jl'Cırl&
ırinden ağır surcıtıte _yıaralı ib'.r hal<k1 
enkaz altından çılkaranış\ır. 

HEDİYELİ 
Polis ve Macera 
ROMANI 

!...:::-:= Yazan: I 
~der F. SERTELLİ ! 

Yakında: 

SON TELGRAF'ta 

ımuhafaza o1ı.ınması Jrnrarla$!ırılan 
ibüyük şair Tt'Vfik Fikretin Rurne
lilı 'Sarındaki cilişiyan> ının umumi , 
:masrafları karşılığı olank bu yıl 
için ht•lediye re:sliğ ınc~· 2000 lira 
ayrılmı>tcr 

Almanlar üslerinden 700 mil 
kadar uzakta olan Narvika her 
fedakarlığı göze alarak mübinıcc 
bir deniz kuvvetinin hiınaycsinde 
;brar yaptılar. İngilizler de o do· • 'Devamı 3 üncü sahifede) liim•mmm•••••••mfl 

Dün öğleden sonra tevkif edilen eski Yugoslav Başvekili Stoyadinoviç 
ile refikasının evvelce memleketim iıı:i ziyaret ettiği zaman alınmış 

resimlerinden 

Londra 20 (Hususi) - Belgrat. 
tan buraya gelen haberlere göre, 
dün öğleden sonra tevkif edilen 
eski B~ekil Stoyadinoviç'in bir 
hükumet darbesi hazırladığı ta
hakkuk etm'ştiT. Stoyadinoviç'in 
evinde yap1lan araştırmalarda ele 
geçen veoaik bunu isbat etmek -

tedir. Trtibatın çok 9en4 ve şü
mullü oldui;u anlaşılıyor. 

Stoyadinoviç'in şimdili!c küçük 
bir Yugoslav şehrinde, ağlebi ih
timal Be!gradın cenubundaki Rud
nik köyünde ikameU> mecbıır edi
leceği zannedilmektdir. 

(Devamı 3 üncü sahifede) ' 

Almanlar Narvik'ten 
panik halinde kaçtı 

Asker taşımak istemiyen Norveçli 
şoförler öldürülüyor 

Londra 20 (Hususi) - Norveç 
Topraklaı-ında müttefiklerle Al -
manlar arasında başlamış olaıı mu
harebelere dair son gelen haberler 
şunlardır: Narvik'teıı başka Trond
heim'de de bir muharebe olmuş -
tur. Almanlar buraya tayyare • 
!erle yeni kuvvetler göndermek 
istemişlerse de, muvaffak olama.. 
mışlardır. Elverum'da da Norveç
lilerle Almanlar arasında büyük 
bir muharebe olmaktadır. 

Gelen haberleTe göre, muhare-

ÇERÇEVE 

benin daha ilk günlerinde Alman
lar mühimmat sıkıııtısına diişmiiş
lerdir. Norveı;:in daıjlık araziııi ;çin
de Almanlar kendi kuvvetlerine 
tayyarelerle istedikleri kadar yar. 
dım edemcmktcdir. 

Norveçliler seferberliklerini ta
mamlamış vaziııcttedir. İseeı;:t en 
ve Fiıılandi11adan da miitemadi -
yen qönüllii gelmektedir. 
Almanların da hava ve deniz 

yollarile gönderdiği kuvretler1e 
(Devamı 3 üncü sah:fede] 

Almanya- italya-Rusya 
-2-

Norveç hareketine Almanla
nn Sovyetlerle mutabık kal -
dtktan sonra IJ{rişmiş olduğu. 
iddia edilebilir! Bu iddia için
de belki de Norveç istilası tek 
hamlede tahakkuk etseydi, Sov
y~tlerin Finlandiyadan paldır 
küldür, Norveçe doğru yola 
rıktığını görecektik. Hareket a· 
kamete uğradı ve plan suya 
düştü! . 

Yine Almanlar Romanyaya 
dalar dalmaz ve Romanya or
dusunun mukavemetini kırar 
kırmaz, Sovyetlcrin de şarki 
Romanyaya dalacağı bir iddia 
mevzuudur! Belki de Alman · 
larla yine, bir safta çalışıyor 
gibi görünmiyecekler. 

Mazeretlerin bini bir paraya! 
Eski Rus topraklarını kurtar • 
mak, Sovyet hudut ve müda • 
faasını tenıin etmek ve saire .• 

Fakat böyle bir hareket o· 
!ursa bu,' Sovyetleri doğrudan 
doğruya müttefiklerle harbin 
ta kucağına atacak; ve harp Al
manyaya karşı oluşundan hiç 
eksiksiz Sovyetlere de teveccüh 
edecek, zaman ve mekfinını bul-

ALMANYA • SOVYET RUSYA 

muş olacaktır. Ondan sonra 
Sovyet Rusya ve Almanya so
nuna kadar elele. .. 

Diyelim ki ekşi ile tuzlu ka
rışabilir. (Almanya - Şovyet 
Rusya)! Diyelim ki ekşi ile 
tatlı da karışabilir. (Almanya -
İtalva)!. 

l'akat ekşi, tuzlu ve tat!ı ay
ni zaman ve mekanda nasıl bir 
terkip kurar? Benim buna ;ık
lım ermiyor. Eğer İtalyada son 
bir ideolocya vakarı varsa bu
na asla imkan yok. Almanyada 
hiçbir zaman hakiki bir idco • 
locya hüküm sürmediği için, 
ona havret etmesek de olur. 
Fakat Nazizmayı emziren ha
kikatte Faşizmadır •·e Faşizma 
hiç değilse bir ideolocya göl
gesidir. 

Bana öyle geliyor ki, ı:ünün 
birinde Demokrasya ve Lihe -
ra1izmanın bütün zıtlaı ı. bir 
havanda toplanacak ve su ke· 
silinciye kndar döğiilerrktir. 
Fşizına bu haYana girerek mi, 
girıniyecek mi? Onu, bir Halik 
bilir; bir de sinyor J\Jusolini!. 

NECİP FAZlL KJSAKÜREK 
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eı- gun tram-
tmrı:nek ımecOO -

bu bed ha-
.reke a:tit;otıı'Jlel'Ji. Qrlmwfi, on-
lar, Wı, fazlasile 
çor \y.apmı.ş ok».Yorlar. 

.A!kşam ~ Eminoııünrle ibot 
VfiY 'm ~ 

sıkıntıyı düşümin! 

SPO CULAK 

.MISmA GİDİYOR 

Alman P.rooo:ganda Nazın Gö-
be • so soyl nutukta: 

- Sonuna OOa.dar hsrbroecegız, 
~ or 

Bu: «Sonuna dar. tab'r de, 
g ıı::p b r ibare oldu. B aflar da: 
c&mun .kıadar 'bitmuf kal ınz:. 
dıyor H ·aten, son da:ki.kaya 
kadar bitaraf oluyorlar, sonra da 
· liı edili or . Acaba, .f. nı-

Şehir meclisi binek ve 
yük arabacılan için yeni 

esaslar kabul etti 

Beşiktaşt ki Rum 
mezarlığı 

ya, ha son ya kadar ruır-
lbcdec k?. r. 

ut ' nn kat'i zaferi ka - ~ 
zan d kaya kadar nu?. B Jediye t h il rl rtna 
Göbels h Jıdır. o d~ d n n- k verı"lecek 
ıra, zaten, Ahn.ınyanm ha.rıbetmesi 
~ı.zdır. 

8 le 

Hazirand n itibaren han
gi teşekküllere ne kadar 

yardım apılacak 

ıAnc-aık ıtıaımiır ~ a bil:M:ı 1leı om-
da'ki dı.iıkfkan ~ ....... ,,--®en ıt:aıııs l 
olunacağından m ~<ııt 
lklamına da 50 · tra komı !muş-
t;ur. Dayak atan komiser mahkemede 3005 !!l!l..IIMr.alı cürm~ !Jrnnu. ==-============ 

nu un te tiki lı.a: kı daxı ~ 
nam ıy ı?t>nd MıeJi mı! 

- Gönıd~ er. 
- Tamamen umaaın cım? 
-Evd.. .. ~ 
- 15 ıncı m dde~· okuyorum. 

Burad meşhut su~ maznuıııl:arı • 
thıÇbır , kara'.k:otbra ~a-

tıl:mad.an ıch>,ğr.uca mudlre':~ 
ğe ıgörıderilmtsi iizuı .. u.nd::! .,..__ 
sd -er. Nıç.ın bövlc yapma:bnız? 

- Sabı!kasını it'!tlcik v-c t€i3bi1t eıt-
anc.k J n iıkmci 'beye .ı!Önderdim.. 

- Sah kavı müd umumilik wt
~ et :ır. Bu, s.zın vazif rz deı-. 

