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~o 9eç'in vaziyeti vahim hidiseler doğuruyor 
İtQ/ya kangi 1 

taraftan Müttefikler Şimalde askeri harekata geçiyorlar 
olacak? --- - - -- - --- - - - - -- - - --- . 

ltaı w . . 
tııb Yanın milttcfiklerle be· 
~er mi. Almanya ile bera
lt . ~ harbe gireceii ıual· 

!Alman gemileri Norveç kara sularına sokulmıyacak 
~1 U>erinde hülriim •et'JD•.!!! ıunanı relmiş midir?. 

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

Alman istila programını göşteren bir harita ifşa edildi 
verdikl~ri notada neler var ?1- lnö~Ü Milli -T raky~J~ d~ f ey~zan 

~ETEM iZZET BENİCE 
I~ 

lıi; v hıılll vaziyeti, günün ,art· 
!\ c "•vaı.111& oluna olsun diln- M ••Ü f • kJ • N ' ~:~ IJJllumivesinde bir sual u e 1 erın orveç e 
~.~olmaktan lrortulmuı detil-
s; ·~·bir son hafta içinde ol· "'-......,.._ 
~t;' '. l~lyan gazetelerinin her 
~ .ı lllı ıstifade ederek müttefilr,. 
' İYlıiııde neşrivat vapmalan, 

lıiı, i;ılya Almanya ile beraber 

1 Sorııs 
i lı.J llnu ta:ıelemlye yara~ğı gi-
~Ylllıın ı>iinün birlnde mıltte
ı~e birlik olup olınıyaca&'ı da 
Sev~•lık.ik mevzuu omaktadır. , 
1~ ~n evvel na:ıara almak la- !' 

~f%ı.lti. İtalya Almanyanın müt-
~~ ır ve kendisi için milli ideal i.lrııi~"'°'cilr.:fl? 
~te,tesbit ettiği bütün hedefler 
tit, e ve ı·ransarun aleyhine-

lı.1 

;uadridde, Cebeliiıtarllon İ•panya~·a iad<'ı.i ıçın bir tezahiirat yapılmı~tır. Yukarıdaki re,ımde, hpan
ya dahili harb\nde harap olan Madrid Üııh·c,.,,it8İ binası önllnde toplantı gfoill!iyor. 

Müdafaa Bugün gelenler hazin 
Vekaletinde sahneler anla ıyor 
Ankara 8 (Hususi)- • tilli 

Şe( İnönii evvelki giln , tilli 
Müdafaa Vekaletini teşrif bu
,·urarak. )·eni \'ekil Saffet 
Arıkan1 nlakan11nda 7.İJaret 
etmişler n bir müddet kala· 
rak görii~ıniişl<>rdir. 

Buscıbah ahşap 
mahallelerde 

'tetkikler yapıldı 

jKabaran sular üzerinde bir cok • 
hayvan cesetleri yüzüyor 

Ec ırnt> 8 (H~s ı) - Evvelki • 
l(ıir den beri v ,an cok ş ddetlı yağ
rrurların t~sir c taşa., netıırlerin 
v,kse=cs. hafflemiştir. Fakat; 
Arda ve Tunca nelıirlerc.n taş -
mas ~'<>k şiddetlı olduğundan ke
n, l'l'ahallekr hfüii sular altında-
d r Bu mevanda Lıman isk ksi 
ıle K ri•hanc civarırdaki evlerle ı 
rrt bat kJ v .klarla knıin olunmak
•a~ır 

İ.k _ ·e :a nında •Söğüt " e 
·KaT........... J _J.nu aşo.n sul nu .. 
munc fidanlıinnın arkasın K dar 
yavıll'I' :1ır C:ehir ile Ka • a• 
rasmdaki rn.:'lakalfut d bu ..ız • 
den, o vakit inkıtaa uğra.mı t r. İı;:. 
t.ınbuld~ ı;ele·1 t.-ep yolcıMarı ehı. 
:re ı( dem diklerinden gcecyı tren.. 
de geçirmişerdir. Bil.li.h11re bunlar 
ı:ehn .ııetirilınişlerdır. 

(Devamı 5 inci $a•ı ~de) 

tQ vev~ 1934 denbe~ ne~i istiy~r: j 
~Gllİ 939 harbi arılesındc mılli 

llııla nasıl hulasa ediyordu?. j 
~~ııı~ı; 'I'unus, Ceıair, Akdeniz 
"'İ. ijY•tı, Şarki Akdeniz salı.il
ltıuhiıı •Ilı.anlara ta~mak ve Bahri
İ1'~ , •re çıkmak sekiude sırala
ilııdij • tebariiz ettirmek mıiuı -

vlı.ih~· !am realist bir görüşle 1 
~~t•k ınu~alea edildiği zaman va
t •nıc~flıcc §udur: İtalya, henüz I 
(, ltd •rınden hiçbirisini leda 
"llld;~ •ltii:ini de beyan etmiş 

Pıms 8 (Radvo) - Mi.i<ttef klc. 
farafmm Norveç ookfunE;ti.ııe , .... 
rilen nıc' ac' , f(cçen ih<ıft.afar i<: 'l<le 

1 

m k>ı-c t•arrıız, &"ttı,-d ~1aırı z.ik -
rl'dilrnıı:lkftedıa- Ha!kil<:ıten. Ş'imdi-

ct.klaTı b·•a ' ı; 

500, ve bu g le 
1000 den fazladır 

(D•rnnıı 5 

l 1 il' 

Ot<' l de 1 Hava miıdafaasında 
tedbirler alınacak ·icaret vekili bugün 

~hald 
•t;ı •ınel , e planlarını nıah-

- • • t 'ak \c harp dı ında kal • 
'· ~, 1 .•Yreı giiskrerek sinmi fır. 

~ 'ka'dar Alınan Lb:ı:h l ini!:. 
Aıman."nrın, bm •ta1·af I;!) - 11>• • "''Y.ıl '<'kr 1' n bron'ba ·J ba 

Haziran ve Temmuz için 
-..a tce • h 'lııda b sııırnı · olarak da, arp , • 

~~~i~k!~~~=~c~_:i;~~ırat:;~:: ıık•ı aylık muvakkat 
t.~ ba~t•utıc(ıklerın maı;lubıye-
ı'""'• h ı~ır. Bina•nale~ h, mıitte- ı 
toıh lıp ~e lıakim bulundukca b• b •• t 1 ki 
:lıılts~: ne ~imali Arr:ka)ı istiİıi ' 1 r u ç e yap 1 a ca 1 
llı;ı, ne ı ne Balkanlara ya) ılma· 
~ ~e, n

0 
"'•ki Akdeııi1t• yerle~mc

.:/: •nı~: llabrimuhltlere çı.kına- , 
, nta "? yoktur. Halbuki. Al· Yenı 
~·ııı· hlın l(eldii:i n ımittefiklcr 1 

~dt b'~•tlerinı ka,·beıtikleri tak-
1 

vergi projelerinin müzakeresi 
Ut" ' ,,~~.la un bu <'mel ,c )ilanları or-

~~k t~k nıira iızcr;ndc ta • 
bir müddet sürecek 

lı uı.ıt, •tıı~nıek nıumkiindiir. Bu Vergi •kanır." lr' pııo)efor-.n 
~">an 111'ıl"lesi içındc ilerledikçe Büyulk Mıllet J\ı ıc .>i en'Cümenlı:;,• 
~ ~ a . 111•nen \C madd•teıı Al· rindekı muza kere !er nin uz~yacagı 
b buı eııle bırlikte bulunduğunu anla m:ıktadı~ 

re tanzllll' nin lü...,wm gostereceğı 

t.,nın " ol!unmalkta'dıır. Bu muv k· 
•kt •bi.i.1\-e •haziran " teımnıtı'Z ay -. 
larında Uıtbık olunacaktır. 

RESMİ OTOMOBiLLER 'ılh~de f"•ııek ınıimk•İn değıldir. Bu vazı)cl; 19~0 \ lı butce pıo-
... ' lalva n · b ki' · · Re mi ot-~biLcı in hhdıdi 

>a""'nı • eı ı e ı) or, n•(ın .i :;ıınin '" umuZ< h • ' n st•ııu'll!I ~·~ ~ 
t. t), da ıle birlikte harbe girmi- hd~kıooa'ki WJ't! ık:ınun Pi <>JCS ım 
.,. •u .:~•bilir. Bu sualin cevabı 'kacfu meclis uımumı heyı ~·'de hue>u5İ idarel~'l!"~.ı bcJcdivı:J ,r ve 

11
.\ iı••larda hulasa olunahiifr: müzaıke c,;ini ıınu<kiil eş'irece~,.,-· serm<>yelerin<l<:' ded ı..1 i~tiraJn 

1 

n ı sa fede) 

Vali M cidiye 
köyünde dün 
tetkikler yaptı 
VaJ ve Belediye Re s Lütf K,r

dar dün ögle<leı son. a va .. nd2 
Cerrahpaşa ha.>lan ı operatörle
rinden doktor Blirhanett'n oıtlu,~u 
halde .Mecidiyeköyu \'e cı'varına 
gıdctek baz. tet.k;kJcr yapmıştır. 

Di,i~er taraftan 1000 y:ıta"ciı yem 
~ehir h:ıstancsinı·ı planlarını ha -
z:rlamıık üzere !Nndisile bir mu
kavele imzalanan mımar Vater 
memleketinr gitnı şiir 

Piyango dolabı 
mütehassısı 

bu sabah geldi 
it l'.ıııak alya tırlmaıım karşısına den \'c d «er tarnf n ver ka - 'b<>uııan n-Lİ<»Neesl' •ıxle de tat,bi~ 

"ıc:&,::·ı •. '• ılk darbe.' i ~ınek is- mrn an n dalın 1\'\•C'} •:km 51 i- Milli piy<>ngom.n cl ile Q:lkilme oluna<'aİ(ı. .ı.nla ılm~:ot.ı.dır. Ayn.: """'Ü 'bu. lkEŞic':ed m ~tiba~·en Wr-
ı it 1 c ocrtt. nde: B.1;~J, M lct !i\lc·- surl!!! aenı 'a ı >ı:n t.ı.1~ 
~llıı~daa la harpten n hırrb:ıı de· !' 2 lik r.ıv ' b bü• d'" c. t olunac.ı:l 1 . ·ke<lilnniş ve Frans:ı:ya ısnwr .aına!llı 

•u: 
ı'ı k umum nıu 

ı ı·•l e aıh l m 
• ke başi ;ı 

ı • .rır parçalara '}ırltlm<?:: ~a1<lk 
cl;ıık be ediyeıı'.' n ka ıır.-ıa 1114J<te • 
:tı=. ıu~ gım gôıU""tL"Cl~r V" ken• 
disin..:1 Başıvokiı.~ ıtt ı vereccj(ı ra -
pot'<..3 ht·mangı b.r yangın '.ehli - ı 
•kesini ö; l {'!it "''" ~h np <rı -
hal!cl<"J'" J<ikmda ne ı ~ <flbır 2lııı>-
nı.l'S :rt,\ ~c .. clll'.'ası m . 

Mimar Sinan 
ihtifali yarın 
yapılacak 

tütü cülerle görüştü 
Tıca r. Vck Nnzm Tc •Of! 

bu saıb. ı saıat 10 30 da tüWn ttic
e >. gömısrr e Y• nıi:1l, • 
l"trlior, Türk tütunler.'lin 

eye gidip &adan 
<>kta n.ı ı;.e cem tıbi Aıınrıı>kaya 

~ndı ı•ı nesinden şildiyct ederek 
akıtazmc .. sna:sırida •ütün1cr ze
dl'lcndiJt.~ı o . ıç•n cemı'bi Am~1 nk .. , <- ;ı •.ıtruya ,!(iden 
vapur m terc'lı ed \.m<'!; ni isle-
mı eroır 1 

X azmı topç- lıugü:-kıu va -
zivct e buna ımkan o!madığını. 1 

ı;ö, ledıi. A '1cak PirC'Y\.~ 1aıc gt en 
\•apuı ~n mernllı:ıkcrti.mi:zı k tlar 
U'Zat asını: çalıışaıcagız. 

Bunıdan sonra Tfu1k ın' ed Ü• 
fün sırkeıt nin İ'ngiltere \ F •. -
sa~·a vapl.an ihraeatta Türcar. ra 
ir.racat "r&Aııı bcrakım~ı k2 ~ 

ult! Ta:m: Topçu.ağ mı\ ıd 
şirltc tin · '15 ·J a d:ı.y 'lllla ın 
ön'liııe gcçı~ tılkdiride şikey n 
bel'\lıaraf ed' eccğini anlıı~ Jtt<ın 

sonra 'hl:. hu, .a te'<lıbır ıt! a •il cı 
vaıdcUi. 

1 
Slovaklar elaman çekiyorlar ! 

1 Buıd:a<pe'111 8 (Radyo) Bohem- J muı;tur. Amanlar, Slovak'. rın .li. • 
tisını düşünmeden bfüün S<?l'I • t 
kynaMarnıı k~=lar. 

ıl.ı~~•a n e~ çok ıııalı \'e iktısadi ı eileM<rilk]j dlornatlk dolaplM" ~ıh • 

:.~~~~~~~~~:~:~~; ~:::i~~'. merika'nın Avrupa ;:~;rE~~:~~n~ 
~~ ~i h,"'.anı anın ıııağliıp olabıle· da havld r Bu d-"'ısMın ~atln alm• 
it·~ de h~ıı~a tuıtugu için kendi- • • 1 ? d!ı;ğı Fraoo>z müe: <esin.in teıkmılt 

yada ve 'MO<'avyıada bu unan bü- j 
1ıün Buğday ırtol<l:ın Ahnanlı ta
rafmd11n zapt ve mt· ud'e n'hın - \ 
m'lJ:;Um'. Bu yüzd'w ah~i. ge ro:lk I 
hsaıt meV1>intlnc kadar nçlı.lt ti h • • 
likesine ıına.ruz b unımıktıdıır. 

SWvaky.ada lul ık şiand drn ba 1 
gÖStt'Tımişt h . Almaııwnnını !um vc
s; Slm"a!dara ı:ı:ık pclı~lıva ma ol·' 

J=o.vl.ts o.n:-anında, on beşse
~ için(ie kesilmesi Mzıın ge~ a• 
J!'aÇlar hc'P b'rde~ lk ,i~t • Bu• 
na mı:"'\1 ollna1< ist. ven ik Slwek 
omı n mıühc · i A.m~ ar ,...._ 
tındlın c:..!?nış .:r. 

(Diğer telgraflar 5 inci sahifemizde) 
~· 'rlıkte ıııah,olıııasını is· tıcaretı sarsı ıyor mu e 

1 
~ef. morit.ör Bryy~.ü da bu sa'bahki 

lt'tl- llatb· ekspresle Paıristm s htiım.i.z gel-
~~ li •iti./~ ~aııgi taraf. lelıınde 1 I mliştir. Bw·adan Ankaıra~·a gide -
~are 1 •nı ınaııarak ı:orıııek ve B h k"k k .. cBkıtfu-. Milli pi;·angonun i:k 01.o -

ı., da • .,:;~.nfaatınc ~n. uy~ın bi.r u us usta tet 1 at yapma uzereı <matiik ıke,şlcksi ön.üımüıdlki ayın 
~lı~ C•te t 1 hede!lerını ) enı va:ıı- 19 U!nı<lU günü Arı~rada 19 maıyıs 

1 ••n•ı adıl etmek \'e kendisine b' k • k ld genç·Jlk $lıadyornunıda yapılaeaktı,-. 
~·· hüı~.•rmek ister. ır omısyon uru u 
~~·ıı~dı;: kb'u '" buna. benzer Vor.m'd ton 8 (A.A.) -- K""'nre- IDlS',,'011 füda~ıııııı uı..u.m etmi-ler -
~I ıı ve . .' bugün Italyayı _,....., -.... ' 
~~"ı;,lıYaıı ıtııllj emelleri itibarile ni.n oumllıuriy'61<;i müımes.;il!eo:in • diır. 
'ıı·•ıt, ı,n galibi) etine dua eder d ını mfuelokep bir gruıp, dün A - Maw::ıch'U\Sbl.ıutı, mülml1;ısı,lı Tra-
"'•l~•ıı, ulundurmakla beraber mi ı ilkanıın ecnebi m~ıılcl<e'lll rle adwa~, bu ıkoıni. yomm 15 ikinci -

:it lıııı ;: ve fiili cephesini al- o.nn 'lı'C'ari müııasdbe~lıerinin Yffiİ i!ramın 1941 den evvel lııongreye 

Yaırı.n; büıy,iJk Türlk mınıan ko-

~~~=a~E1:::1~!~~: ıhimayesine alacakmış I 
g~bi bu '.\'l , da 'büy<iJk rnlmann Sti-

0 

ltıym.aniyedek.i. mezarı 'başında bir 1 Kq:ıllrma.g 8 (Hııwı;j) - KızılOl'- loorıferans aıkdin" davet edccei:ıni 
ihtifal )'af>'1m:a!lııtır. İ!htifıı!e Öğ - dumm naı;iri eJikan olan cKr861l'Ya ve muı!ı:avele akd'ttiği ~ıvieti lıi • 
il.eden sona-a saa't 1~.30 da bı<!Şlıı • &.-e..cia> l(aeetesi, tüemi m~ave - nınyesi &~'na alacağını yazm'.r. 
nılaea!kıtır. leler akdi için h>ta<ra(f dwlet crı bir 

Mimar Sinan 

1 KISACA 1 
'------' 

Fali hayır mı? 

Rusya bazı devletleri 

'l~ ~hakk •nedi ·o~. proıııamını tanzim etmek üzere ay- Aıın<~·iıkanın ecnJbı mem eketıı r-
~.~~~ ve 81:ı ki, ltalya ıııumldiıı nı zamanıda kongreyi ve efkfı<rı U• le olan ticaretı ve tarıfelerı haıkkın-
~. •'n dış 1 are edebildiği kadar tmlıni~eyi txı. iJ e<l~ek bır 'ko _ d'a dnni bır rapor v amrge mcııu 
~.:"''••ın' 11da kalını~~ (alı a<ak ed: le<"tlıil'..ı. ıbey:m etrn;ııtır. 
llıijl4n tı: .. ~ar.ıfların vazi~ etleri --· il\ Kom' ·yonı.ı;n iry~~ r; 5 v., meb-
l~bi:lıaıe et~)~ l.•k.laşırkc'.ı harbe YAKINDA tıs'iı:>rdan 5 zat i e h çbir fırl<i>ya 

Bu sabah gelen Paris Soir'de ~u 
havadis vardı: 

·Papa. lıer çarsanıba giinii gen~ ',·Jngı·ltere Balkan elcı·lerı' e.·lileri •e RonıaJı zi~·aretc gelen 
ecnebileri kabul ve takdis eder. 

