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En Son Telgrafları Ve rf!aberleri Veren Akşam Gazetesi Sahip n Ba~muharriri: 

&TE M İZZET BENİCB \'iL · t 
--., 

~bin Norveç~e de _Yayılması _ ehli kesi ar 
Balkanlara 
...., iniş! 
.\lıruuıvan;: ı:'madi taam: 

Müttefikler isveç ve Norveçten tatmin edici bir cevap almazlarsa, 
bu memleketlere karşı fiili harekete geçmek niyetindedirler 

- --- ----- -------
• 

Ve abluka karşmnda böyle 
bir harekete tenssül etmesi 
~lıııanyay ı mahva kadar ııö
Ürür, 

l~ . 
~ETEM İZZET BENiCE 

~'1tllılarda müttefiklerin i ktı
~·~ ve k ara& ablukaları 
~ llıuvaffak olduiu takdirci• 
~liıllın hınç ve kinle Bal -
-~ltb ve &omanyaya saldırması 'y ehi.lir mi?. Düne kadar Al· 
~ ~ menfaatleri Balkanla
~ n ve istikrarını emrettiii 

Berlin, vaziyetin vahim bir şekle 
girdiğini saklamıyor 

Almanya büyük hava harb·nı 
göze alacak mı? 

Müttefikler, İskandinav devletlerinin bir taraflı Bu hafta, Hitler'in reisliği altında alman askeri şefle• 
bitaraflıklarına bundan sonra müsaade.etm~vecekler rinin yapacakları içtimada mühim kararlar verilecek 

' ~~aııya Balkanlara innıiye-
ll'~.. Londra 7 (Hususi ) - 1sueç ve 

j ... 'Yorduk b b. ilk ·· ·· Norveç hu .. kilmetlerine verilen ·•i>tlİ Ve ar ın gunıın· 
"-liıtıi ~e lıu noktai nazar ve ka- Fransız ve ve İtıgiliz notaları ga • 
~h !:_müdafaa ediyorduk. Al· yet samim i, fakat azimli bir !Wın-
ltııq t,"':ennu mülilahnda dahi la yazılmış tır. Müttefikler bu no-

lıtııa lıııı:lttine çalıştı. Belki de, Av· talarında heı- iki İskandinav dev-
t~ llııa binin sonuna kadar Sov- letinden biT taraflı bitarajlığa ar-
"<1~1\'a ve İtalva tarafından da tık nihayet vermelerim istemek· 
lııiid'1ı ara herhangi bir te•ir ve tedirler. 
~'llllj ale ~apılma•ının kendi mu- Müttefikler bu notalarııııı ce • 
'lııt,ı .~~lııızli&'ini tesri edeceğine vap istememiş olmakla beraber, 
~ .\ıı,,.., · Isveç ve Norveç hükumetlerinin 
~.~ı.u ınüttdiklcrin bitHaf cevap verecekleri anlaşılmaktadır. 
:"l~r nezdinde ve bu meyanda 
~'ti ,lll:da ta tbik etmek i<;te - İHTAR FAYDA VERMEZSE 
~ ı,.~tıs~di kararlar safha saf- HAREKETE GEÇİLECEK 
""~• b erıııi ı:ös termiyc basla- Lo!'dra 7 (Hı.ısıısi) - İn,ııiDteıre 
~~kı. Ukvaziyetin deği~ece&i de V< Fra'li!la hıikümcıtıe-ri tara.fınclruı 
"'t ale .8 • tır, Vaziyet, ya Alman- Isveç Ye Nkın~: hünrfınwl enne 
ttldiıı.ı~hıne ilttısadi mahrunıi~et veP1<-n ıııotada:n .b:ı<tseden xaıze • 

lıı.ı, 8 ~ dei{işebillr ve b innctice td ;: n. ncıt:ayı sadece b.r ihtaı 
~ı ile~!ıs~di hedefl erin ba~arıl- m 1.._,yctinxre :.dı:ktme.mclı;tc, bu 
"tll•rilt.i lllikte müt teflklerin ted- dcvJc•J <:'r Alrnanıvayı himay~ e't-
~Qt d 111alısada eri timıi olur. mc devam ettiJı:~. bilar flllk -
ıı..,_ tıı-J Alnvanyanın Balkanlar· j larııııa ilılii ct:;niş .ı~ılnr.k o yolJ. 
~~'•i aat istih..aline devam ede- da harekete geç,' ccgıı e i. aret 
'il~. 1\~ hayat 5ahası hudu tları to aldr. ,.. , k' d ~ 
~ e t.kk.i ettiği Balkanlara f . 
8ııı, ~ı ile değişebilir. Norveç ~.~ru:ıw Nazm Kott 

~)atın hi!Y~e ol.a~ ilmesl ise AJ. .se ,·az :-eıı oyle :l<~'l<.m€l<te, mfrt-
~'. tellln l>lt>ıderını şuur ve id ra- tef iclet n Aı.ımıwy~ya ili n NOO"\·e<', 
~~ v:•lade bir t~zelıülle kay- ıze:?'il~~ne ınütıtcfilder taı a fl!Drlsrı 

de: lınasına bağlıdır. O, tak- muşkuJat ç~arılırsa. burdarı va
Mm net> c•Jer çrlrobf rceği.ni ve n!
ha~·eıt N arveçin harbe sürülklene
ceğ!Dıoi beya.n etmckltecfü. Kobt 

lı· · 't han · 
llıts l}eb b. a, ne sıze ... 

ı i~; d,,. çılgın eda ve başdön-
1,, '~tn e: 

ti.•111ı•denıı.;, \ ernıi)·or.unuz, 
ı~ 'hr:k_ ııu bilirim .. Fransız sefiri 

dün gece 
Parise gitti 

• 
s-a oı~J • .sı.nı.a.ı derr ı.irı:deki gt·tlti.P;i 
kıa·pama•ğa a•L>m€'!ı1'1'iı,ıl eı'dir. 

HERLINDE VAZİYETİN 
VEHAJvfETİ SAKLANM IYOR 
Paris 7 (Hususi) - Kornere del 

Ticino italyaıı gazetesinin yazdı· 
ğına göre, Hitler'in reisliği altın
da Berlinde şimdiye kadar birçok 
toplantılar yapılmış.ve müttefik-
lerin ablokcıyı şiddetleııdirnıele -
Tine karşı Amaııyanın alacaırı mu
kabil tedbirler görii•ülıııüştür. 

Bu gazeteye nazaran,, Alınan hü.
kil.met merkezinde vaziyetin ve
hameti saklanma·makta ve soıı za. 

manlarda Balkaıılaı·dan Almanycıya 
yapılan ihracatta du.-guııluk hasıl 
olduğu göze çarpmaktadır. 

FRANSIZ İKTiSADİ HARP 
KOMİTESİ TOPLANDI 

Faris 7 (HU5usi) - İ1kıt11S<lai harp 
kcm,tesi Hk defa olarak KamU 
Şdtan'ın I' yaısclinde tophmmı.şıtır. 

HdQbir rrnmi Wbl'ğ ncşredlilme
mişt>r. YaJrıız Sotr.n ım.üııtacd bir 
"'ac mıe,rJe hakkında t t.kik1ı:r ya- 1 

ı • 

! 

• ·, '>·eç sularıına gırec.ık i ngil,z 
ha p ~emıl~ıine ve NOT'\.·eç üzt: ... 
r.=e uçacak ecnebı tayyarE'!el' n( 
de bund;;n bÖ)' e tt ş açtla::ajfını 
soyl€'1 şi11ir. 

p .-ıııı, ~ . kı pro - ı 
1 u;r• naz 1 n cc1 \e le-
()("ğDni be~·an €'1ın~ır. Germ hafta Vilhelnıshafen ilzerl nde uçan lngll l2 tan·nr eleri 

BJlh- · ·a ~ol'\·eçin mı.HltLf;ikle -
riın ndalarına ver ccği cııwa~J bek-ı 
l!'llllmek.tıdir. Mü.L~e!ıkler ne cJ m~ 

DALMAÇY ADAN A.L11ANY AYA Lon<i<ra 7 (H.ıısı.ıı:;l) _ Alni.ln °"' 
.GIDE.t'< BO_KSlTLER ' ı· dusu ba kum ndanı Brau:hrç cep-

Parıs 7 (~~ı) -. Alman va- he<le yaptıj!ı ıeitişleırl ikmal ede-
P.ı-rları Ad:•·vatık dc.nı~ındl? Dal - rek Be-dine dönmüş ve Hitler ta-
m ·cya sahıulleırınd.~ı ı.'.ma11~ardan 1 rafmdan kabul edillnıisl> r. Bu haf· 

(Dernım 3 uncu sahıfede) ta içi11d Hi1l~rin ri:1•ın;etr·nde aı>
- - -- - ~ Jı.eri şeflerin mühım l:ıoir toplantı 

Seyla .. p mıntakasında yı>pmaları.na imzar .. ~ilnıek,tedlı'. 
Bu topl':ınt' ela teda!uı VF yah uıt te-

---· cavüzi vaız:yet a.ma1' s ~krınd\ın 
biri tercih <'.di 1JP,c kıtir. Dört gündür ağaclar 1- Baskumancfanm ccpl>cden Hıt-

ler'i memnun edic. ha bel'! r ge - ı 
tirdiğir.e (lii,pbe ed! , mdıi' ell'r. 
Zaten bi!ııkaı; zarnrııcl< b€ ı han~ 
k~e geçillır.esi iç ıı sa'mrsızhk l!Ö6-
tmm~lııtc o)aın Hıe r'in bu t p -
t,,rıtrda faarruzi harekMa gcç_il -
mcsi haolokıındııki kaı·,. 'lnın tıısvip l 
edilmesi mtı!hWnıddir. 

Gör ~in, A bnan ta)")"areei.liğc
nm P<ACC)' o::ki rreharMl~rini ı 
gösteren bir f :nin Hk temısili e5" 
nasında Frar.sanı ve ln -

ır!ltereniıı. re Polonya ,g.b. rr 
ved!Jecei!iın da,r ı;ôylal.iğ! Ôll'.. , , 
Almanların büı)ıük bır hm·a haw"Di 
planı ha:ı.ırladıklanna şüp c bı ak• 
mamalk.t:ıdm'. 

Bl'·lin şimdiden bütün muda • 
~~ !ecfu'r'!erlru ahnıış.W'ıııımııı1k • 
ta<lıT. Şelhrin bü'tün mah2'llekrilll 
yernhından birbirine rap en t.(iı 
nefiler açııtm , tarihi a.b'.de 'er kuır 
torb01arı altma allllmış.. şchrın al-

(DeYamı 3 üncü sahifede) 

ııı,; llq v Balkanlara saldıracak
!lq nh 821Yettc, ilk hedefini Ro
~dtııt P~t~oll eri ile Yugoslnya 
~ d~. ~•nın. te ·kil edeceği a~i
• a da e., Yıne muhakkak ki, bu 
ı~Ya lıııı:lu?"amet kopa<:ak, harp, 
~ hGlij h ı ha~ini iktisap edecek 
t;ı...•~ııu :.•şerıyet müthiş, ucsuz 
~;~. l:v it' hailenin içine atıla
lı llıı llo velenıirde taarruza u~
tiı.lı\ııheı hta ııya veya Yugoslavya 
~'ll\ıın bf{e . ı:eçerefi ı:ibi otoma· 
~U tııa lı.ııı: tun Balkan devletleri 
lı\ı1tı!ıiltte~ı harbe tutu~acaklar ve 
1-,dlı.anla dr d~ Almanya karsısın da 

Franaanın Balkan se
firleri Çarşamba günü 

toplanıyor 
Frausanw Ankara setri Rene 

Massigll Frnn&:ıı. Başvekili Pol 
Revnonuııı daveti üzerine dün ak
şam Ankaradan şehıiınize gelmiş 
ve gece Pa.rise hareket etmişt:r. 
Toros ekspresi Haydarnaşaya üç 
saat teahhurla geldilti için, sefiri 

1 
götürecek olan Sem}llon ekspresi 
Sirkecı 'stas:,onu.rula sefirin l(('l -
mesıne dııtizarcn 1'areket :'11 tehir 1 
etm· tir. 