~U'. 
K ":i fı t ıbu suret.le zapta cçi-

r ın sonra ınüd& -rumumı, şo-
:fj' run pol Melnn€de ıaxar iben 

a ı ih fakat .amiser kı:n -
d Eıtt\1tinden bu ceza~ 

~ .... ......,,men ıına, lbir vata.n-
d aıı ka N cati 
mda da anu mum kçe 

o. d N"a açılım sına 

durak 
O obüsler, {' ~ loğlu yo UfUDU 

tırmanırken, vi ..ıycl önünde yo
ni ihdas edilen ır dım~kta da 
duru orlar. I}•' 'ı:i de bulundu
ğuı uz bir otoh i hu durakta 
müşterisini- i . j.. • F kat, tekrar 
harekete goo· ı k ~n, bütiin yol
cuları adeta .. z.,Jc~ e uğramış cri
bi sall dı ar f • !lı ba dc\Tilebi
lirdi. Şoför bir hnyli ui:rr tıktan 

50nrn arabayı .. · tc geçire -
bildi. Ve bir .... h.n da söyle • 
niyordu. Anladı.. ı., burnd du
rnk ihdas etmek h-1 'ıkelidh Za
ten, araba!ar l a eski şeyler
dir. Bu işo brr 

ed ·lir mır- :ne y ırm 

Uıa .mı in~-

"Mehmetçik,, ahi 
İstanbul için, kı} metli b ir mev

zu üzerinde, \ ilayct ~ c belediye
nin ıniıştcrckcn cttidlcr yapma~ta 
oldugunu ögreniyonız. Talı.ıkku

ku, bu ehir içi.o, en şerefli bir 
hizmet sn~ ılacak olan bu ta av -
vur, hır •Mchmetcik:. abidesinin 
dikilıncsidir. 

Al knd rl nn ü desine gore, 
İ tanb1t1, ıbö\ le bir ubide d'kme
ğ r:lr 'c ı ş bulunm tadır. 

Şimdi, knhTa an Türk ord su -
nun şerefli m z' i ~e çelik halile 
mu n ıp bir m vki nrunmnkta
dır. T l u, hı ih t şehircılik mü
t ı .... ları • :lı dan lınllt:dile - ı 

ce ır ,. } ye t olmak lazı dır. 

Bu un arp chirlerindc, meç • 
lıul "ker r d i vardu. Bu fibi

en mukaddes ~ar-

daiınn 

birer ın~'alcdir 
l~i ., muknddcs varlıjb 

c c k abide, tanlıulu 

u liyccek ve kıy-

RF..ŞAT FEYZİ 

Ye .. 
1 

1 

• tı..ipl~i:zxie dev~ 

l1 a Okll'} :n t } 

El tramvay ve 
·1 üuelde yeni tayi ler 

* Dün Yun n tnnd:ın ri -
mizc bir seyyah k _i_;les rıehrı .:ili . * Y.<ıınn İskı~n<lerund tahriri 
nlilus tecriıb ... s' ya.pı a <.iıHı . 

Ba.kmköyu..,dcklt tecrübe 
mayısa kalımışt.ıı. * Halıiçte ~a olun cak b i -
'\"U • tC"rSane 'Çin kiır İngiliz fir -

1"1:ut ib k nmı.şt Va-

o• 
un ·n su asında 

ye ~ B ~HAYATol:an b 

• n ç ı 

u ELUB 

• :ı o an kuvvetli ve •rı:aı~ 

İlavetr: : :EKLER Jl:RNAI, s'Jn dünya v-e h~ ha rad! 

Bu-rün saat 1 ve 2,30 da ~~1!1.ı anattnclıcır ... 

ti 

y Sinemasınd 
Bhyük bir aşk. .. 

Zafer dolu bir hayat •.• 
Sevilmiş büyük bir adam ... 

LI KOLN VAT AN KURAN ADA 
Fransuca siizlü büyük şaheserin Baş Rolerinde: 

HENRI FONDA - ALiCE BRADY 

k 0-
ngiliz 

:kın 

• film. 

Amenkanm muhteşem dekorları arasında çevrilen bu höyük 
Fibı e ABCAHAM LINCOLN'un ıhı) at Ye aşkını göstermektedir. 
Cid en ör ccginiz ve ftl'kadaşlanaıza dR tavsiye edecemniz bir film. 

İl veten: FOKS JURNAL son dünya ve harp Jınvndisleıi 
Bugün saat 1 ve Z.30 da tenzilatlı matineler. 

y sinemasmda ---
el ve büyü • fil birden: 

: 
f 

L Gi li Teş i at 
LLOYD HL 



T S L G a A P - 20 NtsAl{ t Me 
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Al--..nlar arvik'ten 
ha_·_ d kactılar 

rı - mt"ı tı• d..-t ı ibarettir, mffbritıia nı.m;·ıa· 11..,... 
,. İranda bir İ dl "sarlar idaresi kuruluyor hallır& Ntwoeçte aıı - -- '*" vik -ı-.weai E• ~· ~ 

'<Ilı 2o ıt.M....d~ td .._ ~ıcıe- Ch•• ........ ='" ,,,_.,_,_ <L--d-«.,.· '-'- it' ı llıı . (A..A.) - M..ı""1 Na. .,...,_dair !>iT" ka7!111n lıi11Vı4M ~ _....tı; 1* ~ rie1.ıdt ~ - d' ·~"--,, ... ·~-.,.- -.. -
1_ ıı..,.ı.;_..._ biti.Mı Uıhiw. ~ır. Bu ':"-"'!""ıa,., şVmdı1fe tirilmeıi w... btr ... ılyar ,...ıı UM- ~r. YÜ KLl(}l c<kce güıodiiz aa.Mllwt inie"" F. IJ Oevdd Rqit YULARKJRA ~rı llirı~:-·~ . kadar 11t0<Jıteli1 #etler tanfm,. ..,... D ç METRE KSE NDE ecnebi ......Uleri~ d"'°'°7ı loala • - - -

""t•ıre,, bw ~lciit iJwla - da1t ~!melae idt. Maliye 1lill- N etmi,ştir. BAR1KADLAR """'4n filotıll&ıan...u> ~ f!Cfeıo~ k ad k del"k 
B L<mdrn zıı <Huwn> - l.rııeçe.. ~ seıamııyonı.ı. siz biZ'm f)t? ı ı amanaca o ar ço ı var· lçikada yeni harp vergileri konacak gelen habe..ıer., f/Ött. Os1o ile Ho.-1..natetr!ci...u Fro,..azıa,.., v;ıcma- k" lk ed ha l k 

il ls nıar a=ıu<da Nonu:çw.e,. üç meı- toµrııijır.ı, Nar-ceç t~ım nazı 1 J, i Önce Der eD Ş anaca ti ~"iti :1 2ıl (A.A.) - Belçika J ce lnınpbn ilışa t'llilmek ii- len pvrctlerin malt ve ilctıAAli re yiiJ:M:kifıiııde barikadlar v~- z.ı~ kttrtamw:k ~ ki< ı • 
llıı a;ı ,!l.ı:zi.ot..kııtoli ~ ,......, oldl.:=u ve ecnebil re kar., ve~leriııi ıröstermi#ir. ık ııetirm~. naajıvıw; ordulnnrı "$darıarı... Vergi i~cri e Zavallı :&eşit Paşa, bir miktar 

--~iği !>h u.t~ bif • ı şiddetli kontrol ted rleri alına • H~t memlek<ıtten 7ellİ DANlMARK.ADAKl İSVEÇ ııız.• halde ı'dı" ? iliıt yapmaj:a mu»ffak ol • 
:-.,.. etin hnriClJ'e -.. - •- 't '-""t' b" . ......, . t" ___ ,_ ,___ VAPURLARI uştu Amma, o lkndar çak :ırama-

.._ , y ıl:ı.u s..n izahatı tas- cagıJH ocyı ey_...,. ır.. . u verııı IPIJ"- 15 '>'""""' ve ....... Stoklwlm 20 ( A..A.) - Ntl'l"Oi1o- J>a<'ak delik vardı k'ı, u yamala-
"P ~ • ki uk "-'-- · kıs da · · t'"--'-- t Stoldıolm. 20 (A.A.) - A'9ıum - ,.. _.__ '--~ t·-"''·' ıı.;""'; ini kydetıni tir. 1 Ba,ve ·1 n uıınn ...,... • n SOGra yenı "' uu~a e • t.en qele.ı lr. eç!üerın ~ • e .-.:, ...-:::rrna --.U. pa - nıı. Jı~nciene önce b~lanıak lıl-

-.• ·I ınüteakiben, y.:ni to- mııııla Belçika arafından sarfedi- ,·esaül eyliyccektir. makamları, Skagerrak da mı:yn göre bıı {lf hnn Nrm. eC>ll cliğrr kıs- ~ık gibi dertleT ~ &ŞllUf- zun. geldiğini bir tilrliı ı..ostiremi-
0 1 R h d d d • k •1 • diiküleıı sah "' .şarkında b1ılu • mı aromı::la irtibat kesilmiştir • ken, ';illaimetin başw.1.a ir de ;vordu. Altı ayda b:.r maaş verile-' . \'yet er omanya U U UO an geri çe J mıyor nan Danimarka limanlarındaki ts- N rı--ik 1J<l ik Jıclıftde ka.çaı Al- •v g> talısıli ~c • 'i'=cl.ı. crkti. Eldeki para bana da lifi 

~~ 20 veç tıapurlu.ruım d:nize açılma • ma 1.-ıt alan tarafrrıdan 13 Rl.A,._ Vergil .. -rlıı tamıiliılu-da "gôrUltıll gelmiyordu. Hükfuneti tir tar-.ıi-t.ı.._. (Rcıd,Jo) - T~ cıja- ı terinin 10 kilometre 11c7"i çek'.'meai 2 - Cemı.bu şarkid.e ."" Avrııpa. sına ll•İ<.>uııde el.mişl.erdiT da tahli ıe ediımiftir. miişl-ülat, ıııal · ltrl rinln bpı- tan memurlar, b"r taraftan da ci-
·o'lrı edi:ııor: . . 1 "k 'men b. da serbest kaldmak ·~~n J "°" · NARV!K MUHAREBESİNE ınru, ,ındırnn nı!itea lııı1criıı ıaü- heti a~ye '1kı~lırıyonlu. 
l . ' ıçwı Romanya "' 