Gecen ur~anıba ı;iinii, tahtında t 

•ııi~·•t .\ırn 1•k "'' ·ecddır. :\lag· faa~ ola.rok men ıp ollrr1ı'an ruğer 
ltoıı' lakd · 9"la olc)lı:ııe tecelli 5 lki§.iden 't ırııldk.üp "'""'''Kİ söy -
1u,~: •sk/:~~ ~ok ıııcmuldtir ki, 1 lıınrn~ık.teclir. 
'•ı nııı b •Ilı cıııl'lleriııi A\'us- I ETEM İZZET BİR VAPUR GER1 DÖNÜYOR 
~~v' 1•iıı " kı nııııı ilhak ile ta- Nfl·york 8 (A.A.) -· Enin bır 
:•4i:~·~l"• '~0~1 nınnyıının iciue, BENİCE' nin .menbadan bild;rnd ~ne göre 4 m·ı-
~.1 •~; hiit '.''" Y•~·ılma~ ı Ak· ver 500.000 d0lar kı ·met nde ba-
<u~ husıı tın enıelluintlen fe. Ecldıi romıuılarımlau k•r vem.ık re) .:.k li olduğu halde 

~talı·~llsııı tında hır pazarlık ıııcv- • V g n o N-0rfo1~r,;ıı. VIAdi\"OS - ı 
ııı ·· birini daha Son Tc·l~raf t k ... k .. ~ 

L. •h Vazı . ·ıt " o " •·.ıre e "'e • WıldwoOd M;-
"111~ ~I da· • • bulun ııı ,.c be- okuJucuları gazC'lemiz- mındeki Aınerık.n .le1>ı Bt'yük 

ban ııı;;'i1 .ı:ıılebc)e de iıziın de bulm•aklat'tlır . Okvano~un ortasında iken arma-

oturur ve hazır bulunanları takdis 

irin kısa bir dua okurken, salo- b H L d d t l d 
nun atık bulunan penccrCsindcn ugun on ra a oın an ı 
~~!':~.~:~: f:n~::~~'.ahtın kubbe· 1 r 

Giivercin, dua bitıikteıı soııra Ji
ne geldiği yCTdcıı nkıp gitmiştir. 
Haıır bııluııanlar, günrcinin kar 
gibi beya7. ve lekesiz olduj';uııu 
söy]ü~·orlar.• 

Parisli meslektns, bu gfü·ercin 
hadisenin sulh irin bir falihayır 
add<'dildiğinl ıliıH ediyo1·. 

Biziın mabudun fikrini sordunı. 

Moskova, Roma 
--

elçileri de iştirak ediyor 
İn ı•e.cn n !• iv ~ t r. 

' Oetaelıkler <cııı..,s; kar- , L torkrdc'l 1( -lonm~K r rm· a'!.· 
tııı "ınn •ahııede) ..,. ctıi!ı -.n Ta da ctcm le ışt·r, ı Kıs kıs gülmekle iktifa etti. • • 

Londra 8 (A.A.)- Salahiyettar \ 
bır menbadan bildiri"Jiğine göre, 
Avrupan,n cemrbu garb·s deki 1 
h:Jku"1ct mC'rketler:nde bu\,nan 
İnııil'z büyük ve orta elçi!eı~ bu-

gün saat 16 da ve ya, n saat 15 le 
Lord Halfa'k;; tarafından kabul e
dflecekerdil'. El<;ilcr. bundan sonra 
1.ktısadi hanı oazın Cross ve lıelki 
de ÇembcrJayn tarafından kabul 
edileceklerdir. 

kfınu. c.anberı mezun. bLlun n 

ko,·a sefı.; S r Wıl. arr Ste -:le 
bu goruşrr.eler ştırak ec.. Cl K , r
dır. 



2-SON TKLGaAr-8NfsAN 1940 

AVUSTUl?YADA KAIIV 

50 Lİl?AYA SATILIYOR. 

Av~ t"r~ ı - A: - n sa-
v .ndc olacak - hver. - k" bSU 
501 ya ... Artk,V ya 
<1J<i de. ha ı..ın _ varsa, bır Doıı
can Kan ve iç !. '..lis<.L.rl& , kah-
ve am usuliı, tab · • -
mı:ştır_ 

Fakat, ik. gözümün h.ç'birl, Fi.n 
harbı Ç'>ı<tan bitt~. 

Sa.b::h oklu!. 
Efeııd m, mesele şu ımi Finlan

diya tc ık{'n Amerika silAh sa-
1.am.ıiz=" ış.. Amerika, ancak, tıaı;,.. 
hanıt ol ,, <.nlar.a s lalı \·erebı -
I= ' 

z....,.ı1l. Avust.ıryalı'...ı.r. Yem l....!~:!..!====:.:..:=:o.. 
,enJ-Uerımn gu Jie, kah•·eye de 

h.":ret. "itt T. Bırşe- değil, bun- ı ....!=======-
1ian soma, kimse, A vusturvahlarm 
hatırını da saymıyacak; onları lla
brlıyan !timse olrruyacak .. Çün
lııii, ikram ede'l;iJ.ecekleri bır fıDCan 
ltıah veleri bile yok!. 
Canım Tilr'kiye!. Havalar bınız 

daha iyüeşsc de, Bcyazıtta, çınar 
ahında höpıirdete höpürdete ok
kalı ta:rofı.ndan bir kahve içsek!. 

Ulemavi beoomdan bır muhar -
nr yıwiı,ı:p: makaleye şu başhğı 
ko} w;: •Medeniyet buhranı!•. 
E vah, bir de mod«ıiyt't bıınr.ru. 
l!'ı çıktı?. Demir .bulınını, et buh
nıu, bıihnem ne buhram yetişmi
yor mn?_ Hakikaten. harp dolay;.;ı
le olaoak, geçen !{Ün, gazete;erd.e 
mcdıenivct buhranına mısal olabı
lecek bir ha<lıise okudum: TRA:\IVAYLARIN 

AÇlt KAPILARI 
Gal.atada bi.r ada.m, evin ÜQfincÜ 

kat penceresinden sokağa -ebdest 
---"sinde 'bozm;ıga ka.lkı.şmı.ş ... 

Geçen gün, şehir "'""'"' NetiCe ne olmuş, be1l<i biliyorsu-
tmırvay nrahalarmın kapısı, ha- sun...ı: .• Kaldınınuı üzerine yuvar-
mrefü ınü:mkıışalara sebep oldu! '·"--' 
Kapılar mutlaka kapalı bulıııımalı. . -~---
Ve bu!Odm mes'ul de biletçi d:malı! BEKAlu.JK 

Galiba, sayın meclis azası, hiç 1 VERGİSİ Mİ?. 
tramvayla seyahat etmiyor ve oto- j 
mob lıe seyahat buyuı-uyor.:.aı-... Btr meb'usamtu tekU e~: Be-
80 ıkişilik istif lıali.nde bir ara'!:ıa ikıirl.a.rdan vergi aılınsın.. Erlreklıer, 
dtişünün. .• Zavallı bilEtQi, içeride a kedık vazifesini yaptıktan son-
ııııe;es n fese bılet kes.yor. Bir ta- ra. kı.zll3r da, 17 ya.şı.ıxlon eoru-.ıı be-
kan kayR1SJ.Z, \iıiiıbali vatandaşhr kar kalırl.arsa, vergi öd?yecelcler-

ti'aınvay kapısı:-1 ~ıyoria.r, ı- m·~·. 
o.ip, t:'liyorl:.r!. Y..:'ı.u, bu işin tat- Erkek' 'Ti .anladım. Fakat kız ne 
'blk. kabı.'...yeti var ıru?. Biletçi ne olacaık?. Ya, zavallı tazeler, koca 
y.apsın?. bu'laınzyorla!rsa.. Kızlar, :lmp1 k.apı, 
AJUERİKANIN d.<>lıştp görücü mü .ııczecekler?. 

Y ARll ll'rll ~. 

Ga teler nzıyor: Ame. :ıta, Fin
lanc..ya;y :mdı yüzlerce tıop, tü
feı;; günde rı} rnıuş.. Y aıı:i, yardım 
cdi)or .. 

~ra, va ıiçocr.nde, çirkin ola.nlar 
r v.ı~ 1 ?. Demek, ~ 
cezası , ömrünün sooııma kadar 
bek.irbk vergisi ode k ıruretJc 
çeltecek!. Ne hazin!. 

AHMET RAUF 

Zavallı k dın neden koğuldu? 
Denz} <Ylıarı 1 - ~· uc...m mü- ı 

dilı: · g.azete mü v=!:ri: den 
&anra; ğne, kaicın, ta.rak ve .ayna 
gibi 1"2ıunı!u ufakkfek eşya ve klı
rabiye satan pe.lt mahdut mıJdar
daıki seyyar satıc larm da \-a.pur
.larla isıkclelere .ıı.::-meer'..!ıi menet
mlştr. 

B.== 
ınmd ın~çı
ikıan:ıa.r tarafı.ndan çok .ı:ranan lru 
itaıbiJ maddelerın S<ı ıı m~ · 
d.ı!mesi vüzıi: den evvelı<J ııwı bi.r 
hMEe olmııştm-: 

Y !lı1ardanberi köprünü" Kadı -
lı::6y ve Adıtlar skc!.clcrinde elı n· 
ddlo tıtnılk, ayna gr:n faydalı ~
kor dolu kutııs: Se-f'i satıcılık 

'1BiPIP h:ıvııl:ım ,u;z;aıı., 
ıınJıJdek; l:ri:r g 
cıvı!: ı bır c -tmak ıs
teıLıs, faut b u goreıı bırkac De
nt:zy~ ıdaresı m nsubu Fatma • 
ııım sat~ mAnı oimuşlar ve der
ilıai e en terketnıesin-·, söyle -
mşleniir 

Za ~ bdıncaPız; hiç g..:rültü , 
otmecteı- sess z ess.z mal satmak 

suret~e c\· ,::cçind.J"digil)lı., e'ier bu

radaki ticaretıni menedecek olur
lıtt.>a 1-<!!'lr, kend rlrun, hem de ailo
~ a~ kalacağuu bcya-ı ederek 
memıırlarddil ım.ı:;aade :ıstemu;tir. 

Fakat berllciler; umum müdür -
Jcrimn emn muclb!Ilce derhal bLı- 1 
ıras:.ın tıırl<c tmesi ve hel!' de ıırtık 
b::r d.ııi>a buralarda .göııtirunemesi J• 
icap e~i cevırbiJe Fatmayı din
leı:nemı;lertlir. 

Bu muameleden QOk müteesısa
dbn ve ne yaparoj!mı şaşıran Fat
ma teessürle bazı söz -r söylem~ 
ve iddwya göre de 

•- İstedJclennizdcn para alıp 1 
bını4ayorsunuz. Ben anafor vermi-
yoı ımı ye bunu vapıyorımnw:, 

1 
değ. :mi? • demişt?r 

N yet Md.ise polise ve oradan 
dıa =~ hu• mahk"7Ilea,ne .:>
t 1 et 

MııhaJ:eme· znliştokin41 mem ıır 
sıfatını haiz bul..illUP bulo::nmadı 
i!µı.ın sanılması içı~ duruşmayı 
başka bir güne .taJik etmişt!r. 

Yazan: lskender F. SERTELLl 

Selma -ve onu götüren kadın, iki 
bav .et halinde otomobilden ıın -
diler- Köşkün bahçesine g;i.rdmr. 
Ber- ayni sokııtm başında otomo-

~ ınerek, :şoförü savdıktan so.n.
m taıldbe lroyulduan. Biraz sonra 
kö,,ıtun yan ve ust oclalanndan bi
rinde bir yandı.. Perdc'ler n.. 
dar r. Selma) ı:: ·:kak k;. bu 
od.l Çtkarnıışıard 

c ık-tüne koy- 1 
du. 

e yccaıııl:ı, ne ıM.11ematoğra
fik - takip. T•kaoac , =doğrusu. 

ı..dalınız ~ ata ediniz, 
dost :n! Hay at zaten sinemadan 

a bır v midir?. 

- .:; \ aırt=· 
y az bı. s • ra yaktı: 
- Dır yolcLı _gi.b ı.&. kun ooıun-

yukarıya aogııı .. eı;;tı.m_ İ\kön-
çc i..11 et.raf . tetıkJt cttiln, 
H< - r ı ı.k, bahçe o:rtasınd.a bir j 
kô tu bu. Arkasında da bir kapısı 

H l'ŞC\ Jen önc.e "'" Iıiişkün 
· • old Umı, kı:racı veya,.,._ 

hı n kim oldugour.~ ıiğrenmelıı 
lL.mdı. 

y 
er=: 

- Kim atınıur bu !roŞ!de? 
B i -i hilııf'5'dimi 

LE j 

- Sen kııınsin .. Neden sıoreyor
stm'? 

B:bçııc1cn ~rn ·tim: 
- Melınıet B ieınind· bir kX>-

ıbücca.:ırmı köŞkünü aın.yorom. 
&n..ı burasını tıarrf c1ıtHcc de. 

Bc!kç, d odckı cldl;ıl:rıık feneııini 
~iizüır c dwtı~ 

- Bu k .. 
baş 

acımı "'1r k><4t buırada vOkr 
tur. Be ki kıüçüik Çırmh ah tıı _ 

o;.o:mn oynatadkbm: 

.. y Uıtınz .:>ey rr. o- 1 
turur ·· şJı:te? 
~ el " scıpa:ıım üç t=eı 

yr:re N • n yqr .m? Yoksa 
y l:.ar c..ıpı oaJacaığıınd.:n ım 
!-..cdıtuıı ! 
Km::lım ıtopl,ad 

HDYrr, dcdım, b .::..m ıırmnıoe
der kx:ıııknnn yok. Madaınıti ara -
c&gmı jŞk d~ .. kur bu-
r n el!bette. 

Ba'kıQi . baştan ayagıma ka-
dar wııc':.ik:t..-n =- , ru-
riilı:ıl y erdk y(h-üdil. Btı k.. !!!o 

Jıo1k lkıl 'bir adamın, 

Ziraat 
şü ası 

lık 
atışı 

Bir yüksek şura teşkili 
için B. M. Meclisine 

teklif yapıldı 

Yeni layihadan endişeye 
!düşen kabzımallar Anka
ra'ya hey'et gönderdiler 

Zirı:i k:.lJ;.,,.,.,.,ı>mı.z i.ç'n a.l.trıiaaıkı Deıni;z ~ QQ!!a:ltıl-
olan yl'ni tıedJbi:ıileor mıe) aın.ııııılıa bir ıması ve bahkçılıgın hıma'Yl'Si için 

1 da . eir:wııt ~· ;kıuru! - Mürıııiwrliıt V -fıletı tanıfırıd'ai!ı ha-
n Buy .• M•tiRt :\ll'Clisİlle zırı . .a.-1lan yenı kanun layiliası bu 
.m t..:: L.ıı.ıp. hafta ıç.ntL Buyuk Mille'! Mec -

•vı<ıcusm zıır "11DÜ1rnemnde mü- J •sıne ve.ı-Ueccl.."'f..r. 
e bu 'kıuımı. l Bu llaınııııı.un hazır~ ba.lıilrr 

iı:a!Jdlrnınv ı ıteıld..f sal!Ubı Denirzli cılanl1'1Zı ı;:ok memrr.ın etmiş, fa
mcıb'= B. Er ıın ArJla.nın. \-erd.igi ikJaıt ba d< ka.lızımallıı,'ı Ik ui!m -
!izatıal:a göre cyıi'kselk zinıat sür- şa.naan ise endU, r;e dü~tıi.ir: 
Ziraat V • · lbiT nevi cdtit- Münodtalat V cltaleti; mutavas -
ruhar'.oı,yesi olacallct~ · S!la:rı ortadıı:ıı kaldınnak yolunu 

Zınıi m<"VZu t, nl%amnarne, t: - :ihtiym- derek ba..ık tica:rot ve ih
lJIJa'tnamc, ı.ş programları_ ve 'bü~ racaltım koope.-alllilerle idıaı!e> lk!am
çıo«erılc ıtedırısat me3{'Jd.k'rı ?u şu- nnda <Oki\ıf(Lıııdan J!uı.bzimaı!.la.r 
ramn te'tlkilkı.ndcn geçcoellctir. lkıand<ler:ccıe ış kaıımıyacğı zehabın-

V c şura hı.n· h~ta Zı.raaıt V": lbıındaıdlı.r. 
iul.in: • miişa.virl.ı.k edec:kl.i.r. czı• Bu rriiiırı.ascbe!tle şeıhrlaniz bnlık 
r.:ıat şııra&~ ~ en miih<m vazife- b.lbzimallarırıd;m mürek:Jmp bir 
'lıer~n lbın de m<IIit.!ketıımJ2xlıe '--ı.ıt Arulrnrao/a gitımişti>r. = aı J.:>t.ıl;.ran t.ım.ı.n edre ık ~ "=_ı .. • • 
be yıllık ziraat programları Heyet azalan, Munaıka at Velta-
~kımak o.ıaıcıı&ıtar. ~ şıira- :ı.etı ilıe Tica'l' ıı ve Ik.tısat V ekal~
smda mı~ ,-e mrıru.f zlra- 'lerine ilml1' aa1. ecl !!'ek Y~ ıa-
atçileT ırza bulıı:rıacaadm"d:ır. yjhmıııın 1ıadi!. -' istemelk.bedll-M!r. 

-• Di.ğcr tarnfta.n ı:ı;çrn~rde An -

Matbuat umum mü· 
dürlüğü veki.leti 

Tdkiıııdağ valı.ı.ğıne tayin olun.an 
ımatıbtıat tımUI!' mü.dürü B. Salim 
O~ 'inıni.iıı Ankızııııadaaı ha-
iIYlkdtlıc }'('!11 vmfe.ııne ~i~:ı:elkltir. 

Maıt.buaıt umımı mi.ixiüır !.üğü ve
,k:fil:ıtinı de Dalııi.l.öyo V~iıleti mi.i&
l.€$ııı; lB. N:rtif E1'gin ifa tkl!eceOO!ı.r. 

Arnavutluğun işgali 
ıttaWaıı c1ınıı:r= V<! is -
~da ftmhmm A.maıı:ı:ııt: dün 
Ay~ K • .:-ıarnnnaımnria 
A!I1!Xli yıldiiniJmii 

p ts 
Ka. 

C Lil, D~ 
oa, n=1iıı 

=arif m· 
A ""'+ hığım 
y~~ As:rl c ... 

00!" ve '"" '"1l 1 OOonl<ıob;ıluguıııu 
'vı:ı:p ·r d bu:; ınt'du ll\/Ie

~ ııa:vır nım'<ıtir. 

iitııro:Ya .ıri.dlp ş<llm.:nm dörıdill<.IJe... 
!l"lnl ıh ıib T ver~ bıilikı;ılar ce
aniyd azalaırı, bu Y'CTli kanuıı ile 
biıııfaoe faklı- lbalıitç..n;n iııtiıldbal-
1'eri'ni.n 3'!>.ıır!!:an!:ıcağıını; koop:ırati.f 
,~ilinin en .mm':liık caro 
pu Ibcy.ım d:ı:ndlrt.dirlıar. 

~-
Sağır ve dilsizlerin 

kongresi 
bW saı,bı- v c:Q,--ri:er u:ıım· 

y1lllılk i . = ,., ~ 
ırvm 20 iııcı ~ günü 

aın:md:ı!kı m.31'-

Tür hukuk kamusu 

jKÜÇÜK HABERLER) 

* ~ ta piy:ısa&.'lQ ~<>lan! ~~~53~~~~~~~;s;ı dı.: dol;: w 1 ~ illi~ ~ 
mü:;tifrr * ~d. yen.. vaııı.Gıa<:~ 
stıdymnun lteıil'{' 1 aıtr.-a ı:nısimi 
11) ı:-1!1'.\'!IS gc1!lçlilt ibaıvr:ımıında ya
pdacaildtı:r * Flarya c .:ı:ı:md:ı 40 b m çam 
ve f r :nıd::ı:n m iiırElldrep ve 
Şllt!::::: ~;i!ıfüı:rıı.~ tıu!lan bfryıiık bir 
aıım:rn!lı'k ~ ~ilıın.:f.i.r. * Dl ıvt e a.ıt <ı.."il-,ye levazı -
ı:nımın t işkn<Jc ~mı.ı -
ırn.re;, Da!h.l...:: ·e V dk.il: t. tanıfı."lldan 
tıancm cdfiı:niştır. * KraL il.r ~ın bir 
.ktız Q0Ctl$1 gel:nıştl[". * Kıııı:ısesız aın iııu. tarrna 
~ ~ ' ~ lm.!ılın par' ılll bu5 ilk 
"lır ııbrıta ılnMılıt= r. * Y !ban.'l di .iait •m;:ı k 'ell 

c.rza:n nail.ara • ilk 

lıııınan Wı;meL lbır ada!!ll \'al"Cfı; o 

bl.ıı!m:;..J \'eırml ım. 