.. • J b kl. 'ı 
1 

Ticaret vekili bu 
uzerınae e ıyen er.. I akşam dönüyor 1 

]Bunların kurtarılması devam ediyor Birlikler hakkındaki 
F h . d "k l . b l d kararname bugünrat ne rı e yu se mıye aş a 1 lerde tebliğ edilecek 

Ciddi teşevvüş/er 
beklenebilir 

~· 1 altı cephelerini alacak
tib· da ıl . 
~İ ikin c~ıı ın bir tarafı bu oldu~ 
>tt ~a 5~ tarafı da harbin Bal -
~ " ltsva ~Yeti takdirinde Sov
~';'l•rd ; Ve İtalyanın alacağı va· 
>tı-•. a' da :iı~" iki de,·let de Bal
ta{~ lı.aıa ah Patlar patlamaz se
lııi) da 11 ~'IZ~r. llehemchal ta • 

ı-; • !ııeeb ırı ın tutarak harbe gir
>1ıı • ı ıaty il? kclacaklardır. 
~~il ktn~~ın, ne de Sov et Rus
~., ıs. lııev 1 hudut cmuil etlerini 
'•~''< u zuu yaparak ve ilanı • 
"'ın 1\ iı>ı~~Ucri tatbik ederek fır
~. lıı~l;ı,111 .:"e e.deb~lir bir halde 
.\ıııı."•aa~ n~ ıınkau vardır, ne 
~ 11);, y edılebilir. Bu takdirde 
>,~ 4- huı 8 hu devletleri de kar-
ı.. : ' ı. •eaı. h "llJld '~ı h • ya ut da Alman-
Ilı~ • bıı U.· atbedenler ayni za
L Cij v,zil·eı~ devletle de harbe! _ 
·q~, liilii)·or ~e kalacaklardır. 
11ıa4 ~1sıı11 • ne bakımdan o
l;ı~• hıte bil Balkanlara inmek ar· 
.\11\ı ~a ~e1 · e ateşe el sokmakta ve 
~tt~a"l·a 'aşey değildir. Eu başla 
it' ~i bir~l~an devletlerinden 
~1ı., ••11ı; ının hududunda bir 
~ııd lı.a, 1 ?•tla ttığı gün miiteea
ı •l~a ılliiteıier .tii rlii m üdafaa esa-
4lı. ,•.n Ituıı ·~•t 70 milyonluk bir 

Ilı .. ••r e., vh ı · k . 4tı . ordıı . ~ aa al 7 ınılyon-
:•ı, ~lıkler inılb .. k~rş ıla~acağı ı: ibi . 
t .... , lldre ı . Ulun I:•) ret, şid -
.~lilı. ~arş 1h 'k,, dehsetleri ile de 
~'i~'ııı a ı " laeak , .e üste üs

~'< Otdlııiitıe~ifarp cephelerini de 
t;4141\d lllarının kara .. hna \'e de
t, il Qrıııaı. !aaı ruzuna açık 

ıı hiiyle vı8zı~etine dü~ecek
( Deccı 0 d~ıcıı •·e ateş Ak

ını uçüncü >alıifede) 

Çarşomba günü Poriste Başy<ıkıı.l 
Reynonun rivaset nde Ankara. Bel
grad, Atın&, Bükı'cş, Peşt · ekile
~ue halen Pariste mezun bulunan 
Roma büyük elçisi FrallS'l.ıa Ponse
nm ist rakhloe sefirler içtimaı yapı
lacaktır 
Fransız büyük elçisi Sirkeciden 

hareket. esn.asında şu beyanatta 
bulunmuştur : 

- Hükfunetimin ben: ııiçin Pa
r ise da\-et e ttiJiin i bilmiyorum. 
Başvekil R eyno ile görüştükten 
sonra vazi.femin ba ·ına dönece • 
ğ.m. 

Milli Şefin Fransız Cumhur Re
isine hitaben bana bir me;a.j tevdi 
ett kleri haklondaki ı;ayi• tama -
men asılsızdır. 

Sefir, kenıdisini te:;yie gelen A
miral Murım ve koııısolo.hane eri<8.
nı ile vedalaşmı.~ ve tren gece saat 
•·arımda ıki buçuk saat rötaTl.ı ha
reket e imiştir. 

Milli Piyango 
Bugünkü keşidede 

kazanan numaralar 
3 üncü sahifemizdedir 

Arııra.-a 7 (H :st'->i) - Kıcz.llıımak 
su,:.an yava:, yavaş ırnneğc devam 
etınıek .di!". Bun" nıtık<abL Fırat 
sulan da 7,26 met.re kabat>r'.ı,tır. 
Daha fazla kıııbaraca ;ı ela z ncdıl
l".lekted •. Su altında kalması muh
temel ç.ıva~ ko) ler ~Llılrak•a
d • 
Kınlırmagıın . stıla e!t. • yerler 

hiı.!5 sı; a!tındadır. F"kat SamliUıll
dan g, tm.er, san.ıa.la:rla ba·çolk 1 
kövlerdeki vatandaşlar kurtarıla-. 
rak Amas:1 ava g"1ir J.mi~tir. 

Toka.Ua Tuııiıa! arasınclakı şo -
seyi sular taaruımcn tahrip eıLm•~ 
tir. Poı;ta nakvyatı hayvanl-a>rla 
d ahi yapılamamaktadı r. 

Tolı:adın me<ıkez nahiyesiın<fu 
5000 dekll'l' mezru, 2800 gayri me'L'
ru, P azar naıhiy lı; ind. 1000 m zru, 
5000 rl°'•ri mezru, Gökdere nahiye
sinde 300 mezr:u, 700 gayri mezıru, 
Döğ'metepe nahiyesinde 10 b in 

m z.cu, 7000 ga:1•ri 'lll(';Mtı, Tll4'hal 
r.;rıhiyes1nde 12,260 delkar mezru 
ve 2130 dekar gayri mezru ara
ziyi tamamen su iı;tila etmlştır. 

Hasat, büyük zarar görmüştür. 
Koyfordcn ' ~ı ı!anüır muvak -
kat.>n çadıırlara "" diğEl!' köyiere 

1 
yer leşlir ilmaktediL 
· Kıırokaya, Sestek ve Sımı>k köy

lerirnden h{ı]ii haber alına.-r.aıınıı; - 1 

tır. 
Amasya mı:nıl'ilıkasmda mtinalka

lat henüz temin <0.<lilememiştir. 
Kwııtc.ma işle!' nıde çalışmııl< tb,e
l'e Saıımıındaııı• Aıma•vaya on sl'kiz 
amele gelmiştir. Dört güudeııd:>eri 
ağaçlar üzerıiınd<- imdaıt b•iili~·en 
kıır'k kısı kuırlarııhnıştır. Diğerle • 
rinin de· kuııtaırılımaln.nna dev~m 
ed %ne'k.tedir . 
İstasyonda hala mıı-hsor bulııma ·ı 

memu"1ara kayırklarl3 ekmek ve 
yiyEe<i< ~derumekıt.edir. 

40 kuruş alacak yüzünden 

Mahmutpaşada busabah 
üç kişi yaralandı 

Bir adam, bir kadınla oğlunu vurdu, kendisi 
de ajır surette yaralandı 

(Yazısı 3 üncü salııfede) 

Rahatsızlığ. dolayısıle hafta tatı
)inden b:Jisti!ade dün şehrimize 
gelen Ticaret Vekili Naq.1111 Topçu
oğ1u bu ~k•am Ar Ka•aya dönecek
tir. 

Vekil dün \'e bugün Tıcaret Ve· 
kiıletine bağlı daireler müc; .ır \'C 

:,.efi ~rıi!e .r:örU müştür. 
Vekil, birlıkler teşkılı hakK n -

.kki kararnamenüı bugünlerde teb-
1~1! cclıleceğini ve derhal tatbikata 
geQılece.l!cni söylemd.r. Bu suret 
le ithalat limited şirketleri ye ·iıne 
birlikler ka~m olııı<ı:ktadır. 

Miliino \"C P ~tl' sergilerine gi
d ecek Vekalet memur1arı ile tüc
carların seyahati resmi mahiyet te 
ÖCğildiT. Yalnız İtalyadan pamuk- ı 
larınuzı afilıak ve mı.>ka'lıiıl inde pa- ı 
muklu mensucat vermek üzere b ir 
heyetiin ııelmesi beldeıı.ınektedir. 
Demir mübayaatı için de Londra- ı 
va bir heyet gönderilecektir. 

Bir adam çatıdan 
düştü 

Takı;ımde bir evin inşaatıında ça
lışan İbrahim adııxlak; amele e
vin çatısından asağı düşmüş v;ı 
vücudünün muhtel.f yerlerinden 
ağırca "aralanmıştır . Yarah Be -
yoğlu hastanesine kaldırılml'itır. 

Bır çocuk ezildi 
Muhte>em ı minde birisi moto

sikletle Üsküdar iskele meydanın
dan gecerken iki ya,,.larında Ke -
male çarpbış ve çocuğun yaralan
masına sebep olmu~tur. Muhtqcm 
'•akaloıı.mıştır. 

L ndr 7 (Hu. usil Al n ava ı Dcger tarrotar Norveç ıi <tve 
k~rşı ablukan -ı iddct.c. d.r' .. es• ı'azır r n Frans.z • !nııı,llz nota'~-
kararından b Jısı<len Sandey Ta~- .ını ~l<hktar ~ -"'li, İskand V\il-
m iazetcsi, f'gcr ~ ve!,. n'CÇ l!...n 'J1tartı.flıj,:ı h.-..kkwdcı , . .ıku bu-
A.m ~a U! o .. r •e c t cdi'en lan bcva :ı•ı Londrau.:ı b )tik ~ r 

faatler, mtidaf. et.~ - • tes has: etır. •. Z.ra mu•tef c-
teme:..J•_-se, bL zul!' ıc nd e :iı 1 !er. t 0 p r k rs da Norvecin 
kna ectectk k !:. l a! ea kafi\ ·zıye, c l •e \"\ u ' r e-

y azma .. ~" r. b p - cekt . 

T unanın feyezanı af et halini al ı 
Bdgrat 7 (A.A.)- Yugo-•a" -

dak fe,ezanlar hak»<aten tnd şc 
ver.ci bir hal almaktadır. 

Belgradın bı.i.tün a al'{; mahal.e -
leri su al tm<ladır. Bar.at mıııtak sı 
da su altındadır. Fakat btlhassa 
Varsak v& Novisad nur.takasında 
feyezan bir afet şekline girmişt:r. 1 
Binlerce k'si evlerıni terketnııs - I 
!erdir. 

Hasarat birkaç mı. ·on dinar tah- ı 
·min ediliyor . 

Bu e 7- R . >a '.lil;I !;. Çöl( 

nokta a .. :.nd2 b1 '~k feyc ' !., · v1..r~ 
d • Al naPya\a c~ çok ih ~t"l' y;ı
pan Slafat \'llayeti s.ı altıraad.r. 
Şimendifer hatlaorı, bırç.oK Kılo -
metre u:ıunlugunda, bo;<uln uştur, 
Feyezan Moldavva ve Bes •abya• 
da mühim ha.<ara sebe'bhe• ver -
ır: t r. B1r kı ... m kOprü €1.ı. r, ta • 
ır. edilin<"iye kac'ar geçi mes a
sak ed.lmi<tir. 

Otuz İtalyan tayyarecısi Bükrcşte 
Roma 7 (Radyo)- İtalya J.t,kı1- ı Bunlar, Ru.rm hükumet r n İ

meti tarafından rönderilen 30 tay- talyadan satın alcı.)!. tayyarı I<· u
vare mütehassısı ve pilotu Bükre- zer nd0 Rumen pilotlarına zahı:.t 
şe vasıl olmuı; ve Ruımen hava ve 
dıeniz na:ııı<u Gene~al Tcodertl-ko ver<:'cekler, tt'crubeler ya •ıracak-
tarafııııdan kar~>lanmı t r ,!ardır. 

İtalyada esnana dahil Rumenler 
Roma 7 (R adyo)- Romanyanın 1 esnana- dahil bu!~ıı.an Ru~nlerıın 

Roma konsolosu neşrettiai bir be- konsoloshaneve muracaatl.ı kayıt-
yannaınede, İtalyada bulunan ve lannı nptırmalarını •blldirmiştır. 

(Diğer Telgraflar 3 üncü Sayfamızdadır) 
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ruz. h ni. yoL'luz ı kesen, eli fe
ır k ~ r Karş""'llza .. İşte, 

1 ı- ı.rı, ı.J,ı ak 
ıye hatır krı: an. U

' r, mu m ba" i ttı b Junu-
yor M r bu v P" ık, ne zor, 

!. I> e- ı L K. ll~ 

l' .. oll 1 tıT~l;;rı oku- I 
. .., bu kız .ı~a, deta a- j 

~ p n ::il< oır eslek! 
Allah an..ımc !l = !. 

RAZI II'S" TEKZİP 

.lf.TTİ 1 HAVADl<ı 

B r nva' t ç ı<a,"11ll9lar: Güya, 
İ bul şehir tivatıwu ntı:t c -
r.nden Haz m, sahneden aynh -
yorrr ! Bu. k anbullular ıçin hiç 

Ziraat 
aları 

Şirndiki atıl vaziyetle
rinden kurtarılarak fay

dalı bazı işler örecekler 

l.:.ilıe ver r. 

!'il ıµhı, ~. emle
_IltlııA~ :·:rmı:bıki 

esef hiç 
'>=.:::c..u.ğı 

IX ı maı·~ .ı B. Elmı 
<..:..ne.. 

""""'·~--.& lr.i \:ı. a......-

Belediye reisliğine 
verilen bir rapor 
tatbik olunuyor 

raıpoor \ 
Bu 

re31iğ' ne bir 

da İ$'.:Jlbu. n ~ ln fa· 

~ =" şe-
)0 :k~ilen ı 

'• Şi ~·e ve Bel
:ır ıısfa!t yol'.ar 

dahil nrl • i 4rıJıt,u.. 

.enm·}cn, beklenmiyen bır ha
vad ! Kenriıs d rha tek,·p etti. 
Bav le t y Jlım.dı ı:; • "· yetle 

•· • ln • B. ... na rı!~ nen, hiıla, aca-
• J.r .ır• c..en~ ·- d. 

n L:nw- oU'll. -
roan y<llınasak ta -

llSI, bü}"li.k cad-
1 > .-. h.ı<raıp v a~ap bi- 1 
wkı lm laın, biiyü k sok.:.k-"\" E dCDE TARİH ·-'- ·d Y<-nler var.. Böv'e, hala 

şuphc ce 0
• ierden biri şöyle dedi: 

Tarihi Tmmı k nsı da n ":ı- - l3 e, okroriyetle, tekzip edi
et y.ıılı:t~.ı a.şlanrn~!. Ista lıu- len havad;sJ re, ha':k, daha zıyade 

hn hw;usıyet. r ''° b:Xi de bu doğru nauıtile bakar da .•• 
Teksi.ın~ası id~ Bu .etruk kış- l HİLEYE APAN 

• , bu ııetırc vaz:ıfe-
ain; ııontyorou. Etrafında fabrika- KAÇ YÜZ Ktşt?. 

