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~lmanya, Macar Hududuna As er mi Vığaca 
fıfüttefiklerin ablukayı Balkanla~a-da teşmil etmesine karşı 
Almanların geniş mukabil tedbirlere geçmesi muhtemel! 

? • 

-
4lmanya ne 
~apabilir? 
...... 
'1üttefiklerin iktısadi taar
twızu karşısında Almanya iki 
l'oldan birini tercih etmek 
lltırarmda kalacak. ........ 

t ... _ . 
~ ETEl\I İZZET Bfilı'1CE 

~~ taarruz müttefiklerin en 
11,'-i lli ıilfthlanndan biri olarak 
~ ~~ doğru hızlanmıya başlı· 
~ lbbe.rlaynio S-On nutku bu Sr ~iliz taktiğinde hala en 
~ hır zafer iımilj hükınüodo 
\ , llkunu tebariiz ettirmekte -

~'~bik l~ atın en canlı safhalannm 
~ . ~ve Balkanlarda vukun ge
~· ~~il tutumundan anlaşılmak
~ kandinavya, Dolanda, Dır 

' f~ 

\.ieneral Yeygand j le bir göriişmede bulunan }'ransadaki Polonya ordusu Ba kumandanı 'c Polon~ a 
Başvekili Gener al Sikorski bir teftiş esnasın da 

--- - - --~~ - -

Bekarlardan yüzde lOvergi --------
Haziranda tatbik edilmek üzere 
meclise bir kanun lô:yihası verildi 
.Aınlkaıra 6 (Hmusi anu'haibir.iimız

den tel'efon1a) - Y~wt mc!b'usu 
Sü:lcvm ...... Sun B .lkfrrfurdan ver
gi ~ -;."' ı ha.Adk·ınd .. Meclise ka -
ınn.ı;ıtl 0..1 ıtelldirLU. lbtt1uııunuşıur. 

Bu ~ ın ana h<' laırıın !ıaız.a;
~n, ask"'E«4.l'ik mıükeU lfiy€-tini ifa 
~ dl:ın h er lbekfu: ı ~ ikeı.,rin, on 
yedi :yıaşıını m.fnnis bekar kadın 
lbu "'t.ırgi fı!'.e ınükel?ef tu:tulımak -
lb<tdl!I'. 

J{öy:lülar, çocuu· ba'b. ı \'e anası 

1 
d ~r w !kasabalı dull<ı., €V

il.enırneğe :miuııi dereced-e ma~fıl o-

Malatyada Milli 
ı Şefimizin bir 
heykeli dikilecek 

hutla.r bu v ~ıcl n istisna edil - ı cak o.llanı ver~i dev J. t bu.t~e& ne • .:ıt 
ımc'l1J d'l'. ve diğer tarufrt.an Sıhhiyıe \il ika rıi 

Bu v~ ilı. mimellefiyeıt ımaaş, bütçesuıe ması'<lf kayıc.tdl!unaın:.k 
ücret ve ıh-azancm b~kfırhğı d varn çdk çocwdu aii!elere tahsis oluruı -
c!t ği mı.idd ıt~ 45 ,. sma kadar c~rr. 
ıriin.t'<?~ ı. Devliet id'.lTeJ trnsus.i:Y' , ~elcllif sahibi .bu ~U.."lJUJl ıt.atbikl 
'belediye ve saıır bil'C'W'n!e müesso· ~~ın ~ ~e ya'J)ılmas:ıru 
sat ıle ~:.rl'~ rt ve tic.:u:eıt.h:melero> ın '~ veı~iıınn ha7iııan 940 elan iıtilia-
nıtm.'l!Jl onaas. t:ıhsis.l:t, ücri, wrv - ıren anc-rlyete gıiıı:n sinı ıs:temek -
m'.l\e ile kmanç :.•erg· · bu ve~i- ted3r. Aynca mucip scfueıp1 ır ara
ye m.."1tlrtıaı eı:~Ua:d . Bu ,~ ırgi, smlda nüiusuırnuzun azlığını, e.,; -
ver~ye tabi oh:nın :mı: aşı, ilcrot fontm ınin köylerde cdk olup, s fitiır-
'~ vevun. '~ oimn \.-Üzde onu nisbe- h.>rd ıgünıdengiı: ~ az, kta ~u-
ıt1tncle olacaktır. Bu suretle a~ına- !lunduğun:u zi1m ıtıı ,e!d,cd;r. 

Y eşilırmağın suları 
hımiye başladl 

~ ~'"~ükUmetlcrinin Alman -
~ tna.kta oldukları ihracat 
~ er nazarında bilhassa 
~~:zaınasında ve hasınılan
~ lanmasında en müessir 
~ lelilkk.i edilmekte ve bun
~başında demir cevheri gel· 
~ . · Bu sahada müttefiklerin ] 
~~~tıs.adi t~amızla iktif ~ et: 
~l.ii ~ ve ıcap edcrso sıyası J 
~ ıle~ni de iktısadi hamle
~lık edecekleri anlaşıl • 
~ · Bilhassa Norveç kara· 
~~ .Almanların seyrü cf~r 
~ '1 t.rine fırsat \'crmcmenm 
~ ~acak tedbirler nıcyaııın

1Parisde mühim görüşmeler 
oluyor, Fransanın Ankara L~~~ görülmektedir. 

~~a gelinc:e, Almanya 
~ )-!!tUsyadan ve lta lyadan bil· 
~~1-t un görmektedir. Sovyct 
~)' ı Anıcrikadan dahi Al • 
~ ;a Vladivostok yolile mal
~~ e nıevaddı iptidaiye taşı -
~~tlaı-. Ancak, Almanya $Qv. 
~Ya V!' İtalyaya nazaran 
~ •e1t~l'dan daha müessir ve ça-

Mailktya 5 (A.A.) - M.iılli Ş.ei~ 
'-J :yiÜC€' henışerırni.z İs.met lııönıür 
.rıu \ "<llt!an hfannC>t:lc:ııbıdıaki yü'k • 
s lk ve tar.iıhi m ır urinıi efe canlanı
ıdırocafk ibir lhcyllocll'oıtlı,(aı ilk defa 
olııımk Ma:bt)ıa. şchlooroe rokzine 
lhafö i<f..i.mada 'bulunan '.Malaıt.va u
ınwmi mechsi ile 9 hir meclisle -
lf m ve 'bü~ lbl:r lı..-ı:Lk kütl'eSi 
lh:uzurımda y.iik&& ıtczafhüra.t ve 
samiımi a'Th:~~arla laın"r..r venilmrşt.iır. 

Samsun demiryolunda bir mar
şandiz treni yoldan çıktı 

Samsundan kamyonlarla Amasyaya gönderiien 
sandallarla imdad kolları derhal faaliyete geçti 

. •ide istüade edebilmektc-

~~ar1 yiyecek \'C maden 
.:. ~l~l'ini temin edecek bir am
~ tib~n:e nıuhafaza etmek iste
~ "41~~ arp için en ziyade nıuh
" ~~u Petrolü de Romanya -
~~a nazaran daha sür'atle 
~Y ktedir. Ayni zamanda 
r1l ~Ve Tuna yolları Alman· 

~ Ya bağlıyan tek ve en 
e l .... ~ e Yo dur da. Almanvnnın 

,~ te ~d~r çalıştığı. şey ş~•ydu: 
~"-bir Cl6ınde harbı ve abluka
(' tep etnıek. Şiınal, Şark, Ce
~' helerinde istikrarı nıuha
\.~ıırl'l'et ederek beslenmek 
. ~ ~~!'ın tesirini ithaliit bakı· 
~k~de 64 e kadar indirmek. 
~~; .

1 
ah tehdit rn tazyik po· 

~ ~ c,. kah esk iden müesses 
·~le 11rtıiller ve t icaret nıuahe· 
C-~ !lı~uv~fak ?lmadı da d<'ğil. 
~~ lıltefıklcrın leni harp hcs ~ !lıttktezas.uıdnn olan iktı
"''a Ve deniz ablukası knrnr
~lt(>~n vaziyet tnmamile 
~~, )oJt Cdrr. Almanyanın pc~in 
~~lttı.\l tur. Komşularını iki şey 
11 ..... l . tur: 
~ ~~~la tehdidi 

~.l" tıbadele esası 
CtJ • • • • 

Sı,~~;~ er ıstıkrar ve mkışaf 
~ ~ kadar bitaraflıkannı 
~ Ve ist!klalleri lehine ida
~. S ~vlui.nde kalan küçük 
'-~a eaa çofu bu her iki esası 
~~~ • ·~~ak mecburiyetinde 
Sı"tlıf lStılaya ui!.ramamak için 
:s:rer-d.8 ve mübadeleye boyun 
."ı ~"i :· Çünkii, Almanya mü
\ ~~lill tıka bil tarafın fedakar
\ il tıı. e Sokmuş, altın hükmün
~ '~den ve hayat maddele
~ 'lıaıtı mukabilinde taahhüt 

h.- ille ·~ ve masnu nıaddeler 
~ ~ , 11

1 oncuk kabilinden ne 
~\'a e :Varına faydası olnıı -
~ ~l'ı Verıniye başlamı ve 
~ U ~k nıüşkül vaziyetlere 
~ ıı b ' 1 hsadi nıiivazcnclcrini 
~~ıı~~en altüst edecek hale 

~~,/bu \~ ~a Sahalara ve bu pazar -
\~ be ~Yanın kuru mübadele 
\ 'ile arşı nıüttefiklerin pe-
~ teke miitckabil taahhütle 

(l) nbetlc.ri giriyor. Bu 
eı.ıcımı üçiincü sahifede) 

sefiri Parise ça"' rll 
Garp cephesinde şiddetli bir muharebe oldu, 
Almanlar şimdiye kadar bilinmiyen yeni bir 

havan topu kullandılar 

Bu kn!:m· lbü'ti.m e'hirı& büyük 
fbiT sevın" ıul\' ondı:ranış ve hIDıkm11-
~ minnı ıt ' ' taıziın1 111°.sk~·ne te~ 
cüm olınw;ıtur. 

Bu ımı::ı.ks:ltb saıvın \"<lıli:!.m Zil!l :ri
ıyıas tıinde rt.cş('lkfkül ed.n komite 
ıcfct'lııa:l f aaFiveto lbaşlaınuş!tıır. Bu 
eserin sen içinıdle fkmali Malatya 
rve 1Mıal.M;v.a1ilm iQin büyıük bir bah
ıt!:ıva:rllik c&ca!lfur. 

Ankara 5 (A.A.)- R eisicumhur 
İsmet İnönü, bugün öğleden sonra 
F ransa büyük elçisi Mr:ssigliyi 
Çankaya köşkünde .kabul etmiş -
}.erdir. Bir saat süren bukabulde 
Hariciye Vekili Şükrü Saracoğlu ı 
daı hazıT bulunmuştur. 

Fransız sefiri Massigli Fransız 
Başvekil' Reyno ile müşavere için 
Parise davet edilmiştir. 

VEYGANDIN PARİSTE 
GÖRÜ"' MELERİ 

Pars 6 (Husus1)- Başvekil Pol 
Reyno Yakın Şark Müttefikin Or
duları Kum.uıdanı Ckneraı Vey
aand ile uzun bu· goruşmede bııı -
lunmuştur. 

Genera1 Veygand. Polonya or
dusu Başkumandanı ve Polonya 
Başvek:li General Sıkorski ile de 
görüşmüstur. 

ALMANYA ASKERİ BİR 
). AZYİK YAPACAK l\11? 

Londra 6 (Hususi).- MJttefık
flerın, Balk, nlar cephes·nden de 
ıablukavı şiddetlendirmek hususu~ 
da a!ıdıih kararların. Berl...nde en
dişe ile takip edildiğıne şüphe edil
memekted.r. Kendi hayati sahasJ: 
addettiği Ba~kan1arn kaTŞıı Alma~ 
yanın ~imdilik askeri bir tazyJk .. 

Fransız hükiımcti tarafmılan 
istişare için Parişc çnğınlan 

Fransanın ~nkarn sefiri l\fassigli 

ten ziyade siyasi !bir tazyik yapa
r ak, mü ttef k lerin Balkan1nrda al
ımak istedikleri tedbirler~ önlemi-
ye ç~cağı muhakkaktır. Nite
kim .A!Jman Ziraat Nazım bu mak
sa Ua Peşteye gcl:mıştir. Bundan 
başka bütün Balkan merıkezler'.:nc 

ku\'vetli ticaret heyetleri gönde -
rilecektir. 
Almanların, yapacağı siyasi taz

yiki kuvvet\mdirmek için lVlaca
r:Stan hududuna .. sker vıitarak 
Ba1kanlan ve T una memleketle -

(Devamı 3 iincü sahifede) 

Müttefikler tChlikeli 

Hasta esnafa 
sağlam diye 

cüzdan verenler 
Esnaf muayene komis
yonunda bir sahtekar

lık ıneydana çıktı dönemeci soıı 
günde atlattı) 

15 
r 

İngiliz erkanı harbiye reisi gazete
cilere mühim beyanatta bulundu 

1 Ki SA C A 1 
Londra 6 (A.A.)- imparatOT -

luk erkanıhaırbiye reisi Generalı 
ironşide, gazetecilere !beyanat ta bu,.. 
lunarak dem:Ştir k1: 

Muharebenin ii1k aylannda İn -
gilterenin hücuma maruz kalması 
~alinde llaşımıuıı neler gelebiıle -
ce~ düşüncesi beni. titret:yor. O 
sır.alarda Mrbir ordumuz y oktu. 
Şimdi ise f evkalfıde bir orduya ma
rk buılunuyoruz. Bitlerin fırsat 
ıkaçırmış olduğunu soylemek çok 
doi!rudur. Teh ıikeli dönemeci an
cak son 15 gün zarfmda atlattık. 

İn_gi:ltercde hepımiz, niçin ha.r
b ctmekte olduğumuzu söyliycbili
ıriz. Bunun çok kuvv.etli sebepler~ 
de vardır. 