:l!..\,ldcıı:ı e ediş.;;. ıfu 
"VlC::ıiınd· ı.di iBen yoluma de -

ı: emk, ikö;eyı 
Qrlıındmı. Uz:a:kr 

Çl, ibMÜm 

1 

ı mı!lıil:ı$tığııım örfrnce Cişik:ün batı.
Ç!'Si:rre irdL iE:J1 rıtldla e;Jdıı!:r.WC !e
ooı'.mı bı.r ikı lkcr~ açı.p kapadı.. Bu 
ıışa.rotıı .abı ıul:xm., k<>Şkün üst o- 1 
cbsındnJai peıı.ceored~ av"' ı ş:ııreti 

~ 0 Z- r aıııılıaôm kı, OCK• 
ci y,a :ıru 'böŞkıt ki meçtıu11 k~ • 
iare s:ıltJ U"l:l:Ş • n d :ıır. ıd r Y • ta 
do&ruda:: c.ı:ığnıy<ı ıınlarc.an bni, 
be !ıt lh be' i .di. Ve· 

. Bu i•ııı,ret ıı

,:ıôl,q rın 
un. S< · do-

t } !n °' cı-
':.. rmd:ı _gc;oıy'ml!u. 

s hçm.çt: 
-Zın s ~ 
~ 

y 

e :::Xl'Şlliaş:ııc 
De "ful] şı. il: 

•r J. , 

!'; m ' end t..ıt..:moJı. 
-Nt!. ,Y_m B .. 

k:rp ;ıı, S lır.ııy;ı o ıkö$ke çagı m 
Cim değil lIL 

- iuııde aoı;.:;;_:n 
~ kapten C -::ı 
Bu , c v. 
r~.~-..ıuın.a ne lm:~ 

dkuz Ul 

o.ıs:ı~ı, 1 o ' . ta-
Vllrdı? K~ 

Yardım için teşvik 
Amasya ve civannda, Y eşilır • 

matın ta•ması ile vukua gelen ha
zin se,·liıp hadisa;i, 25 kadar köyü 
ve Atı';asyanın on mahallesini tah
rin etmiştir. l\1adcli zarar mühim
dir. Kızılay Cemiyet:, hcP zaman 
olduj:u gibi, bu felakette de açıkta 
kalan -ııt:md~ara yardıma 'koş
nıuştıır 

En. rttn zeb.cle feliıkPli müna
scbetile, Kızllaya nıemlekct için
den .e dışından ) upıl:ın yardımlar 
muazzam yckiına balq': olnıu tur. 
Bu y rdnnlM haliı da devam edi
yor Gazeteleri::ıiz bu rnrdım lis-
1elerıni muntazaman neşretmelı
dir. 3u harrkct, halkın yardım ar
zuhrı için bir hatırlatma, bir teş
.-ik olur. 

BÜJUIAN CEVAT 

ya gitiz nö!ıclt'is; dlkeır. köşk-
te e= veiJ le oıttıTCibd rdL 

- D()gru. Bu !ıilkmc ,göre o köŞ!<
te kaµı.c-ıı Ciııru a.==.ıc ;(lllün· o
lur.aıu. Damak .ki, S '311ll~ reni 
1b i.r ~ düşfuıiilclii? ! 

- E\.et. Y·m in- <tınzıı.ğa diü.şü-

-~, bir.az sooı:ra su bad:i -
~ · olarak :ıı.:mdıım. 

bı:r ı;; daha yakıaorak 
siııti.ıne ırm <..::ti: 

Uzmktan ta:rilB.lt. ett.J!ım köş
.lııilın ıbr. 'kaf.:ı1' u oG:.<i alldaıı troh
çe'<' =len sömilk ıışılklar - bun
ı gııLıa gaz .l: ı - bırdeııı
b rr I"ınlü<ilü. Ben, onla= '>lş.ka 
b r od ı:eçtb1 ır umar:Wt, kô-

b hl; müdWt bekle -
sur " >!illııır:: bir cla.

gı ınrıcc şt<pheve 

"'"'"""m .. Y...vaş \ a\<J<i st'l k km--
• gcçLm. E 'b 

lrotllm~ 

{Devamı ıır) 

Bekarlık bahsi 

1 ayvanı 
i himay~ 
Bu hususta Beledıye ve 
Ziraat Vekaleti harekete 

geçtiler 

·ııde~i 
İngiliz kabıne.sı 

Bekarlardan vergi alınmasına 

dair, üçüncü defadır ki Mttllse 
kanun teklifi yapılıyor. 

Dün bir gazetede, bu yeni mev
zu etrafında yapılmış bir anket o
kudum. Cevap verenlerin hemen 
hepsi, böyle lıir vergi ibdasmın a
leyh. nde rey veri)'ordu. En hoş 

ııokta, evli bulunanların da rue 
cevap verişi idi. 

Dü,.ü.nünce, u ııeticel.ere varı • 
~oruz: Teklif edilen vergi nisbeti, 
kazancın yüzde ouudur. Bu para· 
Dm ödcnJ11esi mecburiyeti karşı -
sında, bekar vatandaşlar, evlen -
nıek cihetini iltizam edecekler mi?. 

Asıl mesele burada .. Fakat, zan-
nchıti:\·orum ki, bekir olan insan
lar, bu yüzde on ckirlık vergi

sini, evlenmek hususunda bir nı.U 
tan·ik telakki etsinler. 

U..nce, bekar ya~amayı ihtiyar e
den vııtandaşların, hepsinin, mu
cip epleri vardır. Mali sebepler 
olabilir, nıh.I sebepler, sıhhi se -
beplrr,ailevi SPbepler olabilir. 

Yoksa, irim memlekette, nor -
nıal rn medeni bayatın evlilik hali 
oldu~ alclumum kabul edilmiş 
vazi-.-cttedir. Bütün Anadolu, evli
dir. 11-a, kcnden evlL 

.Nihayet, bahis meYJ:uu olan b
nun teklifi, birkaç büyük şehirde, 
biri:ar bin nt od sın ha 'llfmı şü- ı 
mulü · e lıruıktadır. Bir mcm
leket:n kn ı i r, daha :ı:iyade 

il d:ı.-alan .-e bütün yurdun 
mütalea clti,iti kfil hnlind d cse
lclcri l.."Uc ldar. 

Bizce, T- k.i ede, bc:kirlık di)'C 
bir me le 3 oktnr. 

EŞAT FEVZİ 

••••••••••••••••••••••••••• 
İr paket ipliğe 

80 kuruş zam ! 
P· uk ipl.i<!L • fi· J.r un mü>

m .wtıması ==- <t1'3Slı 
~ır. 

• ıh= tqpt.ancı: m 
cllı:ırlııi!e ;ı:ıır ' ~ !da:ı:mık -
l.m:: t.. blr ."1 ı ;>a!kıet bıışı.n:a 80 -
1 00 Jruruış mm .YQParak s:ı.ttıklarını 
göstcmıi$t.ir. 

Billı· 20 '"e 24 ır.wnı:ralı ıp -
likJer; n bowtuı hnıısı ~ eıfbiır 
alınm3kltaıchr. 

---000--

HaY\ıı~a ,..zlyet oonrnaması 
lhak!kmdıa Himeyei Haywrııat ce -
mi'}". ıti ta:rafmıdan Ziraııt v ekalr!ti 
ve & ~d'Y'c reisliği nezdi.nde ya -
pılımı üsler ı.izerin., Ziraat 
Vc..<.i et• te:kımil vüilyetleıtcı bi.- ta
mim göndeıım iştir. Bu tenimdıeı ?er 
ihayvan sahibinin hayvanı.na 16'1 

b~ m-e<ıbur oldıuğu b~il
m~te ve hayvanım Qöğüp ezıyft 
edenJarirı y<rl:a?ananık cezaya Qa!ll

tı:ırum:ı::.an 1ıE!bliğ ohıamaktadl[". 

Ayıni malklsatla Bel:ıdi.ye ~iği. 
da ycnıi zabıtai •belki.iye taliımatızıa,. 
ıın~ıüne bazı maddeler koymuştur. 

Bu mad!c!C'ıvre göıı:ı zayrf, ihli -
yıar, !ıör, yaıralı, fıopal, fena buyfu. 
h~ın yük ve fayton raba• 
kn-mıda ku.I:.aın,1mQ1aın yasaktır. A
mbal ara 11oonuıica:k azaımi yüıl<-e -
rin kilosu taıhcht ruuımnuııtur. Faz-

yUlı:'lil arııba'tar deriıa.l polis ta~ 

rtıfünd::ttı 'boşa ı.nlıacak ve araba
c.ılaıra o::za vcrilecekti.r. Tek bqy
,giııili ar:ııbalaı.·• c400., çiftll're- c800• 
&üz aıra'bıalarma 1000, manda ara• 
oo .anoo 1500, tek beygirin üze

"' d'e 100 - 120 kilo yük y:üil<1e -
.. ;ibilecclttiır. 

Kerl. ve kö;pcj!_ i istemeyip bun.. 
ila.ra Ciüşınaın dlım ar hemı"._ıı en ya
lkm bo: oo ·y,~ ŞU!besiıııı:ı tuı!:ıer ~ 
c1kl v l:ııı.ıııııla.r lun;ayei hayva-
ınaıt , • ~ :n una.caktır. 

A.ıllallm-cb en ıyı ımı:rloe;p Y 

•ilk • de z raat mü-
il .re para 

ıır --uh ekirlere 
yok! 

aman 

rec 
D 

dg
~ 
'ilice ar 

r 
n Sı • 'iL Jl h ;.Jiril

:t.iıkarı y~tıı'{ı 
ism= bir 
. ~-

N HabLnmDi'ku.=ıa 
. ,,..,.na f?ÖI'e 500 lira paTB ceza

m vcnmıc ~ ~ • 2 sene rnüıddot:e de 
Ma'lat~ ~ SÜT<ı ohmması :ka -
nııt'la nlnrn- ıır 

değişJklık _, 
()JCJ!t ı. 

Yuaa: AHMET 5 ı1'I' ~ 
· · de '•P o',,,. Iııgiliz kabın.,..., . '.etli P • ~ 

şiklii'in en elıeınııııl hC ft Jıl 
f"ör~ilin harbiyr b~h:ıJıcP.~ 
nazırlıklaruı<Lı!ı ~~re gcı;rıl,, 
komitesinin reıslı'."ID bJigdC '
masıdır. Dii'erlcrı, te hJfl'.·..t 
rildi.i!i üzere •her a=>"ırfi,sl: ';f 
sıoda en ziyade aıu•·a ~it lf 
"erde kullanmak• uııı ·nd•~ . ..ı, •... ·1ı1crı ıııı·. pılnııs yer degı ıklı rt>!ıl ,; 
rdtir. Çörçil, artık hll b~i 
sivonunu eline alıtWi ıııiJ'f '; 
Bu, haddizatında ~~":tin bU~ 
meseledir. Faka~ ~d<~ cıah• rP.' 
him mevkie gelışıtı iıııııl.iJ ~ 
bir mana \tardır: Bu, : _JJf .A 

, .. ·ait»"' ti". 
tinin, zafer kazanın~ ·.İıııne' ( 
nıanyava karşı harbı 1 .• ıerit· 

• · · gos , hususundaki azmını 
111

ilr' ıı' 
çil bö)'le bir poli~fiği gii~ 
cidir. Ve kabineye~ gt(IJ'°f, 
beri, tedricen ön plaıı•.; ,,.~in'. 
ve Ba•~elill Çeın~.'red• ( (f 
nıı atmaktadır. ingılt cı.,ğt";ıı~ 
ile Çemberlayn, dab•(iJı; ~;;,' 
çillik ile Cemberlanl betll;_ıı; 
bü mücadele l\lünih vr_ı.rı V ı 
da daha evvel.ki za~~ 
geri gider. Çörçil, ~, :l'I 
gC(, ~~~p~ için_ tıır ı bit ~1 
edec:eı;-ını gormu~ '~ 1''.J 
İugiltereuiıı sili\hlaıı .ıs rrr, 
ederken, diğer taraftal' ~(' 
ile sıkı bir tesanüt kU~· ıl 
raftarlıltnı tebarüz ~t ~ 
çil l\lünih politikaSl"~i Y '/. 
manyasıuı tatmin edc<.;rsı'!,'.J 
lakis ~acağtnı ve ~JiJl"A 
rac:nğını söy liy rek, bU Çsiı: ;f; 
tehlikesini ıuılatmıY9 .. tiıP jel J 
Filhakika hadiscleı:: -~" gııı;.~ ; 
atile Çörçibı görduf:" ;PS' ıfl>' ..;' 
etmi~ir. Münıh 1!"'1t ,,. 'ı; ~ 
miş, lngılte.re wfılıiall ıır~ 
ile sıkı ış· hirr~· yapı!Jıı'., ı 

b ·ı 1 ,, 
•ıktıgı :ıama , Çcirçı • . 1ııı•1 1 
en biıyük mücadele '~ r !di-
don n hn<ıııa ıı:.,.,eı ~ 
çemb.,rl:ı•'ll, Çörç Jın. iJ;tY' 
beri tavsi)'e et · .. ; polı~.y~ 
etmeğe haşladı. Çeıııbc e~ ~ 
bi sonunn kada; idaıııaphe t~ il . 
susundaki a:ınıınden E 8rtı . 
esiz değildir. Çün~ıi ı.:; .. eı.eı' i 
giltere için bir kabıne_,i,et•~bl' 
-·ı b" ·ıu dava ınıu• ·,.,,.ı ·• ,,, ' .r m1 bet v. "' 
mıstir. Bununla bı:r" ;.,1 ~!,. r 
lavnin l\1ünih polıt~ cıe...,..I,_ 
,·anlar. '·edi aydanbel' .ds, 
• " 1sıv ·p 
den bu ukin harp kııt!ib~ ~ 

Ticaret talebesinin Ağırca yaralandı 

tereddüde düşmektc1 b·• b;;i{ 
Mubarcbr, bırnz da t~ ıetfb ~· 
da tatbik edilen zccr• rd'~ 
benzemektedir. Hatırl• eri 1 t>ıl 
tal~-ıı hakkıudald bu_ıc c6il f. 
ler, bir müddet tntb•:,,ı~l'1' il 
sonra, bir gün, Çcın kllr1't"' ,,1. 
lfunento kürsüsüne (l ,ıl~, G • aıd:ı Zuırafa s "'mda 14 

çayı nı.ımarıı.,ı evde oturan Adnan oğhı 
b• ,,ece 1~ ların •mehtaplı ır " .öı· Y:ü.'<se!k ilııtlsa.t ve tican'et mıe-k - Aılıımc1 a:du la biri dün aıkış:ıım iBe- · ld • ınll ' · dan. ıbaret o ugı ·halci e 'ldbi ta !besi B(}'lll 13 üı:ıcü curı:ı.aır- :i K.: niz Jıcikll'r.:tasındaırı zecri tedbirler de nı Jô •? 1/ 

İnsnna öyle geliyord.ıı ,,,-ıı~ 
gün, a)'ni Çemberlll) ~' 

0 
ç 

kamarnsuıııı kursüs~nrbi~· ( 
Alınanva ile ynpılan ııJ: bit 

1 
rüya - bu defo karan JdO~ı 
nin korkunç rÜ)BSI: 0 uts-l'Jı 
liyerck. llitlcr ile bır 9 ı;.ıı 
riibesi daha yaparnl<tıt• t 

fbagj ııooesi ıçm J cım Z:ill1a.r i:ap- ttı erdn"e Tı -rfl· :.n d'üşmfu;, llxr-
laın~ otermip en · . şmcbn a ır sı: ~tc varalammştır. 

Şchr;r'"z!in .tıiredk id:ri, mali .A!l.>..m • r t-1"\'1C k ınla;:-alc tl"-
'\"e ticari ıı:lkarrın ç:ıığırumğı bu j d.:vi "tın a ı::ıını:Ştır 
'tı;lpb:rl ı Pa < '{'ld 'c:ıp•1:ırokl!ı,,-. * Sa!'or ("c>mi] n ">indeki 

Dı2" UıırııJit..:n Ye av c 'eıt.i JOl 8 ra ı dt:c bus i..e \'t n 
ıtaraf ııd·n 11 • 14 üııcr nazar ıf~- ı N"a:z.ııının ..a.ııIT ;:ıııd kı 109 "U:;.;rn 
nıü Fr<ICS>Z lJ :ıea oı.r nw.- 4t" Hllil'. vede ç k her 
sam;:.-, ~ lıasara ui!;ra.m .an:la;. ib Iİillllli uzaldaştı~an ı.::İJleıfİı': 

yetli B=..1, Çörçllın ~ 

Avrupa Harbinin Yeni Meseleleri 
bulWllUJlsı idi. Haklı. 0 ,de~ 
liyordu ki, ÇörçH ,kabın ·ı cı~· • 
ça, böyle blr ihtimal ,-ıırı e~, 
Kabinede bulunnıasıdı~iıJtl,,ııır' 
rnumiye na""rındn 

1
:,,1' /, 

mana gözönünde tut~ ııl ,.e ,ıı 
yapılan değişikiğin şu;:.ı f04~ıf 
miyeti anlasılır. l!ak\:111~ 
bir ınüdd<.>tlenberı, l~·ıi Ç '· 
nffinin hakiki Baş~c ~~...ııi' 
!ayn değil, Çör(ildıT~ -01' j~ 
mi•·ede kazandığı b~i ,.e t~ 
şahsh·etinin kuvveti "poıt pir 
nıiznıile kendisini "'n. .,;r,.. 

Ablukanın şiddetlenmesi 
kuvvetlerin topluluğu 

ve 

Ahlukanın nasıl ~idd.,tleneceği 
Avrupa harbinin bugünkü safha • 
MDda en merak edilen ve dünya 
:matbuatını meı;eul eden bir mev
zudur. Evvela İngiliz matbuatı ma
nalı bir surette orbya şunu koy
m11 ·t'n: 

Müttefikler biuuııiların huku
kuna riavct etmek niyetindedirler. 
Fakat ci:'cr Almanya böyle gider 
de bitaraf ko sl'lıırını tehdit et
mekte devmn rdrrse vazi.vct deği
şeccJrtir. O z:ırn.'Jn AYrunanın ~iına
lindeki devletlerin, Iİsv çin .. e Nor
VIX'iıı ne hnl alacakları en miihim 
bir ~ yfiycl1ir. Sim lı Avrupada 
bir harekette hıılunmak ı:amanı 
gelmi tir. 