, diiJr!ranlar, kahveler, magaza-
' gwajlar vardı. Bugünkü Tak- Bc)-oi(bıda, belf!diye .llM!Illur -

sım apıı...'"1ımanlarmın bııJundugu lıırı bir teftış y:ı:pmış;ar, gıda 
de, bu kı.şlaının tallmhan6 idi. :au:ıddelcriııe hile k.ar.lt=m 300 

Talimhanenin boş meydan şek - k' i e ceza kesmişler .. Bu rakamı 
okıi manzarası, hala, lstanbulJu- duyunca hayret cttım ... Yahu, Be

babzalarındadır. Bugun, bııı yoğlu IIL.n.!aıkasmda, zaten, topu 
~ :n bulımdu;ı;tı. yere, topu bu k·da- gıda satı.cl&l vardır. 
hAM, Talimhane, denıyor. Demek, b~ hepsi mi hi!e 

İstaubul d ği.şiyor. Haxdı ha - yapıyormuş?. 
ıYtthsı!. O hıılde cezaya çecpılmzyanlara 
ALLAH 1 ABD , 1 CIIARI yani h ' ptıklım sııW .,.,1'lyan

Pa:ra bı.rer ıı.auırlık boncuğu al.ı.p · 
O UN. NE DİYELiM?. ta . !. 

E l nec k iken katil olan genç 
r oynama 

bu yfu:den çı- , 
1 

btr kavga neticesinde 1 
obn ve vl=cl< · e mem-

"l.'it)ııe gıdecElk iken bap shane~ e 
Ol.-"_, Z8l\i bir ıtfaiycc i.nt:: da-
Yası d!i.n ~ 2 ıno aı:r..r ceza 
mallkam , net.cclenclir(."'Ili.şt.ir. 

H ..• ŞUQUr: 
Emin Ciıçücii i:ıın" o ı;er.ç, 

a:ııım mü:dıkıt şehrimiz itfaiyesm-
de çal~<tk 270 lira p bH•!k -

iŞtır. T :la lı o-
lan .Eiır.::»; m ı ve · ~ ıQ n 

bü~ b.-r vet :.t.. bu 
ı;at ıı olması uzenno:. t:fa~ 

riOOn ı:.-tifa cd • ek Te
ok 

E i . yecinı: uzc T faz.ı.a 
P""'..ra olduğır.IÜ keştoden M e""-meıt 

~ Abbas .mıı~· Cti kişi; koo -
d i k; davqt etm rdir. 

Fak.ııt Elmıiaı buııu kabul ~ 
yince arnd:ı m-ga ~ ıc. Ne -
~ Em.in bıQağını çelrerdı: mii.te
rov ~.erden M:ıhmcdi ağır yara -

}aJ JP fu.d!ÜI>ımlştfu'. Bu esnada 
Al:ıt>."IS da y.aral ıştır. 

Mahlktme, lıfdisede tıılw k gö"" 
müş ve El! ın cezasın. 18 y.ldan 
6 yli 6 R'-0 c tem • etmiştir. 
Eıni ll<)ınc;ı 3 fiY da ·~e h -mı.et;. 

ııııınd n m.:ııhıuın ka '<ıtır. 
--000---

Memnu mıntakad 
dolaşan alman 

M "' mır:• ada f >toRnıf çek-
Ç' m;.bk e ve on Gul-

, B 'ınrd ..sın de bir Alms-
1 ik.rc Aı:ırceza =h-

palı c ' ede go ın 

.~:c•:me::o, ı:ıet ~tu. Aç.k 1 
ınan Jcaram ııore, mw:-

-ı lfunat top - maksa-
d:: ce hc.r<ket ettıği sabıt oh:n= ve 
l);:raet:re k..ıxar ver'.mi.ştir. 

Yazan t lskcnde.r F. SERTELLi, 

ı.: • .::t oda • ....ımı:ıı ka-
r--u ~ . 1 : ,;en ~ ~ilerdt bu 
od Dam tapır; ' " topru;.:ı ı · f~e 
bı ' nda cdevleteı 
yaT<l\m, veızı:ı: -sı verilal'clotedJE. 
Bı.ırıı:kı , b:ı$kı3; örnek zin.Gt yıa.p
m çiftçileri ..:z ın h:l'Y'V ... '71 nnı 
J1. """'t erıı · v" malısu Utım 
.korur 1 ~ burıla.a :ıaınar vercrıl,re 
cerolı "1" te :tJ4:ı (!11mC'k. mıotakıa.lacın 
h\l5U6lıyeUcrin rı~ z:.raat ve 
-tı ~tarı lh:ı.znılamdk; yeni 

n te*.cl :tJ::ıınclıırııla.:ak oılan 
tekmıl zinıa.t och :ınrun başlıca 
~ifolw.i ol.acıı'.l;ıtır. 

----.000-----

Mısır ünivcrıitesinde 
.cTürk kürsüsü» 

'Iüıtkı~ ııe ikard f! Mısır eırosın.-I 
dalki mUııiıoob ~ aıı~tmlması-
na ç:ı lm::ı!kıbdır. 

Bıu meymıda Mısır ün~n-
de lbı.· cTU:lk kit • oliı
na<:ıılıllJr. Yaz cvu ""lle \lısır-
d;;: c f la milrt. ~a Ge'Y-
)'l:ib. c.. t !Jbiis ,,.. 
dlecelatır. 

jKÜÇÜK HABERLERj 
* 12 n · an :ı ııQ1i cıı:k Mılfuııo 

scrg n k t • c .:ın..ıxl;; btıJ >uno-
et ı>ı=rles gjj. 

hareket cd ..ır. Heyet İtalr 
yanın rnu"lib::id rehirferirdckj s,,.. 
n:ı<;)' erbabı ile d cemas e<h:ek
tir. * Bıi!vUk Tüdk mimarı Koca s -
oan. içm bcc yd o~ g; i 9 ni
san s:h gwru f.lfal yapııtacak">tır. * Paısif Uroııımm miıwhassısı 
Muren ç- ı.. ve K:ıv .,.., -
ıa.daki gaz tankl:mırm vaziyet n 
te k elim.ştir. * B mz k::) lllkamı Sad 11lin 
Eııt Sarıyer k~ 'nabıını Hiusnü 
t '11.m:ı= 1 ta r () urımuşlar -
dır. 

* 

t1' ' r Ayaz~ • el 
cf:lro.,... l!IOll'l"a b 
ya]llnillktıK' r. 

ıkır;. 

ta -
nrl::m 

h ".nl".$1. ZatC'll 9 ı-ıııl'!ı de bUllAl 
se'lXlıi:l l.çiın., dul kı:ırdeş ne tın- eş 
ı::rrıındt istiyurdu. 

lıail m -toz ve ç• _ cr-Jan 1wrt...rıla-
cak ve ı::u-:ıı .Jeriıne b nzer bi-
r<r sı. ,~(() c.. i1Jle6"i ı.:o _ .t:: ek-

A ca, gerek be:.OO:yelerin ve 

gerl'k >o!kaıf Jd:ıırttıimn yal)tıkl.an l 
roıtor" .rı.!arıın eski Tili1k üslu -
lı na 'ha u;ı~ bmrc ~ lkle 
y: >ı.:ır ı ve bu mevanda Bursa 
a1l:J ..ırın.in acl}.:"'l tamır oAın -

ması ~r. 

Bol iryc reiSl.ği lbu napoıru mu
va!ıık g<Jrere!k faaliyete l('ı;miştir. 
Ve luısa bir zaman Qinde aııa cad
dcılıaıddci .haraıı ıbınaıarcian 77 sı 

y;jklt!'."'lllr!ııs 800 den fazla da arsa
mın =rer taltlaıperde çeıot.ril -
ınıştır. 

--ooot---. 
K ydettirilmiyen 

köpekler 
n 

i go 'Ilı. -

Hani, nerede ucuzluk? 
Hall:ın hirinci derecede gelen 

gıda maddelerinden biri olduğu i
leri sürülerek, hır zamanlar, etin 
k !osunda on k u ucuzluk temin 
edılmı tı. Ve s de, ·..ındi, et, on 
k ucuz !:alile bugunkii f,.ıtına 

tılı,or. Va nın ilah ucuzlatıl-
mam olsu dı?. Hepsi laf tabii.. 

İste, şehırde et fırlad.kça fırla
ını tır Iıitevazı \'e ort:ı t baka 
halkın et nlıp) eme ine imkan yok
tur. Lu J ın onune gc~mek, acaba, 
mümkün değil nıi?. 

BÜRHAN" CEVAT 

kık:I 
g,İr'(lı: mi? 

Yeni bazı !,,_...-~:;,ıt 

A abımuaşeret 
Diin, g:ızetclcnle, yeni rılmıış , 

bir •ild hı muaş ret- kitabının rek- ı 
liımıru gönınte, ı:e<cnlerde şahit 1 
old.oğum hır nr eretsizlik hafh. 
scsmi hatırladım. ı 

Vapurda g lıyornz. Gıivertcde
yız. B lik pı. asa şarkılarmdan bi
rini c u.-an ~ >) van bir ağıza, bozuk 
ak '7tlu bir n sesinin refak:ıti 
ile h sıl olan varıp bir dcn".ı: ·· tü 

hükü r 
Herkesin yollarda ve 
tramvaylarda dikkat 
edecekleri hususlar 

tesbit olundu 

ko •rİnin mecburi hakımiyetı, 
birden kulaklarımızda istipdat yap
mağa b:ışlndı. Vapurda, bu ahenk- t 
ten memnıln olan \'eya olnuyan her 
)olcu, mecbııren eli liyordu. Ni
hayet, herkes gibi, ben de, bu mü

gÜ> 1ü 
•mi 

·~ ~ım.; 
tl 1.,.in kı -

fov zı vatanda ın bırıız sonra top
hyncağı beş on kurtış ekmek pa
rasnıa ınfıni ol=:nak cndışcsini 
bcslivordıım. 

Fakat, kemancıya yakınca bulu
nan iki l'atand:ış, konserden mcnı· 
ııun olanlar arı:nuna nıcnsubiyet· 

1 
!erini o derece zahire nrmağa 
ba•l::dılar ki, herk~ rahatsızlık 
hissediyordu. Yüksek seslo konu-

1 şuyorlar, şarkılar ısrnarlıyorlar, 
bu denizüstü san'atkunnı teş(i ve 
takdır eden ciimlelcr sarfcdivor • 
lardı. • 

Onlann bu holine bakınca, zan
ned )Orstnıuz kı, bir ,-apur içinde 
deP.iliz. Hayır; binat bu ze\·atın 
hususi ikaınetgaJılarında ve bir 1 
kkili konserde da\ etli olarak bu
lunu\"onız. Yahut da, hükmeder -
siniz ki. vapur, umumi bir nakil 'ı 
vasıtası değildlı; o.-ada, ödediği bi
let üctcli mukabilinde seyahat e
den ıne~hul yol~ular yoktur. Ha
yır; zanneders:niz ki, bu zevatın 
husu:<i •atında davetli olarak se
yahat ediyorsunuz. 
•Adabı muaşeret. usullerine ri

avet veya rinvetsizlik, daha ziya-
de, bo)le umumi yerlerde kendini 
gösterir. Bilhassa, umunıl mahal • ı 
1 rde, kimseyi rahatsız etmed n, 
oturnıasını, kalkn12sını, konu nıa· 
sını, 'J" nıes"ni, içm "ni ıyt bilmek 
• bı mu:ı cret ka · delerillİD buliı
sa•ıdır. 

1, scl>zev •çı veı 
c-o. Lu•f Ak- 1 

fDY ' · • ' !la1ıış ~" ı 12 bık- J 
kal ve seb-, v "ltçı. il 4 hınc..ya 
tJ t c;>ılıL •m cc • kesmeyt.r. 

p -· 
rJu ; ~ v"' üç 
.ı y.. run>eiı< yasakıtL- Y aı.. 

nız m • cp t ~ ::nıhı.r-
d ,n ı: h inr.:fo ııeçtl; erekıler - 1 
d • (Bu nıa<ld niıı ~•:lı:3ik ı cs

'7'1 .. t.r r ~"11si azaaarı; 
1l.ıOO..ı ı:ıc up 

""' ıl<1r1,1 ist riş
guıı • il i ve :ııbıo-

1şlcrse oo 
ıışt.ı!" ) 

sıh ol;m ıtıram
'~fuın o· · nıe~ lediye 
m<mu ~;,,rırc· ceza ı:dm ı::ıkilar
ılır. H ıri<li i"lti lJ 'ı><lcn fazla yol.
CU'VU 1 l'lma 'a '!"!lPrrw!rrl2:r mec -
ooıııdu Trnmva:v"mrrltt hafü' birı 
şcl '~ '> P ıslık ça'ı!>:3k, burun 1 
k.:ı:.:· '"ITlaik ve } iiksıok s sl lroııtUŞ-
malk: Y • --Es i bir 

tetkik 
yolsuzluk 
edi "yor J 
• k ımısyonu ağ

ı.: :ıl ed.n 
bazı 

Çocukları Kurtarma 
Yurdunun faaliyeti 

Çc: '\"" lu .t..n 
' rn dama-

r i-
.ık, ı hevEticin 

ru d TJf.enı""C<'k \C ku- 1 
lüJ'l'lC1 baı;lı .'.> T1 ... d.;Jıa 
fııi'ıc! ı o' a:l a !" çare ter araaıa -

1 c~tır 

Avrupa Harbinin Yeni Meseleleri 1 

İktısadi harp 
Balkanlar 

Y u· AIIMET st:ıoıC • J> 
Demokrat de\ 1 tıer 11 k 

mı:'ıa-r beye ~en 1 ız ' \:ı ' 
bulunduklar.nı, 1 ı :J ııd 
Çe •berla~n, ev• • . un. 
nutukta bıldi fr. ~ 
lan \CD! t db l haki U 

vc~ek için İngılter 0111.-

sarki A HUp ı ır fi 
Londnı) a davet ed"Jını 
dan anla ılıyor ki A<rııP bU 
nabu şarld m mi ketler~ sııb 
lı:ırcbenin en clıcmınn <