11 

t e " an- lar!a bır anlaı.-nıa tcklifı~ bulu- İŞTİRAK EDEN !NGlLiZ AS1.::EP Tl\ŞIMAK İSTE!ı1İYEN tevalı sız anmaları. hiôk<'1llct J..- · 
'1! x Ibrahim Pasanın da hakkı ,,..,_ l«lutlarıia bu!uM!l a.•irer- 1 !aşma ı;<ıpıldLgım. ııuidıı.qunu... DESTHOYERLERl N~PVEÇLİ ŞOF·JR!,ER salannda. memur V" a:;kerlerin ılı.. •Önümüz bayram. ,\skor sn-

b fngiltere'nin Balkanlarda gördüğü tehlike ı"'L~~o.;,_~;o ~~~Ei~~;[;; F~ ?~T~ 'r.~~veçı Gener~vo_:ı j f:~ ;;!:11~u";.:'::1 :.:;. :ın'yhe:,~ j !:~orb..~~hhiıı:re~~~ 
°"'llııı 28 L_ • b mulıari.ple · ıı deıı • mafreeefori förlen ceııhC1Je .A'man kıtaatı kesın bildiği ve saltı at devri i,;in da mı•tas:u-nfı sıkr.;tırıyor ve ma-"- • (A.A.)- llöyter. ..,..._ I leri n . .-zd.iııde_ ulun.an •i'l"Bsi mü- ra:vetine mani olm.ıığa nıuvalf: k_ d"" L d 1 -~· t~~,,. ,, a 

11
, -·bur e'mektcdı'r. I memleketin her l:öı; "L·· •.. L. •• • • • 

'

'."il''" ıı t r· kil ı drnda ,__ b --·~•- A bü un on raım ııe m••te,...ır. """' -· ·' , aşın ı .. once .....,re frvn."lU ıstı -.,ası ınehafil". "-ber'--'- messı eı·ın ı ı ~ e ..on onr.uı, ve n '>Urnn: vnıpamn . .. M f l ' di'·~d o s-.1·1l:ı.n gi 
VllJn v<•u ... ~ k:ı Alın ti ıtaı Winston Clıu,chi!l, amira!lik bi- ıüw•ıı t şo örler ö d·ü.rıı.:müş • • yurtlu. ıc kamanı ında İngiUeo:e • )'llpılan "°" j<onfenuWa.r üzer.ine 1 snn ne anya, ne e ya . d b ı ı , ku O."·da • detıı· bı·r hcyec·- üzerind" fazla durm da d 1 ~ • ....,~"-da __ n.. ,_, ___ _._ kb" tikler' . _......, .. rl tarafından tehdit edilmemekte • no.<ı 6niin e ahriye!ilere hilaben " .,. • - giirmüv. oruz. Anc k 

8 
e ,,..,. Da .-Ut altın ev et mcmu t.._ _.u ,_,,.., ~ "" '° mı ., ___ ...,,., ar • ~·- <>~--- aJ ·h '-·- b fil" -~ bı'rl·aç sa·• ı:nıı'-•· - r ·-""-"'·- U:!andı•"' 1' adı.-. ı ._,._ vapnıak, memura.· •• 'l?ı . . - . . ......-- n<oaen e~ .... me a ın -Y- • - - ~ • ...., u• ~...,. ... ..,,- ~· işi rinin diğer asa ş ificı; Ü- ...... u 

Q"-1
1 

lllla tucüman .ol• nd- ltalyan sıyası ınchafillcmıı<le he- lediği.ne göre,- İngil.erenin baııı:i babrhıelilc-i a ı-~ıam~tl'T. ı G••tıeTal 11e.,,.ettiği bir tebl ğtU ı ~erin 'e ne derece n · · oldot- •-Biz maaş vettmi~·oruz. Sis, 
Q dolayı -ınmııyee lıoe • ya• ediliyor iri İtalya, diploıııalik [ tehlibye k&ql tedbirler almayı Bıı müfr'' Ter cHard11• muhn • I:• kalxıhı..t;n cetec; dıye tav~f et- grfuu göstermiş olm k 

1 
ıtı., t .. inrrdm ırelizııe lum:ıılık yapın. ~. Maamıılih ay11i b..s.eti sa:venıde Avruna hariri- demiş eyJedlj:ini anlamak mil • bine me,.sun u:kriben GO l:i#uı tl - N llT•Ç ııskcrierine trettüp et- I itim Pasawn iki ı, ııbunn net- KarnlRll:l doyuran!. 

eeaıoıı.. ki memleket • J nin Akdeniaıle ve B:ıllranlara si- küldür. !=========================== ı rediyonız. Danektesı başka ne ıruııuı •fa<l. 

~~iliz; Fransız 
Yük elçileri 

Jtalyan gazet_leri 1 
H 

U6tnn tetbir 
As er Gözile 

Ce heler 
22J b eicailircii. Yen.ı" SU a•' - Vesıka: ~o. il B. -

R ·ı p B •nn' e Reşit Paşa al.bayet, fırka ku -
eşı ~;a 8 ~ mandanın• arzw1t• vechile hare-d • t • , Ef»rı<lımiz 

·ı· an ıç 1 - ke~ mecbur olmu.• \'e ilk.önceci-cVe•gi tahsil ikolJ nı:ı.ı. iştimCi kuvvettir (1 1ae1 ııahUedeıı denm) 

Cl lnl'.i B&kiled•n devam) 

it. geldiler 
Diğer ttıro.f1;ını ~eiırimizde bu • 

ı......;. m:-hdttı mikıanlakı İstıeÇli
!er ele ..yni suretle y "rtLanna g>t
,ııektedirler. 

(B11$mal.aleden dev""") 
mühimlerinden birlni lkaz:ı..._. 
tır. 

dJ h••hd d La fazla nlınajıa 1 
mecburdıorlu, 

Alman a.- • oıveçten anrak 

Y rü""A ! uhn}· okulunun l2 inci 
t.:\ ... ui 1nuvaffakiyctie bitiren 

li< nç ı..oay ııaınzetlerimiz bu~ 
.ın Cnmhnr,Jl't BJ,ides! 0-

awo;uc JD1 r~ı;im Y'lı nuşlardır. ~ İlti sefir bu akşam 
t 11k•rayr gidecek 

·' hu:kcımEıtı w:aıtn~ Pa
-~ edl' ,, Fn.n!;anuı Afr 

ı...~' elçisi )ı{~ bti S&-

~ .. ~ ~ 4le ş:iıri-
. ~~ Fnınsrz ~ ve 

~ t:ırafuıdan i::~-

~llsa h bir Çek 
filesi daha beldi 

Lorıdra 20 (H!Ultsi) - Tııymiı 
ve Deyh Telgraf gazeteleri, Al • 
1 :.anyanm İtalya:!l>ki gı.iı 11Skeri 
fotdO!;e(in~ . ehemmiıteııe balı • 
ııet'lnekte ve ltay<l!ll kendı !et.ine 
harbe sii.1-üklemtk içi1l N[~tığtnı 
ıı<IZIRClttadır. Bu go""te e göre 
italJiıuıuı btitün zı:ı,.;n sükılt ve 
resmi tehleğZere raır-, yakmda 
bir h"1'1'ket.e qeç ınerim muhtemel 
ı;ı&rmektedir. 

İtalyan ~ıızetel~ri11de Alman:ııa
ııa karşı. tevecciıhkar .efriyat art
tn1$, müff;efikle..e kor~ ise teAJcjt. 
Zere kuV'!ıet tıerilmiftır. ---... ·--
Stoyadino\-İÇ 

(1 lnei -~ dena) 

Stoyadiıtotıiç'in e1'i1tde s.rp • 
Hırvat CM/.aşm.ıuıı ve lıükflm.ıtin 
dahüi ~ aw. iade b~ 
birç<;lı: ~mekr ı:ı..!wtıı ........ 
~ ..... ~ altmda 

btıZ-..n &rp l'Odik.al parti.mıe 
1l'WlftS\IP ~ ..00'"81<ınn evle -
rinde • am.tı""'4Jar vapıı.,..ş ve 

Ronıanyada <Lı Maj e Krodpı 
tuttuğu birlik yoln i~ verici 
mahiyet ifadesi i~ind '<lir ve ı-
halıle Rumen illi vahdeti iiz&. 
rinde müessir olmaktadır. Falr.at, 
en büyük ,en üstün tedbir yukan
da da işaret ve i:r.alı ettiğimi& gibi 
kavvettir. Kuvvetli bulanmak ve 
gafil avlanmamak için de şiııadi
den harp kapıyı ç;; lnuş gibi hazır 
bukınınak ve bu· hazır'Jğın feda
kAıılıklarını g~ç dahi ol"" ikibam 
etmek gerektir, İdar<i masla.hat, 
bitaraf gWünmcl;: knygısı ve te -
sellisi emin olmı.k gerek k.:, ı..ı. 
güa DLilli hlbıyekre do4mandan 
4alıa ~ıwJır. Ilar i önlemdı. 
ve batta lkfebn~k için ondan ko:k
lılam"1r, korl.ıı:ııdığ':nı göster • 
mck iç'n de ha fürJıl ~l a -
nı.ış bnln-1k !'2..., <lır. 