Halbuki Almanvada bu hususta 
bir ölüm sükutu huküm sürmekte
dir. Bence bov\~ bir sukiinet, Al -
rnanlar 'çin herscydcn fena bir 
haldir. Almaınlara , bir «yıldırım 
harbi> ve diğer bir takım şeyler 
vfuiediıldi. Ailmanfara ~yıldırım har,.. 
lbi> VEll)U~Oll~ı Vfid'nde bulunuldu, 
Fakat böyle ibfrşey olmadı. 

' t 

......__ __ _ 
Balkanlar ve iktisadi 

harp 
İngilterenin iktısadi taarruzu \'C 

ablukayı teşdit kararı tatbik ısaf· 
hasına girince Romanya başta ol· 
mak üzere Balkan devletlerinin 
tutacakları yol ne olacak?. 

Romanya buğday ve pctroll eı-ini, 
Yuıwslavya mnğ.çn \'e ihraç malla
rını Almanynya ·vermekten '\"azge
c;ip müttef iklere sntacnklar mı?. 
Eğer böyle ~aparlaTtm Almanya ne 
yanacak?. 

!'imdi herke in zihnini meşgul 
eden giinün en mühim siyasi so
nısu budur. Ben de bizim nıahut
tnn sordum: 

In!!tlız. ~rdusu erk.anıh~rbıye Güldü. 
reısı General lronşıd _ Şimdiki halde, hiçbir şe;y söy-

leııeınez .. 

. . . ,. . 1 - Ne dersin?. 

Sovyet - Fin hatb:'l'l.den sonra Diyerek ilave etti: 
Sovyet Rusyada tahaddüs eden va- _ Ak mı, kara mı köprü ha ında. 

(Devamı 3 iincii sahifede) belli olm~nk... • • 

Anlınra 6 (Hususi m"Jlhc...'binınn'z
d ın te'l€'fonla) - 'l'a!k •• ıtıtan bl.!1'3yaı 
geknı lh~'berlere gör<>, Ye.ş:Jrnmagm t 
sullin İnrrm:>ğe vuz tutmailct.adıır. 
Aımasyıalan da sulnnn V'3Tln1 met
TI !kadar alçaldığı hdOOıii gelın ş-
mr. AımaS}"<l'<l. n bil'd'inl!d.iğinı gö • 
re, lhaia su al'tmda hm'umm yirmi 
beş :köyden hiç hnıy.ır lkan.mamıştır. 
Biııw.k evl yııhlmıştır. Ya!llnı.z 
A'm~ a ve oivarl11da .k.ır.1taıııı'.Iaın 
v.a.ıtıa-nd'a~ro·~n mftit:m yüzü geç -
miştiir. Kö,ı/lard ha')"\ :anc~ a-lduğu 
refui, .ins.:-.nco Z.'l)"ıa.t o~mas·nd.an da 
koMu'l!mak.tadır. 

~aunsuırud:ıın dlün ıkıamyonlar!lı:ı ge
tir.ilen :sarufurbrln imd~ıt kolhrı ı 
dıerfhdl f:aalliye.te ge~mişlerd'ır. 

Snmsun dc-ınİI'yıdlun:dn yıı'kntlana 
bir vmma yüzün.den tren müna
kalatı e.Han anün'l: u d1r. D f{t>1: bir 
yammınun yılluhm!sı vü.izünden bir 

:ındZli ~'lli yoldum çı1:m stııır. 

Bu .ı.a:ut yüzütrcB ın b~ lk·şi yan-a -
ılımmış ve bunlar Samsun hastane
s ıe kı~ıJdtrı.mus1ır. Trerı ·n yola 
koınmasına v y arnıal.:ırm: t m z-

nıını ne çaQşı nnJ-tndır. 
Km a'Y s " ao mu .asınd k -

tnnm oln.n ~..övlu D Qarl:ın- \" 
erurn t~ı"ne d€'\ m e~U Jn . 

Buımıını:ı lben-bc:r Amnsyac. fk
m ık lbuıhıranı varchil-. 
YUGOSLA VY ADA BİR ŞEHiR 

TEHLİKEDE 
Bel~ 6 (Hu....c:usi) - Bu.ıb ı 

ıetrlıneai füı ırine Tıın:mm tasması 
Y'll(!oslavyda lbüvuk hcıs:ıratı mu
c p alınuşt.ur. Bam:ıit 1m11/.akaısı su 
...ıJtrn<laıdıır Mwuden haYlT kal -
marrnı~. 

NovJsad şehrrı, cgor alelacele 
iabıldm edilt.'l'l oo1kr ımufkrı'\" met 
f(Lm~'ZSE', tehlike d::ttlhr. 10,000 
kişi .açıkıtadır. Bel~m &şağı ma
hellclen su iç.ndOOiir. 

Eski bir ha itadan 
cıkan mesele , 

Paris 6 (Hususi)- Başvekil Pol ık!aıt bne Qlımecl:iım.> 
Rı !Y-Il<>'nun ancsaı. odasmda, A!hnanı- Pa!flis 6 (Hususi) - '.Pol R n::>-
y:ayı pa.~la'n!m bir halde j?'Ös - mm A'tllG.11 ika hariciye ~ eşan 
ter•. 'k 'hatrlıtıa.mn 16 ım3lıt tarehli Sunmor VtCl1lcs'i lbfrroruın:da .kaıbul 
<'İlloofras:-ııon> ımecmuasmdla nıeş- etl111ği zamaın, duvarda asili dwıa.n 
red'i::lımesi b ir mesdJe 'teşkil' IEftlırii.şti. haritayı "'·esila .ittihaz eden ıta1ync 
Bnşvak.i1 İtıal)~aın s.11i1ıtl Cua.r.iglfayı gazotcl:a .. , Fr~ııa şi{];d.etli hü
odasma k:fuul eclm, hatritıaynı gös. aumııaırda bulun_ımfl.:ıtuı.•<hr. Re)m-0 
tezvnlş ve :haırlıtiaımn lbiır ırdtıogt-af Pıaristc buılunan lta}ıymı gazclı, _ 
rot'oşçüsünün rtabrtifi ıa.seri dtdu - le1li onı.rhabırıl'eı.rini de !bürosuna 
ğımu iızdh etmiştir. dla.vet ~erek ihanfuıyı .gös1ı ııımi!'lt.iır. 

A'lne1':°'kan gazdtroi: i, FıtınSız Bu. eSki ımooolli'e bir lhamt.,dır. 
Bnşv~lkfölrı5n odasında ıhalkllkaıten Paris 6 ( A. A. _ Matbuat 
bö:vfe ~r hnritanı.n m wout d11.rp mümessilılen Başvcldlliı bü-
oltrıw~fü~ım Sumn~ Ve! es't:en sar- ırosundaki haır·:taının Anch -
muŞlaırdır. Veıl1.c5 ışu cevdln '~ ır - 11ıss'dan evveThi zamana ait eSıki 
miştiir: ibir Avrupa haırltası olduğwıu ve 

ciBcntıım w mÖS')ö Pm Reılll10 - A!1:manya ::ııe Rusyanın yeni hudut-
ınu:n neşrı idi ~ rcs.:.m1erımiz üze- !arının mürettipler tarafında ha
nmrle böyit lfır ba1~·tamn !buhm - talı bir şekilde çizilmiş oldu unu 
diuguınu ıid ·a atıme'k gaır·pt:r. Ge- görmüşlerdir. Haritada İsviçrenin 
ırak PariStı gerek di~er Avrupa ve Danimarkanın hudut.!ert göste-
\l'l'le.ıiket?Jl ırindekıi 1@..:'Ü$n IJrrıimde ır!Imemiş olduğundan bu iki mem
ıh!.~blir tının' tadan ~ h'S( Lmedl ğiım leketin arazisi Alınanyaya aitmiş 
g'.bi, Po1 Reyıno'ntm od:ısmcla iböy- gıbi görünmektedi;r. Haritada Bal
le 'bı'r lhım:taımn. bulunduğun<i dik- kanlar bile göster"lıneıniştIT. 

(Diğer Telgraflar 3 üncü Sayfamızdadır) 
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KIM l\1ETHED1Ll\1EKTEN 

BO 'LANMAZ Ki?. 

bir d ı, ı 
Nur:ulJah 

.. Bı.rçok ar
kadaş r, bu t f z. buloyor-
laı:r; Ncı u h A. ç d g()(.'en gun, 
bir ~ c " p ve C'k, hula
saıtaın d 10 du kı: 

- B z f z oo. methetmış ne 
çıkar?. D..nler, geçersın!. 

Hani bir hıkaye vardır. Adamın 
ibiıri, efendbinı mcthetmış etm"ş 
dl • fazl ın gıdınce, e 

-Sövle be, s0~ .... dem .. Y .. an 
da olsa so.} le .. Hoşwna gidıy r, \'E:S
eeıli.m! 

K.i:rn, methcdihnek:ten hoşlan -
a:nıazP. 

OTOBÜSLERİN YAŞI 

VE Ş01''ÖRLEK?. 

Yeni hazırlanmakta o1an scyrü
eefet" talimatnamesine göre, ">to
mohll şoförleri en çok 50 ya;rında.ı 
fazl&, otobüs şoiörıl'er" de 45 ya.
flDdılm. yukarı Oıkruyaca'kmış!. 

Pdd, bu adamcağlztar, bu yaş
'Mo aonra ne y~lar?. Anladık, 
hailkm umumi emniyei.ini koru -
malt için-böyle bıi!r tedbir aiınıy~r. 

1 
..... bizzat otdlüderiıı l hek
bıda btrıkayı.t yok mu?. ~bu'
da 48 4irle vamış otobüs ınü ar.ar -
..-? 

BiR li'IKRANIH BAŞLIÖI 

VE MANASI 

Oınıan Cemal dWı ya?Jdığı frk
IDayQtu serlcvhavı koymuştu: cPe
uh ~>. 

iKendisine 80l'dum: 
- Bu- nedir?. 
- Serma biraclıe!'. dedi.. Peş!n 

Garip bir 
kaçakçılık 

cSuad> vllpl.llUIJd..ı v.ulrA.ıa gelen 
~ brr kagı1cçd-4c V&lk'ası. rtalı -
t• '=a aısıli,-e 5 inıcıl aiu' ceza 
~e el lronmll'ftur. 

Suad ~ ~ıb'ıı hmanJ.>
ımza gmb:a:e iQindeı ıııaptrun ha
IDQtıe ~E.'!R abmruş 6.."'0lmlllyası ve 
~eclE* b~ IJdlınıı»a«> saıwillcl'ar 
muhıııfll'La tedk;iUltmca. mül:ıürılen
ıajş "9e' bıır~. Bu nôıür 
Wıchırıtitğı zaman mu.1~ me
muriıan sambltlarm ~ ~ 
haıyınille ~~~. Bunun ü
ızerine ~ •ısiL~ ve işin 
~ eüwırsıle kaltıibi ve bazı 
ıtaıy1aiar tnmfmdan ~:.ip ectiklijj 
sanitiarın alt kısn:u ~ mıt»
~ .alı~ zauıolıumnuş-
11.tr. T dııMıln obwnak -
ita r. 

KAÇAKÇI ALMANLAR 

a3i )M.dlm; ~ anliŞlrlda bu 
ş 'd çıkmı.ı: .. 

Sonra, Osman Ccma1 giılmeğıe 
ba a<i : 

- zat n a:ksı.ı.:ı n dog:rosu 
ıt.aıchr, dm , aı. ~oa olunca, 

al \:er -e bütün bütün h :e karış
tını or, manasına gel'r .. 

A.l\fERİKADA MİLYONER 

TÜRBELERi! 

Amer k mil} onerlerı arasında 
'em brr moda salgın halın de ya
, ımıs Bır milyoner iht yM"hga 

z. tuttu mu. kemi~ muhteşem 
bu tü be yaıptırıyormuş .. Öyle bir 
türbe kl, ycnın att.ında, kat kat, a
sansörlü, ro"b"ıru ttlv01ılc • Yaı1, İs
tıaıfuutia yaınbn aprbm:mlaırdaın 
daha rahat ve genı:.ş .. 
Adamcağız ö ünce, buraya gö

müyorlar, bihnem kac yı.iz mumfo:k 
lam'ba:ku-~. J:Oee giındüz türbeyi 
mrag~!. 

Hev gkü dünya!. Pıaııalıların ö
Jıiimü ve mezan da ba.şkafaşnu.ya 
başladı!. 

Biz. böyıle ıbrr türbe yaptııraıbi -
mekten ooktac ümidi kestik, hiç 
otııııHsa, o NhatoaC!k y&e, ~ 
dar olab· \Sek!. 

SUDAN BİR GAZETE 

OLACAK GALİBA.. 

Kaç uü.ndür, B&bı.ilide b:iır nva
yet var: Kırk paraya yeni ba- ga
zete ç~! Hanı, meşlu.tr 
bir fıiknl vmdu": 

- Yca., a('r. o:ıedi!', bfil.~!yocsıun, 
yahut da, hiç iblımem ne olmamış!. 
Kırk Oaıt'Qye ~ hav.adis) du-

yan ih'i'l' aı-.kadaEı şöyie dedi-: 
- Sudan bqey oJlıııcak?. 
- Neden, dedim .. 
- &.yun ~ da ikft pa-

raya vennrvorim- mı?. 

AHMETRAUP 

Rakı aleminde 
bir had;J~ 

Bir raıkıı alemi yüz.tind€'n Feri-
1köyüncle ~ıbn .k.an}ı bir kavgamn 
suçlulan dön ... StHtaoabmet 
1 iocı sulh ceza hfıkJmi tarafından 
tevkif olunmuş:k.dı.r. 

Hadise şudur: 
Evvelki akşam; Feri.kov.ünde A

vukat caddesinde otur-an Kemal ~ 
minde bır ık.un.duracı arkadaşı kol
tukçu Yaşan ev~ davet ederek 
karsılıklı rakı içmeğe başlamış -
Jıaroır. 