Orta A\n a)a ~lince, bu s•
bad Alnuıny:ı.nın iyasi ve askeri 
ö~ie .. him bir t.nz "k 3 p~Hın...
ıiİ.ne · fon al '\>erilmemcktedır. 0-

un dn Orta A.-nı ada iittefik-
Jcr ·ıunız · ·t tÜ ' !aria faa-
IQ ete ,;·r.iseecklerdir, 

bF.· ·ı: mat nalı İskandinav~·a
dan Abnanyanın <le ·r aldı~ 
yazmalctadır. Bnna kar ı i ·aııdi
n.ev ın~thuatJ da giden demirin nz 
&khıi;unu, eı>e~ miiUefikler hunu 
ileri sürerek l koııdauıv sulannı 
kontrol etmek isterler e Alınanlıa 1 
da avni sulardan istifade etmek su
re mukn cd eklerini ya-
z , rm'* Hn!Asıı 'hu .. n tık nb-

iddct'·ndir" s ese-
! inde zar" atU:n cıkar:ık tat-
bik ta .~eçilec k gör·· ·· ~ • 

II p r• ·1ı an Al-
l8' ·olllŞu b!'n bitanıOarın 

hariçten getirttikleri mevaddı ip
idaiyeyi Almanyaya sattıklan dü
.sünülerek bunlara ,·erilecek o ka
bil maddelerin tahdit edilmesi ci
hatine gidilecektir. Sonn askeri 
noktada. İskandinav devletlerinin 
vaıri ·eti de tetkik edilirken yürü
tükın mütalcabrın hulasası şudur, 

··aı.ıı ' ........ tir. Herhalde bu;:u . p;pr 
bir istihaledir: Çörçıl, ·liıfit• 
kın istikbalin baı;vck• 

Avrupanın şimalinde müttefik-
ler yeı;ıi bir cephe kurmuş olsay - S P O R 
drlar, Isveç ile Norveç de mütte - fıf 
fiklerle birlikte harbe ginnis bu- n- k .. pıaÇ 
lunsaydı, Almanlar İsveçe kolay un u ;f' • ı 
kolay askl'r gö.nderemiyeceklerdi. Haftı::ıan mıühinı ~...,jl1ii 
Finlandiy·aya 100,000 kişilik bir · ıJti>. .....,. 
kunct gönderilseydi, bu horeke- ve hmirde O}Jl.11 ıJ~ 
tin birçok da tehlikeli ıhtimalleri ıtasaırayla ~ !ili' o• 11 
olacağı dü üniilmiistür. Fakat, di- G =ray 5 - 4 ,.,ac j • 
~-..rlıw, harp Hirlü ihtima11erle do- n!!!ibahçe ele y -ıe İ ~,~ 
ludur. Tebli c olmaks.ızın da zaten sporl.ı 'k 11.aşını:;-, .'1! ..ti!. Jd' 
har,p olmaz. Geçen umumi harpte, Fener , ga' p ~')il 
915 de, müttefikler Seüniğe asker 
c lar, lthlikeli ihtimallerle Arikanda y:ı.p"",..J.fl ye' 
kar,ılaşınıslar, fakat nice ıniişkü- ıına- t""ııda d;ı ev"'e~. 
Fttan sonra galebeyi tem.in ede - ıah.~ ~ t:akL.....u.ııcı 
bilnıi. !erdi. Bugün A\'ruı>aııın şi- t• 

1 
? _ 

1 
V fa .a.r ~ 

mali de bir harp Cf'phcsi kurmak .:~. G-ın-ı~· ·,. ı4ıe_ 3 
1' 

mevzuu bahis değildir. Fakat bir .. ın ....-•v . 
ta (tan abluk:ının şiddctlendi·ril- 'Beş;Jcıt~ talk 'TI4 .ı;e İ .ti>~ 
nıesi kcyfi~·eti tetkik edilirkf'n cliırr:: ur ~;~r 
ıniittefiklcrin kuvvetlerini basıca 

il>' nııw. ı.d • ı{;r ~ka sahalarda harekete g6tir - Dün k' nbu:Jılı _/ 
ınek mi, )ol· a toplu o•·rn'· bir t;c 
yerde bulun.durmak ını lazım e- v pılJr r$ı ~ 
leceği erbab1ncu ve ınC\'ZUUD mü- K ~ c ırr _ (; 
s adesi nisbctinde matbuat sütun- lk.' Dıw-l ~ 
.lan ı ik e · surctile Av-

6 
_ o D~c; 

rupa h·r lııi.n en mühim bir me-
selesi aydııılalılmak Lstcniyor. ıro:: S ,;tıt 
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i [MEMLEKET MESELELERİNDEN! 
smanlı idaresinin 

yaptı v ı istikrazlar 
~ hüıkUınelıi.. ahali.rıin mu-

f.assa! ırur sicil defterini tanzime ka
rar verınişt1T. 

Hu muazzam defterde kadın, ~ 
kek ve çqs:~ bütün İn!(ili:<. vatan~ 
daşlanl\Vn bilgileri, kabi:'lıyetlen 

Görülmemiş bir müzayed 
Londrada bir kulüp cephedeki lngiliz askerlerine 
radyo makineleri hediye etmek için bir çare buldu 

Bugün, devir alınan nekadar 
borcumuz var, nekadar ödüyoruz? 

mukayyet bulunacaktır. 
Deft~r'n tanziıru iıçin Büyük Bri

. tıınya 65,000 daireye ayrılmıştır, 
Her dairede 300 ev vardır. Sıcll 
memurları, bu evlerde oturanla -
rın isimlerini, meslekler® ve 
san'atlarını gösteren birer f~ ha
zırlzyacaklardır. 

Bu s cil defteri yardımile hü • 
kumet, !Uzumunda her vatandaşı. 
kabiliyetine !!'Öre bir va:tan hiz • 

1 

[;;Ş~;A;~YZI j . 
t' lıllıtlefikleriınız İrııl(iltere ve • 
ıa"ansa ıle bir müddet evvel yapı
l n ·llali ve ıkttsadi kredi anls.şma
le rını~ met !eri o zaman gazete-
4 <it- mı. ..l:I' teom.ştti. Bu anl:aşma
da la, tııecmuu 46 milyon ln ka
h r 'uta bır kredı temin ediyo
ı~l. Ayrıca 15 milyon !.ra kıyme

bu de altın kulçe sahibi oluyor ki, 
~ altınlar '1a ı<eçenlerde Ankara
~ ı:ıı;tı;ı, lııni · ve ımerkez Bankası 
~a·arına konmustur. 

1 '-UrııJıuryet hükumetinin yap-
1ı~1,.bu anlaşmaların mahiyeti büs· 

-

/n baskadır. Bugünkü kredi -
Va• e. Osmanlı imparatorluğunun 
ct, ı'.1e..vaptığı istikrazlar arasm -
ıu uyuk farklar vardır. Bu mev
ltı etrafında, tam bir fik.r edin -
~,~k tçin, Osmanlı istikraz tarihine Osmanlı devrinde alacaklıların oturduklan muhteşem bina: Es.1<1 

le J(Oz atmak lıi.zımdu·. Düyumu umumiye idaresi binası 
1 ISa<:a bu bahsi yazıyorum: ı B 1 .. 'k · · b' 1 umuminm· sonunda, 1918 senesin-ı,, llıParatorluk devrinde, ilk :stik- u .an aşmaya gore, ' sene ıçın ır 

u'I; 1854 de yapılmıştır. Fakat, bu milyon 600 bin; müteakip beş sene de, b:r de dahili istikraz akdetmiş-
t . OShkraz1, her yıl yapılan, diğer için iki milyon; bunu takip eden ti. Bu istikrazı dahili yüzde beş fa-
at;ı ıstıkrazlar takip etmiştir. Her altı sene için iki milyon 380 bin; izli ve 18 milyon liralıktı. Faizler 
lır e borç Yilkünü b.ra.z d.ı.lıa art- ve bundan sonra ııelen beş sene i- aj/tı:n olarak ödenecek.tL Faıkat im-
'-an ::ıparatorluk, n•hayet, bu çin iki m'lyon 780 bin altın Türk paratorluk, ancak ilk fa:Zi altın o-
f~~ <raz!arın tahmil ettıf(ı mali kül- lira;ı taks:t verilecek ve borcun !arak ödedi. Sonra taahhüdünü ye-

're davanamıyarak. Hl75 sene- tamamJe ödenmesine kadar da üç rine getiremedi. 
e b İmparatorluk yıkılınca, istikrazı ııı •• b orç servısini tatil etmeğe mı!yon 400 b.n altın Türk lirası 

'"" u k · 1 kt dahili tahvilleri kıymetinin onda ı, ... 1 r a mıştır. v. e n.hayet de tedıye o unaca ı. 
"" ı dokuzunu kaybçW. Cumhuriyet y. ar•hınde, •Uüyunu umumi· İkinci anlaşma, 1933 yılında ya-
< '<! idaresi, bu •dahili istikraz• tah -llett ~resi. ismi altıııda, memle - pıldı. Bu anlaşma ile, yeni esaslar villerini kıymetlendirdi. Vatan _ •ıı e ecnebı oormayedarlarını tem- tesbit edildi. Ana borç mühim mik-

eıj da:;ları zarardan kurtardı. r~ en bır kontrol heyetınin ku- tarda aza'tıldı. Yıllık taksit de, her 
llıas Bugün, Osmanlı imparator!uaun-t, tna razı olmak .mecblil";ye- sene için 700 ,bin altın Türk lirası "' 

"-ıe k dan devralınan borçlarla Cumhu-l aJ.v ıştır. oarak tesbit edildi. İmparatorluk-
1Jii4 rivet :daresinin borçları (son kre-le - 1881 senelen içinde akte- tan ıntikal eden borç da altın e- diler dahil! değıl) lronsolirle ve dal• 

r ve Ut.sı akım kalan 19 istik- sas:ndan cıkartılıp, yekunu 962,636 .ııalı borçların yekunu 248,690,378 
ıa korıso!ı;dasyon ıçııı } a.pıla.n bın Fransız frangı olarak !es.bit e- li 

1 
kt 

t' ltra-,_ r <la c. aıba "atı.a-..aı< .u- 1 dildi. Taksitler de aynen a 'tın o- lira va ba İ! 0 ma adır. Bu umu-
.. mi devlet bütçesinden ödenecek lırıe 244,273,158 altın lira borçla- ı .arak d•l! J. mua<lıl, fransız fraııgı borçlarımızdır. Devletin umumi 

~aQ ve buna mukabıl Jc ar.cak oLmı.k ödez.."D0Si kabul edildi. yıllı.k bülçes.i ise 250 _ 270 milyon 
~e ı~" l L.ı a elde eı.tılmıştır, Yi- 1933 scne.ını t •P eden yıllarda lira oldui!una göre, borçlarımızın 

1 \'ılında serma}edarlarıa Fransız frangı mühim surette kıy- ıbir yıllık masraf bütçemizin ye-
lıııı ~ bır a:ııla 11 ·c<'S'lndle, met sukutu göstermişti. Bu arada kılnundan dahi az o'duğu görülür. ~~~1 

b,rc yekununda yüzde 32,4 yen:. mtilakereler yolile, taksitle- Halbu)<i, bugün Avrupada hiçbir 
~, ll'de bır tahfıf temın edıl - rın odenmes! dolar kıymetine gö- devletin borcu bu kadar haf'f de-

l<ıır " Bu anlaşma muharrem re tanzim edildi. Bu suretle de borç ğildir. Avrupanın belli başlı en lbü-
6 11ıanıesi. ılc olmuştur. yekunundan yüzde 40 nclıetinde yük devkt'eri ;çinde borçları, yıl-

r~t ~ne sonra, yani 1886 da, tek- bir tahfü temin ed'ldi. ıık mat.-ra.f bü·t.a.[erıinin 9 misJ;i o-
t ~et' 1

krazlara baslamak mecbu- Osmanlı imparatorluğu, harbi lanı dahi vardır. lııeş/ hasıl o1ınus ve 1908 e yani 
l<Jq: lltıvete kadar yenıden 18 is· 
Ilı\:: daha aktedilmistir. Bu 18 
lar1 ~zda borçlanılan para mik
R~120,314,473 altın lira ve ele 
lrtoQ l"rıilkltar da 107,858.796 altın 