E1'EM İ7ZET Bf:NİCE 
btmlardaıı bazıları tevki( edilm4--ı 
tir. 

Alman tara[t"rlı~ maruf olaJn 
Stoyad:ioıoviç'in ıerf..ifi Yttgo$lav
ııada, .....,,,,leketin dahili emniJıe • 
tiıoi aldkadar eden mühim lrir hd
cHse o1.arok tel<lkki edilmekta:lir. 

3,000,0011 ton ~adar ith .liıt yapa • 
bili~·orlardı. Çunkli Nur "-'teki do> 
mir ccvh ~n·n ta~\ı1ti hu kaderlık 1 

ihracbta miti cdebiliyoıdu. 
Bu ral..n 1 d~ ı:östcı·ir ki Al • 
marJor i in orvcç toı>rakları ve 
Narvikin .,...!ı i.:eti f:iU önümUz- ; 
deki altı , ık deınır <evk.iyatı ;. 1 
çin değil · . Çılnlı.ii z~ııırin L.•eç 1 
df'ınirinin ihraç i~kcl~i ö
nümüz y z olduğuadan kıt 
iskelesi Narviklen Bot· 
ni körfezi deki İsveç li • 
maw Lıı ya geçecektir. Botni 
kerfezi yohı ise Alm3'ılana en 
emin ve .. de iz yoludur. İa-
giliz f.I • baskın ıekliaıl.e 
dahi oralPa ı:i mesi b.-klenc1UCL 

Biiyle !la~ halde Almanla -
nn Narı; e ,..,...ıi'lderi büyük .ı..,.. 
met ~undan ıleı" g li> 11rdu. 

· ~veçtC'!...--; hiruva dcıııir havz· '":1 

yaz iske!o., ol Lulctya ulJu:U 
gibi kış ıı;.;;desi "lan N rvike d 
demlı.volı ~ a(lı&ır. Nanik lınttt 
dah.a kı.u. l.u1ca da.l,a uz .. ndur. 

Narviko 1 - lı.ıın ol ı.ı millet İs
veç dem:··ıılıı :>evk.iyırtı.na lııük • 
mdmek \ az.i,yelindcdir. 

t le, Nor••t·\1.t; i kıCal.ırıua yardnn 

1 

AJmaı·lıu •ıuvıKı kaybclnıek-

B go-n TAK s M Sı"nem d li&Ciim•Ellllj':!I için, L ·~ ...... eebrl sevkiynta da u asın a kolay kol .. ; gıri,cmiye<:ek hnle 
Tfu:k arti!lıe.tnfn ff Türlı: sinema san'atmın büyük zaferi olan dii~müşl.,drr. (ü11kıi İsveçe ya • 

A L 
• pılacak Alınan ihracı ile • 'arvilı.-1 L M Z teki İn~ila r~ \'e hava kuv • 

vetleriııin yanıbaşl:ınndnki de· . 
mir maı! J ·,,c rullanmalan bir 1 
olur. ~:;;yaFARU~ KENCE~~CVA NO P~Ü~~~~:HAUL~AMJL~is 

............. Türk poli intıı ' ôrakile tertip ve temsil olnnmns zabıta ve cinayet romanı 
Alıru.nbır 1 v<OÇ 3ahil'e.riPJn mfı

sait ve derui• BJııdcnlcrine en J &

km nokta. nn ı da l ihraç J'E.P· 
salar, NH vi.l.ıdıi İngilide Juıdar 
Kiruvaya • -akın olanıııclal'. 

Barlar, meyhaneler, 'apaş"", batakhane 'tt 
EKIFR .JURNAL son dil.aya bandlslcri. Ovun saatleri 12 • 2,15 - (,30 - G,45 suare 9 da 

. YAGIZ No: 89 

G liyor 
~)'tamz denin Aklı Fikri Biran Evvel 

Ista bula Dönmekti 
taht .. lbahir meselesini hallede -
ıpe~eniz, rnpur yerine i!;tKlanızı 
kabul edecetiın!. 

Narvik c.u "okak mnhar bele ~ 
rinde Aln n demir' İn mut.aı! , 

bulW.n ay<'ılmak; hususi blr emirleı dcratı çct<i:"1ı)·or. Alnı n tcbl! ·- ı 
Berliııe sürgüne gitmek ıvMiye- leıinin eJııcııı !ittikten swıra Nnr-
line düsen Bayraın:zade Berlinde '1ki gind a:.;.ürmem,, çalı tık • 

k k··- 1 1Da ~lanıı,yın.... ço """m!'dı. Harp zengi:nin!n -
aklı, fikri lstanbuldaydı. l\laama- A TİH 
fih a:vnldıih gün bu işi pıışaya ha- Tofrlluu .. • 

1 
,, col"ııitmı 

her \'erenin kim oldıığnnu tah • .ıan ~ Öoür .ıilerh.. 
kik etmelerini '51ediği arkadaş -
len. Bayraınzadcnin bir ay .süren 
kısacık Berlin ikametuıdo boş 
dıırmaınışlar, arka arkaya yolla
dıklan mektuplarla iş.ün içyli?ünü 
harp zenginine bildirmiş] nli. 

ACELE"" TILIK 
G~· · ş k loora ,;alon <tak>

'Tl.t 'l>iitu~ tt!enüatilc 25 nis&n 
Per.ıem'be ııimü satıJmak üze
re Sand 1 Bedıestaııınd:ı teşhir 
edilmetdeulr 

u ~ • ede olmldıuı ınezuıı "" 
lan ~.:00 "ıbay saat 9 da ö !erin
" "sl.ı. ri bando olduğu haide 

;ı ::nınhuriyct mey ıtııına 
• aşler ve ıibidru in etrafında 
~r mı~lnnlır. 

l\ :ı.ıe saat 1 da .b<.ı> bir 
ali" an ,;,ylcııcıı İıiti&ü.l marııa 

i h 1
··0 nı - ve Taklıiim nıcyd.a .. 

"- r.ı ol<lı ran lıinlerce hıtlk; ı:ür
bii• .,. kdıraman gcaç.lcrinıjzj il
. r ıl!u larile •elimlanı~aniır. 

B ara<a abidt1e ınezualal' a
i ril.tir .. m ~i kon uş ve 

Tak ç kwe nıuasim.i ya~ 
Me 11..om"taıu ôefteri malı • 

~tır. 
"ZlıNLAll NUTKU 

B f«kiJ.eu de la.Y>._., yede,k 
l>ay okulwnua yoRi ıne&Ullf -

·~da ~• .,7 numaralı Yılmu4e
'•s ve gelerek: 

n ... ;..oıırlen hür, ''aşarken hü.r, 
: l"r1"cn hiir ölen bir ınillelin kalı
ro;u'U komutanları. cesu.: evl3t-

C'l!< ":lP>ot bir vab :fa, ok şe• 
refli bir nzife.ıin kudsiyetin; ~ 
omu'.<!arnaıza aldığımız şu anda 
• 1 ~,rz iıılildiılmizin gu1"11rla 
ııer•ı.ıest, 'ücutlarıruız asil kanı -

ıı.:-ı.a •evcudiyetile f'lll'Sllouyıuı 
bu kuv ete sahip, ve başlıınmız 

lJcrin yiı<:elik gurnrlarıı: J fııi. 
kim olanı k yapyoı-ux.. 

Di) c 2şlıyan hararetli bir au
hık so l<mq ve: 

<-- R-lün dünyaya haykırarak 
nd i ·ıy ruz. Kıyametler kopsa, 
ufanl:ır > ağsa biz Türkltt mede

ıu ve Gr dnğduk, medeni "e hür 
) , ,r.,, ve daiJna böyle yaşıya-
ı... f:,. ....... 

Cünık erile mezu.ıılıır adına and 
içmıştir. 

r: ..hare htaııbul Komutanı ve 
mek• cp n: üdürile diğer hazır lıu
lunnıılar: cı önünde bir resmi geçit 
rJpılunl mer sime nilıav<>t ve • 
rilnıiştir. • 

· .ı 14,5 da da dipknıalar meı.-
l"P'e rasiınle dafılılmııktadır. 

---00-----

0tobüsçüler biletlere 
zrım istiyorlar 
nb ı.ı. a!dbüsçülıcri oo.auna 

A:n.1<ara:, ' l!lıdcıı. bir hC'r\Oet Dah:ı -
VG<ııl..ıtJc ttır:::ıaslanoa baş • 
=· 

Otr'1>ü-,,ı:Hcr, benzın fiotlarnun 
"llii')n kıpkmDlll kesildi.. Pıışa

ya cevap vermedi. Çiiııkü verecek 
vaziyeti yoktn. Baş),uınand!Ul v&
lıfü işi keslirnıe tutuyor 

Bir ayı iple çekerek gıl(Iİ.-cn harp 
ZL'DgİnJ tekrar İstanbuJa ooomck
te mahzur görmedi. Treııe biner· 
ken: ]!"'-- Dr. tlıun Sami 

.:ınır.---l31 ve dm :ba:zı sob:oler do-
• 'Y :;.J.,_ yan ~ .'l söyli:rere&< 
ıl:lrıet i:=-..ıa- 'Z3lI! yapı.lnı36l<1f. 
~ ~ alriıiis ~ . 
ı:r-.r'..:J'.!<a:l.a:rmın st'k sık dc/!'işllrll -
m.ımc:.;.-oj rica ~...!!ktedir.ıer. 