Kafalar kızıştıkça ceneııer de a ... 
ç.ılıru.ş ve ıkı ahbap avazlaaı çıktığı 
kadar b i'fITarak şarkı soylemeğe 
medet çekm~ koyulmuşlardır. ' 

Bunların avazelerinden gece 
vakt rahatsız o!an kar ıkı N·dekı 
Kahraman adında bır at call'bau 
muşU>rek bahçe duvar nın üstüne 
çıkmış ve iki .küçük taş alarak ca

Kayıp 
dosyalar 

Adliye vekaleti hiç bir 
hakkm ziyama meydan 

vermiyecek 
S n A!ıı<:tdOO:u ool'-LX esinde biB:ç<* 

e.d!iyL dosyalarının ziıyaa uğrad!ğı 
cınJaşıl.nnşt.N-. 

Bu sın d~ ~ rek şehrimı Zd.e ve 
gmı .- d t-oer ş trıl ıııde bWunan 
nrulh !lif c.a l tüocnrl.ar la eşhas 
\e diğer dava samplaıi ıınüşkill va
zıiyeti~ lmlım ıdır. Ad ~e V~ 
:Kfıkıti de ~rJs: z~ ve gerek 
) ~'l;, su t<ını ~ ib~ selbeplar~ 

alıkıeme ve a: ~ daı Teforıında 

~an dbsy·.ılnnn süır'atle ha -
zmr~ım tem.ını ~ buınl.acın. 
ıne ~ !lYazırk~armı ~ös-
11ıem1:..(k lıız&e ye111 lb.ir O:ıanun lityio
lhası hazu"laım tır. 

iBu yun lkıaınum. layillıas.ı 4 7 mad
ded n ibaretrtıir \ıt::• 4 fusıll halinıde
ıdiır. Faıs:ıı!lar, huıkıufit ve t.iıooırot, icra 
\'C 1 flas, Q.:17J:l dıa \•allaırın:ı ~Üt dos -
~ t:ı.nzim sureıtı!-erul. buarlaı
Tlll arasmddki mıüşterak hüküm -
lıeır.i ih.llıh a ı:ıım:d<Jtectr. Layilia; mü,. 
ltall e akın ahınırnıaı'k ıfuôett'.e eliılcatd'ar 
:""b:fkfilelt!J tre tıcvziı l()].unmuştuır. 

B iJ.0tıare Baş\·~n Büyük 
~ Meclisme veI1decelctıi!'. Var 
lllandıaşar~ bu dlsyaimıın Ujb.. 
llri!k oloomail.anna ba.ğ.li buiıuınan 
tı01&ırı lbu &.Jl"eU.ı kaımaca!k ve 
~ lbiır üneenin h:Jria ziyaa uğ -
ıra'tı':llm 11.Y aca'krtıar. 

000'--

Defterdarlık ve takas 
ıirketi memur alıyor 
Şetırimiz ~ı ılıaikıas ~ 

lld."lfi- müttirJıüğü; oJ!ta mektep ~ 
l!se mezunl0rı arosmdan imtihar* 
memur nftımam ~ -
thr. 

Detterd ı\ '!JW!:'ilulldanoo ta. 
ıiilk olaca ~mn ırr.ıt ıh.anı aıYlll 13 
ilnoü ~ü Ünivars:t.edc t<.kas mı.;.ı.. 
mur!Uğu 1 S1ıiy ın!crm 
da a'\ . gürı şi:rntE"rtıiın ~ 

!k' n c "lkıeziint\ icııa olıunacaıktır. 

* Şeıhrıim llXllc camı fiadacının 
mili.m.'.ldiyen yu~ği halkkJ111.. 
da d:un a.Wcadar.lnrıa şlkayatıla: ya. 
'Jll'.ltn:ıştw. Di~ bazı mamul ham 
maddclEl l! yıi.yecek ~ ~ 
f..iaf;! ;ıntl!llll yü.Y..se:kmesi cb trJtık.ik <>
~ ır. * Dlin şe;hiı- medsoxle nıWııa -
hcft olunan yen'ı zalAlai ~ 
lbr&naıt~ 1 ~add sı ımı.
o!bııno , tmmvaYiar~ d"JŞ kapı -
~ l:nparnr oo '\""1.tr1an. ve bilet
e: 'I11.'e 'ul tllP ceza verecekı
le :xhr. 

.. O::cl.ıcı' ~ ır o..ır.ıiyoo rm:muıp -
Jıarı <11ü:n tı 1 ~ ~ mıüdiirü 
Saffutin :işt.irakile mıntakıa ticaret 
müdüırUiüğünı .... b

0 

ıtop.bm :vıaı> -
m ırdn-. Be 'ı4 ın.iı::ı oıt.eı ücretı-
) er· btt taplan.tıda 

ve :Mahııın ~ 
. Ke~t 

~ reL.lliP.i"'le ln1ld?rt looelatir. 
st cidbn h~ krlen A wupa 

ıelaipresi U:zu'Iiköpcyc ~eldi~ za -
nmn gümrök ~ yapılır -
iten b Mmenıın ~ 500 
tim Tüırik ıparnm bubırnll;lltur. Bu 
.Mnmmr şetrıMnia;J oovtm:ıumnuş 
l\'lel~~~-

ma fırlatmıştır. 
Sarlıoşluk.la bu kiıçük t~ları ko- =============I 

adamı bıçakla ve tabanca kabza-OMnan bll" aiamet zanneden Jki ah
bap hemen yerlerin.el~ fırla'.Y'rp 
ba~eye koşmuş~r ve Kahramanı 
duvarın üz.erinden içeri çekip bir 
güz.el dövmüşlıerdir. Bununla h~
larını yenemiyen sarhoşlaır :zavallı 

Yazaat lskea_., F. SERTELLl1 

B~R ç/q._EKLERİ 
-----------· Nol?l .. ., 

dolu bir takım ıztıra.P'ar. O ada
mın dimağındaR öyle fiktr ve dü
§Ü'Reeler çekip Çtıkarırki, bir gii.n 
o fikir ve d~eler ~et ~ 
en escwlı ve faydalı birer kurtul'Uf 
ve refalı ışığı mahiyetini alabilir. 
Bu vaziyette bir adamm, sözleri, en 
ziyade ruhtan ko-ptu.ğu ve riyadaın. 
münezzeh olduğu içindir ki, kıy
metlidir.• 

Semih ·~ yerd f1 ~ -
- Ml.illan-ir QQlc doğru ~. 

&ı ~m u.ıtiııraP ıanrn bu ka<kr 
acı ~011'-C ve tahli.J eden bic ne -
mfıa · ctz.m ~. ~ 
ıi'.rııscm h<r}'Ut Qalllll.11'\lnun lil;ine ~ 
meden csaıadtıh ıın ne o:d~u 
.aıt.Mfmn yor. Şıiıııdi 4:>elıı de bu fi
lezo.f;\.m 1ıasv:ir eııtı ~ ııntJ'1!t:acip ıt"ll"
die!ı h'lri yıım. D d::ı hay atın ça -
mı.mı içiınO boc ji n, mahpus ka.
.ıan b ~vıq l ııyum. F .alt, ncdoo. 
~ ooıuın d tligı cC'Vhecllt 
ç!kım.ı;yur? Neden bu QmDUrUD ıQia
dcırı rıi lkıuıtaracdk vo'h.ı bı.rlamı
:yK>1"U!m? İ$e, ~ 1 ~ söıy -
:ırr>ıntmlik> tnr ffm.eJ soz . 
~ dtıı.mamıyordu., 
Devam dtM 

cKat:&M: JiiWMı, lca:jası, eııa SOttm 

giizeUijJi aç;. ~r. Rttku, 
Nh~ okpyma.; kaloıı. kata -

s?lE de yaral ışbrdır. 

Güriilt~yü c:itcn mahalle bekçi.si 
\lk{Y&ele deılbu l'.ll"a!Jk !hail< ı J. c ımiş
lerdir. Kahraman Beyoğ.lıu hasta
nesine ya:tmltnuştır. 

nıza uygun olan kadın, ayni za -
manda da güzel olursa, aradığınız 
(saadet) i bu dunuz demektir. 
Yalnız güzelliği için sevildiğine 

inan.an kadın, vitrinlenieki man
ken'eri sevmemiz kadar gülü:nç 
olur. Bu gibilere sadece merha -
met edebiliriz .. > 

~ K3mrıao !lolabı eıHrd:n 
b:lrakıamtıyor, her sahiiuıinde vı:~ 
yeni tikic \.1a ~ıe ~ -
er.yordu. 

Samih bir ani' ı'k Selma!{l gözü
nün önıüne getirdi. 

- Her haHe -0, 't>u f.ııse.ftdıe ta& 
-.iır cdulın .kıadma beoo ıqı4yo;r. Sea.-
ma. hııQbiır mma.n ıkendısm.i vitır.in 
m.aırlkeni!eıi gilbi ı:tütünç !bir mev
lkıe dUşürımıi.iş de~lditr. Onum .imde! 
ruhu. derin düşünoelcx.i ve düşün.
diurucu I.lliılr-erıi vooıcbr. 

.000 l BU' SI'$!"a } <*ltL 
Bu tk.ltap onıa, k'S · vererı on 

an.le~ dciıa l;ıı;ımcıt.! öğiit.Jll' 
venl!.'nldu . 

Sahlifeari ~ ~ı: 
c ..• Lord Bayrin: - Kadın, bir 

m1'4mmadır! - dem.ekle, kad.rrıa. 
hiirmetsizLik etmıs değildır. Ka -
dın, hiç §\ipke yok ki, bır manken 
olarak kaıdıgı müddetçe, mu.amm.a 
değıl, bi akis Bahijelen ~ bir ki.- 1 
taptır. Bu kitabı 1ıeıkes ok~abi
ir. Fak t - mu-m.ma - o kadına der
ler ki, he1' sahifesinde yüzıerce 
cild.Wc 1cit4p .etJZU" taşır 'Ve bif
eftı:eğin omrii oııu o~ yet .. 
mezi Bence, kadmm böyleai, mtıı
""•ftOYU ~ 1>e Betmte"Mni bi!eıı 
eflkek ancak ~ bir kadmm 

Elektrik v 
tramvay 
n yıl içinde şehrimiz

de 2,5 milyon Ura kar 
temin edildi 

Ei.e'kki:ık ve tramv..ıy idarelerinin 
lbChii •yeye dl:.ıvriıOO. ~n vaızi.yot
:)e:r Dın ıinlklşaf e.;tiği dün; ibu adaı
trC'l n şehi1T medıısıino ~o:ıill-ın 
lb!Jı:.. ~-ol r;J,e aWaşınnıştır. 

Bu iddiallar ti- l>d~ı.~ devjır ta
rihi olan 1 ~uzd:ını 31 kanum1-
~ı 1939 trilıne kadar geçen 5 
lal}' içind. 1 mil}o.rı 107 bin 11 lira 
33 kl.ıruş kar tı..mım etmişlerdir. 

1939 yıhrun 12 ey !İ'Qnıde ise kar; 
2 :milyon, 509 bin 949 liro 95 kuruşa 
~ o4ırnuştın. Bunuın 2 milyon. 
224 b":ı 688 lırJJSı ekfictrik idaa-e -
sın·n; 285 .bm 209 .h·.ası dıa tram -
vasy ;dnres:.nin karıdıx. 

'frrunl\ ay idaTeS'l taırolfııırdan cişlıe
ltilen Toksiırn - B şi4tıtaş o4ıobüs!leri 
ıse 1939 yıh içıın.d 47 biın 697 lira 
45 kitm'UŞ haısılıatt temin. cimiştiır. 
BUnt.ın mühim bir lkısmı maaufa 
~ışbr. 