113 
o ı 

s ni teşkil ed e tir. A uııkil' 
takada Almnn)anın bug )İ ~ 
ziveti nedir? Ahu • a nd~.ıeıl 
daf ediyor? Ve demok t e f• 
Almanyaya kar ı ikıısat_; t ıl 
sahasmda ne gibi tedbP• 
lirler? 1110dı 
Avı p· nın cenubu şar. taP· 

memleket vındır: l\lacarıs"1lfİS 
manya, Yugosluya~ 111ı01sşı 
Yunanistan '"" Tü:ı:kiY"" ~r 
sen lerclenberi bu nltı ,ne f!U ıı> 
~·akından al5kadar ohn~~I 
1 etlerle titaretim ı;~ ,, 
ehemmiyet verwi~ "e ~fi' 
çinde de b nlan .ha) at . 
lakki ettiğini bildirınişlıf· ~ 

&n.)IHım bu ıne.nıl~ f' 
ithal etti~ maddeler P" 
maddeleri Ye madendir. ~~ 
Anup:ının cenubu~ bfP:,,1' 

memleket bulıınınakl~ dl~. 
bunlanıı dördü ayrı ye ! ...,, jl 
vaıi1·ettedirler: J\lacarıstJJ~ 
man\"a. Yugo l:ıvya '"! •• ~~ 
tau, Alnmnynnın siyası ~ı 
tazyiki ne dalı çok ~ 
Diıl;er taraftan Alm nY8;.p4il: 
ve Yu ıı · tan iizcrinc "'.:hr ~ 

1 yik yapamaz. Ou ı;eJıcpl ~ ,.ı 
manya, 19:;9 se · e p0sıt"' 
cırret yollarını bırn ıp _d• eıiJll 
ikt adı tazyık > olile tıc_af ~ 
kışaf ettirmeğe teş bb :,..-ı 
dur! devletle olan t c ret ~ 
tıgı halıl<ı, Tıirki e •e Yııt' J 
olan tı rcti az lm ı.ı:· el~ 

Demokrat devi tlcrill :ırdır: 
fİındi iki nı hiın sil;.h '°~ıl" 

1- Para. AlmanyJUl111 d••Jt Jr 
ml'% il lbuki deınokfıl1 bııl ır 
düny:ınııı her tarafınJ:ı kllbbllt ~ 
len döüz \"erebilirler. l ~ 
kabet sahasına düşerse, ~ 
demokrat dev lctlcrin l<ııt ut• 
yıf bir_ \'lızİ} ette kalacak dıı~-:; 
2~ ikinci ve b~lki de 

1 
P . 

hiın bir tedbir, AlınJlll~~.!ı eı'ı 
az mal satmıya mu\·~ .... ...ı.ıı " 
yen memleketlere dJŞl"- ~ 
gelmesine mani olmaktır·~ "'..".r 

Demokrat devleıl~r _l'._~P Jıl.l';;.r 
leketlcre, büyük istıb.... ,l'J
larına ve merU2Iere hİl~Ji --;i· 
ları icin birçok ehemın ~,,.ı; , 
delu doğ'.rudan doğruY• ddele' ıı 
lcrindl'dir. Bir kısım ""'ı rııe . ..ı 
anrak kendi ıuuvaf~1;,.o~J. 
memleketlere girebilit• · ıı 1>1f/;~ 
dedet!cr. hrr ınemleketı 0ıcP'_J 
) ay nplıgı ilıracnh k1~ ı;ıJY.ı tiıbı t ucaJtlardır. ıese t ..... 2.ıt 
·a)a )eceklerdır k~ • 1,c~ 

ancak şu kadar petrol ~~ 4Vııl 
Fnzla :ıttıguı takdirdt; ,rtı'tY 
falan ve f Iôn maddeııJD g ; 
~ni olacağız.• ııJllı P 

Ingiltercnin \e Fra11sJ 1~ 
rınde ba ka müc:ıdde '.S~ ~!.J 
buluna ılir. Fakat mdil euı'.;ı' 
!arak bilinen bunla:rdır-. bif ~ 
tatbikat sahasmda nasıl .

1
-_,J •,t 

vcreceı;ini '""bun! ı~11"') 
şıklıklar doğurup doip:;.ıeı"" , 
nı, gelecek aylar bize ı:v-· 
tir. 

·~ 
.. besi~ 
Universite tale 

B R ÇİÇEKL i 
- Hdb ibh- düşün de. Bana ce

vap ver. 
Dedi.. K.:m.il>C\1 uzandı. 
Geıııç ık:ıdın, i ·n arasını ~ 

mamdk iQİn ağabeWııc d4i>ı:'hal ce
vap v~nlf: 

- H:ıl-.kmız v.:ıı-. Ben db s::ibaha 
kıltlar ıeyum:ıdım s.zı n lııııtıınaıız 
i.çıiın. 

- Ne h:ibcr V1.1r, bey\-ofoom? 
Sc<lımamıı .izini bulc.~ Ce
.W SÖ}'l . . N e!:ıador SEMnd m bilı
sen.iz .• 

Almanlar dövüşmek istiyorlarsa da 
. iz mir seyyah~~ 
Ünivcrsi.te hukuk V"C ....,. "{, 

kUltelerinden 300 kişiJıiJc;; ııi' ,{. 
kaf• C'SI 23 nisanrla bıın~f~ ' 
}-.hat tertip eı:miş!erdi·. ,,.~ 

------------ No.123--
- O da gco.mu:!J lıcırfrz. 
- Harn-.:ı.ltı içın hiç biır y yoık 

aaın ? 

- Ko:ııhve lQn1 iden · • şey ye-
mek ırnt vunsunuz? 

- '!1ır.:ıf şey. Bu sabah UQllD'.00 
· ~'k var. Hıç bir ooOOh böy

ac batır amrırorum. 
- Uyu~rmıdı.ı- )1İıll2. 
- Ha B k rahat <JYU• 
~. bu lt!ldar U'

)ta!ı!llir miydim? 
sut.çil ga\ii_ Aı1aısın

akq ., 

,WJY' d"'-lıi.. 
eden suru- i 

ğ.l ya. Faka<t, tuç bir kadllllln pe
şbıici'oo bu kıadim" ı.I>San koşmaz. 

- T:ı:Iihsirz dcd m yn. Onuın suçu 
yvlk. Ya.l=ıina ru belilı aıclam ya
pı:ıınıij.. B~ isteıruyor. M<>
s ~ buman baret. 

S ırlll!h süWmı içli.. 
~ıvclctı 

AVUkat Celiılı b""klç l(iiın a.-
lıJ<q} vm-"II!l. Raha'sız ol-
.. ~-·~ d mı• 1 

llay.r. QOk neş'cfu bir 1i<dk.. 1 

O " 2 c;ots:. Y C<!iğ ..:z yemek-, 
tıeıı o da yer Bana h.~ b!r rahat -

" zl• ' ' ;-.n e:. 
soylı:-melk: 

• ll:ırerk' ır. 
n aıt. ::ıırl'ır. 

ı hoşlaru:: mır 

ıre 

- Siz mi1ruı3i;ı görl>yursenız ... 
Ben O-ıl3J Bc-.i Ç<Ak beyıcnirlm. A
ğıT llı1: ;lı, ~ t.:ıvı:rlı, n32.liik ve 
ill't''e1i bir cı1kc!!:ıt:ir. 

- O hnldt- CE>lt.l u;-(kı.ı:d..ın kıa~ .. 
ikı:ıııoo, bu mL=~ ()':! onı.~ açacağım. 
Buradla lwp bir ;trnkl:ı hoşc · v 'dt 
gcı(,fın:rİlz. S n yııl:ı·zl ı'<ltan kur
tu'-nuş olllI'Slllll 1 

- Bom .ıırlü "i n çbııı, l/(lk te-
şcl<lkur ~. ıığabey! 

& :ı .. 
Saat 

* 
K"" 1'11" q cıi öni\ndt> b·r o".o-

mobil· (. rdu. 
- °t', Yıl 
s~ ı-ıi ~'Ye gi.rdi. 
s f Jadı· 
- Hoş gdd. ? Y \ı Bl!V!·A~ I 

ş rn :lıo götl.-tf.~ 7: ro' . Si- 1 
zyı: l"!L7:. 

? dtaıır ln o: wl uik ~ '! sar 
ı:ı 

Yllm:rz. i<öşkün önündl. le! 'i!'ızloıı.. 
ga oturd\ı: 

-E,·et. Selma Hanımın izintbul
mustum. Fakat ... 
Scıruh sa.bıTSızi!ııkla, Yılnxızın sö

zünü kesti: 
- Fakat ... Yıne im ·bettini2 mi? 
- Hemen hemen omm g. '>ı bir 

şey. M· amaf 1, meyus olmavm .. 
Bu lııki'lk'D sizm h<'Sabınıza mü
h ;ı şeyler öğrend·ım. 

A , anlatır.ız, ric:ı cdErem. 
M rakta'l k.allıtm rerc<leysc du • 
racaJı: 

Y :-naz anbtmağa baş~: 
- Se 1 T b "'nı, çarşaflı b!J" ka

dm, M ad n al}J.' gôtüımüştü. Ben 
c'. bu otomobılın pes;.; dc;-n gittim. 
Ot 1 n Çarr ~ g:dc'CCğinıı 
t ın. 0, .an orada• - zayıf 
br • rr le - bul.acağmıı umu
yo -ıum. T ~ nclioğlu caddesin- ı 

!erk ayr i <-t >""'Ob lin u• 

m rr.. Orl ht-r c..rcn sa-
za~ ve ı .ıJT ı.;d h t"' in: "ez- ı 

ız .. Siz. çolk r' en 'l. k kilomet.e ·· ' t!e g·rtiı-

!l uv 
U mu kaı;ı1ıı vdksa' 

C l& l ~n 

l ~ 1 - '' rr";c'- ~:-1 
b1~kJ=~ 

d t 

-~ ı:.., _hy hd- (Devamı \"ar) 

Avrupa harbi başladığı zaman 
çok bahsedilen sözde yakın bir ih
tima wrdı: Ergeç Alman~·ada bir 
ihtilal çıkacak deniyordu. Bunun 
neilen böyle olmadığı için ise bir
çok sebepler vardır. Z:unan geç -
tikçe Almanynda ihtilal ihtimalleri 
artmamıştır. İngilterede olsun, 
Fraıısada olsun Almanyayı ve Al
manları iyi bilenler ise zaten böy
le ihtimallere güvenmiyorlardı. 

llarbi Aınan~·ada çıkacak bir ih
tilalin değil, müttefiklerin kazan
ması bitirecektir, diyorlardı. Ay
lar l!"eçtik<;<: bunlann dediğine ge
lindi. 

Hakikaten de mesela İngiliz mat
buatının Almanyanın icindc neler 
olduğuna d ir edinerek verdikleri 
yen; mnlüınatn bakılınra ornda bu
ıtiinkü idan: aleyhine orduda bir 
isyan çıkması beklenecek gibi de
ğ•ldir. Harp baslıyalı beri orı!u ıa
bitleri inceden inreye kontrol al
tmdadırlor. Siındiki idarenin şüp
heli b;r nazarla süzdüğü eski za
bitlere karşı ise kontrol daha sıkı
dır. I!eın de bnnlar kendi! rinden 
kü ot nlıırn itimat edip ağızln
nndan bir laf kaçınrl:ı:rsa akibe
tin h:ıkl:ımıda hayırlı olınıyac .. 
ğını ihc bilıyorlanııış. 

Yme bu malilnıat cüml sinden ı 
olar•k haber verilen bir haleti ru
lıiye \':lZdı:r kı o d;ı ı:cnç yııslnki as- ı 

kerlçıfo bir an eV\'el taarruz ile 
muharebeye tutuşmak ar.mlandır. 
Ordudaki genç askerler bu suretle 
naailerin te kilatma mensup olan
lan m•h:ırebe sahalarında gölge -
de bırakmak i tiyorlanruş. Bun -
dan şu çıkıyor ki Almany:ıda yeni 
yetişmiş delikanlılar döğü me.k 
hararetini duyuyorlar. Yalnız har
bhı nzun sürmiyC<'eği ümidi bes
lennıektcd;r. AlnıanUır arasında 
umumiyetle ümit edildiğine göre 
Av:cupa harbi sonbaharda nihayı>
te erecektir. 

Nazi fırka ı hallı: arasında şu 
kanaati vermekle meşguldür: 
Gel~cek kı tan evvd. İngiltere 

ile Frans sulh istiyecekler, Al· 
manya harp i~de ikinci bir kı., 
daha ı:örmi~·ccektir gibi. Alman
yannı .kunetli olduğu tekrar edile ı 
edile buna kanaat getittnler do · 
artn::ıktadır. Bu kanaatı nncak mu
}ı.attbedo hezimet yıkab;lerektir. 

ln"ilterenin ileri gelen kuman· 
danlarından • larcşal !\liln bundan 
birkaç ny evvel söylemişti: 

Ahıııuı)aıun ba ında bulunan • 
larla Almanlan yı:rdetm.k müm
küıı t!egildir. Onun için Hitlerci
lig~ karşt harp ilan edcrke.ıı Al • 
mm milletini bundan uzak tut • 
mak knbil olınıyacaktır. 