- Ya ııel;cc, ya istila! 
Diyen bir kat'iyet'~ cevap isti

yordu. 

- Şimdi sıra benim .. Haydi ba- Öksürük Şurubu 
kalun güntinüze hazır olun" Ah· 
cai{ım inlikan.ııı dehşetini her
kese göstereceğim!, 

Ölaıii.rüi< ve nefes darlıAl, b -
mae<ı ve kızamııc öksürükleri 

1çin pek tesirli Hiıçtu-. 

oca.p "'en zalbitaıı, lF , alayın • heti aslı:~eıı.in ma"41nı tevai et-
_,__ m· t"··- ı .. - '"" " b .._ta ı mişti. Zira, maıı,. levzii iı;in icap UJ.U ~ ....... 0 ~~n..., t U ~" d -~U~ 
UızJU ıNlen talitrna, ua Miııa.l&y ed- - tam.Uatın a ...w...i

Y• m-nırlaımdao. ziyade .,..f.a.. 
B&.ba Bey bende'.eı;ne lill o- JIUl gayJ'.et ve himıır<-ti «"•"'-......,. 
Jurunuşt.u.r. ..-..._......... 

.M>ralay beye taiı.ıi.L:, ';)Ubuı:a - Veq; mühllefleri eter her y-
:ıarır.ı teslim ettın. Z ;;.ı e bıı:a& *' 'vil taıbsildıırl:rr yeriDe ,.,,..._ 
İ<,'llı de bir nıüıwq> zabıt inU1ıap ta.ı:ı.la brşılaşınış olsaydı, me • 
etm€'s. kcnrusme ten,,.., eıUdL mnrlor h<"lki "' akı a.vda bir ke-
Tclısıliıt miıkt.arınm tanıtı- nı değij, ilö ayda bir defa maaıı 
mıı lbildirilm.!'00 de ııci l~di. p.,;.. aimak .im.kinBK balabikttklerdi. 
tıJı. mirimımııa;J.eyhl<! 1: ':müza.Jr.eıre Bir vergi mükellefi, sivil memura 
.iceh.ııun icrası ~ını~aine mü- •ıayca atlatabiliyordu. Fakat, lı:a 
tıevakkrfltar efenOOmi tz..• 1 p...._na birçuk ın.kerle ıa.lıitan gel-

Fl'r'· brahim digi ve (hiikuıuele borcınuı <!rl) 
üiettiıi umuın;.ı ı.m gelen bir dediiıi :ıa.ınıın, ı.u heyeti atlaın'* 

emirde: llelav olmBy...tıa. 
•Mutasarrıflığa, vergı taıaı.ili bu- Vergi t:.lası'1aln11la bu d rece 

sasunıla askerce yud.m "ıı-i. nriqlıiil:i.t varken, ve hJkinncfuı 
b*lirilmişti. Fırka kaın:ıııftnı .tı.- huine-iodeki ıa-a memur ve mü
nıl:'ın P~ bu Milh> 'a:ı811111n1&, tealılıit me..,nı biAe karşı.lamıya 
~t Paşa ile bilm- ... a.lı*- lı:i.ft ~y~ im de lüzum-

ta skerle ~!llaf'ı mı 1 m: IAIZ yen para ııarfctmek n:ıeebu • 
blmı~lardı. Tah.&il m........t.nııa ıi!rcti ~ Ulan Reşit -şa 
miikclldlcr para ven , anl11. Ba - ~ok lıoa gilııi iıılm'e lızülüyotdu. 
ııuretle qe biraz da ceOiılo 'M teh- Birl<aç tefrika iinc• de lı:ısoaı 
dit karıqnuş oluy<>• u. .,_,lısettiğimiıı ı: 'bj sık sik llıık.,_ 

Paro .. •lık o dere< e~ 1'11imuştu 4<myaya Flip gidaı ecnobi ııey • 
ki. tahsilata çıkaeal.; t ve za. yahlarua, miı<y-erlerin w ıaze • 
bitaı:.ın yevmiycleriıri ...:meğe bi- teciferin seyahat ~.R&Slllna refıı • 
le iuıkin buiııınıJ<ır- ·ilan sol- katlerine bir aç janclanııa vermek 
dan para te<'arikıne r lı~ılıyo'nlu_ zarurdi vardı. Bu jandarmalıır.ı 

- Ves!k : No. 14 - ıitahına güre ü~, beı; veya on gi.ın-
Reşit Paş~ ha <tlrrice k vevmıyeleri peşıu verilmek 

( l\l~h.. -emdir) )azı mdı. 

cEfendfnıiz . Son Zll.."11.ınlardıı, ....tifettişi. o -
•Dün akşam Şeri;( ndi dal- muıniüğhı li&ıuıde!<İfo lllalı.edon-

lerile de k!oo tııık. B, tabi bugün ya havalis ıtı gczm<'i:e ı:eJen Ma 
mcs..'ieyi efendlimizıe a. er. H~ ten gaze e.si mubarrirleılnden 
nüz maaşı uırr umi ht:..undıa blır lılös ·ö Payeris İ(İn hükiımct bir 
enıır ve ır.:de teblı;: o r..nw~ !ıayli j:ındırnwı yevın;,..,,., vtmne
ve muteahlı.itleri!n d...t Lrk..; kapı- ğe ml"Cbuc olmuştu. 
lan:ıda haklı sızıltı.va \,~lAd 'k - 1 Ecnebilerin refakotlerine eri--
Lı:•na ll.8Ziai'llll, bu İŞ10 ..ı:ıama - h jandarma ve sih-ar"lerin ~·ev-

nda ı:ıaranH' hen•jT. k 'fı m3k1ıo.-- m •eleri her a~. 'bir bayii vekün 
C.. ted::rik edueme:f'" ft~1-• - • ' .........,.. !uluyordu. 
ıınaktadır. Nıııkrt me udün umum 
maaş İQ1'I ~ie lk.İfı;ııy<>t edi>m! -
yeceğine göre, ilO< ( vvc><ce yıtlnız 
Ü..'Ilef'n ve zabitana \"e cihet! mül
ki ece meınu'!lm h h'l<iar:ma~-a 
bır maaş veltilınes.i ve .mütcahllıı
lere de canlıca ywu ~z b1rı ılı:un

1 
lki~~\ 8Kı~~m 

r.tA.KEOOllı'YADA YUN-'lli 
___ K=OMİ'I'"" _ 1\LAIU_ 

şa yakın bır ni&bette o..)'.tra itaG:na- • ı • ı • ı • ı • • e • • • ı • ı • • ""' 

:n::saade bııyuru.ıı;.uıs ~ göre Gazeteciler"mizden bir ıttihaz allfniş musıl' bu talhlr 

nıur sanırım. .. heyet Londr ya gidiyor 
Efrodın ına.aı,..nm <.a tckaırrüp l t ' 

eden 'bayramda ırtası ıÇ111 tıu para- Dost ve Mii:tt.eflt ı.ı z hülkft-
nın o =ana kad..ı- .... ~ müm- ım ,_ ~n "le örwmız -
küJl olaca-ğı ' • a.ati "'c~~ dik av ~ bir maıt!bu heye-

lşte ha.le göre ~..t:eai iıciıza _ · iz Londraya gi<lcc ':..: . 
illem ıbudur. Bu sıımtı • tevzi:ıtın G""'EJbecjn ~ C'tin B. Höse -
mü.mkiı~ blll/{Ün )• ,iması mü- y Caliıt Yı:};ı~ riy::s ıt edeod!: V8 

ııaslptir üktindeyim l•5eııdlınız. • bey ıute '11.er ..r.rzetecıcn b:r mümı'6-
F . İbrahim buhmacakıtır. 

Suşon, arlık Paşanın yanınQa 
~anın lünurısuzluı!ult\1 anlo.
tlı. Kırgın bir eda ile ;:enç dikta
törü sdftmlıyaraık dışan cıktı, ne
zaretten arrılır!-en verdiiı;i lıtr 
kararla şöyle düşftnüyordu: 

Diye söyieaiyor, Davustu evin- \ 
de lıapsetnıekle tatmine muvaf • -- Heik1." kullanabilir. -
fak olamadığı hırsını şimdi. aia- 1. ~;;;m;;;;:::;;;;;;m:am;;mi;;; 

BUGON G lecekslııtlz... Doyuncaya k dar 
kahkahalarla gUlecekslnlz. .. 

n şı:ı 

- Bww meydana çılıanp Har
biye Nazıruwı önüne koymaıı:. • 
lllllJ\ bana da Suşon Mıı ..,inleı:.. 

Fakat bn and iciŞıın mliabet bir 
neticeye uması kabil !1Uİ7di? Ru.
nu, llcrl.Jelu hfııt:selcr gösterdi. ... 

ramı; den·n 
i tik mı 

o - j 
ls • 

cai:'ı intikamla yaıb.tırmağa ko- 1< 
şnyordu. 

Tren, Sirkeci ganna ginrken 
harp zengioi birinci mevki vago
IDUO penceresinde boy gösıeriyor, 
uzakta, peronun b'ir ~~sinde 
nruplaşan çojin zabit bekleyici 
knfilesino dikkatle bıtkıyonln. 