Şetıtt rrv:disi bilirnçıoyu t.etlk.ik 
iQiır1 ibültçe encümen.ine hava"Je et-
~-

---OOOIN4>----

Gayrimübadil emlak 
satışlarında yolsuzluk 
Qv)ıri miıOOdi] (\ııiak ~abış]aırı1 

üzenhdıe ES1ctien )'EIPlfıarı bam yo)
~ l m haklk:mda ıııdiıye mü,. -
~ Şülatü ~ Sami ta
mlındaaı şehil'..ialı ıtattikela de
vnm ~. 

~~~mlıbdl 
~ıi tml!iyeye hYar- verdldterı 
9dnra ~ ~l dağjr 
rmyonalk lbb- tasfiıyıe lkk:mmyooo tia
~ ~~ğa 
~ 
Yo~ • lbu S1Rİlıa!'da mey

<ilna Ç!bnış ve k~ ~ 
chı bazı:lıuınll i..<1!t:ın d ~ !l'f!1 -
ın*1 baz:rllaırıı da v <Mılet C'IJil'Iiıne a-
ikı:ın t Ad!r..-ıı-ya o:ı,.,°'ıı'lllrruş'brorr. 

Su. ilim3I ır~ııı.aı on~ 
oe lim:yu ~~ol~ 
tadır. 

--ooo 

Eski istim1ak bedelleri 
ES!>f ~ bode!lhin! ö -
~ malcsadn şehuiımiz 1940 
lbaLedl~ ~ 150 bRı Ma tah
eis.'lt ~r. 
••••••••••••••••••••••••••• 

Kitapların dili 
Şu yalan aylardaki kiğıt buhra

nına gelincivc kadar, Ankara cad
desi kitapçıları, biitün ömürlerin
de, şimdiye kadar basnııındıkları 
çeşit ve miktarda kitnp basıyor -
lardı. Gözle görülen, elle tutulan 
bir hakikat vardı. O da, memleket. 
tc kitap satışının artışı idi. 
Basılan kitapların ıniihiın bir 

kısmını romanlnr teşkil ediyor. 
Bilhassa üzerindeki fiat milli ko
runma kanununun mevzuları ara
sına girecek kadar fahiş olmıyan 
kitaplar, ucuz eserler bol bol satı
lıyor. Demek ki, eskilerin bütün 
iddia ve ısrarına rağmen, bugün
küler, okumak hevesi, ihtiyaç ve 
zevkini duymuşlardır. 
Romanların yanında, birçok il

mi eserler de basılmaktadır. 
Bir kısım tibilcre sorarsanız, ki

tao satılmadığını söylerler. Fakat, 
8\."l.tçlar dolusu para sarfcderek, 
renk renk, tiirlii türlü kitaplan, o 
halde, neden bastırdıkları sualinin 
cevabltll, kendilerinden müsbet o
larak alamazsınız. 

Yalnız, son yıUarda çıkan ve mu
hakkak ki alınıp okunan edebi id
dialı veya iddiasız sergüzeşt ve ma
cera romanlarının ekserisinde, gö
ze batan bir lisan zifı vardır • 

Kuvvetli, mazbut, ahenktar, gü
zel bir dille yazılmaouş veya ter
cüme edilmemiş kitapları okuyan 
yeni nesil .,asıl bir lisan itiyadma 
sahip olur!. Bu bir meseledir. 

Gözet kitap, konuşmamız üzerin
de de müessir&. Sazan, güzel ko
nuşan tiplel'in artık azaldığından 
fikayet ediyorsak, bunun bir sebe
bi de, mutlaka, zayıf bir @le ya
zılmış kitaplardır. 

Tabiler, neşrettkileri 1elif ve ter
cüme eserlerin dil bahsine daha 
ciddi şekilde itin.a göstenneH değil
ler midir? Bu da, ücretini .kıskan
madan, müellif ve mütercimleri 
iyi seçmekle mümkündür. 

REŞAT FEYZİ 
••••• il •••••••••••••••••••• 

Vapurla batan 22 
bin çuv l 

Son zarrmdlaııd.a QUNnl fiıatlan 
QOk p<imblnşrn~. İnhis:iriar u
muım mücfüı1IU~ bumı ruazarı diko
blbe alarak evvekv, Kızıllıı:ımı:ık v~ 
punırı& ikıan ~ limanınCtaı 
ttltı:nooş <:f.L1'!1 22 ibin adet çuvalı 
~ çı&ıaırıtımağa karar vır -
miştıir. 

65 bin lirahk masrafa mu
kabil koca adada ancakı 

67 abone bulunmuş 
Ş Qırıimizin en güzel S<eyfıye ya--! 

ler.indw ibiri olan Büyükadaya su 
ıtemmi için yıaz.ın 65 biın 262 lixa 73 
lkıuruş mırf\.dl i~k su ıtıcmirı oı:!Jun
ım mıtu. 

ÜSküdar ya~n Lllytec.b-'lr
ie .getfi'11iloo 'bu suyun adnya çıka.
nlması. tçm dh 4585 lira sarlile bir 
is:kele yapılmış ve 38 bin lira bir 
mas.nafüı Büyüxıada.mn mııilitlelif 

da!kkıınna 7 biın 712 metre boru 
dô~mm ştıi.r. Frotat maalC6ef 'bü1ün 

bu masnııfloo-a rağm.en Büyükeda 
h.G.l:k11lll!l bu su~a ra .x:t gosıtermı.1-
diği görü;ımüşuür. Ezeülınle 1939 yı
lında Büyü!kaıdada yıallınıız 67 €fV ve 
d~ suya ~ oJanuştuT. Bun .. 
1arr:ıaı .istihliıık t.ıt.tikl:eııi sudan ise 
nın<:~ 3 ıbiın 228 lııra 80 kuruş ed.deı 
okıınm~. 65 :ıntı !ınilık biT mas
mfa mukabil cra@be11 n \1e- ilk yıl 
varitkıtıının bu ıkıaıdar arz: olması 
altabdariar.ı hay;retıe düşünnüş -
iıür. 

Diğer tanıı8tı<m Heybeliadıa, Buc
$Z ve K:ıııalıada bakı daı aym su
ırede bu adataro da su ~Uirılmesim 
~. 

~- yukar~ v~et göz 
önüne almart:ıık şimdilik bu üç a
da(ya su gestirılmesi mık8rısuz ıgö -
rlilmiifft;ür. --000--
Dalgın yolcular ikaz 

edilecek 
Şehrimiz senrtlerinin yabanCISI 

dklrı bruzı Ş ııslıarJa ill'Ö ya-rJıacın Vfi! 

~ın!bnn ~a giıdeoeld'eri 
yerlerde irnnediklari, bu y\mlen 
yaın.'lış'.tııklaır odugu .görülmürtiif'. 

Be d:ye 11:tisliğıj bu vaziyeti naı-
7mll dlikıkate a~ yem zalbitai 
be e aıtnanıESine bir mad. 
de kıoydumwştur. 

Y enıi zabııtaj t:kled:iyeı ta Umat -
naımcsin.iın 86 ıncı mad<l sin! teŞkıil 
etlen. !bu hüküm aynen şöyled r: 

T6krnıH ıtııaanvay t.evakkuf ma -
hailıeırind.:ı 4biıle1.Qrleı1iın h'("l' yerin 
ism l1li yükseG<: ses'3e SÖ,Y'..em~il-eri 
medbUllid'~. Biı. rtıç ıJer .iş:ııret \'1"211'

mOOloo vatım nların aıra'baları ha
ırellrot c~ltiHırrY: •leni de yasalktır. 

Bu ımıadki~ şeirir mrelisi içtima
:ımıda ı!Gırbuil oluımnuştur. 

l!illM' Şehzade f (ff Aff 
• Başı ıe ~EMBERliTAŞ 

!sianbulun en büyük 2 sinem· n..ı~ 3 ""iindc 32500 kişinin candan 
alkış adığı 

Bu da kim?. 
Atletizm federasyonu reis vekili 

tor Adnan Sün isminde tanıma
dığımız bir zat, bir spor müsaba
kası sonund~ P"azetecilerj itlıanı e
den garip bir be~ anatta bulunmuş! 
Bu zatın sözlerini her türtü terl>iye 
ve nezaket kaidelerinin dıştnda 
bulduk. 

B sın birliğine teklif ediyoruz: 
Bu mesele 8J'84hrıhnalı ve böyle 
bir be) anat vaki ise icap eden ka
nımi ~oHara müracaat edilmelidir. 

AOetizm federasyonu reis ve -
kil olen zat da ne okıvor?. 

B~CEVAT 

şinden koşmakla (aşkı) ın tadını 
alabilir ... 

Seımıih ~ fı.ııladı. 
- İ$ıe, frezof ccf< ~ söyf_.ü.. 

~. BeırJtm, :ı:.1 ~imıeın ~ 
kadın dıa, ~ onun /tasvir qtltiii 
~. Se'ina, aar1a:rca dwrı -
lllV"cik!l!a bi.'tmıym bir' amt:aiJıa l>emer 
Bir c.ı:lkı€lk, an.un ıpeşinclen ıkoştuğu • 
7ama.n (<l$k) m azalbml ~ 
,, ı=mür dl ~), adet ~t duy.ar. o 
hıt:de ben lkı:ntiıııl!i, ontı ltıavuşn& 
6!<lfll mle ıbıalhf] y:ıır sa(Yalbi&im. 
SEnılh -~ı yaıv:ışça. :yf:ır.İ!le 

~ıdu 
- Bu fi:lewf m~ir. ba.nıa1 mu. 

yaı:t.a ~ (1ESEII!ı) '..V!İ wnii. 
Altİlc uıyuyıamJriın. 

* Ertesi giln, Yllmaz 
gelince .. 

S€rn h erltrnden uyr :dı. 
A vuhrt Celal oıdıamırJdan ç.ı4kırnaı

anı$ı . .Beill ydi 'k.i, haJa U'YUl\'Ordu. 

Srzmiiı ~ · atkasına 
mtiı.. Ar. Ju:ı'...a imli. 

Se!rrrihımı kız ık.aro:ışi de c sabah 
eıikıon kaliiırmştı. 

Semih 
Bonjur, dıedi, nedi ın criden 

lk;ddtm böyf le? 
- Ben har saıbalh 6l"l:r-tı ~ 

;mm aıfı;albey ! 
- Hawı ~ ~ degil mi 
- Evdt.. T.miıı. bir sıcdldl'ık vm. 

!Kuşlar Çllaırda c~aır. 
- ~ gedi ~? 
- H ~. Neredeyee ~-
- Ekanelrd'L. 

lDevamı var) 

AYŞE 
Bu senenin bütün türkçe filimle

(Türkçe) rinin izdihnm, hasılat ve güzellik 
rekorunu kırıyor. 

TEKRAR EDİYORUZ: NE MUTLU .. BÖYLE GÜZEL ve MtiKEM
MEL TÜRKÇE :PiLİM GÖSTEREN SİNEMALARA! 

FERAH 
ın Körting Fabrikası Türkiye miimcssHi NECİP 
ERSES .ınücssesatına kurdurduğı.ı 940 SON 
MODEL FİLTRE CjHAZLI - MİROFONİK SES 

TERTİBATLI MAKİNELERİ SAYIN sinema meraklılarına 
hakiki sinema ze\'kini tattırıyor. 

s A v ı N K 1 R 11 K A L [ l ; l ER l =~~:t!çin m;.~~~r~~~= 
A Y Ş E (Yeni kopya ) 

BÜYÜK GALA MÖSAMER~İ OLARAK: BU PAZARTESİYE 

•· HAZIR OLUN! ·-------

SARAY Sinemasmda 

BABA ve ANNELER ••• 
Küçüklerinizia aevgili l>iiyiik 

dostları 

SHIBL(V TEMPLE 
Bugün sizin için 

en sevimli ve en neşeli 

SOKAK KIZ 
(Fransızca sözlü) 

Filmini intihap etıniıtir. 
Kücükleri eğlendiren ve bü -

~ r yükleri heyecanlandıran filmi-

il IUlll PLE dil'. Çünkü en güzel bir qk 
l'W'll romanıdır. 
~ i' Bugün saat 1 ve Z.30 da 

tenzilatlı matineler 

Seaslar: 2 - 5.45 \ile 9.30 



~M\ıCt:ız..~~ Pariste çok mühim ~ EN SON DAKiKA 
ıl 

M gürüşmeler oluyor 
~caristan ticaret yapar' fakat (1 inci sahif•den devam) Loııdra 6 (Hususi)-AJman t.aY"" 

ıstiklalini pazarlık edemez r1ni tehdit etmeleri de muhtemel yareleıi beş baJ.ı.kı;ı gemisine hü.-
--·~-·'ıır·. görülmektedir. cu,m eıl:mişl<er ve buırı.!Gnian b'1-ini 
u,.......u babmı.,,lar<l!!I'. Baıtaın vapurun mü-

cM<ıeaıristaın rrı:ıllannı ccnelbi AL:MANYA HARBİ reltôatına ~er va;:>Urlar ku.rtıa;r-
mm:'C.'l:luJ'.Jenine satm:l!<ıla mı ımmın KAYBEDECEKTİR m stn. Bu sıg:ada bir harp gemi -
oll!ac<ll!..-tır. F:ıkm hlç kimse bence Londra 6 (ıHuswsi)- M05kovada s:ııı:: görünmesi Ü.Zerine tayyareloc 
eın bymef 'iil2'Y olan i.stı<Jdal: ve komünist pat"t sınin fikirlerini yay- kaçmıştır. 
aıcble1 ımful1ıentt t<l}eı:J] ~i iç.in pa- ımak için neşredilen ve günde 2 İr . fa tayyareleri de dün v;;ı -
z a ll"!"İŞOOE~iaıi ümit ebm~e- ımily<l'll nüsha bllSS71 •Pravda•• 1'a- h~ :nıJıafe11 hava üssünü ve bı.ııra:-
Fdir.• zetesi, Almanyanın harbi kah be- da bulunan Alınan harp ı<em"lerinıi 

sefirleri Londraya vardılar] ~ın~;,~:1'~em~a::;~;:r:t~:f:t ~~=~=~1~a:~~= 
olmadığını yazm:M<tadır. ber, mtihirn olı:hıığu kanaati va.rdıor. 

<& 6 (R ,Qyo) - Lontl.rt:Jdian zın Lo.r.d HaT."faJo:r;'la uzun müd - GARP CEPHESİNDE Ta''VMe· r s:alımen geri dön.-rüş -
~ • ı;:iırc İ ıJ<1 terenin 1 det e-öriŞnıüşlıerdir. FAALİYET ŞİDDETLENDİ lı>rdir. 

,., BSi!:rc-ş, B. ııt. Bu a -

1 

Aıtına "~ Roma s..Prleri de dün Londra 6 (Hususi)- Garp cep- RUZVELT 15 NİSANDA BİR 
~ , ~fya ooiırle<'. <iun. Lon- gece Lo.-ı'Ciraya ,·ii.s_1l olmuışlıamdı.r. besinde keşif müsadcmeceri gıttik- NUTUK SÖYLiYECEK 

fit en •CT vc Hnr:cıye Na - Çe şiddetlenmektcdir. 

t 1 
Alımanlar Nicd ve Sar a~nda Vaşinı:(ton 6 (Hususi)- Avru -

ta ya zı·raat Nazırı Pe ı::.te, de büyük mikyasta bir taan-ıı.z ke:;fi paya ı:(Öndcrdiği Smnner Vellesin 
~·-· ']{ yap.mış!aTdır. T&arruzdan evvel :raııorbrını ııözden l(eçirmiş ve 

ı ~~te 6(A.A.)- İ~~a zi- , Bel=ada hareket etmu 'erok Ala- •'tidetli bir topçu at.eşi ;:u;ııı!mıştır ve kendh.irı.i uzun müddet dinl.em;ş ı>-
1 ~-~ Thııinaıvl zıraet se<"g'.- kadar mahfellerde söv Jendiğine şimdiye kadar ma~um olmıyan si- la.n Ruzvelt, Panamerikan lronl( -
, ~;·- ti.oore dün ıda;am Bu- .. Alman İt<i•lvan ve Yu~v ııer hava.n top~ kulilanılmıştır. resi miinase.betiıle 15 n.is.nda raci-
~ ~ ;;,e gelmiştir. Nazır, istas- go<"e~l<ıırı.nm ;..,.giy hemen ayni za• . Mozel ıle Voı arasında da ayni yo ie de neşredilecek hır nutuk 
"ı fG._~ •elek.i, Maoarista.n ziraat naz . • . Beri'- n.. şıddette faaJ.ıyet'ıer olmuştur. söyLyeceğini beyan etm..,tır. 

~'411 \e J'-·'· manda ZJyarret etme.en ~~ uu.- ~. ====================~~=__;:===~=== . . """Ya setri Talama ta- ·· 
' ıı,ıilır )<arŞılanmıııtır. daıpeşte, Bel.grad ve Roma arasın- B ı b / 
' ~,.._cihetten Yugoslhvya ziraat da br zirai aınlaşma hasıl oıLacaJiı onocu ar u A manya ne 
~ ~ ~~na-z:ı~: ~~~~~debııümit sabah sorguya yapabilir? 
~ 

1 
1 

Ha ıta esnaf verilen 
cüzdanla' 

(1 bıoi ıWılledea dnam) 

~'Un h:ıdıemalıeriiaıden biri, 
'I<E!Ili ~ cüızdanlai"l!l'l!l çal -
ıımş '~-' &roırııioıyorı cldkiuilıaruıdarı 
ibaızı.lar.nıın iİII!llZla5ım tıılk:Jiiıt etimt.lk 
sW'CtıQe llı::ııltla esnafa chı; ooığ"lam 
~ t;ı ..:blıi ~ene cii2ıdam Ye." -
miŞ!.U". 

Sıal.'fu>lkii..ılhk moni: .. ua cıka.ıı.lıd:ı -
vOL1<ııt !hııd<.'IDE! ~:\'"d Qelkillıını.ş 

ı., ı bu im i<ıanıısyonıo;all<ı. k.iı .. Jbıın 
~~gınıı k~ )-:ıID1z cüzdbıri
b.ır ,.... ı!k-mlı es:ıaci'tlffi. 5 - 10 liraı 

~ı •l:llr~ :toıp >d~ sö; lern< lir. 
Kil.t p de sor:ıı'l\ISllnıda iş1 teviıl: 

etmiştii\·. N otıkEde hcT • !dsi lha!k -
'kmcla da adli ~ .. a 'haşlamlimalk 

iQin rnrnk vilii.~'l.lt OOaıre heyeltıiın~ 
veri.hnişti!". 

-ooo---r-

Müttefikler tehlikeli 
dönemecı atlattı 

(t. inci sab.itede.a devam) 

ziyete telmihte bulJ\ınan İroıışide 
şöyiıe demiştir: 

- Ru>ya uzun münakalat yol.
kın yüzi.i-nden hay!\ zahm<"t ço'< -
mi:;tic. Bırçok defa.la.. Rusfar, bit
k.n bir hıMe ~e'ıınisfordir. Çünkü, 
kr.ta'a'tı ve mc:lzc _vi memnunfve
te sayan bir •., 1 ~nakledemiyor
}ardı. E.i\er Rusya, yerıoi bir harbe 
girişmek teşebbüsüne kalk:,.1cak 
olursa bazı mH!et !.erin ,-e mesda 
ja;nonvanm hattı hcreket ni nazan 
iti!bare a!lmak IT!ecburn·etindedır 
ve münakailiıt m~Jesi. Rusva ioin 
her zaman bütün şkid<>tile mevmu 
'bahsolacadctJT. 

---00-0--

Ticaret vekili geldi 

IGdıköy Vakıflar Direktörlüğü İlanları r-
~u -

ı 'r • 

Mahalleıi Sokağı No Cinsi Aylık kirası 

SuJ.~e 
Trobiye 

Ye. 65 Dükkan 
Arsa 

3 5Q 

u " 16 
metre 

\> mll.Nl'bbı 
~ vazıiı. ye!"lerin kiraya verilmek üzere artırm:Mırı 5 gün 
"'- th:..,~l!". 
"l' ~ 8/4/94<1 Pazartesi günü saat el{). dadır. İstek' ilerin Kadı-
~Ur•lüğ'iıne müracaatkın (~677) 

't 
~n: Rahmi Y AGIZ 

~onanın; 
No: is 

Geliyor 
~~~rtye 