ıu:ı:::::'.: :~t~~~ ;r~rleşcn ka- 1 
ALİ KEMAL SUNI\IAN' 1 

senemn sonu oıması ide.~ 
hımir viliiyeti 21iyaretçi~ ( 
dilccck tnhs'.sat Wl.a1fl ";P 
Izmir seyaha'indoı:ı ~ / 
di.J...miı;tir. ../"'" ~ ------

Birimizin 1181J 
Hepi izinD~ 

rl-' 
Tehlikeli dıV~,,-oı:, 
Bir okuyucumu% yıı~1: 
Bund3n en·cl ~~ 

tılJ !ar cil-arındaki 1~ .J~ \ rlar irini.kazda b~ {'<" ~'; 
Benim gibi hcı~" ışb~ 
bu tchl"ke ertesi ı:u; vııl ~ 
etti. Koskoca J>ir ':.ıııl" ;!' 
yıkıldı. Kaza gece j;j# 
şükrolsıın n fbnd:ı 1 
mamrn. ;iJll> tı~ 

Fakat şu hJi&;e >~ O _..ı ~ 
teskil otı:ıi)O! ~;.o ~;il, 
daki bütün da"'" f;ılı' ..
kibctc uğn) acaw,11 Jıl<~..I 
kikle anlaşılır. ~~r;ır 
bir almağa lüzUJ!' bil ~ )f 
Al1:ıh güst ,.ıw
çare bir vııt:uıdıı$ ııJlaCııl'
lırsa l iirci:imiz > 
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"Aınerikanın harbe girdiği gün 
il!" 7 (P. • i.aelvo) Nevvorıct~n sonr: _.a bır hitabede bulun·rak 

:ıı '-. gon., dün A.İnctdka- şöy e dem.iştW-: ·B~tiıui tes'it e-
Jni .. hanbe lır in yı_- dıvoruz. Z ra, Z3 sene <vvel Ame-

,.__ llıihı bet;.le askeri bir rika bugtin umuımi harbe ıştı:rak 
;--.ııı Yapı.!mıştır. etınış ve mı.it! fi.klerın zaferi ka-

~ . e Nazın General Vods, z~.alıınna büyük bir amiıl ol-
('~ k;taatını t~ ettikten m11>'ur.• 

~tısız komü~istlerine i~am ~ezası 
h.t."'i 7 (A.A.)-]!vvelhgtinte\~ mei::;uh kamunıst paı:tsının Pa.rıs 
-~l\T!- ~k komunıızmın tenkılı mıntakas> şeflerinin ıdaıın cezası
~, • kı v :,i kanun.ı tevrhn na malıkUın edi.lmelcri iktiza et-

~gili;(-;e s3";:~i t~~~~ne yapıyor 
~7 (A.A.)- Dün Wolver bü'ün dunya zcnt:)nlilderinın İTh-

'lı a nutuk 4 t !'!Her ın c·mr ~ illTUde b luıı.ru-
'.lıat Naz4 n v-onlar gunu ııö'/11 m'ştir. Naza- halihazır.. 

ılıt•v da J3 y , tersane e > w:l<.re<. , u-
. ı· · r ı ed ıme te ı duJUnU v ..i, s; ek. ~ et. 

~~ar ar al ı ki Rus cesetleri 
? !n v ı}- r: l i tem- r lı CI\. C'tmiş.lcrrl;... K r - al-

mu: > u ~ :f t .a 16 ı. '1$1€.ı. f za R cesedi 
· · B ,. ,ın n Fın- ı;..,.ıg.ı tahmin edil:.yor. 

~tna~~;r k ;;;~-iye n 
etın·7 fRadyo)- A vutl: -

zırı çekildi 
~. 

40 kuruş 

Mali;<> Nazın Kemal GI"'.:'.x>ni i&-

cinayet 
•ır. fu:.Vll~)'a Şah:"id n .. n 15 yaşm
daık: oğlu Btiı'ınn da k.>rı.,unca, 
k:ı,vga büyümüştür. Hiddeb;ııdcu 

~ kararon M:ılımızt bı.çağını 
çekel"'. • Şah nd< vi sol mesi al-
tnct:ıır' Şı>b nck :rı OJ Bütilıam 

ela = = · h.ndl::n nl!r- ve 
te111ikdi surette varoı!annştı:rc 
Ağır surette ' ' olı. ;ı-
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p s 7 (Husus!) - Go.zetder, 1 
lbu lı f vı ha:: ı tizcrınde 1 
mu: m tecı le- lrera.rlııır 
h f 2 ,ı olarak te~ et e .r. f 

E. vt'kil fuyıno P1l2laT1 giın.ü ı 
.u · .. nlıc if!:Öl .. meler" I; varok

tır. Di;,.-r ta aft.mı Inı:ı z • cive 
N • da Ba'lmın se-f 11 T" • le ıı<>-

:'('(·'.kıtiT. 
fng iz ve Firarı.sız ablu:.1<a nazır

la ablı al''Il ı;iddetlcnd rilınesi 
.,_ p1fu:. ~ı 'ıa 1r1<ınnış rllı.. 

Almanya büyük hava 
harbini göze alac k mı? 1 

(1 loci sahifeden dry;1m) 

tıooa adeta yem b:ır şe'h;r vücuode 
gel1J rihıniştir. 

Diğer Ş'ıhi:.1 ırdc ve sıınay. ırner
keoıl<?riıııldc <le vaziv~ a;ınıdır. Pro-1 
pagruııtla N=ı Göbels de Popolb · 
D. lya gawt~i nruh.Jblll"'nl' ibe -
v= '" b: ll!n..--rd!•, A.. •il' u· nı 
ş:m!;:· n ~"'OOU k.ı!maıclığrrn, g ~ 
te d ın kad;ır sili:ıhlı bulundu - ı 
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ALMANLARA GÖRE ÇÖRÇİL 
BAŞVEKİL OLACAK 

1 
Paııis 7 (A.A.) - İsviçrede çı1rnn, 

Nuıval dö lk 1 gazctcsiı- n y.ı.ııda - ı 

ğnı göre. Alımm mehafilı iıw.liz 
BaJıTye Nazın Çö~. m h<llibın. 1 

S...""\>lk ,·e ıtbl'C'sine memur eciôn<si 
1: rd rl = ı tel\: re dev ..,. 
clı! .'ki • Bu kaıtıııcl:n son:-.ı 

B rıyc N aızı: mm y .ıkli B ı " 
1"al e :n ~ = "' ım.r 
tale_ i 4 1' ::ur'.th 1'C'ktıc<t.r 

A 

.ıze:- " t:: il 
ni"b • 

ı • ı:; 
leı: 1 . er. 
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Fare ısırmış 
Fmdıl< 62 ı c k "n-

da v • Şaki: oglu İs.: : pv c 
rru cı:at ~""-rck 4 , eV\ , par-
ma/1ın • sı.c t= n s 1d -
g r.. ' .,,:\;i ts run bıl-
d bLiıun ın-.ıtia c &)q;" 
.r.,.~ta ne .r 

Z..'\. Yi : V efu .:ırk ~< c ~bı- 1 
v- uıbc~. nd g37 - 9 ;) der- "' 

Q ci ıd(;ımı c--;uır. oımoa-
mı ı .. \ b<:~iın. y 
dn k .nh& 

C..f r E 

Milli Piyango 
Bugün kazanan 

numaralar 
7 ('.I' ' ır. ) - Milli 

·~.f-"·'-' .m un b:: ..ne. ~ , Ü(;AJIJOÜ 
. d mu:tı>d er.ıs.mi bugün 

1 lııaı!ık bir aI:k Iııı uıruıııda. 
H • salommıda v tlmıştır. 

K an mnnııra1aro llnl • 'YQlılln: ı 
150,000 Lira kazanan 

33069 

50,000 Lira k zanan 1 

16260 1 

20,000 Lira kazanan 
32889 

15,000. Lira kazanan 
6007 

12,000 Lira kazanan 
46580 

6000 LİRA KAZA.."AN 
29344 18904 9234 248'i8 

4000 LİRA KAZANA."'i 

27869 18854 16118 38408 13504 20458 
2&232 

1000 LİRA KAZASA..."'LAR 

1105 2124 3989 5133 6953 7394 
7745 8422 8816 5126 4117 10354 

l ll37 12515 129~4 15028 16790 1!1843 
20510 21277 21892 23005 2;;tl70 27115 
288G3 29744 31240 31129 3ı3'3 33664 
:15392 378!ll 43007 43446 44055 44342 
44598 48755 49484 z 

'>on numıınılan o. ?, 4, 8, 9 ile 
aihavet bulan biletler 1/10 linı iti· 
b:ırile birer lira amorti kaz~
lardır. 

niş ı 
1 

(Ba makaleden de\ nm) 

dca:z, Knrad iz rn hatta butüa 
d nya- )avıldıgı gibi iktısadi sa
hada da Almanya t m çember içı
ne d müş olacaktır. Bir def:ı ilk 
hamlede ilerli ·ebilect>ğ"ni sandığı 
topraklar üzerinde keadısine ha· 
yata mazhar tek nebat bırakıl nı· 

"ı knd r Ja,knl hirka( yıllık 
gayretten önce faaliyete sc\'kedi· 
lt.ınıv<: ek l r mad n occ \C lıuc· 
.- i b:Je bırakıtmıvacajh tabıidir. 

1 Bu itibarla da 1 er türlii vaziyet 
mih-acehe5iııde d:ıhi Balka!ll • in- ı 
mekle bi~bir şey kazanmış olmı- 1 
yııeak, bilakis her<eyi kaybetmek, 
kuvvetlerini yaymak, d, gıtmak, 
harp stoklarını mahvetm v:ızi 
~etıne d ·,ccek ve hnrhin iht lfıt 
~ckline göre bir taraftan ~er )"er 
.P ... lman_}a icinc gireeek nıuzaffer 
ordular karşısında, bir t,ıraflan da 
m<ıfluç ve hiçb:r tar ftan la ım 
temin edemi~ en ilctı<adi' tı ile 
t li ol caktır. Binaeaale) h, Al-

E 
Y11zııular: 

ıbkıeııd<9' F. SERTELLi Cevdet Re,it \'UL RKI A. ) 

Çetenin şu tarafta bir anastıra 
gittiğini gördüm amma, hangi 

Manastır bilmem ! 
K yalığm rnethnL:ndc, t ! nn ı 

".tünde birçok kan lckclerıne ras
lıyorlar. K~ alıgın içindeki ma
i:'llraya giriyorlar • her iur:ıiı i3 ;. 
ce araştırıyorlar ve kim e;yi bu
lamıyorlar. Ilaınlt aga şüphe) e 
düşüyor: 

- Acaba gece kayalıktan kaçtı
lar ntı? 

F.kat huna imkan yoktu. Çün
kü, asker 'c jan arma k.ı -alıgı 
öyle sarmışlardı ki .. hepsi oalıaba 
kadar uyanık buluau)ordn. Bu 
muhasara çc bcrinw i~indcn bu
tiin bir cete efradı dei:'il, hır kuş 
bile u~p geçeınezdi. 

Ilaınit ağa ıncrakındpp çıldua
cak .. • fağaraya girİ) or_ Elindeki 
fenerle İyice araslırıyor. İçeride 
çeteden bir ki inin ) aralarup ül· 
düğiinü ,.c olünün cesedini de bir· 
Jikle siırüklc) İp gotürdügiınıi yer· 
deki kanlardan seziyor. Ve ııiha· 
yet ma~ anın esrarı 11ııl şılıyor: 

Ka -alı~m arkasında tünel gıbi 
kazılmış dar bir l oldaa dal(ln baş .. 
ka cihetine kaçarak kurtuldukları 
meydana çıkıvor. l\lıığnra önün • 
deki top lllcııliğe getirili or •e 
asker dönüyor. 

Fakat, Hamit ağa yine takipte .. 
Bir iki giia soarn yol bir 

köylüye rasllJ an llamit nga, hid· 
dctini yenemh·or.. Köylıh iı çe
\rır;p tazyik cdı}·or~ 

- Sanda~ ,ki çel si dJı:dan ne
liye kaçtı? 

- Ne bileyim ben .. 
Siz, ona \c onun çet ine 

r foklık elmf illi ÇPk J..\ i bılirsi- 1 
niz. ifa ", o le bıına: aı dan ki ! 
neı:-11 e tltica etti'? 

Koy! ' uısnu kurtarmak içön, 
il ınıt aı<~> haki1.ati anla mıya 
meebur olu) or: 

- Şu tarafta bir ıuıına tır git- J 
tıklcrını dııydunı aınm:ı, hangi ı 
manastır olduguau b lmi~onmı.. 

- Pekala. Şn mağaradaki gizli 
yolu ne zam o kazdılar .. Buıııı da 
bilivor musun? 

- Bunlar eskiden kazılmL,tır. 
Da,:-d-: ki gizü ~ ull:ır bir de •il_ İki 
d<',i:-il .• Her ~·erde gizli \"ol v:rrdır . 
Zaten Saadaııski boş kaldıkça 
darları oyar durur. 

O civarda iki tane ın;ınastır va,
dı. 

Hamit .ığa lııı manastırlann iki· 
ui de ba>maj:a knrar verı)or. 

llc-nit ağaıım ) nıada ınülizim 
Salih efendi isminde bir jandarma 
zvl-·ti vnrdı. Salih cfoadl Hamit 
ağaya: ' 

- K ~makama ha •r •ermeden 
manastırı nasıl ha l:ız": 

makamına iı;i akscttirind e ka -
dar, çeteciler ızlerini tamam le 
k ybedeceklerıru anlıyor: 

- Sen benim işime rı n ! di
yor. Kendine gü cniyu an gel
Gıh ene.mıyorsan, geri don. Men -
lıı;::e git.. Orada kı lada O) wnak da 
{ na bir iş d • • 1.. 

Sal•h Efendı bıı .Ozlcrdea alı
nıyor; 

- S.1211.en bir >ere aynlamam
Dı~or. ilk manastırı, 1!! , !tenıe

nin ikincı gıinu iı,:lcden sonra ba
sn orlar. 

lllan:ıstırda kimseler yok. Acaba 
k ylü, ·ak.ıı;uıı kurtarmak ı ı 
llanıit aı;a):ı )alan SO)lcıli?!. 

llanıit aga, ı k ııuınastıra çeteci· 
lctin ugr.amadıklaruıı ögrenİ) or. 
· ·inci manastırın )olunu tutuyor. 

Yolda giderken. nıülizim Salilı 
efendi: 

- Yolumuzun üstiıad kı manns
tmla onlan bulamazsak ötekinde 
nasıl bulutuz? 

Deyince, Hamit ağa ccap veri
yor: 

- Oğul! Sen bu i !erde çok tec
rübesiz,Şin? Sande •~·,yolumuzun 
üstündeki manastn a ıltic:ı etmesi 
için bud la olmalı. Baray ı bnsata• 
ğunızı d c.:,ünnıe-ı mi hiç..?! 