il ~. 
~onu dev.rde yine bazı konsolidas
~aı,. Ve ı•tikrazlardan bazıları ile 
~~~an konversion muameleleri 
tı., ~·!anılan miktar 51,480.200 ve 
lıı ~eçen m.ktar da 45,135,145 al-

lngiliz tavyarelerine 
''hava devi,, diyorlar 

lı{~ava_ baliğ olmuştur. 
lr-a Sislakıyeı devrındekı borçlan-
1e ~· temi'. meşrutiyet devrinde 
ı~ degı.ştir.l"'em~ir. 

dar a Yıhndan 1914 sene.sine ka
~< <t ıstıkraz daha a.ktedilmi.ştır. 
b cı:vr"Je 45,767,412 altın lira 
' ·~Oı 0tlnıtş ve buna mukabil de 

iııı ,485 altın lira ele geçm.,,tir. 
lt.:ll<ratorluk devrinde bütün bu 

ili ·'tı.: •zıiU'. adi hız metlere tahsis e
~ll;,t~ ISll'traz, adi bütçe açıklarını 

11' 0nın. ıborç faizlerini öde
~ !lQ~~ .ı;anc çaresi olmuştur. 
•·- lıba 1 r ~c.galdıkça ve devletin 
. .,. l>ııı ı bır kaç varidatını düyu
h ~aunıh·a ıdaresi tahsil ettikçe, 
a be.iıtorıu.ııun mali va~iyetı da-

1 Os,., a er hır çıkmaza ı;ıirnıiştir. 
{ bı ha !:it ısı krazlarının faiz bah
J4ıııı ı,;Ssa Şayanı d!kkattır. Bir 
ı~a çın t~krazlarda fafg niııbeti yüz 
~I flar 11 2 !ıraya kadar çıkını§tır. 
t '~ orıuk, her istikrazda, para 
~ ~ıııı ~~ehi devlete ayrıca bir 
i "r. b~ sa ar, imtiyazlar da veri
l! 'e '· de~retJe, devletin yalnız nııv 
~ıı..· 1 '

1• "Yasi istiklali de teh
~ v:ııı->an~ Ririyordu. 
l~~a~ıt 1~.!Jlıparator!uı(u yıkıldı~--~ ıs\ 0 4 vılın.danberi yapılan 
lıı~ altııı°'razlardan 161 küsur mil
Cı, l l.o ıraJık bir bakiye kal -
1ı,~' () ,;:n muahedesi ile bu bor
ı.tılar1 iç nlı imparatorluğu hu -

erıe l'·.llde teşekkül eden dev
h~n eq~kiye arasında taksim; 

ı . 107 52 ış ve 11ürlki:veye di4ıen 
l(J,~ 1ılır. ·13 .

8-4<1! al.tın !ıraya indi-
~ "-ılı de :~tabı duyunu umumiye 
~ ı.ıllılıur, ağvcdilmi.şti. 
~ltıq ile bYet devrınde, iki an -
' ltJ~ lız~ı-- ~borç ta ;ttlen ve ye-

1ı1<ler v . ,e ~. h.ım bazı deği
l ~ < a la a. 11 rn~t r 

aı.ı a: r .\ 1 28 yılındı olınuş-
4, · 1 nıa ıle borç yekünu 

lı. ıtı ••. 1$() yıllık taıkı;it-
• ~ite h r etilmi.<;t!r. 

Yirmi beş tonluk yeni tayyareler 
hakikaten bu isme layıktır 

!~iliz deniz ~ayyarelerine eh .. -
' a devi• denilse cai7.dir. Çünkü 
bunlar, 25 ton a~lığmdadır ve 
4000 lbeygir kuvvetinde dört ımo
törleri vardı.r. Sür'ati saatte 240 
kilometrodur. Ayni tipte, fakat da.
ha küçük tayyarelerle İng~liz sa
hillerini mıJ!ıafa.za ederler. 
Baş tarafın ucunda küçük bir 

bö1mede deniz malzemesi {demir, 
zincir ı;ıiıbi) bulunur. Bunun üze
rindeki müteharrik kule mitral • 
y~cüye mahsustur. Bura(Ya otu • 
rliıca insan kendini denizin üıze
rinde ve muall8.kta oturuyormuş 
zanneder. 

Bu bölmeden sonra: Antre ve 
zaıbitlere maıhsus oda ııelir Bura
da bir masa, iki yatak vardır. Yan 

tarafında mutfak, raflarda petrol 
fırını, sebze ve et konserveleri ku
tuları istif edilaniştir. Bu odanın 
duvarları müte!harriktir. Bunlar a
çılınca yan tara.flarda, sarıya bo
yanın~. yanvana sıralanmış, iıili 
ufaklı lbom!balar önündeki levlha
dakilbir dü~meve paıımağile doku-
nuvermesi tayyarenin kanadına 
doğru sev'keder, ikinci bir düğ'me
bas~ta düşman denizaltısının üze-
rine düşürür. ç 

Bu <IJ:ıava devi• tı:ınajı yük>ıek 
bir diişman gemisine tesadüf etti.
mi, 500 ltjloluk bombalar atar. 

Tayyarenm kuyn.ıj'tu, parlak zj,. 
yalar nesrt'den havai fişeklerle do
ludur. 'Bir köşesinde de, talılis#e 

metine çağıracakıtır. 

KISA VE UZUN BOYLULAR 

Alimler, ı.şstrı: kaldılar mı dün -
yanıa muhteli·f yerlerinde meskftn 
adamların boylarım ölçerler; n<>
rede ne kadar kısa boylu, nerede 
ne kadar uzun boylu adam bulun
duğunu ııösteren istat.st•kler ha
zırlarlar. 

Jlolandalı bir alimi.1 yaptıği ye
ni bir etüde göre dünyanın en kısa 
boylu, ufak tefek adamlaıı, mer
kezi Afrikada y~ıraıı zenciler i
miş. Bunların boyları 1 metro 23 
santimetreden faz!a de~tlın .ş. 

Sonra Afrikanın diı'ter kabileleri G•rp oeph.sindeki Ingiliz askn- mağa haşlamekıtad>r. Bu kadlfıın ı 
geliyor: Hotentoların boyları 1 Lerine rady'O maıkine1eri gönd rmek bütün _1ıuvale1ıi ~ç Ç111IT1a:şıııJ!aınna ka-
meıb:e 28 sa-ııtimet.re, Boşminlerin üzere Londrada ELma,-dldoo i"1'Tlin- dar mıuzıryeıd.e ıle satrllktl4'. l!lvve1' 
de l mMıı.1~ 44 sa.ntını<Jtre... · ' dı:ş buvalıeıt müzayedeye çık:e:ııl - ı 

Fil:pin adaları ahal'..>i ile ja - deki kuliiıp ~.neye çılkan, çıplaık maıkıtaıdı.r. S:ıtılıdı ·mı, ka.dm 90y'\lltl'" 

ııonların boylan 1 metro 50 san ti- kıaıdmlardan istifa.de. C'!>mege karar mıikıtıa ve bu elbise kimin üzerinde 
metro kadarmı.ş. vel'ffiış!.ır. Bunun ıçıın Londranın kaıklı ise ona verilmekıtedi:r. On--
Avrupalılar arasında en kısa boy- tanınmış genç arti.slerinden Mis dan sonra sıra koıTibinerona gel

lular Be'çikalılardır. Sonra sıra- E1'pet kulüp sal.onlarının ltklım m""kıtleıd.ir. o da birisinin üzerine 1 
sile İspanvollar, Portekız!iler, Fran tuk.lım dolduğu bir sırada, El pat kalınca, kadın bu sefer k.ombine:.ıo-I 
sızlar, İtal.yanlar, Almanlar ve Ho- kıta.d H 

10
- b"tiln 

muhteşem bir tu\•aJ.et.Je sahneye nunu çLkarma. ır. u....sa u 

f 
1 

riıni ç>karıncıya kadar,.. Nılba~'* 
k.adlJl.Ul çırçıo!alı: bir hale gelcU\100 
sine 001\'ııı, 1'nıbalar söırdllırülıın 
tıe ve artiı9\ karanhkıtan iStif.ıı.M eı- , 
dıerek saiııneclıen çek~. ' 
Nev'i cins.ine münhasır oılaın bu 9"'" 
şi.t müzayede Qdk ra<Jbet ~ 
te v-e bu sayede ceplııedek.i İngilb 
ımk<'t'leriırıe ~üt>de buıkaç yüz radyo 
maıkınc~i qönd!c.,mek ımumkun olandalılar ııe!ır. Bunların vasati ı. h •t •· nle · 

-lıneikte ve yavaş yavas soyun- iç çamaşm ... rıııı, a;, a su,ıy -boylaırı 1 mekııe 66 s.:ırıtimetredvr. l~"'~-~:;~~,;;:~~~~~~::::;=~~~:;;;,;;;;;,,;;;~,;;;;;,;;;;;,;;,~~===:==============-

İs~C::7~~ra~k~~~~!"boİ}~~~:zıle~~t: Almanyanın ne kadar1ı· Sualler ve 
malkta imis. 

69 santimetro, İskoçyalıların ise 1 
metro 73 santimetrodur. 
Dünyanın en uzun boylu adam- ? l 

larıKafrlar, Maarislar ve Yeni Ze- h o o r cevap ar 
landa'.ılardır, Vasati boyları 1 met- ar ge mısı Va • 
ro 75 santiınetrodur. 

Holandalı alı.min iddiasına göre S.- 1911 de Fran,aya harp n -
soorla me~ııul olanların boyları az k 1 Al ) h 

1 
sıl iiiın olundu?. 

vaJtiıtıte hkiıiolrnı:)mıyac°'k <lerecc'<ie Aşağıda i rakam ar man arın arp sonras c.- Fransa(Ya harp, agu.;tos 

uzuyormuş!. .'enelf'rı"nde h·ıç boş durmadıklarını gösterir 3 üncü günü saat 18 i 4,) geçe itan 
BİRA COK ESKİDEN l\IALÜMDU - olundu ve 4 ağ'ustos günü saat 8 

Mısırı'.ar, eski Yunaııt.ılac çok 
bira içevlerdi. Roınalılaı-, Golualı
lar ve Cemıen!er de nasıl yapıldı-' 
ğmı bilirlcırdi. 

Şüphesiz, o zaman içt dle.ri ve 
bu içk· ile •bugün içtiğiıntlz bira -
!ar arasında çok fark varoı. 

Fransada b'Ta, ömür ')tundan 
yapıil.ırdı. 9 uncu \'e 10 uncu yıuz 
yr1da inı<ilterede de ay:ııi ot ~wJ,.. 
lamLırd.ı. 13 üncü .YÜZ y1'd1n nra 
bira sarfiyatı <;oğaıbdı. 

••••••••••••••••••••••••••• 

Tarihi bir söz 
Son asrın en yüksek musiki üs

tadlarından İgnce Padere\'Ski çok 
a~c:..ı. uır Leh vatanse\er1dir. 

Umumi harpte Lehistan. Rusya
nın boyunduruğundan kurtu.ur.ca 
Lehler, Paderevskiyi Cumhur baş
kanlı.ğına ııetirdiler Bilahare isti
fa etti. 

Büyük üstadın, Çar ikinci Niko
laya verdiği cevap tarihe l(eçmi:;tir: 

Paderevski, umumi harpten bir 
kaç sene evvel Çar ve Çar haneda
nına mensup Dü,kler. Düşesler ve 

. saray erkllnı huzurunda bir kon
ser vermişti. 

Çar, büyük W.tadın cluıi oıka -
rak tebrik ettikten •»ora •ı söz
leri söyledi: 

- Mösyö Paderevski, Rusya, ço
cukları arasında, sizin l!ibi bir mu
siki dehasının bulunmasile iftihar 
eder. 

Büyük üstad vakurane şu ce
vabı verdi: 

Fakat, ha.şmctıneap! Ben Rus 
değilim, ı;'olonyalıyım ı 

Ertesi günü, büyük üstadın, bir 
daha dönmemek şartile Rusya hu
dutları haricine çıkarıldığını söy
lemlye lüzum var mı?. 

1 • 1 ••••••••• 1 • 1 • 1 ••••• 1 •••• 

aletleri. kauçuk sandallar vardır. 
Demir bir merdivenle ta.v.vare

nin ikınci katına çıkılır. Pil.ot mev
kii ıbu kattadır. Etrafı camla ıkapa
tıklığı için ilıer tarafı «öıür. 

Almanlar, bugünkıi hurbc ha -
zırlannıak için, harp sonrası sene
lerinde hiç boş durmam1'lar ve 
denizlerde mütemadıyen kunct • 
leıınıeğe ç. lı~makladırlur. Aş:ıgı -
daki rakamlar: Alman) anın bu -
günkü deniz kun-etleri hakkında 
bir r:kir \ermektedir. 

ZIRHLI KRUVAZÖRLER 
Bi=rk tipi: 35.000 tonıLito uk 

dört saffı h>ro zıvhlısı. Boy'222 
m,;trıe, g€"nişlik 40 met.: e. 380 mi
Lıınetre~\k 8, 140 mılımıe-lrel;iik 12 
top. 4 dcn.z tayyıı si. Azami sür'at 
30 mil. 

Bu gemi'eri nıinsa.atı henüz bjt
memiştir. 

Şrurrııhol'!ıt tipi: 26,000 tondato -
1uik 2 saffı harp zırhlısı. Boy 226 
me1ıre. GI "" lıık :ıo metıre. 275 m.ili
met.relıik 9. 140 miliımet:• Uk 12, 103 
mi imet.rehk 14, 37 miltm-etrelik 
16 (tan·arc>!.ere karşı) lıop. ı d:'!lıİZ 
tavvarcst. M:ireb'.ı ıbat: 1,461. 

Ceo krU\·azörü: Graf Fon Spee 
battrktaıı 9!lT.ra iki tane kahuştır: 
Do:ı;,:;land Ye Fon St'rer ... Boyu 186 
md'ıre. G~ni•· ik 20 mE't:ı .. 27~ ınri
füootrehk 6 14-0 milimetre!ı;ık 8, 
103 mFim<>tr lik 6 (tavyare ;,.,;n) 
rop. 40 ımi fo'rrn-etırcl:l<k 8 t')'.\'-' dafi 
tıopu ve 10 miJra>~vi>z. 5~.5 santimeıt-

top. J2 ,,tımetr ' K 12 • )rpil en
dalıt km·anı. Sür'at Saatte 32 mil. 
(Henıiiz . .şaat, bitm...m 'r). 
Niümber~ t.>pi; fü>v 184 metre. 

O Tll.1l•k 16 motre O. 140 mılimet
oc1.,; 9. 9 rrul'm!trel k 8 (tayya -
rı Jtore karşı) t'>o. 52,5 santimet -
re ıtk 12 tmpıl end;ıht kovanı. 2 
d,•niz tJ)ry "resi. Sur'aı' Saa'lite 32 
m !. Murettıelıat'. 6:ı6. 

Layıx-ik tipi: Boy 177 m:ıtre. 
Geniışlık 16 m Lre. 140 milimeLrılilik 
9, 90 milim.<>treHk 6, 40 milimet -
relik 8 (ta.V\'are'ere karşı) top. 
25,5 santiımf!tıretik 12 lıorpil endahıt 
ko,·anı. 2 deııiııtaypreııi. Sür'at: 

, Saatıte 32 mıil. Mürettebat: 615. 
Köenisbcrıı tioi: 6 şar bin to -

nlliifıolUık 3 zuiıılı. Bvv 174 metıre. 
l('.'r:ı4bk 15 metre. 140 mi'im.ıllre
lık 9. 90 m'.:meıt.relik 6. 4-0 miliımet
n~Jı'k 8 (tayyarelere karşı) top. 
12 tornil kovanı. 2 denız tan·aresi. 
Sür'at: S<>at1ı• 32 mil. Mü!'&.tebat: 
571. 

DES'l'ROYERLER 
Vouf tipi: 6 de.trover. Bo.v 92 

meıtre. Genişlik 8 metre. ~O sa.tim. 
125 mJ 1'm 'a-eliiık 3 top. (Bu ııemi
~c-nn iki9"ndl.f.<'i topl~r 103 m li -
m 1.celktıir) 2 tayv'Jore dafü \Qpu. 6 
l«1ıi.I end:ıM kov:uıı. Sür'at: Saat-

Bu kıompartımanın yanında tel
siz tel.ııraf memuru, 'bunun ~anın
da da sefer za:bif i ·bulunur. Önün
deki haritaya l(Örc tayvareyi ha
reket ettirir. Ara.sıra kalkar, du -
vardaki küçük pencereden bakar, 
rüzgarın istikı.ınetini tayin eder. 
Bunun üzerinde makinist mevkii 
vardır. Makini5t, önündeki levha
lard&n gözünü ao/ırmaz. Şayet 
m'Otıörlerde lbir arıza görürse ka.
natların içeri5ine girer, bunun ne
den ileri !{ekliğini ar stırır ve 
tamire calışır. 

Yukarıda: Bismark tipi, ortada Şarnhorst tipi, aşağıda ceb kruvazörü 

Nihayet. dar bir köprüden tay
yarenin kU'vruk tarafındaki iki 
kuleye gecilir. Bu kulelere birer 
mitralyöz konulın~tur. Bu kule
lerin üzerindeki dört mitralm da
ha vardır. 

•Hava devi• ndeki mitralyözlerin 
sayısı 7 dir. 

reJıik 8 txırpi! endaht lroV'anı. 2 el»- te 34 mil. MüreUteb.at 123. 
ni'.lJ!:ayyaresi. Sür'"'b: Satte 26 F w Fxi tipi: 1mın.üz kar;kter-
mıil. Miüretıteboıt: 926. lıeri öğr.-.ı.ilıemi}-en iki d.eiıtro}~-il.'. 
Ş1eison tioi: Mı.lktep ~misi ola- Tuıışaaıtı bu!ımem4;ıtı.r. 
raık kullanılan 2 eSki zırbh. Boy TAYYARE GEMİLERİ 
l27 .metre .. O~nişl~k 22 ~tre. 272 Oıroıf Zepbm ti~>i: 19,250 şer tı:ı-
nıııJııımetre.l:i!k 4, 140 mılııne~I!'< nbl.fııt..o1uJc ikıi ~i. Bov 250 rn.eı.. 
10, 90 mnliımetıııJ'i<k 4 {tayyare lQUl) re. Genişlıık 27 ınt21tre 140 iJl -
tı:ıp. 4 mibralvöz. Toroil endıoht ko- metıre'ilik 16 top 10 b." 103 "'. 22 

. v.anlıarı yok-tur. Sür'at: Sıatlıe 18 1ıaıııe 32 milime-İır,,ı;k ~- '~n 
·mil, mürettebat: 718. '~u. 40 tan'.-are ıa.,ı~~Sür'at: 

ZIRHLILAR Sa.at4e 32 mil. 
Hiıop:ır t.ipi: Bes zırlı:lı. Boy 195 Fri.sloı.rıd Uııt: H nüz k.wald~l'i 

:ıootre. ~n'iı'Jk 21 melce. 200 mili,. mal(ım dei!'ildir. F'akat, tayya 
metıı>.lik 8, -103 mılimetrdik 1 g l:?rindeıki mo:Jcrn tert.ibatı ha-
37 mıl.,m.tre:....t 12 (1"1n are için) 1 iız o:xlugu mulı:.1k".<aktı.r . 

de cMesi:ın., ıınza ı bir telgraf, 
hoouıtak, !<!>lordu kurr-andanlarını 
haıbin başladıf(ını rd B11 
telwaf. aynı zamar. a Bc~ıka \'e 
İsviçre arazlsine ııecmeyı ve tay
varelerın bu merr: ~ketler iiıze 
de uçus_vapmal • nı klt'iy)en m 
ncdiyordu. 

S.- Par. ömen - Tir e denilen 
kağıtlar neden yapılır?. 

C.- Paıı;ömen koyun veya keçi 
derisinden imal olunur. Fakat en 
alası dana. ölü doğan kuzu veya 
tay derisinden va.ptlır. 

S.- Cep saati ne zaman icat e• 
dildi ve mucidi kimdir?. 

C.- Bluada doi':mus jülyet1 Kud
ray adlı bir Fran.sız 1528 de Fransa 
Kralı birinci Fransuava iki pala 
takdim ettı. Kabzaları üzerinde 
yald.zlı }ki saat \•ardı. 

Birine; Fran.sua çok memnun of.. 
du ve san'atkarı talı f ettı \'e 
dükkanının üzerire ·K a. saat
çisi• leı-hasını asmasına t!"'Jsaa e 
verdi. Kurday bu S.'.l)'('(!e buyuk 
bir şöhret ve servet kazar.dk 

S.- Londra lttılcdiye rei>inin •· 
lihiyeti \·e in1ti) azla.rı nedir?. 

C.-.Londra beledtH' reioin .,a
lfıhiyeti pek v;i.sıdır. bırcuk da m
tırazları vartlı.r. En·eliı, bü ııı 
Lonıdra mahkemel-erının 1 uk: 
dir. Belediye lordu. revlc 
bir sene ,-azde l(ikii r. Jkame• ~ 
cMansioıı - Ha C• denilen \ 
Londra köprilliur.ün nihaıy 'm e 
bu1unan buyük bır b:nadır. 

S.- Taklit elmasın mutidi kim
dir?. 

C.- &ın yüz ~·ılın en biıyuk kı .
Yaıl(l'rlerimeıı Mari Muassan adlı 
hir Fransız. ıııs:ı Je Pan.s!e <10,.: -
ı:nu~tur. Kömurle demiri 3,000 d -
rocer hararette eritmek •uretıle 
sun'i elmas yapını ya nıuv.:ı.ffak <11-
mu...:;tur. 

S.- Akstrn1anın önüne nasıl 
çilir? 

C.- Kalabalık ve umumi yer -
l<>rde aksrrmak pek h< btrşeı• d 
kıldir. Fakat. bunun öntine ,ıeç -
m~k. aksırmaj:!a miıni olmak ko -
!aydır. Aksırık eldi.ği zaman par
ma.ldarla burunu (gozlere yakın 
yerinden) oıkmak k.ifidır. Şeb 'et 
parmağ'le üst dııda.ı;m ve bwıın 
vakın yerine kuvvetl.ce basmak ta 
aksırmai(a mani olur. Umumıyet 
ve muvaffaikivet!e kwl nılan uc; 1 
budur. 

S.- Dünyanın eo uzun köprü ·iı 
nerededir?. 

C.- Amerikada, S1n fl'arı..;i.3ko 
şehrinin halicindedir, 'uzun!l4{u 11 
k»Iometre 265 metrodur. 

S.- l\tadenl gemiler, yani 
ve demir le•·halı ı:-emller ne u . 
man yapıldı?. 

C.- Y tiz ene evv line gt!t'tci
Ye kadar ıiocar ve lıarp RCn'lı.!. 
ağaçtan •·a;nılırd, İ'k demır l(t!lTlf 
26 ey Jul 1 37 e, İngil teren· M -
va! tczg.'...:' nrla vapıld'. Bovu 54 
metro id ve her iki tarafında bi
rer pervane vard.L 



• 
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,, Emlak ve Eytam Bankasından: 

BALSAMiN Kremleri 

BALSAl\ılN Güzellik eksiri 

BALSA!\liN Rimelleri 

BALSAl\JJN Pudraları 

BALSAMIN Rujlara 

F ARD BALSAMJN -.... ' 

En Kibar Mahfillerin 
'fanınmıt Sıhhi 

Kullandıkları ve Bütün Dünyaca 
Güzellik l\tüstahzarlarıdır. 

Devlet Oenizyolları İşletme Umum Müdürlüğü Hanları 
8 Nisandan 15 Nisana kadar 

Muhtelif hatlara kalkacak 'apurların isimleri, kalkış 
gün ve saatleri ve kalkacakları rıhtımlar 

Karadeniz hattına -Salı 12 de (Cumhurıyet), Puşcn:'be 12 de 
(Ankara) ve Pazar 16 d:. (Guney~u). Galata 
rıhtımından. 

Bartın hattına -Salı 18 de (Ülgen), Cumartesi 18 de (Antalya). 
S:rkeci rıhtımından 

İzmit hattına -Salı, PC'r0embc ve Pazaır 9.30 d:ı (U),~r). 
Tophane rıht.mından. 

Mudanya haUma -Pazartesı, Salı ve Pazar 9.50 cie Çar,amba, 
Perşembe ı-c Cuma 15 de (l\larakaz). Cumar
tes ayrwa 13.30 da (Su~). Galotr, rıhtımından. 

Bandınııa hattına -Pazarteı., Çarşamba ve Cuma 8.15 de (Sus). 
Galat• rıhlımından. Ayr,ca Çan1<ımba ~O de 
(Antah, ), Cumart~sı 20 de (Ulgen). Tophane 
.rıhtımından. 

Karabiga hattına -Salı ve Cuma 19 da (Bartın). Topho " ' r htı
rnından. 

inuoz hattına 
Ayvalıl hattına 

-Pazar 9 da (Tayyar). Tophane rıht.mın<l•n. 
-Çar;amba 15 de (Kemaı), Cumartesi 15 de 

(.Saadet). Si!rkcci rıhtım.ndar.. 
İzmir sür'at hattına-Pazur 11 de (İı:mır). Gol.ala lihtımmdan. 
l\lersin hattına -Salı 10 da (Ça:ııakkale), Cumıı 10 da (Etrüsk). 

Sirkecı nhtımır.dan. 

NOT: 
Vapur seferleri hakkında her turlü maliımat aıaiu!a te1rfon numaralan 

1au]ı Aeentelerimizden dlrenilebi11r. 