'"" ' ... ., e.,, 
~~iı~d.i 

gidiyoruz?, "Nereye olacak? Çanak
" Amma Marmarada tahtelbahir çok,, 

~ t •he·· Ayse Sultanı bulmak iki 
iJ ~lı. ~;"ını~·eı kcsbetınisti. Deli• 
t~ • ll.,l adaın Lenamn müdahale· 
\> l~"ı:ıı •aınzudenin hapsinden kur
t,''nı~. ~un farkında bile değildi. 
~ ~ Vek·~•naıı artistin baskuman-
1,. 'ııın~ F.nver Paşa üzerindeki 
) •ıı 11 an istifode etmek gayesi-
"'' a\·ııcı d'" .. k . t" '.ı.u.. tna uşurn1e ıs ı • 

~· i •t ııı R •• ..,_,._tu 
lı<.Jt • nzun suren su"u 

' • "h~h: 
\;; lı•ıı:ka:•nnn hareket edıy<ırsun? 

'•d•ıı 1 silkinerek daldıjı dü
ı; . 1':Vandı: 

e.l"i\'e") 
• .. et• . 
c., l\·e ol.ıca!; Çanakkaleye!. 

illi azır nu? 

- Hazır! Yükünü de aldı. Biraz 
evvel söyledim ya sÜ\•arisini bek· 
liyor. 

- Pekala .• Yarın aksam yola çı
karız! 

Hayret ve telaş sırası armatöre 
gı,lmişti. Heyecanla sordu: 

- Yarın ak,am mı dedin? 
- Evet!. Yarın akşam, grupla 

beraber rıhtımdan demir ahnz!. 
- İmkanı yok.. Gemıi zaten ge

cikti.. Bir ~ daha beldiyemez. Bıı 
akşam yola çıkmalısın!. Hem, Mlll'
marada tahtelbahirler çoğahmş, 
Bahriye Nezaretine, umıuni ka -
rargıllıa veriien raporlaı:da bllO· 
JarIB her gün zırhlwan sandala 1-
dar ~eilt1i ıcemileri batırdıkları 

çekildiler 
Ankara müddeiumumisi 
hadisenin nasıl ıneydana 
çıkarıldığını anlatıyor 

Mülbaı:li'J. D:ıoillO"lrını aıve ü-t.erle -
riml~ki eski MaJiiye Vl.CtiJ.i Mus -
tJail';:ı Ab<llilihalll'ik fümclcır.ıın irn:zasıını 
t~t eden s'htek.:i.ıWıııd:ım !;J.lhr:mirl
dl. ~~ <ıllnman 7 ikiş.; ıilE• AıJ ii<üffi• 
daın geıtıxilcm Niihat ve .. rnbest bı

rakıl"1!1 4 şahJB hu "'1haılı 4 ~ 

istfünıt:ık ıhiııkiım• Sami tarıaib~dwrı · ı 
~çeki~. 

Diğ\.>r 1.aıınftm bu st: l k-:ı.rhıtın 
naS1L\ meydı.:ınıa çikıUıtcı h.ııık!k.ıınru Aııı 
'\arn müı:M,;uımuanisi Arif Yazaırın 
v'Brıdliği ıiıııahııllı• !(ÖP'' Nihat martın 
27 inı:ıi gfuııi.ı s:ID1ıe ll:ıoıııo.ia<rrl:an biır ı· 
'kıısnı;mı Aınkaıra Z:ııı.-.a,t B:ıınıkru;ma 
götıünmü~ "lJ muı!:ıailıi1irnlıe diirıt biııı j 
liıra pıaıra a.ı.mı,11:ı.-. Falkı:ıt <lind'<lki 
bandbrı lbu şeW:loe de hi•tin.ı:ne -
miş ve bi.r kısmm.ı da bıuŞka yollar
lıa. eliın<t,ırı çıı.a.rnn.a•_vı dlüşi.i.oım.üş -
00.:. N ilhaıt 'bu mıılksatla sac.mf Zey
nıe.le müracaat ctımi.~ıtia". Zl-0'ncl 
bono1iaııı ıail m !J.$. f.Jkaıt 'bir ikrıre Mar 
liye Vekı5J,eltiınd::ın tetık:ike lüzum 
ı:((i ıım üşt.üx. 

Maliye V elkalltıinıdc !bonolar 1.et
'l<illk ·°'ııuııumlren. sahteıkarlı/!ı-n far
kıııra varıılııyar. Qihııkü bu bono -
lıaudan bir ıkı.s.mı iıptl'.J u~ lımU.Ş bu
lıcrm1'1kı~adı.r. Diğer tamftan h:ıki<ki f 
bcmolaımn üı.erind •loi eslki Maliye 
Vdklili ye ı;:md.i Büyüık MlJ:i,1 M1 ıc- 1 !.isi roisi B. Mw:.afa Aibıd"ülhal;k 

Renıdamn iımzooı el.le a.tılırrHş\;ı ın 
OOnıol:ıırda bu iımzalann 'kllişe oldw
ğu ı;irülımıüştıi1r. 

Buınıum ÜZ1!!!1' ıne do Nli:ha1 ya kn-
1aııııımş ve sJhınmi2ıdlcıki artıııklarını 
söv00nı.i!,1ir. B. Aı1if ı;.ili!.ek.arl.J\i(ln 
9!l .ııın li!ııaıyı :buJduğınıu söyce -
miştir. 

Beşiktaşta bir kamyon 
kazası 

Şoföır BeikiıPin i<J,.,_siınıdf.liri 3799 
rumı,aıraJ\. kııı!myon B,.,;ktaŞtıa Haıkkı 
arlmkı.a bir terzi~!• Çllltpruraik, ı:a:-zı
yi ya.ral;amıştır. Bu kazadan so11r 
!'a k:ıırnyorı !J:>ir elıel:ıtırilk diıreğine 
çaıt"Jlnllfi ve ön tarı: ,'11 paon;ıalıanmuı, 
şOOjri.in yıanında ott.ıronıılkta olıaın. 
ik:amyoo sahlbi Ffıdsoo Fehırrıli de 
başıJııdları y aııaılarunııştır. 

anlaşılıyor. 
- Bundan biııe ne? 
_ l31JnJo n bize ~n ki: İleride bu. 

seferleri _yapamaıı1·1k vaziyetine 
düşeceğiz. Taahhüt uhdemizde ol
duğunı. ı:;üre deniz s<ferleri nl..im 
kalmca nakliyatı kara yolile yap
mak mecburi;ı:etinde kalacağız!. 

İşte o vakit de dehşetli bir zara· 
ra uğrarız. Onnn için simdi, ça • 
buk davranarak mümkün olduğu 
kadar ewa nakliyatını fadalaştır· 
malıyız! 

- Alii... Fakat bu ak~m hareket 
edemem!. 

- Niçin? 
- Mühim bir randevum var! 
Rasim Bey başını salladı: 
- Ah .. dedim ya şu kadınlar!. 

Ah şu kadınlar! Gençsin, toysun! 
Toyluğun seni bu şekilde harekete 
sevkedivor. Gemiyi gözden geçir
miyecck misin?. 

- Şimdilik iü%um yok! Acele i
..;nı var. Bu akşam bir davete git. 
meğ& mecburum. Sizden bir ricam 
olllCBlı:?. 

- Nedir<> rica? 
- Ricam şu: Beni aı:ıyan Alman 

kadını var ya!!. 
- Evet!, 

(Başmakaleden deva.nV 
rekabete inzımaın eden Çember
laynin ŞU sözleri de var: 
•- Bitaraflar ne lisan kullanır

larsa kullansmlar, pekali bilirler 
ve i•lerinden tasdik ederler ki bi· 
zim zaferim.iz, kendilerinin hürri
yeti ve hezimetinı.iz de esaretleri
nin ınukaddiınesi olacaktır. :\-lazi
de İııgilterenin kullaıııruş oldııftu 
en kuvvetli silıilı abluka.dır. Bu • 
gün de bu si18h müessiri)·etini n1u
hafaza etmektedir..-

Bu sözler .hakikatte bitaraflara, 
müttefiklere iktJSBdi rekabet saha
sında siyasi '!DJeleri de unzara al
nıak surctile y::ırdını ifasının, bir 
davetiyesidir. llitaraflar ,-e bu me
yanda Balkanlılar için şimdi şu 
iki vaziyet hadis oluyor: 

1- Müttcfil;.lerle pesin para ve 
mütekabil ticaret ahitleri mukabi
l~dc alışverişe girh;ınck ve bir 
yandan da siyasi gayeleri ve harp 
hedeflerini nazara ula."ak Alınan· 
ya ile alışverişi kesmek. 

2-- Hem müttefikleri, hem Al -
manyayı idare eden oportünist bir 
siyaS<•t kullanmak ve harbi bugün 
irin Balkanlara sıçratmıyacak bir 
şekil ve hal icinde vaziyeti yü.rüt
ınek_ 

Bu iki vaziyetten hangisinin ter
cih edileceği, hangisinin tercih e· 
dilmek Hlzım olduğu tabii ayrı ayrı 
dav ... rrörüş ve nıünaka.~a ıucvzuu. 
dur, Bize hangisinin hu.ııle gele
ceğini ise ancalc \'Ük1alc:.r öğrete -
cektir. 

Ayni zamanda bu vaziyetler kar· 
şısında Almanyanın da mütekabil 
tavır ve hareketin·!o ne olacağı 
meraka şayandır. Alınan)·a için de 
iki )·ol vardır: 

A- Her türlü iktısadi avakibe 
rağmen Balkanlara ilismemek, 
harbi tevessü ettirmemek, gaTp 
cephesinde neticeyi alın.ak için bir 
an önce taarruza geçnıek, 

B- Her türlü iktısadl rabıtanın 
eksilme '\:Cya kesilmesini lıasıuane 
hareket telakki edip hınç ve kinle 
kendi.sjnden alışvcrisi kesenler ü
zerine saldırmak .. 
Şimdi Almanya sür'atle asker 

to,,luyor ve silah altındaki ehııdın 
sayısını 7 milyona çıkartıyor. İşte, 
bwıların teha.<şüt ve hareket isti
kametlcridir ki, bize daha çok AJ. 
manyamn bu iki yoldan hangisine 
gideceğini ve han~sini ihtiyar ey
liyeceğini gösterecektir. 