Ve iki snat soar , gun batı a
d , iki.!ıcı m.ın tıra '-arıvor. 
Buı a ıl<& manastır! r r ae\i 

kafo ·c ben>.e lcr. Kapı n kapan
dıktan sonrn, kola) kola) n ılmaz 
\ c )ıiksck dn•·arlarındıqı aşnu:k 
hemen hemen imkia 1 dır. 

Fakat, bu kal lenn mulı fızları 
(1. !eri) o k r kumaz kimse-
lerdir kı. uaı.: uretı baktaıı ve 
su lıp<'n er guruaerelı:, her gelen 
zaıri boş çevirmez! • Dtth 1 ma
na fıra kabul ederek izaz 'e ik
ram ederler. 

Hamit ağa i.kiacı u n tıra var
dıgı zaman kapılaz kapalıydı. Za
ten d-nya ile alil: brmı k • 

• gürüqcn keş.şlcr akşam a:rı
nine başlamışlardt. 

Hanıit ağa kapıyı şidd c çaldL 
İçeriden .a ı;<;sleri cevap ,·enli: 
Dan.- Dan... Dan._ 

F'almt, Hamit aganın gözü kız -
mı tı. ~e ınan stı.r dinli~ ordu, ne 
de çan sesi. J\lüfrczne ateş emrini 
\"erdi. Ilk kurşunlar hn\-aya atıl· 
eh. Kapının açılması çok siirme
rnıştL 

Hududa pek yakın olan manas
tırın başrahibi kapıya g ld · 

Kınıi arıy rsuna:z bu saaUe 
Allah evinde!. 

Hamit ağa (Ok hiddetli di: 

\ ftınlı·. ! M 'ı e ' ı qoı:ı Iiı:a o...:n ıoo ~ 

Da" MELE K'fe / cb.t ve ev 'mda •ur ara• ı 1"/4/1"40 p 
ı::==:=T"l h e ' y la L. r ı n ı ;:!:.. J.'<1., 

lQnETTA YUNG _ DON :.. ı.~ usu ı ın ınacuct. 

ııı lkıınl ra inmivc mii· 
bbis ohıa ı an .k vuk rı da 

• ret ctt "m·z ı;ibı hir · p paai
n gı •• c u \eva kendı h •nh 
ık pah· sn a c eri et'n huzur ve 

1 l:a · tına k sdt•t • i ile m · ınküa 
\"e kah ldir. 

J?iv~ da •• !f it ırk11J1111 göz-
len hır 1.-ere donmuş. Mc.al"k kay

"'=---

- İçeriye gıirece;tiz, dedi, ına -
dcnık.i b!'raı:ı .A.llah evidir. Biz do 
Tanrı mısafın3tız. 

lime Hürmet •. San' h Takdir . . . Kudrete 
Saygı Duyanlar 

" A MECHE Bu • c gırt! k yen erin !42 lır.ı. ~ı) kun;. k mU\ t t 
ıpıe kanu ı tcı n • tı~ı ve 1: ..... ' c ~ 

~ H E N R ı F o N D A k?l'"' ~V'>r a rr.~ ca.1t ı mdı u 

3 h:'-~• Bı.. ışe .ut şart ~ lcı ıwm .vo. d ın pa- ıız .> r 

Ş
vE"Y"!..c voıl.z t .ır rıı:ifis .xr t et+.- ilıckLtd.'{.. :J dır. (~364) d ı;ıtılT 

'l. yükseı!şi - Scvtlen kıadınm nxbkAııhitı - Fraaır 

c v V:? fc hls1er.in.i ~ U' !cikk ııösteren 
tıı11:1<A b Ü y ti k f i • it' 

1 '1': Bu filmde LORETTA YUNG'un ih; ık.ız \kardeşi de ro 
~- . İlaveten: METRO Jı.ırn:... en 9001 dünya hd>crıC't'! 

Mlohaıı:ımı n ' 1960 'IT"a ola:ı. 4 ~ '~t D'zıcl vev ı hcru: n mcl.nlü 
ooy)~ Sarıı' ifuj u mb" 19/4/1940 <'1ll?ld gLJÜ sai1! (10,30) on bu ta 
Haıv-.ı..ı.-pa.şada )(:>r bin' ı dah .mdeki koımusı.-on taıo:ıfmd.:n d<,' ~ m 
uııı.ıl ,Ju s:ı:tın a' n~caı.1<ıtır 

Bu ışc gUıınek ı::ıt;iv;)1111erırı 147 liralıık muvakkat termn:::t ve k.ıa1u. n 
t.ıy..'l e!ıtiği '' ıaikle b>rlikt() cks~ltme ı;imi saatill<? kadar komı.s,yona 
müracaatları Lazımdır. 

Bıu ;:ıe :nt ş;ı.dn:ı.melıer kamıAyo.ndan pal"BEltZ dwak daıiıltılı:naktadıc. 
2616 

~=================================================== 

'r 
~n: Rahmi Y AGIZ 

Do anın -
No: 49 

karşısında genç kapt nın aşkı 

çevriliyordu 'I'., Yavaş yavaş kine 
~:'llıi aııccııı . 
\'tıı .... otı:'•r. haftadır Sııltnnın da edLlccek, hor e:urül.,cek bir sev· 
lı lı •r, çeı.ı:sıle nıuazup bolu· gi mi) di?. 
~~ ~ ~ nın erek lıiznı..tinc koş· i te, hu akşam da, Dolıııabahça 
1t~ ,•t defa "1ktığı Ay Sultan• sara\! a mülhak, Fcr'iyc sarayla-