Katar chırnr ırmaz ıloyı -
crlar cnla.-a hücum ett ler-
&rka ğı J'OI 

dolaş uzak hır hasr t din·-~·ı,., 

umı v ) 

Taksimıle Sladyom etrafındaki 

~ışla Yıkllıyor 
Tuğla, l\t• -sil)·a kirerniii, bat
tal kala.; ve kııırest.dcr, d ir 
ve saire <uz fintla satılınak
bdır. 

Miir:-.roat ~ lzıııidt:ıilta 
"'2J 
T ' 

'l? .--· "1<>"1J 

fuı · 0 0 ? 

iPEK DÜNYA KOMiKLER KRALI 
HARO .. D LOYD (LUI) 

• 

1 
TÜRKCE SözLti ve TAKLİTIJ KO.ME01 

A :ıa: FOKS D~ '\ FAVADİSLERİ GAZETESİ 
1 ı:,o m: 



• 

• * ... ... 
· mAMILIR SEY DEGIL AllMA BiR HAKiKAT ! 

Taksitte ftO peşin 99 lira ile 
~ 

herkes bu mükemmel ahizeye sahip olabilir. 

t:... w ı-<........- • .J~ •• ..,.: .,,., _,... .. - ... 

..._. ~ ....._. Wı &Osıı+• otıa .. • 

·~ 18e·llı86 .. JDB.·.ıır:ıo.. _.. ,.,., ......... 

Y'aıllh Mm.en. ~.dar meı .. g5bi telak•i edi1e.ı bir ~y. bu9Ün te.namile tahaKtı\ 

•~' • ~ blititrı dünya ıstaıy01t .. nnuı rıeyiyrohnı bilfVr g~ berral akwıt· 

.,._. '-~ı ~ ""1 •hİ'aeM!r r...,,... pııya1oaya t;ılarM~ muvaf-' olmuJhır. 

& •..-.f1-tı • 1toı..,..qm:.ı btr m.U~W BütUn cH&.g.a W.aları Uzerinde eyn• 

~ ol.wo ..,_...ı, .,. ~ 1edeırle bu meline bfnlerce di"5eyrci arasında ıİ· 

• dıfo tesfıur edece~ lte<tyo ten•Y' '"'" bir ~N:a11 olıon 'Minıwett' ' l~arı 

- ....ceM.e1 bw ••dvonvn bu Wdat uc;.t.lı r..,. •h"41bt{eceoıji tintın •• ı.n. 9e,rdi 7 

~ ..,. '°'"' ... ,.+. 4- d.N b.rf•ıtiren bu tekntılı mucaNfftl 9~ "'• den• 

CMlı llljıln .,, ya.kM Mtq ~nma• u9tı11Nflf2 k e" ôı menf••timı ic:.Oıdır 

......... "8'>18ııı -.g. ....,_.. ....... - ~ 
-..... ... ......,_ gelı ~ ...... • ........ ;DAho ...,a • ..... ......... ....... -----....... , ......... •. ... . . .,..,.. .............. ,..,. ~· TEDlYATTA AKL ......... .., . ~ ~ ..._.... ___.. .. -·· 
.... fiiCtf"~ ...... ""'*"" ..,...., oı.. 
"* ·~-- iJllla • .-,.. .... •• .,. .. twı ..aMa~ 

y ECEK KOLAYLIKLA 
* 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı İstanbul 
Levazım A. Sabnalma Komisyonundan : 

1 - Teşkilat ütiy.aıcı ~ ahnecak 1600 talkım miınde.- ve yıaıgtjc 
*•lırwım aç>k elmiolıtttnesi 6 m~ 940 ıpazııırOcsi günü saaıt 15 dıeı yapı.Jıa... 
ı:eıkıt:ır. 

:ı - '.Mnlluımınen ıbedeli 4350 - ilık ~mıaıtı 327 :liradır. 
il - Şaıfoeııı.e, niimane -ııe .,.,,.m Gııonusvıonda ~ülıelbili:r. 
4 - İst:dcU•nı gilrıı "" eaatınde ilk ıteminat ana:kbuızlıan -vıe lkmıu

ut ++ılı ' ille b'ırUldıeo Galeılııı iMambaıne cadıcksi İhralıiın ~ındi han 
bdbtt•i ~ ıg6lmeieri. .3209. 

lstanbul Vilayeti Ziraat Müdürlüğünden : 
1 - Ileiteıuiıclıe lnEWOU!t 1'E!6i:nı nmnuDosiniıı ~l'ıll. ota.-aık ibiT ~ 

ballıa ve diığa- tandı damga OOna.kve mımaralıarı asırı ayn bir ı:ııııma
ıatarı dört yüz lıOt mıtll'8"aya kadar saıp le b<traber 440 adet ağa.; 
&uı o • imali 12/4/940 1ıerilı...ı.en itlllxırıeın 16 güııı ~ eksiol1me
Jıe lıxmıWıuştıuır. 

lı - Damga, beherinıin mııhıımmın layımeıti 7 li:ra ve IDIIV~ te
~ 231 iliradır. 

3 - İhalesi 29/4/940 tarilria!ı müsadıf pazartesi güı:ıü saat 14 dil> L.
A:a:ııbııl vi!Ayet.i 'koooığıroa ziraat m:liıdiiTlüğü odasında m üt~ ko
nıiısjooda YllJPılaca&ıtı.-. 

4 - Mezkfrr drungalerın resim ve şaııtnamasıi btt gimı wayoet zi<'aat 
müdiirliiğü kaleminde göriilebii.·İI". .2002. 

Nafıa V ckaletinden : 
6/5/94-0 pam.m;, günü saat 1~ dıa .Ank..-ada Nıı:fıa Verıcal'etl binası 

iıçiııxle ımıa1zea:nıe. müdiirJ.üğü odasında iıopJıaııeın m'.clıroıne eksilltıme ko
misyoıııundıa 15000 liıra muıhaanmen l:afEili biT a<fu!t ıınüS1ıam<~ ~ ka.
rışl.ırma. ıınaldnesi He bir arl<t müstıaımel filler malk'1'1€Si ve bi;r adıt 
ı:nü;tame] ikonıkasörüın tadil ed ıllniş fuıni şaııı1ııı.aml'Si:ııe l(Öre lkapaila zam 
IJ6U:];W yeıtirlen elrsil1ıınesi '1'8Pılac~kıtır. 

Eksil:tımeı şaırt.ı<ı.mesi• ve tefaTiiaıt.ı bıOOels.ız OOııroJı: malılone ııiliıdm
>üRündıeın alınıabilir. 

MUıVaB<ı!Gıt tıamınaıt: 1126 h·adır. 
İstıekhlerin ıtıekDif melktuplanru ~ t'Enıina:t ve ~ 

~ ymılı ııu;aiok ile birllk.tı.. ayni gıün sıaaıt 15 e kadar mezlillr kıım~ 
maddlıuz mukaıbi.lııde vuımeler.i llizz.ıınıclııo. c3210• cl807• 

Seyhan Vilayeti Daimi Encümeninden: 
1 - AOOııada yeniden yapı1:acaık olaaı (58233) lira (37.). lwruş !keşif 

bed.<ilh on denıhanel.i Bık ok-.ıJ <i.:nşaıııtmd:ao (30000) lfua (Ol) lı:ııruş1uk 
iış kaıı,>aJı zarf rurehle eksilltııneye kaııubnııı$tıır. .. .. 

2 - EksiJtme 940 scınesi m<l()'lsmın iıltiıı<:i perşemıbe ~ sa.aıt d<>
kıuııda viliıyet da.imi encümmiınde ylll)ılacaktır. 

3 - İs1ıiyeri.er bu ;şe a iıt /keşif evıra'kını -ııöm>ek Ü7;ed"e natıa mü
dfulıüğüne mıüracaıaıt edebilir. 

4 - İsteıkıliıleriın (2250) ı?ira mu'll8!kk&t temitıat veıımeleri ve mliyet 
veıtilkıası alabilmeleri ir;'iııı evvelce y aptıiklıa:rı iınşaata muk&bil aldtldıa:rı 
evrakı müsbitelerini dilekçelerine bağlanuılk sıııretile ikindı maddede 
ya.zıh ~en sekıiz gün evvel villıyete müra<:aıat etm.€'1eri I.azııındll!r. 

Poota ile ~.-ilen tekliflerin dış mrfı iyice kı>p:ı.tı1ınış ola~. 