Galata Başacenteliği - Gacata nhhmı, L.manlar Umum 
Müdürlüğü binası altıncla. 42362 

Galata Şube • - Galata rıhtım:, Mmtaka Lıman 
Reis1Jgi binası altında. 40133 

22740 
(2766) 

Sirkeei • • - Sirkeci, Yolcu Sa'.onu 

Selimiye Aıkeri Satmalma Komisyonu ilıiuları -, 

Cinsi Mık tarı 

kılo Gr. 
Tahmin 
bedeli 

ılk teminatı 

Lr. Kr. Lr, Iü. 
Çi-.i muhtel?ı 6341.9 O 15SL23 118 97 
Tel 331.600 111;.06 8 80 
Cinko 10499.030 4199.72 314 98 
Cam 88. m.2 114.40 8 tO 

Yuk"rıda nevi ve miktarları tahmin bedeUerile teminatı ınuvak
kateleri yazılı (4) kalem inşaat malzemesi taliplere ayrı aJrı ve Jahut 
birden ihalesi yapılmak üzere pazarlıkla satın alınacaktır. Pazarlığı 15/ 
4/940 Pazarlesi saat 14 de yapılacaktır. ŞartnamL"Si her gün komİ•\Onda 
görülebilir. İsteklilerin belli ı\in ve saatte teminat paralarile ScİinıiJe 
Tümen satınalma komisyonuna gelmeleri. (24SO) 

No.266-24 Yazan: lif. SAl\11 KARAYEl.. 

Cem, tebdilikıyafet etmiş, korku ile ıahillerde 
dağlılarla düşüp kalkıyordu 

Cem ,.e Kasım Be' lcr Rodostan 
kendilerine bir cevap gelmediğini 
görünce. bu sefer schzadcnin ben· 
deganından Frenk Süley ınan Beyi 
yola çıkardılar. 

Frenk Süleymas Bey, kurnaz, 
müdebbir bir adamdı. Yola çıktı. 
Beyazıdın adamlarının eLne ge~
mcden Kaznnıan sahillerindeki !i
mmı.lardan hirine geldi. Venedik 
gemllcrinden bir:ne atladı , .• Ro
dosa yelken açtı. 

Frenk Suleymaıı Beyin yanın· 
da Kasını Bel:ln a<kınlarından bi· 
ri de vardı. Kurnaz Knsım, Rodos 
~öt alyeııi nezdinde daha ziyade 
emniyet kesbetm~k için adamların-

1 dan birini Süleyman Beye terfik 
etmişti. 
Kasıın Bey, adamına verdiği 

mektupla Snltan Cemin elçisi olan 
Süleyman Be)·i Rodos şövalyesine 
tavsiye edecekti. • 

Ekiler yola çıktıktan sonra, Cem 
Sultan t·e Kasım Bey de Karaman 
sah.!lleıfoe inmi~lerd'.. l\llaiyctle
rile sahillerde dolasıyorlardı. 

Fakat: Sultan Cem, endi~e için
de idi. Karde~inin şiddetli takip
lerinden korkıı)·ordu. 

Cem, Karaman sahillerinde kor
ku ile dolaşıyor, birçok defalar 
d.ftğl:ırda Jatıp kalkıJordu. Batta, 
tebdili kı)·afet idi. 

• 
Beykoz Mal Müdürlüğünden : 

Sıra Mükellefin adı 
No. soyadı 

1 H~ .. r. SöLer 

2 Ahmet Ye~ıJyurt 

3 Mı,; t;;fa Ersava.ş 

4 Ahır.et :Metin 

5 !İbrahim Osanma 
Şak '" Hüsey :n 

6 Ömer Özarslan 

7 örr er Özanl::n 

8 Şükn.i Glmgôr 

9 Ha, :m Abid.n 

10 Mehrr.et Ask.n 

11 İ ma 1 i,s':ım 

13 llaLI B; kır 

BakkıJ 
Sebzeci 

K~hvcoi 

Sebzeci 

Su cleposu 

Kahveci 

Kundura 
tamjrcl!-;1 

Kunduıa 
tc,ım.ircisi 

Sebzeci 

Kunduro 
tam)rclsi 
K::.hveci 

Moh~lleb'.c; 

Kalaycı 

Adreıi mahalle 
sokak No. 

Beykoz Ş~hin K. 2 

> Çeşır.e 6 

Yalıkôy Yo'1ıköy caddesi No. 9 

Y.alıköy Yahköy caddesi 37 /2 

Yalı köy Çayır 5 

A. Hıso.r Körfez cadde~i 11/3 

A. His<ıT Körfez caddesi. 11/3 

Çubuklu, Çubuklu caddesi 7 

Çubuklu, Çubukiu caddcs. 10/1' 

Çubuklu, Çubuklu caddesi 8 

Paş<'b<hre Köviinü 33 

Paşa bahçe Köyör.ü 54 

Paşabahçc Köyönü 54 

Matrah 

Lira Kr. 
72 ()O 

162 00 

t:O 

144 

40 

' 12 

l2 

:!6 

36 

G6 

12 

l:lı 

Verginin 
miktarı 

Nnl SenHi 

Lira Kr. 
8 92 kazanç 
1 78 buhran 
16() %15 

58 25 K. 
11 65 B. 

5 96 K. 
1 19 B. 

:1.6 27 K. 
5 25 B. 
4 29 K. 

86 B. 
77 % 15 

:il (il K. 
40 B. 
::16 ~-: 15 

l 08 K. 
22 B. 
15 % 15 

6 71 K. 
l 34 B. 
5 25 K. 
1 05 B. 

j5 32 K. 
6 06 B. 
2 33 !K. 

47 B. 
42 % 15 

2 05 K. 
~1 B. 

il 49 K. 
30 B. 
27 

939 

939 

ll39 

939 

939 

939 

!l(l9 

940 

939 

939 

ll39 

Yukar•da adı sovadı vazılı mükellefler )·en: adreslerini bildtırmcmi'ş 11oe yapılan aıraşhrnı-a.Jaa-da da bulu
namanıış o:<luklarından hizalann<l~ gösterilen Yılla.-a ait kazanç vergilerü ilıbarn&melerinin kendilleıiiıne ~eb
Jij'(; mümkü" olama'nı ·Lr. 3692 sa ·1h kanunun 11 ine: maddesı mucibince tebliğ yertine geçmek üzere key-
fivct :ıiın olunur. (2617) 

Nafıa Vekaletinden: 
13/4/940 cuımartesıi günü saa• 11 de AnOrnro.tla N;ıfıa Vekaleti bin<lfil 

içind ;malzenıc: müı~.ürlüğü odasında toplanan malzeme <'ksi:ıtme ko
mi•syonunda l 5000 lira muhammen bede il; bir atlet nıfuıtaımel asfalt 
karıştınna maıkinesi ile biır adet müstrumel fiil~ maıkinesi Vl(r im adet 
müstannel konkrrorün ve yedeklerinin kapalı zarf usuli..e eksiltmesi 
lyapılacaılctır. Eksilime şartnam<si ,.e tefff'U'Üatı b!delsıiz olarak mal· 
lzemE rrüdür:ügünde? u ınabılıı. 
i Muvalııkat teminat 1125 lixadJT. 
' hınklil.<,rin teklif ınüktupi 'mı muvıııkkaı Wııriınat VI' şartn.aım.Esiınde 
.yazılı vesaik !je birJiokte aynı gün saaıt 10 a kadar ıme2lklır komisyona 
,maıkbuz mukabılinde venne]eni liızoınchr. ,2357, ,1397, 

Ziraat Vekaletinden : 
1 - V kaet ihtivacı için Vekfılct .binasında l'-sliım şa.·rne 60 tem 

yerli söm ikok kömürü açılk l'lk•iltrr:c ile altın alınec~ktır. 
2 - 60 ton söm.ıkdkun muihanııı.wn ıbrde. i 1500 lira ve rnmrakka!I. 

ttrn:iıa1 l 12 lı•a 50 kuru-tur. 1 
3 - Eksiltrr.e 29/4/940 tarih müsadlf pazar:ll'.ı;> günü saat 16 de 

Vlki'.ilct sa.~1,1 a rı .... h•..ıın ... s:ronıuC"":da yapı~acakrtır. 
4 - Kömü.rün foııni e\-oofı "artııı;m~de sarailıakn yazı1ıdır. Şaırtna-

mz li°'•azım mooiir ıüğün<lcn p~T5'7. olank vnilir. ,2745 , 

~........................... 

Zührnı ,-e rilı haslahkları ı .. -- Göz Hekimi 
D H "Ö Dr. Murat Rami Aydın r. ayrı mer 1 Beyoğlu. Parmak.kapı, İmam 
Öilrdı·n '•nra Buoilu Aiacamii sokak No. 2 Tel. 41553 
karşısn-:da lla!'aDbf'Y apartun.an i\1uaycnc ve her tii.rlü göz 

No. 33 Trlrfon 41358 amelivatı fıkaraya arasızdır. ............................ 

Cem, günlerce korku içinde do
laştıktan sonra; bir gün Kasım Be
ve icini açtı: 

le Karaman sahillerini takip ede· 
bilecek halde değildi. 

Sultan Bevazıt kardeşinin Rodo, 
şövalyelerile uyuşacağını haber a· 

-DABKOVIÇ 
ve ıüre.ka81 

Hellenic 
Medeterranean 

Lines 
Yeni ve muntazam postası 

her hafta Salı giinü akşamları 
Muntazam haftalık pos• a 

olarak 

Andros ve Thraki 
Birinci sınıf vapurlarile doğru 
Pire, İskenderiye, Portsait, Ya
fa, Telaviv, Hayfa, Beyrut ve 
Kıbnsa hareket edeceklerdir. 
Yole" - Eşyayi ticariye - Tu· 

rizlm . Her türlü esbabı 
istirahat, .zengin ve 
mükemmel mutfak 
Mütaid şerait 

Bilaistisna Yunanistanın bü • 
tün ı.manları ve MaTSil)'a ve 
Brcndizi :çın doğru konşimen
to verilir. 
Hamiş: ANDROS vapuru 

Pireden hareket ederken Kıb
rıs, Suriye, Filistin ve Mı.sır 
hattını ve THRAKİ vaouru ise 
Mısır, F.liı;tin, Suriye ve Kıb
rıs hattını takip edeceklerdir. 
Tafsilat için Galatada Frank 
hanında umumi acentasına Te
lefon: 44703 ve Galata rıhtı -
mında 25 No. şubesi ANDONA· 
RO yazılıanesine müracaat. 
T€lcfon: 43777 

• 

-ı-
Peşin satılanlar 

def"'. 
Eaas Yari kıymeti nev'i ıııeW ,;ıiıı' 
N h~ ı o. ? j . 

811 Beyoğlıu, Kamc-0.ha un Y. Kal- 23:!0.- Dük.karna evin 69 l'J• 
yc~cu kuılluğu ım<h. Kal.yon- H. 522/900 
cu kuıliıuğu caddesi. E. 75, Y. 
83, 83/1, taj 83, 83/1 

1603 Beyoğlu, Kaly<mcu Jlntı.luğu 25.- Arra 
ook.i Cami, yen• Kornişçi E. 
7, Y. 9, 7, paf. 19, atlıa 444, paI'
rel 26. 

1604 B''tl<~··u. Ya," as.-.: İlar sdkalc 45.- A~a 
E. 33. 

1605 B«yoğlu, Hfü:eyiınağa Y. Ko- 77.- hm 
~tepe Caım'h'nZ s'llk;ı k E. 13, Y. 
25, 27 mülk. tıj 23, pai. 47, A· 
da 529, paır'<•l 10. 

1606 Beyoi(J.u F.ıırill<öy Eşref Ef. oo- 104.- A•>t 
l<ıa•k E. Y. 63. 

1607 Bt.•yoglu, B.ı·iınci k;rsl'Jll Kl!I: 
cad. E. 120 . 

1608 Beyoglıu, Fer. 'köy Şişli Ka • 
sımpaşa ca<I. E. 127, Y. 171 . 

1609 Beyof(fu, Fenköy Biır;n,ci ıo~ 
SJJlJ1 Feri sdk<>k E. ll8. 

1610 l3ic'6'oğlu, TatmlJ.a. Kookıntin. 
Rus oolrnık E. 59, 67. Y. 60, 68. 

1611 B>(Y'Oğlu, Tr.favla E. Kootan • 
ıl.iın, Rus E. 59, 67, Y. 60, 68. 

1612 Bc•.r<>i:lıu. Tatavla E. Kostan -
tin, Y. Rus E. 59, 67, Y. 60, 68. 

'1613 Jl•tıyoğlu., Taıta\(a Kootıant!nı 

Rus solkalk E. 59, 67, Y. 60, 68. 
1614 Beyoğlu, 'I':ııla\•1a E. Kostan -

tın Y. Rus SOkal: E. 59, 67, Y. 
60, 68. 

1615 :&-:.·oğlu. Tafa'V'lı E. Kootaın -
tin Y. Rus sakaıl< E. 59, 67, Y. 
60, 68. 

104.-

280.- ~a 

138.- hsa 

244.- Ar .... 

244.- AırEa 

!.!44.- Arsa 

244.- Arra 

244.- ATEa 

244.- AT~ 

244.- Ana lô16 Beyog1u, Tat.avla E. K~tan • 
tiil'· Y. Rus sdl<:ıı!k E. 59, 67, Y. 
60, 68. 

1635 Eminönü, Bqyaz~t Çadu·cıJaor 
cad. 13, 15, Y. 200, taj 200 No. 
ada 613, par. 106. 

:rıı.~ ~/ 
195.- Diiıl<ikamıı. 1/2 :tI. 6 

1641 Beşikıtıa,, Dri'slköy Dere Çık • 
mazı E. 16 Y. 18 No. 

f .ı 
23 :ı.rı 

31.- Arı;arun 1/4 H. 1 ıl 
" 5 

1659 Büyüıkdere, Dere iıçi E. 13, Y. 
25 No. 

1869 Eminönü, Katip Ka=, Y. 
Yalı ma>h. E. Langaıyı lk•ibir, 
Bostan d·enınu Or:t.a bootan 
Y. Katip Kasıım rokak E. 22, 
Y. 1, 1/1 paf. 208, ada 819, 
par. 16. 

1672 Sany<U", Biiyükdere Bü~ıük -
dkc cad. E. 139, 141, Y. 130, 
132, taj 130, 132. 

1693 Be-)'Oğlıu Kalyoıncu 'lıu1'luğu 
Ömer Hayy mu sok.sik E. 16, Y. 
17, No. rpaf. 18, akla 446, pax. 18. 

1695 ~of(hı K:mıeihaıtıım Krail!.u.
rum Edk:ılk E. 10, Y. 14, 1aj 12, 
14, ada 362, par. 11, paıf, 7. 

1696 Beyof\' .. u, Tomtam Caımcı Fev-
zi sdkıalk E. 25, 35, paf. 36, &da 
826 pa. lŞ. 

16.ll7 B>.\Yof!lu Mullıittin Fenari Y. 
Kullio.ğlu AltıpatlM &..•kak Y. 
E. 13, faj ll, 13, paf. 24, arla 
488, p'1'r. 26. 

1699 :Beyoğlu Paa:•gnırtı Dol~ere 
cad. E. 84, Y. 72. 

25.- hsa 

4ll .- B«ltıaın>n 
10/SO H. 

687.- Dtiltlciın ve 
Eviın. l /2 H. 

174.- AT'Sa 

M.- ATSa 

2(}5.- Aırs;, 

26.- A>maJJr.n 
E7C/960 H. 

-2-
Taksitle !!atılanlar 

512 Fa(i.h Başçı Muıra:t mah. Zin- 90.42 Aır.sa 
dan arkası s~ E. 2, Y. 6. 

743 Tutih Sofular ımah. Yeşilıtek· 108.- A.ısa 
ke soıkalk E. 32, Y. 48, taj 32 

M50 rJ• ~ 
'f; 

3288 ;p..ı;. 

paf. 170, ada 1061, paır. 19. 
'145 Fatih, Sofuaar yı,~iltckke so -

kak E. 36, Y. 52, 68, 70 paf. 170, 
ada 1063, par. 8. 

•I 
~o r,12 • 

80.- Aırnnıın 1/2 H. 

755 Fatih, Alksaray Yenikapı Yalı 'il.- Ar;,;; 
rna!h. Abboyacılar soka.le E. 80 l' 
Y. 94, paf. 208, ada 838, par. 54 

0 
p,ı ' 

780 Eminönü Küçukpaza.r Katip 120.- Oct. 1 di:lı!kan 16·5 

Şemsı t.t.n Sül'C:'yıman;ye Dök • 1 
mı ci.Jcr sdka!k 93, 95, taj 93, 
95, paf. 97, "da 377, paı-. 13. 

781 Eminönıü Kücükpazar, Katip 90.00 l)üıJ&:f.n 
Ştmıse~tLn SW!eymaniy ımJlı. 
DökmecH lr sckak 97, taj 97, 
paf. 97, atl•a 377, par.sel 12. 

784 Faıtih, Samatya eski İlyasbey 99.84 Aırr.a 
İmr<:hor cad. N o. ll, taj 11 Y. 
Hacı HU.;cyin ağa. 

807 Beyoğlu Ft«'ilköv mah. Birinci 2373.- Arsa 
lkı-sıun KoSta.ıııtin soıkak E. 47. 

843 Eminönü Aık.~:r:w Y ailı mah. 80.- AI'!.a 
Al/boyacılaır sdkalk E. 82, Y. 96, 
pa{. 208 ada, 838, par. 55. - Kasım Bey, kazdeşimin taki· 

binden korkuyorum. Eline geçer
sem halim yaman olur .. Selamet 
yolun bulmak gerek .. 

lınt•a sasırınıştı. Korkınuştu. Kar. 
deşinin llü~nıanlarile uyusup üze ... 
rinc gelmesi felaket olurdu. 

1025 Eminönü, Büyüık Y~tııihııın ü- 100.-
[)EVREDİLECEK İHTİRA BERATI ' çüııcü kat, No. 15. taj 15 paf. 

Kurnaz Kasım Bey, buna da ça· 
re buldu ve cevap verdi: 

- Sultanım. kolay .. Sahilde bir 
gemi tedarik eyleyip duralım. Eğer 
bir takibe uğrarsilmZ, derhal ge
mi ile açılır .. Rodosa gidersiniz ... 
Takipten bu suretle kurtulmak mii
vesser olur .. dedi. 

Cem, Kasım BeJin bu fikrini ka
bul eylemişti. Derhal bir gemi te
darik olundu. Körküs limanına gel. 
di. l'\Iaiyetine otuz yedi kişi alarak 
gemiye bindi. Sultan Ccmin ni -
yeti karı.leşinin tecavüzü ,·ukuun
da denize acılmaktı. 

Fakat: Sult.:rn Beyazıt da kar -
desi gibi tcrcddiit irinde idi. Kar
dcsile ~anlığı muharebenin netice· 
sinden mal(ınıattar değildi. Cemin 
maiyetinde fazla kuvvet olduğu 
kanaati .-ardı. 

Sonra Gedik Ahmet Pasıdan 
şüpheleniyordu. Beyazıt, çok tem
kinli hareket eyli~ordu. Bu schcp-

cH:ısaıratı r.t:la!a mahsus vesaıilt> 87, ada 259 paır. 15. 
Beyazıt, kardeı;inden evvel Ro

dos şövah·elerile uyu~mağa karar 
verdi. Bir gün Gedik Ahmet Pa· 
Ş'!IYI huzuruna çağırarak: 

- Lala, yakalanan elçi bize her 
~eyi anlatmış buhınu)or. Şimdi ne 
yapaca~ız? 

- İrade cfendimizindir .. Ne su
retle yareket etmek tensip buyu
rulıır'a ol.suretle hareket olunur. 

lhakllwıod<ikıi rhtiırn ·içjın afmmış olan 
9 nisan 1939 tarih ve 2189 No. 1ı ih
~a bcaıatmm rllııtiva eti.iği hıulkuikı J 
bu lki:lf're ba$kııosına devia: V€ y<ılıu.tı 
iihltıirao Tüıı<kiyı<de mevkii fiıile koy
ma~ i~-in icam dı>hıi. verilleb!leceğıi 
tekLif edl tm~kte ollrnalkla bu husu•
f.a f"'21<1 mailüamıt edi'l1ırr(ik istiryen
Ier;n Galatada, Aslan han 5 inci kat 
1 - 3 nuımaxalara müıracaıaıt ey·J ıme
lCTi ~ 5n olUl1'UT. 

- Ceınin Rodos şövalyclerile, do.ı-------------
layısilc Papa, Venedik ve sair küf
far ile akli ittifak eylemesi aley· 
hin1izedir. Bizinı onlardan evvel 
şö•aiyelcl'le uyu~ıııanıız kııbil de
ğil mi?. 

- Kabildir Padi~alıım!. Fakat, 
•önhelcrin inctalebatı nasıl ka· 
bulümüz ulacak ?. 

- Simdilik bir oyalama si~·a•e
tine girmi · olsak fena mı olur?. 

-:\l;;msiptir padişahım •. ded •• 
!Devamı V<U') 

BAYAN ve BAYLARA 

Kıymetli Kumaşlar 
Yürtıü, ':pekli kazmi:rler ve 

sair. Bu kumaşlar Flııca.ncılaır 
Rıııapaşa yokuşu şark ham a1-
l<ında No. 23 do ktyınuıtind<ın 
Jşağ fia.t'a saotılımaiktadır. Fır
s~tta.n isıifrde diıııliz. 

-3-
Pazarlıkla 1111tılanlar 

716 ÜSkiidaa- A;tı.nizade Veysi pa- 600.- Köı;Jı: ~ 
sa sokak No. 1, 1 taj 3-1. Bağın 1/4 JJ. 

Adıı ı.ı ve tafsıhıtı yukanda yazılı gayıriınenkullerd•Il' 1 
l - Numara altında gö9terhnfor v ı;i.n . ;nı,ı;l< ~ 
2 - Numaıra alltııı.da ı;österilcm·<or ilk tafkdt l in ~JJJ ~·4 

faizsıiz wkiz senıeclc, ı ı, 
3 - Numarn altın<la göstcrilenkr pe~in '" ya>hwt ~eki .~ I 

faô.zsiz olao:ak pazarlıkla saıılacakdıı:ra.r. . 1,{;;ı"~ıı :J 
İ'haile ll/4/940 da perşembe günü sı11at on döıV!kdl1'· «,1iP1";.ı,Jı'' 

.. asında Vel'ilcn bedel ımuikadder kıymı<•ti gecUği takd1.'.de> )<:llr~ıı.Jl • 
pmitolannı ~; 20 nlsbe1inde tczyi.t ctın.lleri ve mühur ti, 
millıÜ!'lerini noterden tasdik <'tt.:rmelr<ri lazımdır. s:.1<".ııi< t 

Isteklfü:rirı pey aGcQC•; nüfus te>ci<e4·esi \"< üç adet ve ct";sı~ 
~a 'lıirlikıte bHdiTi en gün ve ooatt şubern:z eırılak s 
rocaatlaTı biftlirilır. (812) (2313) 

Sahip t·e neşir)·atı idare eden Ba~muhıırrlti 
ETEl\l İZZET BENİCE · 

Basıldığı yer: SON TELGRAF .Matb8"91 



s· - ı o 11 2' .. L c a A ,. - .u H1SAN _, 
.,-·· -

EN SON DAKiKA orveç in vaziyeti vahim ş i F A tarihi tefrikaiı : 33 -
Ribb -ntro i tifa mı ediyor ? .. 

~mi ::m · "katta . sonra hasta
• Şimdi kdlb •. .ıstalıhlar:;. 

~ .:il Pr. Plesh taraf 'l.daıı 
tedavi ed ·lmektccar. 

ıy haber a':.:ın wnhf ;11erd1> söy
lend e gore Foıı Ri1'bentrop yal
= sil:.. i \·az yetr dolayısiJıe d<'ğiJ, 
dıil~ iı;in kolııykıştır:nuş 
o son ı:ı..;,.ı maıtik ım uvaftakiyet-

~ •ooi.w~~~. d~~~~~!~~- BULMUŞ 
•Aıınanya, beyrı ~tan. v 

Llr hciliı:fuıa ol r...: L. 1941 ld;m.!ıan nan· 'ka, Bel- A G R 1 
;.arrır.a ,. n vt) a ıo.» :rol } . c - 1 ç ·a, Ho.anckı, Fratı'lanm 0 ;nti f?aı!l-
rwı ı ugn ;.ıulıü.n t.ıxaf geani- bisi ve İııv:içre, 
l<ıri lb:ı: · c~ '.l lllÇ1k'taı ,a soy- 1941 sonıl:ı:ılnaın Uiloı-.ıqvıa. 

· 1 Bu r iıı iskıand.i:ıı.;u>yıı, Büyük lıvo.r . 
• :Biüit n n:zı .e ın<ıyı rloıcii- Bı,t.anva ve Portekizin a:kı ve 

yorr. Küç'.ık b;ı:' ;ccı gemi er; · blila V ttorıadan la Corognea kadar İs
~erru:m.ıt bcmı: .. , ;m , 'fın< Uen -pan,·anın °.!ml'li ~i. mm .zaOO itle 

Bay J. O. C. Yuıyur: 

l'azaalar: 
TELLi Cevdet Reıit YULARKIRANJ --

011 • ~ET n dolayı da ı;şten çeki-
~len1rn.p, Papa yapt:,i!ı lccekt . 

~· ikmal ed,Jecekti.r. 
ç tkiınıııtl)"Or M...ra}yöz üe\lll1 tu- Har"tanın altında üç defa nıdıa 
Q.cyor. A.nraniarn nıa-kı;adı, bıta• ·oa.retiılc ;(ı' ilkte tek.rar edWn.iş o-

Ekısariya okuy•xu.z. Ted&vi gören 
iliçlar varmış fa.kat, ALLCOCK 
Y'*ısmdtJı ibahsedilince, ~'iYY'Cn 
mübaaaP;a aeğildi:r. Bir zmt alkşaıın 

' tatb.:!k ettiği b4 ALLCOCK yakısı, 
lr.r gece zarfında tesirini göstere
rek ve devamlı sıcakllk teV'lid & 

d"""'k ağrıyan mahalli teekin et
miştir. 

Kim kime zulmediyordu? İlk tah· 
k.kat Bulgarları aleyhine çrkt 

Zavallı Polonyalı arın hali! 
Papas kapıyı açtı; 
- Buyurunuz ... 
Hamit ağa ve arkadaıılan birer 

·R:ı::h-.ı} - İsveç h~ maruı< O.:a:ınamıştıır. d.ı}U ,.e 
· - efldln .A..""nı:ıı:ikıır P~sahl=ıı ma'Ja -