<\ ''•ll asında böyle bir ce\ap · rındaki dniresinde, avhes\ııi yak-
~~~·• ı;QJe llıukabele göriıyordu. tırmadan biıyük pen~erea.n önüne 
•ı, '·'1t;ıJ e':.n.. f?n t tar. fm. - oturarak gamlı ve nemli h~~la-
ı n~'ta 11 dı ı 'edı r; ndur hır rını dcai~ln lad\"ert sathında dal
' · i ~ 1 kesilıtt!ı,li .. S Talılak. dıraa Sultan bn çe 't dü iincdc -

<lit.ıc ıp k ,. ıruyor deh tli riae ol verirken Teranedilia; 
• 

1111 ıe •c e ı hu lı -

1 
- Ilir irad aız tnr ı kadınım? 
Sorgu u Sultanın verd t rs ce-

n genç 'aba hep olmuştu .. 
J -. Fak ı. zeki ve b erı i 1J skalfa 

her · gibi it li" m pü nın 
çekı ip gid e Su!• nm tahk"ri 
~ı ın a dimdik dı•rıı u o ı. U· 

hafazn edcttk yarım ) ım alak bir 
ciiaıle tc'Affuz etti: 

- Vereceğim müjdenin Sultanı· 
mı büsbütün kızdırıııasından kor
kuyorıun .. Yoksa .. 

Ane Sult~n '1Ürhiddet bayl.ırdı: 
- Allah kahretsin seni de, müi· 

deni de .. Bana ne müjdesi \"erehi
lirsin budala .. Kırk yılda b:r, fera
setine havale cttiğinı bir isi be ,._ 
reıniycn s.alaktan ı.1e nıüjdesi tı· 
mulur! 

- Bir haber getirdiler Sultanını! 
- Kimden? Kim gelirdi haberi? 
- Sarayı hiiınayuıı akai(aların· 

dan Sulcymaıı efendi g<'tirdi .• 
- Ne haberi imış bu? Yoksa 

şevkethı babanı dullıığuma son çek. 
mck için y cnibir koca mı buld ıt· 
muş.. Eana lıııı • ..ıaıı halı. etme: ... 
Yine ki. bilir ne uk. ırıklı, öksü · 
rüklü pinponun birdir!. 

- Öyle habcrdei1 il Sultanım? 
- Nedir rn? 
- Abdullah h;ıptau yok mu?:. 
Sult n yüziinıi döndıiğii pence

reden bir fırlayı ta ııyl"ldı .• T ra· 
nedi! kalfanın ö lcdıgı hu is "11: 

- Abdnllnlı k plnn' 
Keliı c;; Sult ı ~ )ına b~ ıl

mış bır zemb'r ıhi •iir'at.e h -
rekctc e lrm.'ş. t Iı r tı>dai ilo 
he} eı: diı ur'" lu. 

Kallan mutcreıldıt v~z'yetine ı 

sabırsızlığın verdiği bir ıztunpla 
çıkış:ın Sultan haykırdı: 

- Çabuk söyle ..• "c olmuş Ab .. 
dullaJı kaptana? j 

- Birı;ey olmamış Sultnmm ... 
Burada, llqiktaşta hir kalı, ede 
beklivormıış. Siileyman ar•ay·a yal
\.'Drınl!·. Bir nıektnp \ermiş, bunu 
Tcrane!dil kalf ' ' "İn' Cevabım 
ıb burada bekledi"-iıni lıitfcu söv· 
leyin! dctaiş. Süleyman ağa diy~r 
ki: 

- Çok mazlum, aıo um yııılıi 
w tavırlı, kbrp cik b"r delikanlı 
bu.. Doya- madııu ısrarın .. Kim· 
bilir körpe siit kuzusunna ne derdJ 
,·ardır dise .. Onun icin ı:ctirdinı:. 

Sullan bu izahatı dinlemiyordu 
bıle .. Abdullah kaptan isınin;ıı kea 
d i ıdc ıası) ctt"ği heyecanla lÜ
regi şiddetli ~arpı<!aıı l:op cnk, ge· 
!ip a~ına tıkanacak nış gibı ye- 1 

r· den oy nu) or, kıp kırı ızı kcsi
lon ) zti Saltanın bir a k lııını· 
m sı eç rtliğin ı:ö t rİ\'ordu. Te
m 1 sozl ria yürütürken h ·
lonr ı( ordu: 

e de o mektup! 
- B r a "iu'tanı: '. 
T.,,-.ıne 1, 1.o nu n •ıkrırdı!J, 

nıin m bır zarfı Sultana •z ttı. 
<D anıı v.ır) 

ETEM İZZf."T BF •fcE 

..:ozkri Yakın:.z, su ile ~ık· 
maz. Kirpik} ri dökml'z. 
Tl'rkibindcki BALSAMIS 

1 

cevheri sayesinde kirpikle 
ri b~ler ve uzatır, Siynh, 
lacivert kunırnl, ·e il, ttnk
lcrinia bakıştaki füsunkar 
cnzibesi şa ·anı hayrettir. 

1 1359 Hicri , 
Sefer · 

1356 Rami 
Mart 

2~ 25 
1940, Ay 4, Gün 98, K !Dl 152 

7 Nisan PAZAR 

Vakitler Vasati Ezuıt -- Sa. D. Sa. DA. 

Güne, 5 34 ıo 54 
Öi:le 12 16 5 37 
İkindi ı5 55 9 16 
Akşam 18 40 12 ()() 
Yatsı 20 13 1 34 
İnısak 3 50 9 10 

, 

Bu hafta l L ' d t 1 . e op anıyor 

1- insaniyet t.arıhinia )"ıkılmaz 
iıbidcsi. POL l\tU. ·t. ASİ· 
TA LUİZ_ DO. 'Al.D \'CD· 

S'un )arattığı ş:heser. 
Lui PASTÖR'iı'l HAYATI 

Seans ar: 1 - 4,30 - 9,30 da 

2- Am<'rika aı:l) onerleri ·a 
göz kamaştıran hayatından 
bir fantezi., 
MİLYONERLER BARI 
1.fADI.EN KAROL - FRED 
Miıc. MURREY. 

Seaınslar: ıı - 2,:ıo - 6 v<' 9.30 cır. 

Em iyet Sandığı ilanları 

0 I o 8,5 faizli ve sekiz sene taksitli 
emlak satışı 

Semti Cinsi Muhammen 

' 11"'JP:!Ş3 ... - .• 

1 desi y - ~ ro1ralk 
3, 5 No. ·ı 

kıy neti 

üç k:ırJta &'kuz «Wı ıı1ışap ııoo 
<\<. !1 t nu 

Eı-~ i':l .;!a Koc:ı11.<pe mo--c•C~~~~ 
~ T ' Jm c ) . Kaf 00.'> • 

1 ğını;fu, · 2. 4 6 11 ını 2/1 No. J· 
1 - hlı':ııı'ln:ı .. 6/4/ 40 t.:x:: 

kıır.iM 1i - C ga,;"Tll!I ,• 
kafuc 

2 - nnaya 
:nde pey llıa;esi ... :.ıllını 

3 - A:: 
sek.z rriisaıv 

4 -T' l 00'.fu . 
5-F 

1 :renra-

Di.ıl't odolı ve <ı.\.1ır • te- 600 
S.,..:.'timı. havi ma.?. dıildwn 

gır 'bır evin t m:.ırıu 

14 ton 16 va 
de 

10 mı 

r. 
c 

~ 
(24uü) 
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1940 

Sabah, öğle ve akşam her yemek
ten sonra günde 3 defa 

DAiMA RA YOLiN 
1 
Radyolin 

ile dişlerinizi 

Mü•tesna bir formülle ve aza -
mi itina ile yapıldığı ve rekabet 
ka.hul etmez bir batla satıldığı 
iç.in }'llrdda ecnebi mıımıı!itının 
hakimiyetini ortadan kaldtmuştır. 
Kazandığı bu rıtğbet sebebile elde 
hiç lllıc* bul'tM'ııınadtğlodan or. ü

fırça)? yınız. 

tenwliyen taze ihzar ohınar ak pi- ,__-"!,,. 
yaı;aya çıkarılır. 

RadyoUn kullanıruz: Sooe diş -
lerin:ir:i temiz.lemek, korumak ve 
«iizelJeştirmekle kalmazsınız, ver
diğiniz para da kendi cebinizde 
~olur. 

Sabah, öğle ve akşam her yemek
ten sonra günde 3 defa 

ADEMİ İKTiDAR 

Tabletleri her eczanede bulunur 
P_, kvtvou l~)j G.Jata, ı...ı...1 

·-~ .. -
Deniz Levazım Sabnalma KomiıyGnu ilinları 

4000 kilo ytln faııill ipllği 
zeeo lı:ilo yün çorap i ,.ı iti 

Tahmin 
bedeli 
11.800 

5.600 

İlk temiıuıtı 

11.400 1305.00 
1- Yubnda cins, miktar ve tahmin bedellerile ilk teminatı yazılı 

iki kalem yün ipliğinin 16/Nisan/1940 tarihine raslıyan Salı günü saat 
15 de bnalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 

2- Şartnameyi görmek ve almak istiyen istekliluin her gün kom.is-
1ona müracaatları. Ve eksiltmeye iştirak edeteklerin de 2490 sayılı ka
nun.un tarifatı dairesinde tanzim edecekleri kapalı teklif mektuplanoı 
havı kaııalı zarflarını en eeç belli gıi n ve saatten bir saat evveline kadar 
Kı~pasada bulunan komisyon bqkanlığına malı.buz mukabilinde ver-
meleri. •2314• 

1 lnhlsarlar 
Cinai 

u. Müdürlüi)ünden: 
Mılıtar• M11bım· Yüzde 

men B. 7,5 temi. 
Lira Kr. Ura Kr. 

Eksiltme 
Şetıı; Saati 

Su kwııı;ı 1121 adet fil7 00 51 - Paa:aıılrk 15,30 
Çvva.1 125 • 56 25 4 25 • 16 
Mıımlı ~ kağMh 1000 tabaka - - - - • 16 3-0 

' 

1 

I - Şoıı;ınarne ve killin ııiirnune~ mudbmce yıM<arcıa cmıs ve mü-
11an yıııWı. 3 kalıeın malJz<tme pazarlı'loia JkS ~ ilııaııını~r. 

U - Muhammen bedcllıerli, muvdlılkıııt teımiınatilı;ı:n, e'ksiıtme ~aa'l
hj .hiızırh.nr.rla yaz>lwbr. 

lll - Pazarhk, 15/IV /94-0 paza;r~ gün ti Kılbataşta - Nazını ve mu
ba:-.aa •ubes:ndekl alım koıın. yanı.mcı.a y:ıpılacaktır 

IV - Ş:ııvtnııımekr heıı- gUn .sözü ll'C\'C ı şu'bc"Cieıı Pll:'aElZ a~ 
. V - İ.ıtef 'fderiıı pazarh'k için tav edilt'ltl ~n ve snatlerdc c; 7.5 

g'livenım pa.rala.nle hlrlıWt.e me'Zküı: komİ5\"oııa mıiracaatlan. .2518. · 

Sahip ve ne§iryatı idare eden Başmuharriri 

....,QI İZZE'.l' BENİCE 

Basıldığı yer: SON TELGRAF Matbaıısı 

No.265-23 Yazan: M. SAMf KARAYEl.. 

Cem tetbirlerinı almıştı, faket endişe içinde 
idi. Kardeşinin takiplerinden korkuluyordu 1 
Cem Sultıının uzun müddet mü

eadeleye devam edemiyeceğilıi aı;i- • 
kar ede.o, hele son bozgunluk onu 
lıildinniıoti. 

Cem Sultanuı fikri, henüz yol -
hır •eık iken Karamana veya ha
na gitmek, mllııtiip bir fırsat zu
lıurunda clerlıal başma adamlar 
toplayıp Konyaya hücum eyle -
-"ti. Bu suretle kardeşini bezdi
ftrek ve hatta mağlüp ederek A
_nadohıyu elinden almaktı. 

Cem, toplndığı mecliste fikirle
rini açıkça beyan etti, Fakat; Ka
ıını Bev sebzadenin bu fikrini ka
lı" eylemedi. 

Ka>1m Bey, kendi fırıldağını çe
virmeğe çalışıyordu. Maksadı, Ka
raman Sultanlığını ele geçirmekti. 
İki kardeş kaveasından istifade et- · 
.mele ti. 
Kasım Bey, Cem Sultanın fikir

lerine su yolda mukabelede bu -
lundu: 

- Sultanım, Rumeliye geçmek 
~ .. 

<:em, Kaıı.mı Beyin fikrini mü
lhım babnuştu. Sordu: 

- İyice wşiinü:nünüz?. 

Tememen ceviz eAacından nıamul IUk• 
kubı içinde, Avr- lambalarUe mllceh· 
hez, Jllk .. k evuflı bir ahizecllr. 

Üsküdar İcra Memurluğundan: ,! 
v E;ıınan Su ... }lr.ıan R,17.a .El hl m \e N<'. ·rr~) 

~ kj - r m<blagauıılrnbil ıpote.1< ,.ösu~ı<:-> o ·I .ı~' 
Ru.~." >eı 1 ,;mn Ercnköy cad k ooe c Ki ;;9, 39 n' 1U ~ 
56. 56 •iPJ. ~o. lu şa11l c ve .;rJrrıJ1erı ımLt~GL j r.n Kocarn3!". .~hrl'' _ .. ~ 
e ' '°r S· utkı lmun Yel ı:ıa>a la"l1imcsi fa me har. · ; l>"'~-ıll ~ 
be. n. 1 m Koc. m.'l oğlu ,C<ye-.-m \'eres si Ay~ ' ~~ 
t~"'iksı g· b<: Abd. ef l 'I' Hasanµ 'hl vı;_,, e)ytııwn E:: , ve yll':4 
er dı tmıl·:ıı ·ı' n. htıut 3675 mMıre "lluıraLbı:< ırukt:ı!'llld uç, şs<l{lf' 
e" • v. k.uf taır.ıfı,ıı;<l n 257 1 na iu~·met tallocliır ed·ij m taınl:ı ile} , 
ba'hçc' lı: 1ı:ıı ki şı. 1 ın Boslıancı ~aril<i ı;ıaııben J\IJ.uslafa ııc~· 1 

nıu'be..ı Aıbc! · 'fenıd• ,,_, Hacı Ah efe<nid'i ,,_p·c.ses Ayşe ııco11!111 ~ 
rn. ''.>t 18 dönüm IUl!kıtarıntla 'ic yemi:nıl• eh1\ıvwkulf' taor-r.fınd•ID 
kl'}'lrH t t ". .r .odl]l('ıı m?ehlhrJ · kô~leııi.ı;>n 2200 No 1u k-n)UUI' 
' rı n oı ·tı.; rım i1le s~tı lm.aısıı.na katır. ver lır!1iş 'iir. 

& 1 ~ 
1 39 N<.>. .ıu maıııb<ıtı<ı I«>::ııtün ba:h=ıck i'kıi -uyu '' ınaıf' 
dhı nı<'\'Valı meyvas.z ağ<1<;laırlie bır kısım ekdlnııı: wır v~rdlll'· )JlllP HELiOS MÜESSE SATI. IALATA- ISTANBUl 

ı- İstanbul Levazım Amirli-f- 'E __ _ 
ğinden verilen 

HARiCi ASKERl ' 
KIT AA Ti iLANLAR! 
600 ton arpa kapalı zarfla ek -

siltmede istekli çıkmadığından ay
ni şerait dahilinde .. ksiltmesiniıı 
15/.1/940 Pazartesi günü saat 11 de 
vll'1lılauğı. Muhamıııııen lıedeU• 
39,000 lira ilk teminatı 2925 lira -
dır. Evsaf ve şartnamesi komis -
yonda görülür. İsteklilerin belli 
giin ve saatten bir saat evvel res
mi veaikalarile bırlikte teminatla
nnı Edirnede Sanayi kıflasmdaki 
ıatınalma komisyonuna ... ermeleri. 

(1413 • 2393) .. 
ıM,999 kllo ua kapalı zarfla ek

siltmeye ~. ihalesi 19/4/ 
MO Cuma günü saat 15 de Niğde
de Tümen satınalma komisyonunda 
yapılauktır. Tahmin bedeli 35,840 
lira ilk teminatı 2688 liradır. İs -
teklilerin ilk teminat ve kanuni 

vC11ikalariİe Mo-aber teklif mektup
Jarını ihale saatinden bir saat ev· 
veline kadar komisyona vermele· 
ri. Şartnameleri komisyonda gö· 
rülür. (1462 - 2392) 

~ 
Enurum teslimi 1500 ton ve 

Sarıkamış ~ ·liıni 1500 ton diiküm 
arpa kapalı zarfla münakasaya 
konmu~tur. İhalesi lS/4/940 Pa -
zartesi günü saat 15.30 da Erzu
rmnda Kor. satınalına komisyo· 
nunda yapılacaktır. Muhammen 
bedeli Erzurum için 105,000 lira 
ilk teminatı 7815 lira. Sankamışın 
tahmin bedeli 120,000 lira ilk temi
natı 9000 liradır. Arpalar ihale ta
rihinden jtiban:n bir ay zarfında 
teslim edilttektir. Taliplerin teklif 
mektuplannı ihale saatinden bir 
saat ev,,el komı.yona \'ermeleri. 

( 1464 - 2394) 

Bet; yere teı.lim şartile 105U ton 
yulaf ve iki yere teı;lim şartile 30 
ton sacJe>·ağı, 22 ton toz şeker, ıs 
ton üzüm, 30 ton gazyairı pazar -