Ancak, Almanya Balkanbq- üze
rine bir iniş yapar, yani ikinci şık
ta işaret ettiğimiz vaziyete girer 
mi?. Bunun tahlilini de yarınki ya
zınuza bırakıyoruz. 

ETEM İZZET BENİCE 

O, tekrar gelirse kendisine 
lütfen hürmetlerimi arzedin. 

l\levsinısiz bir felaket dolayısile 
kendilerine verdiğim sözde dura
ınadığlll1J, fakat bu özürü telafi 
maksadile tayin edecekleri mahal
de enıirlerinc muntazır olacağımı 
söyleyin. Teshil edecekleri gün de 
Çanakkaleden dönüşüme raslnsın. 
Bu nokta~·ı da kendisine söyle -
• • t 
yın .. 

Armatör ırüldü: 
- Dünyada, bu zamana kadar 

hJ.,bir babanın evladına gayrimeş· 
ru kılavuzluk ettiği görülmü~ de· 
i(ildir amma ... ne yapayım. Senin 
gibi cici, şeker, güzel bir yavnınun 
babalık sıfatı insana bunu da yap· 
tırıyor!. 
. Dedi. Davııst hala düsünceliydi. 
Bir müddet daha acentede kaldı, 
sonra babasına veda ederek ora • 
dan ayrıldı. Yaya olarak Be:ı;ik
faşa kadar yürüdü. Orada bir kah· 
vede ırünün bitme.ini, karanlığın 
basmasını bekledi. 

-3-
- Kadınım bir iradeni• ver ım.r 
- Defol karsundan kaltak!. B&-

ceriksiı,sünepe mendebur!. 
(Devamı var) 

Askerlik İşleri 1 ---
Sevk edilecek erat 
~aş As. şuıbeSiııııdooı : 
Şıiımıcl;iye l1rud:ıır a.ıkerıe1 ç~ 

:y<ın 336, 334 dbğlıırnAu ve bu db -
ğunı1'u'lat.h n'Nll!j~ . .,,.e l.iibi ve a& 

'kere çaı:(ın-ı.ldığı W • he<Moınıgi biır 
S<.~ ı:;c'.ri(ye bıru1kııılımııı veya 
şuoo•m -., nmveırek balk.~,yu kalmış 
ve asikc>re sevlkedilllrncır.ıliş 316 ilii. 
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Reşit 'Pafanın Hatıratı 

MAKEDONYA ATEŞLER İÇİNDE 
Yazanlar: 

i$k ı.dtt f, SERTELLi . Cevdet Reıit YULARKIRAN, 
~ ---~--

:3~ın!':::"~ ':~ Ertesi sabah tekrar kaya ığa ateş 
JJU :!'.C '!'.ın1 bu S>illfa menrup e- •• 

xaıt;:_a_~~ ;;:~-~~.::ıaçıldı, mukabele olmayınca: hucum 
tıcsbiı't eıut:irıılın>eılı: üonre d!eriıal şu
/beye mii'l'ıu.aıalt eıım.lleti lan okı,. 
!llUr. 

Su1 taın.:ııliınet 1 inci sulh hwkulk 
malhlkr ımcsinden: 

Davaıcı posta ve teı,ı:raI ve tele
fon uurııı.:m ırn üdüı<luğüne Iİ!Zafotlle
vckilıi av•wlillt Tahir Memıdwh ta" 
rafınd'1n mooch--.a.leyıh Parnga~lıı 
posıt.ıw.s eski müvezzileri'llQen o
luıp n:>llen Faıtillıd. A:;ılkıpaşa ma -
ha 1 'esİ111dk2' Zeytine i ;ıokaf:ı nda 1 
sayılı haınede mubim Elmiıı Sami 
c>a'~.ı Büa1haııeddin aJeı.ittı<" a<;• an, 
liaıcı Kadir oomına ı:(dlen 75 saytlı 
,,_, 198 a>rahk hıwalı.ııımcı;ıi sahte 
mümiııı e zimırnebıne geçiniiğiınden 
tai!::c.'.ı !Y...Ea<'loddk:i davamın icra 
kit,,-r.Jll dıuı.~·: 

Mezlkür pmı:ııy' ı:iıruıme! ine geçi
rertof< 'ı>oırç:laııırınat:ııı!Ş oılkluğuına daıiır 
tdkiif Lditen Yı-ımi.n.inıiın iorası içiını 
jı:ıdnzn y ilıfJİ. an t,,;b..Jğe ra~en 

motJmmeye gelımiy0l!J müddea -
aJıeyh Bürh:ıııı:dldiını.ı, usulen mu -
ay.ya1 ınıüddeıt z<ırfmdia ı:(elııned ıgi 
bd!<rlll"<le ewc'un :z:iymınıdam i!C1:• 
ıgcl.!l'l )""1'Trin mecbunyeAI klk'kıında 

kıi h •:Mıın ike:J::ıi k;ıt'zyet <-decegi
n:.n aı:~ oo '\"'lil .> ıt '" hkl- ımece 
k. · r \trik:nt;; oltlugu.cdaıı muıha
loc•tr. "'·" bıoıo.k1ndı1fı 30/4/940 salı 
gü;nıü sa<llt 14 te S:.t1tıJıııroll:m 1 1 inci 
su ltı JyJL,uik ır. ılkıerncs!ııe ~-tlııY.5i 
ve an i tabd r - <ın«•nn keSbi k.ııtı
ye ooocc;::± ' an o'lunıur. 94-0/72 

İs~ı:..tbul arn>J malfucım~si i!ki.r.ci 
tican."t daircsindcm: 

'Düı k :iic<l'ı~t h::ıııh.ısı A. Ş. ıtaıra
fınıı:laın Pangaıtt•cfö HaifüJkfugazi. ead 
des'ındc Kcscryan '1partımaruının 
hıri'llci da.iresinıde mukim Andım 
-])imitri Dm •J. a:kap.uilb biraderler 
~ şi:ıt<et oııtıı&okl!-.nrleın An
cliJın Dirni'lıralkopuilto ıi!le ~·i a<lr ,.. 
1c ve a~-ni ş!rı.lcet ~tın o;,. 
milri Dim:iıtıralooıııulo aleyhin<> te -
mıimı~ mEid!ıuıµlaırndn mtill.ıveliiıt 
blak.iıyı 3577. 70 .liıraımn faiız. lroımôır 
yon ve rrııal!ikenıe m.aısr:ıtlan ve -
avuilnıt.hk üc.-cı1ı'!I? .biri.<ıtıe taıhS lıi 
hdklkmı:ltı aı;ııbn dwaın.ıaı mu:lıdm· 
rrı 13i sırosmriı:ı: ımüıdrlo. ia. e-,·'1· ıeıı-ın 
ikamıe<tgi:iıımıı mıeQbullyetine bina
• n vaku iianruı ~~•t üzeriınıe mu 
•h.aike!ııe giinü ol:ın 26/3/940 tari• 
<hirui nı..hlıı unede i'llxıtt1 vüCtit et
.mı."d ıgınizdcın usulün 401 inci mad.. 
des" 'e tevfilk-"'. gıy-rup karnrının 

~tP;aız wı 'V lbCCğ>ıne ve-, muha"1cme
rui.n <l<'9/5/940 trt'h'I ımfuıad"f pel'
ŞC"n)b.ı gü.Mi =ıt 14 de hıra" h1asaı. 
na ·karo~ ve ıi4miş o'lıııak"h h~ofiyet 
1€1bl '< '""'1aı'.<:ıın;, 'na kalc1 ,.,.ma~ ü- ı 
z.ıre iltin o wıo:·. 939/17 

Eyü-p su ' buf:<Jllf'.: tıffi.:ım'.ğ"in -
dı.n: 

Müd<Jlca İstanbull belediyesine i
oıafeoten '""kili "ıvumıt Tevfik Tank 
D"""'"""""·' ~arafııı:ıdn Eyi.ipte: Ca
miıl!:dliır malıaüesi..'lld,~ ve caddıe- -
sinde ecııaırıe ikaıı"ŞJSW.da 20 No. lu 
evö.:ı ıını.ııl:ıiım Mustafc Zeki: alcyilinıe 
a~lı:m 25 l':ra 29 lınıruş 26/4/939 
tar.ilhiiııde ı:!l(ll1abıında, ta<ii'hi d""'7aı o
lııın 30/9/939 dmı. fü"..ı:w.:ıı '.( 5 faiıı: 
ve % 10 ü1:tt1dt\i vel!<ıa:cıtlle lbit'l'ikte 
mhd' ne kac:m vıea.ıi%niış oltiu~~ 
da"1 'irldeaıai.eyfrıin ik<:.ırı:l~ı:(aruru 
te;k .. >c-.rok romrt:i m qhule g>tımiş 
o'!lma~ıındnn bir 3Y mülk\.ltie ;""1en 
ı.~rJ 'kar:.r ventAnJş oıliıDaicla 
baf'flı:ii.lf- • hlbanıru:'!eili malt.amma 
k:ırl<n olltııaı.'< üzere keyfiyet ilan 0-
hmur. (25913) 

Ticaret vekili bu cevabı alınca, 1 

kavası tercümansız olarak mah· ı 
kemeye göndernıcğe mecbur ol· 
muştu. 

Bulgar ticaret v.-kili. temsil et
tiği Bulgaristanı, kap4tülisyon -
!ardan istifade eden dü,·eli muaz
zaına sıra5iında görnıü · olnıalı ki, 
Türk mahk~melerinde kendi ter-? 
cümanını da resmi bii- sıfatla bu
lıındnrmak cür"etkarlıi\'ını bu de
rece ileri ''aTdırıyordu. 

Serczdeki ecnebiler bile bu hu
susta nıünaka~alar yapaıak: 
•- Bulgar ticaret \'Ckili hak • 

sızdır. Türk adliyesine bu ~elciid.
ll' iidalıale etmek yCT'<İz bir cür'et 
olur!• 

Diy·orlardı. 

ten ba•ka çare olmadığını ileri •ü
rü:vor. Derhal ve ilk ,·asıla ile ka
yaİık civarına bir top gönderiy·or-
lar. 

Topun kayalığa urdığı güne 
kadar. llamit n~a atc~in arkasını 
kesmemisti. Kayalık.tan da yay
lım atesi devam ediyordu. 

Hamit ağa bir aralık: 
- Bu kadar ceplıaney·i kayalık

ta nereden tedarik ediy·orlar? 
DiH düşünürken, top imdada 

:v·eti~iyor. O gün aksam ular ka
ranncıya k~dar - on bc~t(."n fazla .. 
gülle atarak kayalığın methalini 
adamakıllı tahrip ediyorlar. 
İbrahim Pru;a. ~lenlikte askeri 

me\"ki kumandanına topun gön
. derilclii:ini bildiriyor. Dağın ya -

Resit Paşa ise müdah~le etme
mi~ olsa~dı, Bulgar ticaret veki· 
linin talebi belki de kabul edilecek 
ve nıahkeme1ere tercüman gön .. 
dermek usulii bir teamül halini a

1 

maclarını asker ve jandarn1a sa
nyor. 

Ak•am üstü hava kararıııca iki 
taraf da atesi kesmiş htılunuyor-

lacakh. ... 
«Hamit ağa>) çete 

peşinde •. 
' ' dan yetişme jandarma :ıa-

1.t ti Hamit ağa çete takiplerinde 
'e bilhassa Sandanskinin peşin· ı 
de ko:;makla tamnmıştL 

Perin Balkanlarında Hamit a

du. 
Ertesi sabah, Hamit aİ(a tekrar 

ka:ylıi(a ateş açıyor. Fakat bu se
fer kayahktan mukabele görme
yince: 

- Hücum .•. 
Emrini veriyor. Fedai jandar • 

malardan bir grup ayrılıyor ve 
kayalığa dalı~·orlar. 

<Devamı var) 

ğanın Saudanski i]e \•uku bulaıı "' ,., ._, •-•-ı aa ... ı aa .. 14a.,,,. • .,,,.. • .,,,.. • ..., • ..., ..... , •-• ... 
bir nıüsademesi, l\lakedonya tari
hinde mühim bir hadise olarak 
kaydedilmiştir. 

Hamit ağa Perin Balkanlarında ' 
eşkiya takibinde iken birdenbire 
Snndanskiyi avene.ile birlikte bir 
dağ etc~nde sıkı~tın)·or. Çetcei
ler yavaş yavaş çekile ._,ekile ni
hayet ka:valıkta bir ınağaraya il
tica ediyor. 

l\lcnlik jandarması, Hamit a;\'a· 
nm maiyeti ile beraber kayalığı 
sarıyor. Bir gün .. iki gün .. ü~ gün 
ıniisadeıne devanı ediyor. jandar· 
malar kayal1ğa sokı.ılamıyorlar. 
Çünkü ka~·alıktan yaylım ateşi 
başlıyor ve bu ateş ortalık kara
rıncıya kadar devam ediyor. 

Menfik .kaymakamı, Serez mu· 
tasarrıfına şöyle bir telgraf çeki
yor: 

•Sanda!13ki, çetesiie beraber kar
yalığa sıkıştınldı. Müsademe de
vam ediyor. Yar<hmınız1 bekli -
yorum .• 

Menlik kayma.kamı 
Mehmet Rauf 

Reı;it Paşa, Menlik kay'lltaka -
mının telgrafını alır almaz fırka 
kumandanı İbrahim P~aya ko
şuyor: 

- Paşam, bu h111&1n, bizim ko· ı 
ca Hamit, bir kayalığa sıkıştır -
nus. Çeteciler inlerinden çıkını -
)'orlarnuş. Nı> yapsak da şu mel. 
unları ele geçirsek?. 