~~~::~~~· ~ <l!ürılkıü ôl1l!IJL ytyrıcelkeriru zaPllt ve mt.<!18.
;:- . • <Orıta çaj!:dan!:ıari hıç de11 roo:dk sefalete du ilıımflk<e 

ll\i.llQı Polonvdlılaır kadar ıbed- uttihaan e<hyor. 

.-ıtı:.:ırı · · c;ınr ·kt«lir. :I\füW.ıfiik lan <l(I'3Jh kelimesi vardzr. Bu e
ler. şim.Uıyc ,kJ br tbit.ı af devlet- i lirnelere ŞÖ} le bir cücndc iliıve e
lere men9Uıp ·. bt~ gerui biilıııuı · - • dilmiştir: <ı'az.i szyasıet 'böyl1"dir.• 
llDIŞl!ı:rJJ:r. Aılman ıır. iha:hir .mı- Rarirlmun kenar kısmmdak:i .kısa 
efil "" iUl') nı boğul- ibir izah! notta fÖyie den.lm<!lded.ır: 

ıın:utan kuırt:ı:ı-::ıışh.dı.r. •İşte .;imdı cgra.p. siy~ti teslrit 
B.iıtıırof!arın m::ııtlrc.ti ve mımevi ediliniı;tiır. 

ALLOOCK, rornaıtizma, ltmıbago, 
siyatiJı:, delikli ALLCOCK yakıla
rile şilfayap olmıışlaı:dır. 

birer llUID8Stıra giıoililer. 
IBaşke~ie sonıyortfu: 
- YoluntlTil mu kaybettiniz? 
Hamit ağa cevap verdi: 
- Bayır .• Yolumuzu ve gitr;·_ 

miz yeri bilen kimseleriz. aya 
bizden önce gelen misafirlerin izi· 

rnakla beraber, mana•tırdan ayrıl· 
dı.ktan sonra, on beş gün kadar hu 
dut boylaruıda dola~tıysa da, San. 
danski ~etesirulen hirbir llıaber a
hıınadı. Belliytl.i ki, Sand ki Bul 
'&'aristanda kalını tı. Fakat, onun, 
Bulgaristanda uzun müddet kal
masına im.kin \'ar mıydı!,. za.rarn p. ık çdkt:trı-. En z>yarl!e 

laza= olan a Norv('Qtir. Böyle M0DAFAA RAZIRLIKLAB.I ıı 15 bin yaralı Alman ! 
~~· 8 (Radyu) - Cephe- j için Bo.lıemyaya gön& ıri ımış;tir, 
~· .Yaralanan 15,000 Akmaırı as- Bunların ekı5f>t·i!;ini.ıı ~'Bokları dön-' 

iken ses çık , bu zaıraırlıra Stokholm 8 (A.A.)- İvi biTmen-
tı.haımımül mh>n-. Afünanlaırın, Noc- hadan b ıklirikilii;i:'ıe göre ~diki 
\1 <ı; b-a ,,,ıı:laruıı:ı.m · ıfzd .,:ı.1 , ahval ve ~.rait .dolıay#Sile milli mü
göz yımrıııı.·or. B.aıtta, demir ve saire clafaaya miil.ealJllik htıeırlık ted'bil'-

A!LCOCK yakı laırının tevlid <!it
~ sıhlıi sıeaklı'k, OTOMATİK BtR 
MASAJ gibi hemen ağrıyan~ 
etrafını kaplar. ALLOOCK yakıla
nnda!!Qi larnıızı d;llre :v"C' .kartal re
ıımıli maıkasaııa dil<ık<rt ediniz. Eo
zan~ 27 hoıçu!I-: .lruruştur. 

ni arıyoruz. 
Keşiş soğukkanlılığım muhafaza 

ediyordu: 

Aradan bir ay bile geçınedeıa 
Sandanski çetesinin Razlık civa
rında dolaştığı haber verili ordıL ... 
Kol ağası Cemal (1) 
bey tahkikata geliyor 

., n !ııet d!..ıvnesin• gcçinnek \ düğü için !kesı!nüş;tir. 

17 bin tayyare hazır ! 
ıı 

- Sandan.skiyi mi arıyorsunuz: 
- Evet. Onun avenesile birlikte 

buraya dehalet ettiğini görrnlcr 

naıl<lt.&-. Aiaı gemilerini k! oııdi 1cr· arttmlıımştır. 
hıırp sefinelrr mı;hafaıı:ası a tında HOLA.l DA HUDUDU KAPAI\"DI 

~ 8 (&;.,,.~ ')) - İng-.:' re hii
ı Anıı t lbyy.~ f&.briika-
10,00Q bombo.ııchmarı, a~·cı 
f t.llyv.a.reş; ı.sınarlaını;tı.r. 
~kr, İngiliz 'Iliıtraqoz ve 

'toplıaTilc tesliıh <&tı r Aım , -
rika Ha 'O!}~ N a:zıon Gr hlC.ra Lüi 
onCson, ınl.iı:tef • enn h ti 'han:da 
17,000 tayy.aroye malı:k o;J..>loıanru 
~·i:ımıstir. f 

bulurdum '.>r. 1 Amsterdıam 8 (A.A.)- Alman-
cl'<h~tdti r, N l'Veç hük. - ya - Holanda hudud g.tt.ikcc da-

. • g T< gerek he~ ha sıkı bır surette atılmakta -
se .,.... t ;.ıl e"ıgı bu > d:r. Mü.'%hiU-crin k.a aatine göre 

zıyelr:• el ' nma, Alınanyanı.n nez.ıret f.edb r1!'rinir. takviyesi Al-
mu; tar. o :lu ·u .µtıdoai m~ eri 1 ;mam·ad::ı pek şiddetL lan casus -
socbest<:c t ıı ıs<ne d ı'hııı ı k ko.rkUSUDC1ar .ıı!erı e1.mel<ıW!4ir. 
fazla rnüs:ııııde oo~. 

• Fatih ikinci Sulh Hukuk 
Hakimliğinden: 

SaJbr' Ka~abuğa: Fatih S<\"ıiliu' 
mahallesi Ragıp be.v soGaık 5 sa -
yalı evdı.ı. 

var. · aklamayınız!. 
- !lh'İmİz her mülteciye a(ıktır. 

İltica eni kovınağa hukkımı" yok 
tur. Fak~ aradığınız 111k.afirlcr, 1 
bugün öğle yemeğini yedikten 1 
onra ptnıişlerdix. Xc azık ki, 

-onlarla üll'ik.i olmak .için eeç Jud
dınız .. Biraz dB!ıa önce • • • ol
saydınız, kcndiıerile burada karşı-

Cunıaibala ve Razlik ını takala
rında Bulgar köylülerine Türk 
jandarmalan tarafından z - m ve 
işkence yapıldıgı hakkında liınik 
vilayetine bir ihbar yapı tı. 

Serez Bulgı:r ticaret vekili de 
hükümete bir takrir vererek bu 
.ihbı rm doğnı olduğunu ı · et -
mi ti. 'l' rakyada da Feyezan 

kundağım s.ulann ill'asından diş -
lerine takını ve i.tas)ona ı..ıdar 
v ı.=..:: ek getimıişts. 
İSTENEN YARDIM MiKTARI 
Hii.kıimet meri:'"Z:liill;_ -daıml 

İngı tı.ıre ve Flrnnsa, 1ıli!.i:.'llc _ ı ll<LMANLAR :NOTA VERMEMİŞ 
rn. Alıı;ıan ,gem. erini:n NOl'\·eç İ.stdl~'ıdlm 8 (Radyo) - İsveç 

kara mılamndıa se1 rü&et.ırler e Ffa.."lcıye nezareti, A'mmwanın son 
'lm'!'iıV}"Cn nilıav • v ırcccı.tı.r. Bu güıferd'.ı İ9\·eç hükıJ:net.ine bfu
g!ll,.ılcırin gc .ıı.: • yoı,cre m,.. nota v diğı hıılbc-ı'iıııı ~Jk:zırp et -
vın dtllcii'lt.cekitır. F "'ıııat u, ~ rv ç ıı;rcl<frcliT. 
~enmlE>r nm seyriiscft r _ ıır.frni 

d!ı:ı.:ıy· <:hı:. !L!v.m dCıküı n vCT-

'Haıııine taırafınila:n v!ımoıze ,.. 
me Clfili ın 5.5 lira 26 kıu.rw, ecri 
ıınJGildeın mütevellit a ıacadt davası ı 
içm yaprlan .• er>~~ 
ne malhkem .ye gelmediğiniz.den 
ımüdld<'i hazi11e vcık,'i11irı 'tabt1i ı 
15 güm mü c1.J mıımı ı:ıyap .ka
l'lll'J tclıl>ğ'nl. karar ver. miş nJ -

1.aı;abilirdiniz!. 
- Şimdi neri e gittilder· i bili-

yor musunuz? • 

- Şüphesiz. Giderken, Bulgar 
1:oprriklanna ge~erini iiyle -
mişlerdi. Bundan baska 'birşey bil
Dil.İyoruz. 

Seliıııik va!i,.i, Serez mutasarn
fından bu .iddianın vaki ııp ol· 
madığrnı soruyor. Reşit P~: 

•Sereule böy~ bı,.,y <!uyma
._ Maaınafih <bıhkıık;ıt yapalım. 

Netıceı i ıınederııırı •• 

mu: ıber h.alinck o n valımcz; 
o. v et !r kamlar: a, K..:w.Lay ı.mı.ıı.
mi =rkcz ne 'll'Ufa<•- ed rek hal

"!r. 4R e~; N =" , t." tıme-
'ın b:lıdir lı.>cdkıtır.• 

ım..:: ~lap miiddı.J:i kıınu -
nı .... Q!"fmda "tık.az ct-rı~cniz 

valkı.ı,lan bt.l s:ıyı.X~nı.z-
d m er. Uuiun-

{ll 24/4/040 giinu saat 10.30 d-a 

Damıt ağa manastırı ba tan ba
şa ll'llıh. Gözden g irlll<'diği bir 

e alnuımıştı. Gerçek, San -
danski bu manastırda arkadaşla - ı 
rile beraber İrmi dört ıkal -
mış, yıyip i~tiktcn sunrr., o gün öğ
le üzeri hududu geçmi ti. 

Di) or. Resi! P~anııı bu hu ·usta 
ka 'JJla'kamlık.lar vasıtasile rııtığı 
tahkikat nt'ticesinde bunun iftira
dan ibaret olduğu a lıyor. Vi
layete cevnp verili) or. Faka bır 
hafta sonra l'İliiJ·ctt gel bir - v~ h ral) A y;:ı. • J."' eni:z !Çlll 

ut..'l v..
(M ..JllUU!e kıi 

ıy t nı t .n ı., ı;ım-·I 
-A-ran 

ıırr oı,. 

l:Jı o-
San skinin bu 'dd 

tooraı:ını g mekte buldugu anla-
ten .korl.."luğu ve •cliımetı ""' ı 

ed reJ, ç ~ r 
' t feri 

e E tın <!.:.! !Jı;.y k bır 
~ a ,m bu~'-""· .J,!.k yar

.....zere Kız l:ı dan 3500 
ndcr.: 1 

.. • J!I". V t.uvei umumıi. 
"-' de .h...kümetkn J:uç olmaz

sa :ıoo !ıin ~ an:lım ıstemiş::.:r. 
EKSPRE.:i YOLCULARI NE 

D1YORLAR? 
Eksı7esJe gelen }Olciılı;ruı ıfade-

TunR ' e lıa,,--ka neh rier 
o:t:r. Demiryoilumm Y na-

:a:ıı Mazıs ~c. bazı kısmı.kın 
c.van h ,.., sularla J<.aplıdır. 

JRaman ~ da Victın karşısında 
Tırmı:ıgı,.-vı su±ar isüla etm.şt"ır. 
Bul:ga.rist=ın :ınulttc 1 f cihetlerine 
faz.la '!'....ktarda ya~mur ve kar yağ
mak:tadrr. 

ROMANYADA FEYEZAN 
Bükreş 8 {Ra:lyo)- Bo.manya-

1' en :ııen ay aınl:ıa$ıxuı
dan ol!an Xa.1a.fat "" To.r:ab.a sı.Ja:r 
altında kalmıştır. A!ıınan\ ava ron
derilen luı:lmbat buııadan vlnlu
.zru,-an:I . 

Ttıın<; 'Z. ~ - ÜIT a m "Y U
nıun ık.ı lu.lometmlu.k k.ısmır. &Jı
r•p .-~tir İstas:Y ınbroa lnıg -
oday ve Yl ~. B r
~o'k koPnLer yı.kı...':ruş, m.U kalat 
c:lur:m ü.;;. tur. 