.-------------------------. Paıada olacak g<cı.kıınder kabul edilmez. (3050) 

' lnhlsarl•r u. llüdürlüiünden: ' 1 İST ANB UL BELEDİ y ESİ iLANLARI 1 
Cinai Mik. eksiltme ıekli Hat llk Ke . 1 

DO '.k!iıblu!< ıtaız çuvıılı 150.000 A. (m~ namına) paza.ruk 15 teroi r.a , befeıi 
Bo.kııı.lıit ıkaıpak 200.000 • • 15.30 379,15 5055,33 Kadıköy Mühürdar caddes ınd>e parke kaldırım .iİ!DIŞaal.ı 

I - ş.,ı.tname 'Ye lbaık.alö.i.t ikapa.lı. :ıııürooı:ı.esi mucibince Yt>karda ya.- 38,00 506,61 Fatih 15 oi olkul binaısı kaliirifer da.in."ISIIJ!n ıtettidı . 
Alı maıJıııaıne hizaıLanoda gösıtıerilaı llflU'lılierie sıııtın almacakıhr. .. K€şif !bedel)<.-; ile ilk -tıemiıııat ımiıkıta:I'l.aıra yulom"JJChı. yaz.tl,ı ı:ıarloo 

II - Paııaırlık 30/IV /940 salı giiııııü Kıabatıaşt& mazım ve ııııüba- : llmldırım ıiın.şaatı ve köpl'iiliır cı.m-es.mn ıtecr idi ıişl<ıri ayn, ayn açık 
jlaat şubesinde.ki alıarı ikarnisyomırıda :yıapı&ac~br. clm.ilıtıme)"e O<oııulmııştur. Şartnameler za.blı'I. ve ımu.amela.t ımüdü:rti@ 

m - Şa1'1ınaımelıer sözü geçen şul:ıedor:ı ıpe.rasız allıııbilı'4". kaklminde görül<ıcektir. ih&1e 2/5/940 peı:şenııb. güın.ü saıaıt 14 de d;a;mi 
J.V -~ pazarl:ık iıQi:ıı tııyıi.n olunan gün V-e saatlerde ıteiı:Bıi1 encümErıd~ yapılacaktır. Taliplerin ilk tmıiınaıt maıkbu~ veya. m:tktıup

edeoeıldleri fi at ve ıınikttar ıüzıerillden % 7 !> giiMaaıne paraıla;ridıe birlikte lap, •lhalıe<kıııt sekiz ıııün evvel (Kaliir.if~T dıaıi·resinm tecrıdL ışı IQm nafıa 
mE!llkı'.ır kıaınisyooıa müraoaatlan c3073• miidürl:üğün,;1 ve ikaklı:rınn i~tı jçinı fan işleri ~üdürlüğüne) miira-

t -.GENÇLiK 
2 - GÜZELLiK 

3 -SIHHT 
İşte yüksek bir kremde aranan 
l>u meziyetlerin hepsini size 

KREM PERTEV 
temin edebilir . 

1 - KREM PERTEV: Bir tu
alet müstahzarıdır. İnre 
bir itina ve yapılışındaki 
hususiyeti itibarile yüz
deki çiı.gi ve buruşukluk
lann teşekkülüne mani 
olur. Deriyi genç ve ger
gin tutar. 

2 - KREM PERTEV: Bir gü
zellik vasıtasıdH". Geniş
lemiş mesamatı sıkıştıra
rak ciltteki pürtük ve ka
barcıklan giderir. Çil ve 
lekeleri izale eder. Teni 
mat ve şeffaf bir hale ge
tirir. 

3 - KREM PERTEV: Bir cild 
devasıdır. Deri guddeleri

nin ifra-zatını düzeltir. Si
vilce ve siyah noktaların 
tezahürüne mfu>i olur. 
Cild adalesini besliye -
rek kırvvetlendirir. Kuru 
cildler için yağlı, ve yağ= cildler için yağsız hu
susi tüp ve vazoları vardır. 

KAMZUK 
. MEYVA 

TUZU 
llEll YEMEl<nH SONAR 
KULLANINIZ 
SİMHRTIHIZI 
~NIRSINl2. 

İstanbul Ziraat 
Mektebinden 

• 

Yıeışiılköy <:Wa.rındaıki Ayamama 
çiıf!tl!if( , ça.y>rlarıoın mr.:ılctep V'ESa

Dy-lı<" bi<;Uecek kısının.dları lbaıld>
ye taihminen 700 dönüm vüs'ıaıtı.ı:ı.
~ ça.V>rıın .şarl;ııaını25i ımucibin
ce biQme, lruırutına, toplama "" 
1leıle ~ası iıılıriıı götürü oJ.aca!k 
2/5/1940 perşeınb~ pü saat 15 
de Hmlkalıda ikam mdoteıpteki 
çMltlik id1lJI1eSi,nıde açık ~ 
s:u;reU yle iılı alıee.i yapıılacalkıtıır. 
~ ımahammeıı bedelli 700 
Hm tutarı bu iş için 52 l:ira 50 
kuıruı9!an >baret ilik tem:iruıtı ek
silltıme saatinden evvel m<ktep
ıt.eki çiftlıiik veznesine yatırıma.lır 
rı, k:rolk1 vıe şarlua . neıyi her ~ 
lJ'.lllkıtep ve İstanibul Zıiıraat müdüıı'
'lüi"üınrle ~l> öğııcmnelıeri. 

YENİ ÇIKAN 

SAHiBiNiN SESi 
PLAKLARI 
Senelerdenberi nıeml-eketıiııııjzin !Yfü<sek roğıl>ctini -~,:; 

den kPFmetli mu~i!Yeımiz 'Baya!D HAMİYET'in en son ° 
plAklıan muhterem halkımıza ~sıiY'e ederıilz. . . ıvvf 

Ayrıca Bayan SEYYAN, BffiSEN, ZEBRA BJLlR, N ı&J<lt~ 
SUAK. StffiEYLA BEDRİYE ve Diyarbakırlı CEL).L'io P 
intişar etmiştir. 1 

HAMİYET YÜCESES:AX 222 

Deli gönül (Allahıo cenneti filınindcn) Beste Sadettin J{~~ 
Benim yarim gelişinden bellidir. Beste Sadettin Kayna Jl 

Dr.ıJll"lı A X 2232 Hele hele bana bir yan bak. Beste Jı ıı•s" 
'Cefası çok vefası yok. Beste Dr&Jl'l8 

SEYYAN 
A x 2223 Dudakların D4I ince. Müzik: Zeki vuY(°;,; 

Git artık seni istemem. Müzik: D~JIJ• 1 

BİRSEN: 
A X 2222 Gurbet tango. Müzik: Fehmi Ege 

Ay"" tango. Müzik: Fe hnri Ege 

ZEHRA BİLİR· 
Hop hop nanay. Halk türküsü .. ~jjsi' 
Yeri dilber yeri töreıniyesin. Balk tw' A x 2231 

NEVZAT SUAJ( 
A ı ~-x 2230 Ne hal oldu bana. Beste: Drama ı " zıl· 

s O HE v LşAının BEiDaRjay e: 
A X 2225 Tokatlı kız. Beste: Kemani Salih 

İsterim bir lahzacık. Rast gazel ,. ı ı 

DİYARI BAKIRLI CELA ~· 
A X 2224 Deli gönül me.lUI olup ağlama. BaU,-.~ii1~ 

Bu dere buz bağlamış. Balk türkıl~ 

İstanbul dördüncü icra memurluğundaf1 · 
Agap Kılı~an'a borçlıu İstefan ~i'nin Galaıtada ~~ 

mıahalles ı:mı Da;'-'!iı;eci rok.ağınıda e~ 3, .5, 7 rnailclfıp ~ ::Jıııı .~ 
h g~i bı. ı. • v.['\lhı . ani lilci:yt1t, mül'lru Şellreııpaıre hıait:wı valKD'"."" ı# 
.-aıfı tarik ve ıbir ta:ra.fı lbazan Mclınıet hanesr Vl€' lbazan 1>'- h~ ol"' 
ta.ııaiı· ib 'r v, . ımükerrer 1 No. Jıı murna ıleyhiım uıhdelerinıd';.~ıe . 
ha:nıoı "'" kaoo.p d:ülk.kanı 'lıal'alflı rabii ıcliişemeci sdkaii;ı ~ 
ta.rilkl.am ile mahdut 3 ıbıexroolu 12 11E6 ıbe:vl?ıır .itibarile ıbir a.d:~ 
gı::djğ.inden müınıkaliıp ahırı müştemil 'Yle t.aımaım.ı 2<>10 ~.~ SO ?I"· 
~ arsarun ıboıvluva a.iıt 288 de (76) hi&sooinin 22 r. 
nu.n.a tevfikan .a...-ık art:!.tr:ıns il'e satı imasına karar verımı:ştl 

Vaz~elti lhazıraı;-ı: t;>.,:I 
3 No. lı haıııe: Zemin !kat - ıkmini karasimen ~ °'"° 

ıWrıe b>r ahşap ~venle birincı k-a.ta çıkılır. 

Bodrum ık.alt: Zemmi ıtoprak dö.,aı bir lköıınüırlüılt ve )>.ir 

i>artıtıtir. ıııt 
Biıı- 'llCi ıkat: B.tr koridıoır Ü2ıerillde lbir şahtJi.şli öık.i oda « . ..J 

iıba'1"eJbtir , ... 
~. kat: Bir kor klor üzerindıe biri zemiıııô k~ çi; bil"~ 

mir ıpamı.akı..ıtlı ve ıkol'lruluhlıu balkoıı.u bulun.an uç oda~~ C 

ocailclo ikwıinası vaırd:ır. IBu evıck< Anesti aıy'<}a 10 lira de. . ~,;ı 
5 No. 1u dü'kıkan: 3 No. lı evin ııeıııun !kaıtmd:a zea:nıP1 ~, 

döşelıi ık=na demir ~pe<n<kJı!. bi<" dülk~n ~ içinde ~- a!>fll'l~ 
d:ı'l". İç:i.nd.lk '· oamukan ıtıeııııan ve sarre müsbeco.-eı ai1llıiT· lt!P ııı1 ~ 
y.İ!nıe :ıem lnii lkmm ızı ıkınk Q'.ni ~li ve atışap .biT sa.Ja~ 0 1°" 7 
yıan:mrlaıki arsaya lkaıpıısı V'a!l"dH. Içialde Tevıf k Tamwer ı>) 
~' 1/1/938 dr.>r!hind!m .. ıtfüaren ikiıracıd:ı!r. ~ ;./ 