bkla satın alınacaktır. İhalesi 15/4/ 
940 Pazartesi günü saat 10 dan 16 
ya kadar yapılacaktır. Vemıeğe 
talip olanlanıa belli gün ve saatte 
Vizede askeri satın&lma komisyo
nuna gt"lmeleri. (1469 - 2·129) 

'4-
93 kıJemden lD'liT.,kkep 16 ı.m 

hustL'1 ~elik pazarlı.lı.la alın alına
caktır. Muhammen be.leli 49.990 
lira kat'i teminatı 1500 liradır. Pa· 
zarlıj':ı 10/4/94n Çarıµ.mba giinii 
saat 10 da Ankarada • 1. l\1. V. Ha
va sat1nal.ıua k(i1ni ~:onunda 'apı 
laeaktir. ldarı \·t feııni ~1rtru ı ıe 
250 lrunL'a komi \oııd:ı.ıı alınır. İs
tekliJt-rln ml'.ı.klır gijn ve saatte 
kat'ı tf'ıniruıt ve kanuni belg.-1._.rile 
komi!-.~ onda bulun 1alar1. 

(1473) (2433) 

- O tarik ile değil.. 
... Ya, hangi tari le?. 
- Kodo" s.ö\"aJ:':c1rri vasıbts.ile .. 
De.-ince, Cem Sultan duraladı. 

Tereddiil etti. Biraz miiliihazadan 
sonra: 

- Bu. çok korkulu bir hareket 
olur. 

- .. 'leden Sultannn?, 
- \"a, ·(;,·al ·e-J<"r bizi ganin1et bi. 

lirler"lt'?. 
- Buna imkan JOk Sultanun!. 

Bilakis sövalyef.,r .. Venedikliler, 
Papa iJ.e ve Avnıpa şövalyelenle 
birljk olup Beyazıdı yok etmek i- • 
çin derhal size yardınırı olurlar. 

- Biraz m.iilabazaya değer .. 
- Şövalyeler, verdikleri sözde 

dururlar .. İrade buJUrtn'Mlnız Ro
dos şövalyesi Dü bossona bir elçi 
gönderip fikirlerini alalıııı,.. dedi, 

Cem Sultan, Kasım Beyin fikir
ı~rine lİDe inannııştı. Tereddüt .. 
leri zail olmnştu. :\lukabele etti: 

- Bir elçi gönderelim .. 
Sövalye Diibo.sona bir elçi gön

derildi. Fakat: Sultan Bernzıdın ca-
susları her yerde fauliyette idi. Ce
nıin harekatını günii giinünc takip 
eyliyorlardı. Yola çıkan elçiyi Be· 
yazıdın adamları yakaladı. 

Sultan Beyazıt, k81'deşinin mak
•adına tamamile vukuf kesbet • 
mi~ oldu. 

Cem Snltan ve Kasım Bey Ro
doı;a giden elçilerinin yablancbğı
ıu bilmiyorlardı. Onlar. cevap bek
liyorlanlı. llMbuki elçi Beyazıt 
Sultanın eline ge{nıi~ti. 

(Devamı nr) 

Esas 
No. 

20676 

1264 

1618 

1715 

1716 

1717 

1718 

1719 

172() 

1721 

17:<!2 

1723 

172~ 

1726 

1727 

1728 

1 1729 

1760 

1761 

1770 

1774 

1789 

1799 

1922 

1950 

, m&c".cla~ dcğildiı-. K()Şkıü!ll bodrum ktttı kiwgir ve -ıi6t ıkı:ıiJ-erı a 
- ----~ .--:- L.Dl..""!11 ı-a lxıikon>tar vardor. İç'nde boı-c;lnı at.urmalJaUııclır. 

la ve Eytam 
Bankasıııdan: 

1 
:ıs No. lu '' ır okıiımıiJ!en eikı~ tıarlad:ıır ~ 
Ko< k 1ıııd;oırıp k:I' BCI 1 ııelerle a~u'1llııııs döııt bociırUJT1 "" 

ı:ırul.:ı: ı ' d r. -"' 
B.orm::i kiit· 8 ayak ımuea\•ik ve demir Otcııı1ku•lulku ni ırd! ·er,_ 

meıımeır ant.reyıe gkilir. Bwada ca:mcmıı!a a~'l'l'1ıınıış •tk.i gof,a -~ 
4 odıı ve nYl'lC3 ıbir koridor üze<'iııde ibiO' odlıı '" bur.adan balıl~' 
vı..<l:•r. :'vl ı.'d·iven .ıı,vııda bfr dolap. . IJ/I 

Yerı Kıymeti 

Sedef adası voli 10000.
mahalli 
Beyoğlu Fe:;köy 
Kurtuluş mahallesi 
KuyW\Jbai{ arka so 
kak ffiki 2 - 4 

927.-

Beyoğlu Firuzalr.aı 7200.
Havyar yeni Yuva 
soka.k 24 taj 24 
Üsküdar SeliımiaJ;. 
Efen.eh. mahallesi: 
Karakolhane sokak 
eski 68 
Üsküdar 3cliımiali 
mahallesi Çamlıca 
caclclesi eski 10 
Üsküclar Seliımiali 
Efendi mahal1ıııs 
Kerpıçh.ane sokaık 
eski 1, yeni 5 
Üskfülaor Selami ali 
mahallesi eskı Ka
xabetkalia yem Ka
rakolhane sokak 
E. 47 Y. 57 taj. 13 
Üsküdın- İcad:ye 
nıahal'esi Kav:;eri
veli ookak Es. 23, 
Y.-31 
-Üsküdaı- SC'liım>ali 
Efendı Kerpür;hane 
E. 12. Y. 18 
Üsküdar Ycııııııa
holil{> Pa'>as sokak 
Es. 26 
Üsikü<laır Selamıali 
mı>ha'.lt>Sı ik ıkuvu}u 

ok8'k E: Y. 18 
Üsküdar S('lamıali 
ın.ı~llesi Va<kıf 
sokak esıki 4 
Üsküdar eskı yem 
mahalle yen, Pa
wrbaşı malıa!les> 
ve Dibek u. E. 84 
Y. 76 
Üı;küdar !caıLye 
Saatç; Sehpus so
kak cskı Hn 14 
Üskiıd.ar Scliındıa,. 
Efendi Kerpir;hane 
sokak ~i 30, 30 
müıkt'l'rc.r Y. 28 
Üskıüc!ar Alt•ın i-
1..ade Bevk·rb<:-vi 
cadde eski 2 ve-
n• 4 6 
Üskudar Altuni
za:.le Too!' cııoğıu 
Sc liım ız e'idde~ 
E.s. 'il 

76.-

68.-

30.-

191.-

..,. 
vv.-

32.-

35.-

86.-

62.-

605.-

0

67.-

30.-

224.-

205.-

Bı'}·oıılu lliı.e ·in- 2943.
aııa. ven: Bülbül a-
şıklar sok.ı.k E 32 
Y. 28, Taj. ~o, ~c:a 
584. pafta 41 pö•-
sd 4 
B yoglu K•mer-
ha•un mahalluı 
ı;iirl-et sokak E,, 
Ye 6/1 
B<'•ıkı:.. Sı '14 pa
.. vı at.k r ıh· l<•si 

Besiktaş c,dd"'° C'S· 
kı 49 yen 72 
Besıkt..ı Ortaköy 
Mecidıvc m-hal'csı 
esk Bahçe ver, Vat· 
nıan soKak ~'. 36 
muKe-rırcr ven: 5 
Eminönü .Akı;:u·ay 
Yah mahallesı Ye
nikapı Kumsal so-
kağ; eski 8 miı • 
kcı'.I'er yeni 17 - 18 
Pafta 209, ada 832, 
parsel 9 
Eminönü Aksaray 
Yalı mahallesi m.
ğirmen sokak Es. 48 
mükerrer Ye. 71, 
pafta 209, ada 836, 
parsel 23 
Fat h eskı Tevku
cafer yeni Katip 
Musl.ahatıin mahal-
lesi Köro~lu sokağı 
E. 38 müker1'er ye-
ni 47 

• 

Eminönü Laleli 'es
ki Kızıltaş yen> Me
sıhpa,"8 maha)lesi 
Mesih~a Cad. es-
ki 7, taj 43/1, pafta 
198, ada 763, pa!'Se-1 
11 
K.amk.öy Merd ıven
kiiv Köy1.mam ııo
ı. ~k eski 46. 

648.-

387.-

733.-

1154.:;; 

18.-

686 ....... 

100.-

'Neva 

Arsa 

A ı>&rtıman 

Ari& 

Arsa 

Evlo 3/16 
hiııse!li 

Arsa 

Ar&a 

Arl'l! 

Arı;a 

Ev 

:Maa kıulıübe 
ana 

Taıla 

K:ırl(lr ev 

309 M:I. 

50 M2 

252,50 M2 

67,50 M2 

34.50 M2 

221 M2 

• 
110,50 M2 

91,SO M2 

123 M2 

206.84 M2 

238 M2 

96W M2 

V6 M2 

292 M2 

2()45 M2 

65 M2 

MfladüMtin 17,75 M2 
f"V 

Dlil<kiin 

Ha<n.enin 1/2 
hissesi 

Bah~eli~
giır ev 

Ev 

Haoe 

17,60 M2 

til M2 

117 M2 

18 M2 

Jqffinc-l k-ıııt: B' r sofa üzerin.de birisinm i.çOnıdle ııcımmi Qln~ 
e • 1><>n~i olaın 'b Tisi camekanla soiaclan ı>yrı'llrım; aııtı oda bı r4t1· 

2000.- Od!aloaorı!" •bi<risınd~n çatıya çıkı)ır. Merdiven ve ·bİ'I' çıat1 ar:ıs•0"~ l !~bu ga)u·ım: nJkufün arttl4'ma şarıtıııaonesi 12/4/94 

Depozi· 
toıu 

185.4-0 tbaıran ... No. ile Üsküdar icra dai,,•fllinde muayyen No. ~~ 
göre!hiltmes_ iç rı. eçillUıJ'. ilanda yazih oltarlaarlan fazla nıı>. ·ıe 
Wtlyeiı a· işbu şarıtlııı:M,,tye ve dosya No. su ile mooın:ııiY'Cuın• 
caa.t e<tımelidlıfe.r. (11111:, ıf 

144-0.- 2 - Gao'lli meıııaouı 9/5/940 tarihnre peTf!ltnibE günü ~ 
tleküdar ltı5aniyed>e Şerif bey ~me<rl sdkaWnda 16 No. ııu ~ 
rııasında ÜSküdtılr icra memur~ oda.<ındlt üç defa bı.,1.'Jl {den 

15.20 en (,'Ok ~lll'arıa ihı>tı ed'l!ir. ~i< aırttt.ınna m:ıeh ~arııın ,pi 
t1111 '.< 7<> mı lıulınaz veya ı;eaıı iı;tiyuııin all'a~ııına. !l'llchtı'll1 ırlJI 
aJ;ıoalkfıtlar buft'lD\llP ta bedel buın'1ann lbu gaıyıri ım.e..ı'lml •le ~ 
miş alıaeakl'aırıınım nıecmtl'U!llıdlaın f'azlaıya çı'l<nna.zsa en çdl< ~ııt: ...ı. 

lll.60 ııllıthiiıllii baıki ıkıafmrk üzeıre aritıırmal5 gün daJıa ıtemdit ,ı!jıl~ 
940 ThTitlıiııde cuıma p,'.inıü saat 16 da ÜGkıüd'arcla İhoaoı<iıı ıde• 

6.- çeşıne sokağında 16 No. lıı.ı aılı'tiye b'inıaısmda ÜSlriidar ıcıı'll ~ 
oclasııııdlı· yapıiacaık aııtı!nııınada bedeli satı<: ist'İ)"l'1ıin a}acah~ 
oCaın diğeo- alarokh<lır.-ın bu gaıyri meıılkıul ile remin ••l111Jl'IŞ '
ınoomuuırı.dan iaızl:ıya ç>lmna!k: ve YElll' nJi üç ehf i vukuf t :ıı'<'i_'_.w 

38.20 diır edibnis olan kıymeti mub.-ıoı\m;nemn c1< 75 ;ini ~ 1Ç1nok Ş'_':'::;; 
001 VıeC<'ktür. Bö;Kle bi.r b.tl.C al:de edilrrı:tz.se 2280 No. l'ı.ı !o~ 
kan s;;!'-' l(Crıi bırotu.lae~. ~ 

3 - Arttırma bedeli peşmdir. Ar~tırmaya iştirak ıçın ?-ul< 
Z!1arı kı~'1!l'Wliııı % 7,5 u niSb<~İ1lllde pey a>~1 veya mı'Jii bil' 

13.20 teminat mektubu te,-di edilecektir. 0~ 
4 - Gayri menkulün kendisine ihale olunan k,mse , 

ya vtriUen. mi.i.hlcıt içinıcle parayı verme.2JSe iılıa'le k"'1'arı fcSholı ıroii 
d'&ind,.n evvel en. )filsok t.el<'tifde bıtlun3'J1 kims, anıt'~ 

B.4-0 jiu bedelle almağa razı olursa ona olmazsa 15 gün m.ıılıletle/ il 1' 
çı!karılıp en çok arttırana ihale edilir. Ik: ihale arasında'k"ıa!~ 

7
.- çen günler için ~' 5 den hesap olunan fa:Z \'e diğer ma~hsil 

biilkm hacet kalnuık.>ı.zın memuriyıetilmi:t.ee a!ıcııdlaaı. 
1 

fa1' 
5 - İpotek sahibi alacı.klılarla diğ'<ır alaca',lılıırı~ ı-r r . .,t 

17
.2

0 
sah.iplerinin gayri menkul üzerindeki J-ı<r,kJar -u )ıııımı;<;il , fa~ırı iC 
ra;fa OO!ıil dl~n idcliallannı şbu •liın taırih-:ıılde:-- iitiıoorC'll 20 11-iC 
ewa.kı milii!Ji'lieGETile bid kı.e memıı.rt.·evmiz bL icl ııme 'ıiııiıll ı" 

12 
4-0 Ak~ J.a: l-IMan t:m:>u ~:c- li ile sabtt dlıl'ad:'kra s:t\.>Ş be · 
- masıncl<ı n- hanç kalırlar •• ....-ıı 

1 6 - Alıcı a>I11ltmmıa bcdl>) haricm<k o araık ıha ·k.a'far ~: 
l21.- harcını "" 20 f:eneJ.:k \'aıkıf taviz bedelini WTroıve meoburO rfl'ır.1' 

menkulün nefsindeıı doğan müterakim verg,i ~lfat ''e te 
tcll'111ıiye re;mi V<' vakıf ica.-es. borç~•Ya aiti r. 9 

l 7 - Gösleıden günde arttırmaya iştil'ak edmler arturJlll<,jıııl 
rııe;ini okumuş lüzum 'u malumat almıs '"" bunları tamaınen 

13.40 miş ad v 'tioor oluııur. il n 

ti.-

4.4.80 

Yuka!'ııda gii&i(lr:i IC'rı ııayri me:nk-...1 l~bu füın \'e gö.o<!C". e 
J şaırto-ıamuıı dairc.'ılın.c!e satl>lacağı ilan olvınur. 939/661 

İ<ıt. aıılıi'.'fe maGık<\!Ilesi 9 urıcu 1 
•lnikıuık hiokitmliğiın<len: 

1 
K.a0te.-i.n Mwo tarafıından Beyof( -
lunı:la Osmanbeyde Pios hanında 
otı.r.u-. ~ Çıırçııı )00 a.ley'> l'J

mhıılkemcıı n 940/292 No su ı ~· 
41.- 1 

- , Ol" '\.I baş U '\ asıın.ıfl 
yıaµı;km t&n.kııkat netic ,;ndı:-. Müd'· 
doialvy c 10 ı;ıın> zaırfm:la ceYap 
'" ~ ı1' uzc . göıX:crikn dava 

588.60 arzı:Jh ı bıla t b iğ i•nlc ecfildiıl; 

129.60 

'77.40 

M6.60 

1.80 

13'1.20 

ve mlidld '(!l)N.11 gO,.terik>r, ad -................ , ......... ·--...... ----..... ~= 
Esa• 
No. 

1963 

1984 

Yerı 

K;ıoıköy Osmanaga 
mahallesı Balıa,,ıyc 
~~d. Sülevma.ı-

Kıymeti 

7'i.-

""'-:> sokak 9 mükerrer 
Kadı:köv Q_,ına,.ajta 1084.
mahallesi esk B h-
r. c yeni Kalfa -
oglu ok~k eskı 17 
mükcner yeni 21, 
pafta 11, ada 12, 
parsel 8 

Nevi 

Arsa 

2000 Kaa:ı.koy Cafernga 1376.- A:lısap ev 
mahalJesi eski c!u-
vard: bi yeni Cihan 
Seraskeri sokak es-
k1 32, yeıü 23, ta i 23 

2004 Faltih Manis-alı 
Mehmetoaşa yeni 
Kınnasti maJıahlesi 
eski A1ıpazan yeni 
Fatm türbesi· sokak 
Es. 38, pafta 246, 
Mia 2119, parsel 7 

2116 Beyoğlu Feriköy 1518.- Hane 
Rus sokak Es. 21, 
mükel't'er yeni 75 

ı121 Beyıoıj'lu Feriköy 1326.-
birin.ci kıSl!ln Tatav-
la soQı:ağr eski 1-6-8 

Ama ti/8/ 
hisse 

Mesahası 

37 M2 

271 1\12 

103.42 :'.!2 

176.84 ~12 

taj 37 
2182 Fatih Küçükmus- ti4a7,.... Karf'!ir ev 2f>8.50 r.12 

t.afapaşa mahallesi 
Abdillezel Cad. es-

m.60 
1 

ki 2rn yeıııi 166 ıı< ,rı 
Yukarıda adresi ve tafsilatı yazılı "ayr· menkı; '!er a 

9Uftlıile peşin ıpara ile sıaiılecaktır. ~ 
1 İhaole 25/4/940 Perşemibe gü:nü saat on<lac!ır. MuzaY_eOe~ 

1 

va-ilen, bedel. ffi1;1~der. kıymeti geçtiği takdirde t.ııJ'.iPıcıuıı ull 
nı:ı:ı ::uzde yırmı nisıhetınde_ tezyit evlerneleri ve mü1ıur I< 
muhünler.ın; noterden tasdik ettirmeleri lazımdır. ~ 

7.60 İsteık!Jerin ~Y_ akç~• nüfus tezkeresi ve üç kıta ' • 'I~ 

1 
ra:fla bırlıJcte hildınlen l(Un ve !lllatte şubemiz emla·k ~ 
oaallan 12'754) 

ı 