• 

Geliyor 
~~~:---~-----.;.-rar1 

ttıediJ, koynundan çıkardığı mini ini 
bir zarfı Sultana uzattı 

ısla ' ·damlı siz ta ımda · "rh 
ta şu .eder. fennaııınıza intizarda bu-• 

ctımıllUğ"mı:ııı • ?.-
Ayşe Sultan, gözlerine innnamı

.rordu. Dn tan gelca b 
tıı-ııtıırki $U ı..,., bir ıı.şk ırtia-
~ile bütün bealiği s:ırs n m e
ris n ı ıı:-ıcıklmmş, 
ko~·u düşiinrcler bir andu kafasın-
dan ~ilinınİ!ii. zi b" erra 
gelmişti. Mcktıı u • d™ .,_ 
knduktnn sonra kar ısında bir put 
.-sidiğile boy gö _ 'T 
dile ir verdi: 

·di bakalım Terane 
Kendini gö~er! AbdnHah kapta· 
~ mektuba cevap bekcdiği yeri 

tı,oı; . !ııt 
C-t d \ m ~WlllT 
ş -ıaı mt>nı:l<"k 'errne ....ı:r- ,.ui 
blll" lıa • ı ıç n . k.Jar-
da bıilr.ı."l!muş aldı, <ılarm• ve bu ht
reketin pek yakınJa vukua g le -
=~~ - b bt: uJda.rıu, .x ill!l 
etm<::..tecımıer. 

Maa~.afilı Alman} , ır.uttreı k -
·leruı ılk dınibev • d'rrn lt!rm• •. 
kmc>k niyrt; dt> tiki "· Bıiiü< 
sur'atle ve havret eaı:lecek 
lııımıkete amadedir 

AJrı:aıı mclıa' - evvela N ,,rı, cç
ten ve müıeaübel' İsveçten ban -
sotmeıote<l r1111cr. 

Avni muha'bx, şiımaıl menleket

bir ı.m: !.<- bı un.. 
m:;, =r . .Faft<al zıfilır:ı e.ıoe ej;. 

mck JJ:• 1 :y~ga· ~ , bu. c h cbır 
~ hu:'wlııd"' ~1 '!!:!at;. bu 1krlıde 
1 ıha .ı;: c. kı ıerı ııç n rıııültt• erı 

mw.ı!ha:ze ed'em('(Z.• 

şılıyordu. 1\ ııır.ıstırm b 1ıi: 

- Bir :)'aralı h stnları ' dı, e- 'ı 
dJ. onu burada teda \'i ettik. ·ara
sını sardık. Jlnstayı lmrada bınllı.

lıırını ssrar <:tLğimiz luılde, ı· 
:rakmathlar. cdyc '·erdik .. l' aralı-
yı hududa kadar scd) e ötür- / 
düler. 

- Sandaııski başka bireey söy- l 
lemedi mi! . 

- Beş on gün liDDra Jıa.t&J'I 18ul

Denıli~ ordu. Blrlrnç gün ~nra 
k ıa· sı Cemal y S eze ı:el -

·. Beşi.t Paş ile Cemal lıcy
ilen m~ ep tahkik h ·ııti ıder
hal. Cumaıoiıla ve Rıızlık h=ına 

areket ederek tahkı ta b ·or. 
a>el·amı "'U) 

j gar topnğnıa bırakarak tekrar ılö. ı (1) MCŞI'.lllly :ı ilfuunda:ı son-! necegini soyledi. rra, !~t 'e Terakki .l 
-------------- Hamit ağa bu söz1ere ina.nnıa - ı Bahriye • 'azın alım Cemal Paşa .. 
DEVREDİLECEK İH"'IRA BERATI'-----------------------

ı,· 3kg v bu 

İLANLAR 1 lSTANBUL BELEDİYESİ 
lerinde \~az.ıyetı:n bugün.. yarıı de- ! 11"' ..... , ... ..,,,.. • ..,,,.. • .,.., ....... .,.., •-• •-• ••,.ıee,.ıee .. , ... ,.,,.. 

~=esi cıı.rlişesmı zlıar etınt>kte - i / h • / 
dr. rta _ya anP.ı 
ALM.ANYANIN iSTİLA PLANI 

maskelere aı.t ıslaha;t. h kmc:alti 
lh'tıi:r.a j,çin miütİ)1Jt saDın~Lq .i.daı:j.~ 
EfuıdGıı. ~ cdiiıınd:ş olıaın 21 ma-: ~~~~~~~--~-

vıs 1938 ta.r.ilh ve 2570 No. ıu MC"lfuıJıa sı,ı;ır lbdkl ım~ maınalll zemm.n n ha:rçlı parke !rei· ı.rım 
ı- ·:ra h'lrııhrnm i!ht.iva c - ile 1ıdrı şi ve daohilmde tuğla d-uıvar inşaatı kapa zarf us:ı.ılc <~e
fli[ hukuk bu kere başkasına ye ki:ınuln:r..ı.ştur. Keşif bede 10174 lu:ıı 4 kuir e ilk tenun 763 

Lonara 8 {A.A.) - !ng .ı..z n_a- taraftan 
kamatı, A1ınanvar. mı><hır. ı~tı-

r '"" y hut o.:..u Tiiı1k;iye<ı..• Ura oll2 Joıırııştw. Keşif ve şıı:riıııume zıotıu rıraamt>lat nnııa:ır1üğü ka
<i 'f\İilC' <o;ımalk '·-• ic.wa lc:nınd l!Ölinecel'ltJr. ihale 15/4/940 pazartesi gıbu sıaaıt 15 de d crı-

liı ve tevc=. nlıı: lııiei.tas r gos- 1 olacak? 
>teren renıklı 3~ .OtiO afis l;~"tuma
ii;ı kaiar vernnst 

leo ~"' tel<!lifedilmckt(' o1mak1 c" ıı.enıde )ıapıJ.ac..ı:Jrur. Taliplerin ifil< 1.erıı!ınat m::..clıurz vev.a rr. k l;.rı, 
lıa bu h ' "' malüm~t ed n. ı Jtı""" 8 giin evvel Fer. işleri miidüı üğiiıre miıracaa ..a aJ:acaıı. lan 

· n Gı: !atada Aıllan ır E!lııliyet \'c 940 yibna 'Vffilı:ılaır 2 9D •au 
t ' - 3 ·o. ·ra müra- kınuıl':l.-ı ıf~,ı veıı!ule hazrrlıy>acaık;:ın t.eldi! JC':'ktuplarır 

! ıi · ·r o.l mır. aıt 14 ıkad.."I' daiııni cncüm ...eı:ııneicti. (2454) 
Bu a:ı • :;r, sa: :..r4 w.filp:. re, ı 

rowııs ıf "n I r .ı.ra 

(Ba 1, 

nda er \'-O geç 1 ~mı. ulli 
~e ot llere as B ali.şler, 1 
k:.m . ın v c ı:-.v - ı 
"""':wr r çok ıy' gast.(!T(X:eJ~ 

l\a...kr n harp a)'eleı~ J93i sc
nes.nde bu ıı~ ı h·nta .ı ,uı;te -
« .. Süıdjt ı '!.. , lia 
de Curf~,ılcrin tahr dtı es.'f!QS •. .;.oa 
GclllC'Td Honlı ı n k•r ar~nıda 
Çekler tarafında.. ya;=Ja.: bir m-aş
tırma lil!'asında. re\ d:ı.na çıkan! -
llllŞtrr. Haınta, !\= ar.mı !:hıık 
edecegi ycrlle1:: şu suretle s_rala -
maktadır; 

1938 ilkbahıı;rı ·11: • 
.1J38 sı:ıntı.ahaT, Çeko~kya, 
1939 ilkbahan Mııcaristan, 
1939 sonba.han Polonya, 
i490~Y~-a. 

tir! Gizlice yanıma çıkar!. r 
Terıınecl.il, yaymdaıı br~ aa jıir 

ok hızi.Le geıai~ salo an <:"Ü<tı. Fe
racesini -:,·di. Lfuıdoyu hazırlat:tL ı 
Süleyman ~dı;ın Davustun beklcı 
diği kahveyi ôi'rcner lı: oraoya,ıgeoç 
kaptanı bulnıağa koşla. 

Davust, ran11n öniinde oturuıu~, 
biraz e\'Vel haber öıukrıllği saray 
ağasının avdetini bekli~ordu. 

Fakır!, ı . ıd kö-
şebaşında bir saru_y landosunun du
'""'iO. - • m1ı:a ırer c i, nı ou 
sara~·lının lni<.i delikanlııı:n !fire· 
fini yerinden 1ıoplattı. 

Davust,1:'clcnin bizzat Ay c Sııl
tan etduğunu • eım· ı !ba
kışta saplandıgı bu zanla, dillla· 

inin ıkaç liik • ·,.,.k lıiı-
·im olamadıgını. hu .. iizaen bOyle 
r.ılgınca bir harekele kalkıştığını 
hesa .._ bırkuCI ın n z. 
terini araba4an inen kadına dıkc
rek onun yaklaşmasını beklemeğe 
ko IruusttL 
!Fern~li 3 kahvenin bir 

parça uzağmda rdıı. Oradan ı:e
çcn esnaf kılıklı yaşlı Lir adamı i
şaretle~ anına çağırdı. Ona birşcv· 
er antcltl. - i. i!L- j 

Clam, 'başını sa'llıyıırak kalıveyo 

enıeJ, dıye bcnimsl'diiii 'e mah -
fuz tattui!'u nı nlibinin t h ::im -
kuna · kll bıılunnıııdıbma göre 
yine er ve geç 'oki olacak şey hcr
b:ı.l.de .Jıii,·ümek• 'ddiasındn lıulu
nan mr ttıılyn içın .-Jı.öçülmenıck· 
zımnında böyle bir gidi~ ve istika
metin rchbcrliğln('- boyun eğn1ek
tir. 

Bin~enaleyh, İtahaıun Allnlln
' ile ittifakına \'e maiboa1ının 
mabut tabiri ile arada bir tezahür 
oden •afurt ufurtuıı. na 2"ağmcn 
tıcnüz, 

- İl.al ya hangi tar.aftan <>laca'«! . 
Sualinin cevabını ka'ti ınahiYctte 

vermcain zamanı &<.'-lnıenıiştU:. 
ETEM 'İZ7..ET BENİCE 

...... 
DEVREDILECEK İ11TİRA B1'.'RATI Be a ve bk1r. •Q-n ~ntı-r..ıacalk 2000 1 kapı ve 5 O • e 

• Tıfumi llistiilk ve başt:rı R"QIDC ası a el<sitfım y. !lnnıJlıırroşt ıır. 'fi 'ıntln broelı 2 75 br. v 
g3Z ı cl !er.inde ve bu maskıe - mınaıtı 193 lira 13 kr.:rıı '11'. Şarııtaıame zabıt ve ,.,...,~~ım 
l il(; mt ıısla:hıı.t• hak!kı:nddkı Jbtıir;ı, b:Jemiaıde püıeo-:ıın.u-. i B/4/940 ~be gıirn.i at !5 d 
•Q ~ İl<ıhc::t V~ral.lttını<t nb alınmış encı.i:>nenıde y&pıl..1calotır. Tal' plerı,ıı ilU<: tem n.at ~buz , '.ı 
d . .;nı 12 mayıs 1938 filı V'<' 2563 lan ve 940 yıJına ait ticaret od:ası vesika.l:trile ilial! günü 
.No. Lu ,)jtfra bera.tınm ili1!ivn m- sa~ d=1 eııciiınrenıde >bulıwıma1an. 2606 
'fil~; h ttkıuk l.>u l«'rre başkarmıa * * 

vtiır ve 1'"<1'.!mt icadı Tür'Jotr ç satı i.ı;.m iiimıruı· dl.an 1 adtıt ıma.a r.ıotör kıım'\'on 
me_ ol..~~ ~ ic=ı. şasesi ac;* .eksil!ııne ~le sa1m ~ • T.anmln ~h 28 O !ıra 
vımıi1ecı. "! "ihf 'dıJıınckıte olmak- vı: liıııatı '210 ir.adır Şartname zaObıt ve nm • t aniiıc!ilırü - ka
la lbu .•hıı.=ıa faııııa nmIWrıat edi.n- 1 k.m:indı.-~· • thane :ı9/4/940emnıa ıgüıııü sa:ıı 14 d. d:ı:i.mi uıcı.i
mdk ı:ı~lıeriaı Gdııtad.a. Asları m~ y.aı:ııhrcııik:. T~ n .ilk imıt .n:ııakıl:r.ı.ı: ıe;.'11 ı:rr ik lan 
tran 5 naı ik:at '. ~ 3 No. ..nı ımüra- ve 940 yllma ait tican:ıt oc1aısı vesilaıl.arlle ıı,..:ı,. günü .ı:ııwıyyen tte 
cam eylemcticri d~ olunur. damıi ~ <bulımmalan. (2645) 

* * DEVREDİLECEK İHTİRA BERATI Sen.. ilk 
cDokuıma U!zgfı.licırırun 4lıtkı :ıruı>- ı·ı. t . b 

• · · · sııı:ıilaırmın oıtonmblk o!anıli< tebdJi... 1"' emıııa 
Clogru geldi. Ka~ıd'.'-° ~ır.cr gırnıcz, ı 'l'ine m.."1.b..-us 11 ı:<tiba\t.o h1ılk'lo.nda!k.i kirası (1) ııenelilı: 
evvelce amarke mıış gıbı ~avustun ''l't.iJra iÇiıı. Eı..--tısat vek· Iıetmd: 80 00 6 00 F.lm ardOıı • .wkıııi:uıdıı ~ 9 nun.KaıO drü.mkiııı 
yanma sokuldıı .. Kısa bır rümle ı •-

19 
. 

1
a
934 1 

ihrı a- ' 
4
• 

0 
y çaqıı. 10 

fıs.ıldadı: .ıranJii o".'n . msan a.r w 60,00 ,5 • • • • • • 
1799 No. 'Al ilitıtııa licıraft:ını.n ihtiıva 60,00 4.50 • • • • 16 • • - Bir hanımefendi, •İzi ·sfh·or! 

Danıst ıoadece: 
- Peki!. 
Diyebildi. Adamın eline bi: bnh

şi~ tutu.ğurarak dısarı çıktı. Tera
ııedilin yaıuna yaklaştı. 

Sara~·lı D3\'ustu görünre siteme 
ı:ir i: 

- .Ayol A.bdnll h bey ner lcr
desiniz kuzum .. Sultan llazrctlen 
bir hırftadır ateş kesildi. Kiın<e ile 
ne ıkfJll 1Qor, ne yiyur, me iriJ·o:r! 
Adeta hava! fr eri gibi bir e~· ol
du .. 

Davnst. usla bir aktör çnbuklu
i:,-ile ~-·· ·· deki pemhe tehessiiınü 

" tı. Mai:mıım i:r vır takındı. 
Karşılık \'erdi: 

- Ben do ayni lıaldcyim .. Dele 
Sultan 1 r • i gii:mıck husu· 
smı -i · ti 'lllnwı taril ed . 
Amma ne yapayım" Elınıdc olını
van eplt"r 'boyle aksa lıklara 
me,·ıUn veri ·ur 

(Devamı ur) 

E!!D. aU!."llk bu :lre?Te ba$ıasına 80.00 6,00 • • • • 23 • • 
de\"'ir ve :v.ılıut ı-caıdı Türkıiıyedl; 72.00 5,4-0 Yavaşçaşrııhiın Mah. U Soka. kiım 2/210 No. d ln 
mev'Ci ıJ'i:iıJ ıko_vun:jk haklk:ı ııcaaıa 84.00 6.30 • • • • • 165/238 • • 
'VBmJ<:tt~ 1leık ti.f cdWnr..!de oıl.Tıı:ak>- 72,00 S,40 > • • ,. • 8/224 • • 
la bu hususa faz.'oa malümat odlıı,. 72,00 5,40 • • • • • 259/168 • • 
mok ~ G21:ıtada. Asları 72.00 5,40 • • • • • 3/212 • • 
han 5 'ikıc kat 1 - 3 No. 'ara müra- 72,00 5,40 • • • • • 2/216 • • 
cani! C)l eı::i ilan o1ıtmıır. 120,00 9,00 • • • • • 7/222 • • 

1 1359 Hicri I 
Sefer 
~9 

1356 Bumf 1 
Mart 

.26 

19!0, Ay 4, Gün 99, Kasım 153 
8 Nisan AZARTESİ 

Vakitler Vuati ıEaaal 
Sa. D. Sa.Da. 

Glinet 5 33 10 S2 
Ö~le 12 16 5 !16 
İkindi 15 56 9 16 
Akşam 18 41 12 ıoo 
Yat.ıı 20 15 1 35 
.ım ... 1ı: 3 48 9 07 

15 00 l 13 K~ ça:n;ıd:ı D 'Tik ik.ai:n 70 No. a dülkkiırı 
66,00 4.95 • • • ~a kam 50-52-54 No. ır-
36,00 2,70 • • • ookai:ında kam 45-47 No. lı d 
36,00 2 70 • • • ~'lda kai:n 35-37 o. lı d "' 
24.00 1,80 • • Km: salkıaj!mda kain 44-46 No. 1ı düklkiln 
21.00 ı ,58 • • Yağ'lı'kı;ılartıa camii' handa 4 No. lı oda 
72.00 5.40 • • • 16 Na. •~ d.ünııkan 
34.00 1,80 .. • Alipaşa h3'llmıda ıo No. lı düld<an 
30,00 .2,25 • • Sandal b'.'destcn.i kömürki:k kapım v 

33.41 me14"e ırnuırabba:ı satlfl lı arsa. 
da 

Y' '· kilra. i!:r."ıhaamnenlcri İiie i.Uı: , m. r?arı yukarıda va-
ız:rh g.ayti ~1r 1 illi 3 srne kiraya ' iJmıef< ü:=e -ıw-

aa"ltmTt.a;ya ımu$ur. &! z:ı!ıı.t ve mu::ııc:rl.>t 
·.::!:r'llüf--~· ka<leıniiıd! ~ bıa'J, 19/4/94-0 .cuma gfuıfi 14 
·~ y~ır llpkrin tıi:ı::rl.a1-ıırıd:ı vımlı rı:·':l tıaırda 

i ~ r.ıııtlm:M-lI 'It -.m lhiıl.a!a:micb vnna 
e-mın-,.+. rn:M:m7 ll)mil 

rot Cl'.<."ii.mende rbıAıııım:am'l. (2644) 
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UDA-• 

UğlUlırOlUI ~HUD Nümet AbDa 
Şimdiye Kadar işidilmemiş bir 

T ALiH REKORU Kl~RDI 
En büyük ikramiye olan 150,000 LİRA isabet eden 3306 9 No. lu 

biletin sahibi iki müşteriye birden 

150,000 Liradan Tam 300 Bin lira kazandırdı 
NiMET GiŞESi Daima d~ya •öyliyen ufurlu 

elli Nimel Abl, 

S<§llhlülb>U UğlYlrDlYI E:OOü 

E T A B L. A N • 
1 M 

Bu en büyük iki ikramiyeden başka birçok ikramiye daha verdi. 
, ınm m•muınını nıııınıııı ınıımıınmm mumnını111111mıuınıuwın1BU1m1ıınımnıııınımnıııuınnınııınııııuıımnmıııııııııııın1111111111nııı;111111nıııınımn1111111ıııuııııııınımııınıın111111mnı111u11111111uıııııııııo•nnıııııın1111111111nn1111nııııoınııııınnııı11111unıınınıumınııınıııııııııuııııınnııınııı1111111111111nnıın' 

1 Bu işidilmemiş ve misli görülmemiş muvaf fakıget gösteriyor ki Nimet Abla gişesinden bilet alan ve 1 
1 inad edercesine sonuna kadar takip eden sa_qın müşterilerine günün birinde kendilerini de 1 
1 zenginler ve bahtiyarlar meyanına katabilmek iimidini vermektedir 1 

~0;{3069 fi 

ul!JIIlıınmıııı ııınııınıınrım:ınıı ~ııııınu uımımuu ıw w · u umııııın ılılıl ıı ı m ~mmııu flliU • ı. a.: ~ı nııımıııııı:ıııın: !llllll nıııınıın mı:a:ımııııııııım ıınıııııın rnınıııııııııııııı ıııııııımnınnııınııın ıı ıınıııınıııııın1111ııııııııııııııı ınııııuıııın 111111111 m 

Birinci 150,000 lira Nimet Ablanın uğurlu eliyle 
verdiği 33069 G. No. bi letle Bay David'e 

ı İkinci 150,000 lira yine Nimet Ablanın uğuı·lu 
ıi..'ı'~' ~ eliyle verdiği 33 69 H. No . .lu biletle Karagüm-

~,,.,, rük Cad. Hacı S. 170.'1 No. da Bayan Leman'a 
kazandırdı ve para arını ta a ı en verdi 

2 nci 150,000 lira lıazanan Bay Daoid'in afurlu 6iletl 1 inci 150,000 lira lıa.zanan Bayan L•t11"1
' 

50,000 Lira 15,000 Lira 12,000 Lira 
Yine Nimet Ablanın uğurlu eliyle 
verdiği 16260 No. lu biletle Meci
diyeköyü Belediye Yollar şubesi 
Garajında amele Bay Mehmet'e 

Yine Nimet Ablanın uğurlu eliyle 
verdiği - 6007 No. lu biletle Kadı
köyünde Pazar Yolunda kundu-

Yine Nımet Ablanın uğurlu eliyle 

Bfı)'Olı ilıramiyı: lıa:a:anan Tramvay 

bilelfi•i 6-y Arif 

racı Bay Koço'ya 

verdiği 46580 No. lu biletle Bayan 

Müberra' ya 

Bunlardan başka 3 adet 6000, 2 adet 
4000, 5 adet 2000, 21 adet 1000 
liralık ikramiye vererek şimdiye kadar 
işidilmemiş bir muvaffakıyetle ikra

miye dağıtmak rekorunu kı~dı · BuyOlı ilıramiye lıa:a:anan Karlulaı Tramt1t11 

ntona b.,, Alı-ı 

Nimet Abla talihli müşterilerinin evlerine bizzat giderek müjdeledi ve paralarını tamamen verdi. Adresi olmıyan müşterilerin 
de biletlerini getirip paralarını almalarını rica ediyor. Hiç bir nam ile on para kesmiyor ve bahşiş dahi almıyor 

~ 

N ci:n ~ <cll lr o ID) Ü lk lk @) t ~ a 1 yeni Biletlerimiz gelmiştir. Son günlerin izdihamına kalmadan 
C'- a biletlerinizi Nimet Ablanın Uğurlu elinden alınız. 

Adres: Jstanbul Eminönü Tramvay Caddesi 29131 No. da. Hiç bir yerde Subesl yoktur. 

NİMET GİŞESİ ıs~hlf!t?>-n' NİMET . A~LA 
' 