Diyor. Uzun boylu mii.zakcre
lerden sonra, İbrahim Pasa, Pc -
rin Balkanına bir top göndemıek-

il & 

OLli 
• V kıt. ba.şmi.ı.ret· ıb, H ... _ı rı Şa

hinin at:abeyııı. "·ec p dun vefat et
ımŞlıır Oena.zesi bugün H ~><>ı- -
lillMbk.i ı....aen kıcldınl:arak ıiıle 
n-eaar ·1'.C d fncdılm~tir Allah
tan rahmet diler, ailcs r.e taz:yet 
eder1ı. 

Sult.ı:ına'hırnet 3 üncü sulı hukuk 
biıkJınliğ l1deın: 

Jozef Cebe tarafmckm Cıh.ı01gir-
Mcıan;u ~ 26 No. da 

B31ııa~ V'e .Me'.lTh. ak-ylllJ.ırinc a• 
ı:ıbrı al.ealt d:avasmm du t'W;ITia -
sıınıdao: l\llüddeifilE"<l>)eııd€f1 B cft.. 
~bin iiluıımıellı),flhmm rneçlnı0) ı ı 1• 

de" ~ı ·.ılii..~ Wl>l'g:,,t ıcr~. ~ 
ın-ar Ve<ilirUs dHııı,,"'und:ıırı. duı 
mamn muıail!Jôik bu[uutluığu 15/4/940 
ıtaınh saat 11,30 da tJİZZat veya bi-1-
'~le tıaızrr hıHıır.ıııııısı akı;i talk• 
'diırde ,gııyiınXlıa wnı.ışım:ya balkı -
la.cağı llibılıiğ mdkamıına l<ıtiım olı
m::ık üzere ilfuıı<:ın tıeWiit dbıur. 

İ.f~bul bi!rino 
ğuıiiarı.: 

94-0/590 

iflas memuclur 

Müflıis Hacı Metımıılt Debbağ 
~ io!'JBsıaı !ırahnı&nıa ve 
bordl!ımmı .,.ıtıestzy, 1ıoso.rn.ıfu için 
~· lkenıfi5ine ~ isbın
llıııil lbtitinı:ı' d!icacrdt maıhkıcm<Since 
4/4/940 ~ lkarm· veri'll:liği 
illan olıunuır. (25004) 

1 BUGÜN SÜMER SiNEMASINDA 

Göreceğiniz ve en büyfilı: 3 Fransız artisti 
VİCTOR FRANCEN - HARRY BAUR ve ANNII!: DUCAUX'un 

yarattılclan 

Taptığım Kadın 
Frıaoısız .şıaheseriınıin büyülclüğü, h:ıssi ve lru.vvetli. Feerik mace

rıa.n itibıariy.le ~e heyecank 'iıkıi .....ı. ~tir. 
Bu filmde bütün ~ ve bütün aşk ta.rnr ed:ilmektedir. 
~: EKLER JURNAL son diiny.a ve harv hıaberieri. 

Bugün saat 1 ve 2,JO. da te.ız:ilth nr.ıtmeıer. 

BUGÜN TYRONE POWER 
HENRİ FONDA NENCY KELL Y İPEK gibi 3 büyük yıldız lll'rafmdan 

Harikulade bir surette yarattlaıı Sinemasıoda 

SEVİMLİ 
HAYDUT 

Büvtik laeyec:mlar - Harikulade maceralar - Nefis bir aşk 
ve sergüzeşt şaheseri 

Fransıu=a ~Ü vo renkli 
Füme ~ olnralı: FOKS dün)'11 hııbercri ,.e Balkan kır koşnsu 

Dbı:xA.1': Filmin ımuı h&ğıı dolayısile seandar: 
1% - 2 - 4.15 - 6.30 ve 9 da 

Cbre t ıııri.lleri için yerlerinlri evvelden aldırınız. 
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BAŞ, DIŞ, NEZLE, GRiP 
ROMA TfZMA, SOGUK 

ALGINLIGI 
ve bütün ağrılarını derhal 
keser. Lüzumunda günde 

3 kaşe alınabilir. 
Talditkrinılen sakınonız. Her yerde 

pullu kutulan ı>raıla isteyiniz. 

HER AYIN YEDiSİNDE 
• 

Mf L.L t 
.PİYANGO 

En büyük ikramiye 

150.000 Lir 
Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı İstanbul .. 
Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 

GRiP-NEZLE-NEVRALJi 
BAŞ-DİŞ - KIRIKLIK 

1 Emniyet Sandığı ilanları 1 
0/o 5 faizli ve sekiz sene ta1'!:~tH 

EMLAK SATIŞI 
Semti 

B~<ia Şeiıi:ı:nuhtar mahai'J'ıe-. 

sinde Doğramacı Salk.i!· 00kağııılrl11 
eski V•'< yeni 10 N o. lı 

Beyileriııeoyinde Bostancıbaışı Af> -
duıllLaılııağa ımhallJesin:d.1 Haıfaç 
FıSlıılk.lı. ookağınıda esk.i 6 yeni 29 
No. h 

Cinsi l•ı"h•mmen 
kıymeti 

Üç lkıallta allı odalı üç 90- 1000 
faiı "°"' elektrik tcsi:Jatını 
hıwı • Oııargir bir C'\'İın 5/6 
ııissesi 
İki llxııQıık katta <ldkuız o

daılıı. ırı.a .. ooııoe ahşıı.p 1nr 
E<Vim taımaım 

400 

Sacııyeroe eslo. M~'lllbag ıan yuııi İlk.i ·bu.cı.lk lmlıta dört od,._.'ı 
Gaızüı.esanpaıŞa ook.ıığıında e9kıi 117 maebait alıışaf> bir kiişkıün 

600 

yıerıi 4 No. !ı 

ÜSküd'arda Solaiı:ı:;iııan roahat!efıiıı,. 
de BiiDbill&'.Tesi dağında eSki 
176 yun 196 (en y.:ru 168) No. b 

taanaım• 

Üç kaJtl1ıa bet; cda:ı ahŞ"'!l 
blr evin tmııaım 

350 

F~ CumaAteGi ~Hır İk.ı kaı1t.a beış odıilı kiırıOı 1460 
caveys malıılılesinde eSkı. Camiişe- bir e\O n tarıı.aıım 
rif yem (Balbnaibi) Ba.lı>nwhi ser 
ikıağmda •ıSkıi 10, 10/1, 10, 1/1 ycııl 
21 No. lı 

1 - ~ı.nma 25/4/940 tarihine dlü.ş> n perşembe l!ilni:i saat 14 
ten 16 ya kadıaır .Y"l'PıJ.a.calk ve gayn~nllruJ.ıer eııı çdk bedel venm.
lerin Ü'Sbliılcle lkaılindlı:tır. 

2 _ ~a girmek &~ ~en 'lo.ıımeıni<n % Hl nu nis
bet:iı::tie pey akçesi yatı:rmalk 1\Tızımdıl'. 

3 _ A.rttıımııı. bocııeıinirı. ~ biTi pe-\'m vı:: geri bJan ı •t 'ez 
senede seıkırı müsavi tac'<sı.ttıe ödeni'r, T:ıns:ıı:ıt.- '.ll 5 föi7.e talJXi'i•r. 

4 - 'Tuksitlıer ödeninc~e kadaır goavrimedku' snııdı:iıa bi., ınd 
deuıc•-ede .ipolllek!Ji k>alır. 1 

SOGUK ALGlr 'LIKLA-1 

RI ve AGRILARI 

• 
1 

Teskin eder. 

llstanbul Komutanlığı 
Satmalnıa Komisyonu İliıılan 

Çatalca müstahkem mevki bir· 
Iikleri ihtiya.:ı için altmış bin kilo 
sığır eti kapalı zarfla ihalesi 10/4 
940 Çarşanıba günü saat on beşte 
yapılacaktır. Muhammen tutan 
on sekiz bin liradır. İlk teminatı 
bin üç yüz elli liradır. İsteklilerin 
ilk teminat makbuzu veya mek · 
tuplarile 2490 No. lı kanunun 2 ve 
3 üncii maddeleriude yazılı vesi· 
kalarile birlikte ihale saatinden 
bir saat evveline kadar teklif mek
tuplarını Hadımköyünde Komu -
tanlık sabnalm.a komisyonuna ver-
meleri. (2163) 

KANZUK 
MEYVA 

TUZU 
llEQ VEMEKTEll ~NRA 
KULLANINIZ 
SIHHRTINIZI 
KAZRNIR51NIZ.. 

1- Gümrük muhafaza memurları için yaptınlacak 365 .kundmaııın 
_. ~- 9/Nl-./940 &ıG günü saat 15 de yapılacaktır. 

2- Bunun muhammen bedeli •2427• lira 25 kuruş ve ili tem.i.natı 
• 183. lıradır. 
~ Şartname ve nümunesi komisyondadır. Görülebilir. 

5 _Fazla tafsilat a1ım.aık ve bimalıa.-ın fdfx)grallaun. ııörm·k 1-------------
ist:iıyW.~in sın:hk binala.- aoırvısine ~ eyleomı.•)eri l37.ıırndın-. DEVR'"DILECEK İHTİRA BERATI 

(2414) 1 ~ 
4- İsteklilerin gün ve saatinde ilk teminat makbuzJ.an ve kamıni 

vesi.kalari.le birlikte Gıtlata Mumhane caddesi İbrahim Rüat Ha.ı. ikinci 
• cLlSb~k gaz ımaı;,kele!'inde ve bu 

ltattak.i komisyona gelmeleri. •2425• 1 İSTANBUL BELEDİYESi 
İLANLARI 

DiKKAT ! MÜHiMDiR ! Adalar mmtakasıııdaıki yoUarda ıkıull.aınalıınaik ÜZ<'ı>' lıüzuımu o an 
250 rnctıre ımiikabı ro. taınelıi K:apaıncıalkumu açık lk.>ilt.rııc.ve kıoıııuılmuş-

Ankara tuc. Tahmin bedr..l:i 750 lına ve ilik temiınatJ 56 l.ixa 25 ~r. $8illt-

YAYLA MAKARNA name zabıt ve ma:ıımıelaıt mü.dürlıüi(ük~iııııcle giwül~tıir. ihale 22/ 
4/940 ~Ei günü saırt 14 de dıııimı ncüımcrııde v:ıpıfacairtır, Tal p-

Fabrikruıının ııemn ım: tem:inat ma.Yfuuz veya mektupla:riJıe ihale günü muyyen ~tıte 
Türkiyeırin her taralında fevka- daimi encüırı.mdc bmwmıaı!an. 2734 

ımilı.~h'\. (".'(; aıiıt ıs:~1llatg ·halkıkmdaıki 
1 llııbira ;.;ln mü'l(hyı •t saına.vı •i ôdıarP
Sinıdlen iW•lısaıl cdi~ oJ.aııı 21 maı
'.}-1'S 19~8 oo-ilh ve 2570 No. l.\ı 
;ınt;... bocaıtmın ilh1ıiva et -
ıtıiiıl . t>louk bu Jı.eıTe lbaşka.sııııa 

Güzel 
oıma~ 

için 
d .~ 

Her şe'/ •"1 • ~ . er•• 
ııhhatlı ve P JV . ve 
tene, lekeall _.Jil 
gün bir cilde 
olmalı: li:nıııdır 

KREM t:'/ 
PER1:~ 

Sl•in_d.• c~ 
güzelleŞ11rır. 

1 erek 
!erini be• 1'! 
!andırır· 

EV ıertiP 40 aoaelik bir lecrlbe •alıı..II olan KR~ M PERT -' 
ve yapılış tarzındaki incelik dolaymyle, tenin fazla yaıtl~ılll'· 
11na mAni olur. YafBIZ olarak lıuıu•i tllp ve vazolarda aa 

Böbreklerden idrar torbasına kadar y-011.ardıtl<i hastalıkJarln z. 
rım kökünden temizlemek için HELM:OBLÖ kuHanını 

Böbreklerin çalısmak .lı:udreotinıi &!Ctt=r. Kadın, erkek idrar~ ; 
eskı ve yEflô ~ mesane iltihabını, bel ~:r;ı. ..,, 
idrar bozmak ve bozarken yanmak hallerini gide.-ir. Bol 1 •oi O'' 
eder. İdrarda kumların, mesanede taşların tıe.;_pkkülüne _ın~urit· 

DIKKAT: HELMOBLÖ idrarınızı te.mizl'iyerek mavıl~İJ 
Sıhhat Vekhletinin ruhsatım haizdir. HER ECZANEDE 

Ü@küdar İcra Memurluğundan : 1~ 
M'Uhsiaıeniın MC'hmet Gaıngıaımdan aıJdiğı (2000 / '" l'111 f 

lu!~ iıkrind detr~de i'IJOl.elk oılup tamamına üç clıh vıık'll 11 
(2500) ilki \J n ;b..,ş yüz 1i:va t$ıdilr edilen oom.ııbu yenıdi1i ~::'.~ 
Maır!Ya w Sofiya a.-sası. ve yesar.ı N<l!ri arnası arıka>'l RıJl<Jı.11 
rez an;es.ı c'fp!ıcsi ya!lıya miinı.r eden rstasye>n t·a"ik<ie ,,.,aJ~çeli -t 
iStaısyoo cm:lıdwi 14 rnıuımoca1ı ve halen t.aj 30 111ı.ıımara ı b' ~ 
tkaıtll' evin 2004 nuııııara~; icrn iflils kanunıma tf'vfilrn.n sat> 
rGT ve:rlilnnişb r. 