Elvsafı: Sina ikavgıır m.o!l'divuıJer ahşaptır. 7 No. Iu ar 
1 
'-ıı1 

yepılııruı; tcneıke b ır 'l>a1'8ıka vanirr. Hududu:. Bir _tar~ııı>'6' 
l<e.ğı bır tarafı .. Y~l oolkıağı ıbiT !taralı Isımaıl « 
raıfı ıMailınıuıt dukkanı. b;ıı3 

iM>.sahası: Tamamı 195 M2. olup 34 M2. !ffivı(iT üıc; 11<aıtlı ' 
kilıııı rnüıtebakisi arsa ve aırıalılklt.r. . s/940 

1 - İşbu gayrimenkulün arttırma ~'.""~ 1~~ 
elen W\baren 934/4317 m.ımaTa ile Istııbul dıördıüncii ıcra•Jl(ia y 91' 
yen nwnarasında herkesin görebilmesi için açılcl:ır. 11a ,,. ~ 
lıı:rdan fazla malumat almak istiyenler, işbu Ş8'1'1rı0JIT>CYe ~/' 
dosya numarasile mcmuriyetiınlıe müracaat etmelidir· tiP "-"'~/) 

2 - A.rtUrmaya iştirak için yukarıda yazılı Joyıne ıev"' l'J 
ıiliıbetinde pey veya milılı: bir bankanın teminat mektulıll . iJ 
cektir. (Madde 124) # 

3 - İpolek sahibi a1acakltlıırla diP;ıer aılfil<adarların ~e il' ve i f 
sahiplerinin gayrimenkul llilerindeki haklarını hususıl<; a i j(il",wt. 
dair olan iddialarını işbu ilan tarihinden itibaren yi.n11icsııı;;;;ı 
evrakı müsbitelerile birliktememuriyetimiı.e bildirJneleI_1,;niJ\ 
halde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça satış )>ed.,...-
ıruıdan hariç kalırlar. rııı$ 'Jf 

4- Gösterilen günde arttırmaya ~ak edenler artt~sJlleP 
aini okumuş ve lüzumlu mamroatı alıruş ve bunları t ı' 
etmiş ad ve itibar olu=lar. "ıtil ~~ 

5 - Ga~ul 6 haziran 940 taııiilriınıdıe p~be l!~Jd-3" 1ı >', 
16 ya !kadar lst. 4 üncü icııa mEmurlujlunda üç defa ~ba;jtır~3rrJ1;~' 
Qdk aırttıranıa • llııiıe eıdmr. Anıcıaık aıı«nıına bedeill JTl 8 r11 ~e ~ 
metin yüzde 75 ini bı.ilmaz veya satış isteyenin ebıea~;Jcııl . , 
diğer Wıcaklılar bulunup da bedel bunların bu ııavriJTl ça~ .tf!., 
edilmiş alacaklarının mecmuundan fazlaya çı.kınazs~;ı: e<liJel il f", 
taıal;ıtıürlii ıbaıJti ikahnaJk üzere ar<l.tınna 15 ~ daha RJ-UI ..,.• 4 ilJl~ 
ıı.'ıran 940 tari.lııirıde CllllJla günü saat 14 ten 16 ya k.aıdM !!il~ ril<' ·~ 
ı:nur'lıu.ğu odBBı:nıda a.rttırma 'bedıclli sabış wt.i\Y'filİn aJaca~.ı"'.-,ı. Y, 
cJ!,i:!eı- atacak:lılann bu ga~ımenlruılı ile 1lmıin ediJıınış a jıJi ıu1ı1' i~I 
undaın fazlia<ya çl'.ıınıdk ve. mulhaı;nmen_kıtvmetıin % 7!ı;J,JTle',ıı;e 
en QOi1< arttır ana ıihale edilir. Böyie bl!f bed'Eıl eJOO .,e-ıf 
pllrnaz ve satış talebi ~. . erııııl v 11 

ZAYİ 6 _ a.ı,yrimenkul kendisine ihıil:e olunan kıınse t~~o ~ı 

·, • • oaaıtla alacaıkları fenni · 'hlıyet ve 940 yılına aıi.t tı<:aret odası V'E'SİloıV 
Cloıi uıikdarı moha•· Ofo7,5 t~ ekıiltmeoin ları ile üııalıeo J(iinü muayyen saa1lte daimi "(ruıüanıen.de b~~· 1

-------------

men B. minatı 1ekli aaati 

~aınia: !bidon 
Sarı yaJldız meıtal 

lı:aıl;ı<h 

Lira Kr. Lira Kr. 

500 adet 15000 - 112.5 - pazarlık 14 
15 

lstanbul Dm;'lz ~ ar.tıa dkulunlan len mühlet içinde parayı vermezse ihale kararı fesh~ ,,ıdıl~ Jl ti'. 
bammao temi• den evvel en yüksek teklifte bulıunen kimse arz~eıııeJl. 0 11",ı 
bedel l\at alhıPım 1 ıtcmmuız 939 ılatib. ~ 144 ~ razı ohırsa ona, razı olmaz veya bı.ılunmazSB editı~;ıı ,/ 

Defterdarlığından 

400 ibdb n • müteeılıhldi naınm.a • 

ı - Şartaıame """' meıtaıl ik:ağıdı. naml.11Il12Sİ muoi.b;aıce yu'kaıııOO cins 
"' mıiıkl1:a:rı yarzılı eşya hiz-alıarmda gıösteril'En usai1erlıe saıtıını aıl:ııııa.-
oaıktı.r. 

il - Bidon muılı"'1Illlillf1ll bede · muvakikaıt teııtiınıeıtı elksiillırDı:ı saıııtteni 
}"UkandB yarzıhdıT. 

III - Pazaxlılı: 6/V /940 pazıaırte; ; l('iinü Kabe.taşta ~ voeı mü. 
bııyaat şubesindllki alıım koıın.is)'t>nunda yapıJacaılıım. 

lV - Şart.n=e:ler sözü gl'QE!ll .,.,beden ~ ~ gibi 00 
munen de göıülehil:iır. ı 

V - İslE<klltriıı wzaıd>k ir;ir> ~ gün ve saatlerde % ~ 
gİM'l!IIlıe paıraılaril'e il:ıirlH<.ttkomisyona müıracaatlan. (3200) 

Li, Kr. L K No. şehadetnameııni :zayi etlllim ~ müddetle arttı;rmaya cıJ<anhp en çok arttıranad ihhale~aı> ol.<i~r1 ' 
rıı6iııti ~ ESkisADi:ıı böılmnü arasındaki ferl< ve ııeçen günler için yüzde 5 en J1le:ııt"" 

Dolma'ba.lıç<'ıde Saray lkarşısımlıa Bay.ılıdıım VIC yıdklama "" diAer zararlıar ayrıca hülıme hace1 kaJmaksız>ll J. ~ 
~Jer nde yd.işen ot.lıaırm saıtı.şı. 30 00 4 50 :yy::jk.1m. tahsil , (Madd 133) ıer .,. 
RaskD:yrle AynıolııkavaG< kii$kü .baılıçesind« ~tişerı otun aLı.cıdan Qiunur. e · taı>11 ' 
&altıışı. 13 00 2 00 De<vlleıt iı<l'VQ Y'Ollıarmda 7 _ Alıcı. arttırma bedeli haricinde olarak yaJnlZ pııııarııtl ~ 

YUıkarı<lıa mevlk::.lıeri ~ bahçederde bu rene yetişen otııar hizala- N9vzat Muratoıithı. yirmi senelik ve.kıf taviz bedelini ve ihale karar ;pP ~ 
---'- '""""',,..;""'~ ~-"b''- ''-'~---'- ve tıeshlt edikını · ·-"·-~ mecburour. 'li"de re#siı c llU&JJü:tı;;'\..Owıı;:", .............. i..Jıt;..u-.. ~"'J.- ~--~ ~·wıcu. l·•-••~ıwe .. ı ... eMı4eMı4• .. ı••+••-••-ı•.,ıM1eMı4eMı4e,.ı••I akim .... ~L..- "---~-"" t--"-t telıla _, ~., ., 
pııımrlılkla ı;M;ılaca.k;~. Şar.tn.aane miJılS eınJı1ı:k . müdür.lıiiğü 4 mıcü kaJe- iMüte.r · v"""""" ""'"' u '" ve ..,.,_,,,. ve . · 1ıcı, ~ ,.. 
miıOOıe ı;ıöri.iU'lıir. Sat.!$ beOeii nakdım '9Je ıpeşindi.r. Pa:ııarbk 2:>14/94-0 .şab.i1>i ve neşriyatı ida~e eden teveJ.lit belediye rüsumu ve müterakim vakıf ;caresı 11 ııl 40' 
per~ günü saat 14 de milli mııak ııııüdl!clüğünde ~la:nacııık k<>- Baş muhmriri artı; =u:e~Östıarl~ ~te ~ 
mj!;y~~~,~~~-~-~- ,,.,._,-"'-- __ _....,_.._ ıtıeminat:la m=--= ...._ ETEM İZZET BENİCE lıc:rıa meıınurluiıu cı<himıia ;i$bu i:llaD ve gıösterilen 

~-....... ~ ......... .,= IO;V'>•'""""'"ilU'V"""""""' .....,._ .. ~ ~.-_ _.__,,,_ ~ :iEful oıumı.-. 934/4317 
ve sıaıa.1llıe ~,cı müraıcaıaıtları. (3192) $on ~af Matbua .....,..........., 