Mezıkfır l!<lNl"İ meıııkulilın vazi!)I• 'Ll haz ırası; ~ 
Zemin kaıt solkalklta11 altı oosam&.lt m<Xlaik meırdıvd!llk' .. 

mim karosman döşeli bii- taş·ıık üzermoo üç oda b r halıi tııı ;J#f' 
al:tı V121 oda"ırdan birinden zemini çimento d'öşeL adı oeaJtlı~J· 
vi ~ kapJ.ame bi.- mutfak ve bahçeye açıJan lrnpıdan b a]s ıt1: 

Ikı'rıci kat: Camekan.ı biır sofa üzerinde döııt oda b r ~ı 
tur. Bahçenın hududu ıkiırgir duvar üzeriw. dilkili ıtc. ı:le t .~ 
olup •çiııde dört çam, üç !badem ik; dt>'t. ağacı ifo kısmı" ' 
cU1ltuır. •.:;19 
. Umıınni evsafı: Gaıyrimankul kiı:r,:ıir o.up dahili kısıırıı:.::(lf".ı 
Içerde eil ıktı~ ·tesisatı vardı.-. Ayda yl'rnıi :ıra bedeoli 'car1'1 ı,eııel' 
ıcihlnıd.en ~11.baff'.ın •bir sene varle ile ki,-a!ruın:ıış ve b·r .ı ııel;l< ~ 
peşinen ödlenmiş o. Uıp i:;ıbu kira muka'1elesi gayrim.'!lkuli.Jll ~ 
d:ma işaıreıt edilmiştir. Me:akı1r gıı.yr menkui 595 buçuk mctr 
oluı> buıııı:laın 81 mebıw ;nwıra/bbaı lbiıın mUtebakfso baJıo,ıdir w".~ 

1 - İ bu gayriırı.IC<llkulün artıtırma şaıı1ırıcmıo.sı 2/5/194Ü 
itfba!ren 939/1136 No. ·ile Ü6'.k.üdiaT i_cra da.iıresinin muayycıı ıı;;ı:ı.ıs 
hctil<.esfııı gii<>.l:ıo•lımesi i<;lırı çıktın-. Ilanda yazılı ohmıfard~.n 
maı alim-ak isti.yenler, iŞbu şaırtııarnwe ve 939/1136 ~s,·s 

5 memuriyetim~ müracaat etm<11dir. . ıJe 1, 
2 - ArUtı.ıımaya iştirak iç n yukarday 112ıJı kıvmctin ~~ı 

betiıde pey veya milli bir banka·nın teminat mektubu tevdı 
(Maddt 124) P'! 

3 - İ.portek sı•hiıb alacaklılarla dıi?er atakadarların _ve~ .fi 
la sahlpl~!'1i11"11 gayri menkul üzerindelki ha..darını hususile . ~ 
rafa dai.:r olan iddial..,.ını işbu iEıı> tari!ııi.nden crtmbarcn ~~ 
evrnkı mü~xnlc birlikte memuriyetı:ımize biJdirmeJ.erı 1~ İJl 
s; halde Jıakılıaırı tapu sicilli ile sabit o.J.nadılkça satıs 1ıedeiın 
masıruiıan ha!'iıı; kalırlar. ~.J 

4 - Gösterhlıen günd!E" artıtuımaya ıntiıraık ed<nl•, r wttıa'ın!ıı )dl'" 
sini okumuş ve lüzumlu ıma~ almış ve 'bun.arı tamaırl· 

11 
mjş ad ve itilbar olunur'lar. .. ,,. r) 

5 - Gaıyrimenku.; 16/5/1940 iaiııihıiınde peırı,embc gıııW 
16 ya kndar Üslıüdar icra men:w:ılluğ'l.lnda ü~· defa ~ 
t.an sonra eın çol<; atttıtııraına iıhaJıc edilir. Ancak arttırma bc<fe~ 

lade rağbet bulan süt ve tereyağlı Jayunetin vü7.de 75 ·ru bu·iaıı.a.2 veya satış ismen alac:ı~ 
mamulatının ambalajı taklit edil· Sahip ve neşiryatı idare eden Başmuharriri o1ım dôğer alacıılkhlu bulmıup ta bedel bu'lll!arın bu go ~ 

ck·vıir w vaılıut icaıtlı Tünkıiyedı:• 

mev kL ~>~ıc ko:mıaık h~ ica.ra 
wM. ~egi 1Jdk)jf e<lıi'1-d:lkıte oilmak.· 
lıa bu 'husu.,,. !ıızıa maJiimaıt edi& 
mdk isi '"CI)~ Ga'.latada, Aslan 
hım 5 met kıat 1 - 3 No. uara müra.
~ eyfom 1 teıi ıilfuı oJ.unur, 

mi<tir. Yayla makarnasına çok ETEM İZZET BENİCE DEVREDİLECEK İHTİRA BERATI temir c . •:'\iıs ala<"aıldıarının mecımuundan f~·a ç,ı.rraz t , 
dikkat ediniz. j '1:ıı"ıaJnm ~aaıhıhiiıcliü b:ıJ:ıi ikalmalk üoore aııtt.1ımna 15 ııün dalı · 

.. =================================B=~=J=d=~=~=y=u=:=S=O:N==T=E=L=G=R=D==M~~=b=a=•='====== .~~-~~~.M/5/~~~-~-14~16~~ 
gaız ın«t<lkcletiricie ve bu ~ • dao· ıcra meınm.uııu odasında axttırnıa l>Ni.h Bııt: < 

1 
t 

mat hutbesine tiıb götürmez. Ve razı ouyordtı. hıe <ilt rsl.ıthat• ~aıkı" jhttlra cağına rüçhıarn ohm d!iğer aJ'aCalklıların bu ıraVI'm<.>ruk':' · 

No.264- 22 Yaııaıı: M. SAMI KARAYEl. 

Cem, Beyazıda cevap olarak : "Mah 
mevruıumdan hisse talep ederim,, dedj 

nihayet, Cem ve Kasım daglara 
vurarak ıtiiçhal ile izlerini kaybe
debildiler. 

Cem ve Ka6J.lll İrana kaçıyor -
lardı. Bu sebeple Taşiliye kaçtı. 
Cem, hu sefer de bozulmuştu. 

Sultan Beyazıt Cemi oyalamak, ı 
arkasını çevirmek ve sureta da 
müzakereye ba._lı.ımak nıanevrasını 1 
icat eyledi. \ 

Bey112ıt, Cem Sultana kapıcıbaşı-
111 Sinaı Beyi gönderdi. Sfoan Bey 
seki bir adamdı .. Miizakere:vi hüs
nüidare etti. 

Cem Sultan, karrleşinin teklif -
!erine razı olmuyordu. O. <>.mıanh 
huan~ftutuııwı yarıı;ını iste -

ınekte ısrar eyli~ordu. 
Tabii, Bevazıt razı olmadı. Fakat 

kardeşine hürmelkarane bir mek· 
tup ya.ı.dı. Bir elçi göndermesini 
rica etti. 

Cem Sultan defterdarı Ahmet 
Beyi gönderdi. O da hiçbir mn
nffalriyet temin edemedi. 

Bu sefer, Beyazıt Sultan Bahşa· 
yi.• aka ~in İlyas beyle İmam Ali
yi gönderdi. 
Beyazıdın elçileri Cem Sultana 

an:ı hürmet ettikten sonra şu tek
lifte balundular: 

- Zamiri ilham pezire pu.,«ide 
değildir ki ~.-eri Rwn bi:r serpu· 
~de ~ pümamll6tur ki iki da· 

müşareketi kahrın götürmez. Bira· Beyazıt, ikiliğe mani olmak .. Os- için İlkıtısıııt V>c!lralJtıiınrlı mı ahrımıış miş a .. acaklia.rı meamuundan f3fl'laya rıkmaık şa.1'1.ık ı n cok, 
5

, ; 

deri kerimi k.irrunınız böyle iltimas manlı imparatorluğunu ikiye tak- d.aın 12 mayıs 1938 taırilh ve 2563 le edfülix Böy'Le bir bedel n'<le edilmezse imale yapı maı. \ 
1 

eder ki bed anıuz sözin gilş etme· sim edip vahdetten uzaklaştırmak, iN-0. liu 'illı.ViTa 'ber:;tınm iMiıva m. dıü•er. 1 ı el 
yüp beyhude yere semendi ikda· düşmanlara haraç olmaktan kur • tfü~ -huıl<uık lbu '.looııre başkasırııı. 6 _ Ga:yri menkul keııd.isi:ne ihale e>liuna·n kim"' def~~ 

tarmak i•in kardeşine nüvazi<le .... __ ,_ ·- ·"""-·~ 1·~·dı Tü'~ı..:....->- ~•-- . , _ _._ ,,_ .. 1 ,__ , _, ~•"~"'"" mınızı fersude ve danıeni ismetini· ' ' ,..,vw· vç .r-•~• ~ ··~.r"""" ra..,., rniilhlet "'"uw.:-~ vermezse;,ı""c ,,.,.,rorı ".,...,.~.. "'' -,; muamele ediyordu. ., · · Jdll~· ze bunca müslümanların hfuıu na- ·meV'ki: ~;~·ıe ~mınk haikikı ±cara den evvel en yük.sek tıeıkliBtıe bıı1unan 1ciıınse aırze<tım is C> cJ'"" 
hakile sude etmiyesiz, ve izzü sa- Cem, kat'iyyen razı olmuyar. İlle '\llEII1İİ!eQ::ığ>i tıeMif ~diıllmıelkıte dl!maJı:- amııağa razı olursa orıoa, I'afLl ohııız veya buhıınıaınazsa h't~Ji(- ~ 
adetle Kudüsü Şerife mücavuetini Osmanlı imparatoruğunu taksim b !bu. Ilı.usum tıaz'ıa malı'.ion.aıt ediıJ. müıdd<tle ~:ı çıkaırıbp .,., QOlı: aı<tıt.ırann ihale c~· 
ihtiyar edüp ol an:ai mukaddesede \ edilmesi üzerinde ısrar eyliyordu. mek i!91ıiıyenlurin Ga•Jatada, Aslan lıe mısn:ıdallı!i :Wik ve ~en ııfu*r ~ yfu;de 

5 
den h"6a~ri 

aram edesiz ki şimdiyedek haza· Şehzade, elçilere cevabı red ver- lhım 5 :inci kıat 1 . 3 No. ·ru:oa müıra- eıı'" 
di. El•iler de meyus olarak dön. faiz ve dii(er zararlar aynca hükme hacet kalmaksızın ın .J 

nei amireniz varidatı ne ise biku· diller.' C'akit eyleınd:JeTi ilan ol1;nur, ailıcıdan tahsil okmur. ft<r, 
sur her sal huzuru şerifinize irsal ~pli 

b Sllltan Beyazıt, el•iluin getir - -------------1 7 - Mıcı artıtırma bedEit haricinde olarak yalnız ,,3rı111 
buyurmayı taahhüt uyurmuş - ' u~ 
!ardır. diği red cevabına son derecede mü- 1 cını yirmi senelik vakıf tıaviz be&lim ve iıhale karar P .tfo 

Sultan Cem, Beyazıdın gön er- dan kaldırmak ve devletin başın. Sefer Mart Mü'terakiını Ve1'1!ilıcID.e tenviır<l(t ve tıaneılfat ve le< !a~'' 1ıcı•11 d teessir olmuştu. Vücudünü orta - 1359 Hicri f 1356 Rumt Ye mec'lıurdur. • . ·~ ,...-

dii:i bu teklife razı olmadı. Cevap dan bu belayı defcyleınek için şid-
27 

24 tnfü,evellit belediy.:- oıüsumu ve mıüterakıiım vakıf ca,-ırsı 8 

olarak: detle harekete geçmeğe karar ver- ~ aıdtımna bedelindlem tenzil olunur. . iC ' 
- Ben, tnülkü mevrusumdan his- di. 1940, Ay 4, Gün 97, Kasım 151 İr;ibu ga~eılkırt yuıkaruıda göstM•i'lı.n farihte Ü»küdı>l M 

se talep eylerim .. dedi, Beyazıt, Cemin üzerine Hersek- 6 Nisan CUMARTESİ wğu oıdamnda -işbu ilan ve ııöstıeriılcm a·ııttıruna şı-.tnaıne'll 
Tarihin bu acı sahifesi hiçbir va- Ji Ahmet Paşayı memur etti. Pa- Vakitler Vuatf Ezul saltlı]aoağı ilan o1uırrur. 939/1136 

kit Sultan Ceme hak vermez .. ve dişahın, bu sefer Hersekli Ahmet Sa. D. Sa. Da. 
vueınez .. Beyazıdı Veli, tam bir Paşayımemuretmesi,GedikAh- -----ll""'::..:-..ı..::;:~~I - ANAPİYOJEN -
velice hareket eylemiştir. Karde· met Pasaya kaJ'Şt itimadı kalma. Gtinet S 36 11 s7 Dr. Ihsan Samı' 
şine, kardeş(e muamele eylemiştir. dığını gösteriyo!'ilu. Öi1e 12 16 5 39 

Görülüyor ki, kardeşini Kudüse Cem Sultan, Kasını Bey ve mai- ikindi lS 55 9 17 
gitmei?e ve orada oturmağa davet yeti erkanile bir m~lis akteyledi Aıı.am 18 39 12 00 
eyliyor .. Sonra, ne kadar malı ve Kardeş tekliflerini kabul eylem&- YaUı 20 12 1 34 
mülkü vaıı;a veriyor .. Her sene de diki takdirde ne suretle hareket &- İmsak 3 52 9 13 
varisi olduğu malların yani tımar deceğini tetkik eyliyecekti. 
ve zeametin bedellerini vermeie CDeYllml 'illl} 

İstrepiokok, lstaıiWcok, pnömo· 
looi<. koli, pl:yoslyaniklenn yaptığı 
çıban. yara, akıntı ve cilt hastahk
larma kar111 çok tesirli taze aşıdı.r. 

rfl'' Dr. Hafız ~~~~~ 
(LOK. IA-", J:J~ . 

1'.\lrtLIYE 11{0' ıo4 ·'~~ 
Divanvolıı . .,,,,.. 

ı rı·' ~ :\Iııa\'Cne saat e · ıte 
rir he~ ır\in 2,5 • 6• 


