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•• u za s ar, Viborg'a oğru 
- . . --------·-----------------------Bitaraf/ar 

Ve İngiltere Şehrin akıbeti, dündenberi şiddetle devam etme ..._ 
in..ı::'.ı.--------

•• •z B b · lıita a rıye Nazırının 
nah r~flar hakkındaki beya· 
hatiniu~ner Welles'in seya· 
reced ı:o.lgede bırakacak de

..._ e ~kkate şayandır. 

olan bu muharebelerin neticesine bağlıdır 
5 - • nm 

'~ıı· -. "'~I İZZET BENİCE 

111 J\ıııerika c 
•da!ci M u~~urreisi adına Ro· 
~a teıı.:k"ıolı~ı nıülakatı ile Av· 
llt \\'elles erıne ba~lıyan Sum· 

llı~el;ıe de·· nazarı dikkati celbet • · ;aın di 1 ha2 .. ı e yor. Bi:r sulh pro
~n ~ aınak · · 
• 1 fere l' •tın mi, Almanya, 

tı~i a1ın 'k ransanın sulh tek\ifle
)tn· 8 i~in · llt· 1 intiba -~"·yoksa Ruzveltin 
i . lllı~ind Pk munasebetilc Cumhur 
iı:n 11\i do~a ~!~asını temin etmek; 

ıfaı, •dile~ ~gı sualleri üzerinde 

Müsteşar Velles 
Bern' e varıyor 

Alman gazeteleri Velles'in Berlini 
ziyaretinden hiç bahsetmiyorlar 

~Pa •ulh ııycn bu zatın Av • 
ikatte b1.•nu kurtarmak adına ha- l 

._,la ı ır rot 'f 
h; ~ani ol ~ a edebileceğine 
~,' ~•kkat ~~ad~gınıız için büyük 
ttınde d alaka ile seyahatin 
lıı, &" urncak değiliz. 

de d -~ndeki k . 
h •f:islb.· anaatııniz bugün 
• ~kd•c•ku:ş değildir. Avrupa har
"' ı; h ' •onun k d ıuı t, arbe b 8 • ·a ar harbede· 

arı kiııniJese ebı~·et veren mev· 
~~u kanlı ho ~ tasfıye edecektir. 
laı SUih l'ol .ıuşmanıb önüne ı&. 
o\t 'naııııştıru {le .geçmenin imkanı 
tıı llıanı·an 1 • ngılterenin istemesi, 
du~~ahis ,.: ~;:;rınması dahi mev· 
oı- •ıııaz \' ıa oha yine harp 

n"n hed .• 1.aYından fırlamıs olan 
· ... ıne ·• Su •zcc, ~ .. ''•rınası şarttır. 

haı"'.ner We~ıu~. haberleri içinde 
.. ta • . es ın se h t' d "'• . lllgıJiz t ya a ın en, 
)a/)nde Uçın °YY•relcrinin Berlin 
\;ı •.•tinin p as.ından Alman tay
lab~ıı, olnıas arıs havalarına ı:ele· 
bıa •lbahirj~~dan, Yeni beş Alman 
•ld 1~lldan S •n batırıJmış bulun
ı. '•ı •· , 0\·Yct F' h b' . 
<lltiliı ~n Şekilde • ın ar. ının 
~at . ll8Jı.- . n daha zıynde 
t,,11~ttıi;j nut~e N~zırı Çörçil'in 
-Utk'k olan k un bıtaraflara mü· 

Unda ,ö .;sıu.ı.dır. Çörçil bu 
b:-.. l e demektedir· 
Uliin '1ı· • • İngT . ' 

ııı,4 Unlard 1 ız hıikumetinin 
tııııdolnıasına lan usanınıya başla
~a h •r. llizzaı ıanet etmemek Ja. 
olar aştadıİn. hen de artık bıkrnı· 
•it ~ı. kaydc~un.u da tereddiitsiiz 
her v Ukaveıeı e~·ını ki bilar aflara 
ln,, ~ hilk;"

1 
•rın tefsirinde reh • 

ıı nı llıiit~ı hukuki ukalalık de«il 
ti,, ~•hin ı:en~alar olmalıdır.• ~ ar/' . .tidecek ~lenıes; ve artık ne· 
YQk .. ''.nde hu .. m~rhaleye girmesi 
lir.~'} elıeın so~un ,.e i~aretin bii· 
'"'• n .a~1] 1 ~. 0~nı.~e~i o.lmak gerek
ht~ hıtar3 fı kı, Inıııltere icabına 
"' nda arın \•az' r . . t>cı t•şebb" ıye mı tayın 
la;~ •lerd0 lı"k~s almak ve bazı 
•ıı;~~ar ~e u .. u~nleri kendi nok· 
ltı~tıı ''e de n:ıulahazasına istinat 
dır, ~\·i he. af~lnıektcn ihtiraz el· 

almak kararında-

l:'l'EM İZZET BENİCE 

S~lda Amerika ıiırl;iye Nazın Kordel Hal, yanında müsteşarı 
Sumner Wellcs 

Roma 28 (Hususi)- Amerika 
Hariciye müsteşarı Sumner Wel
les bugün Berne vasıl olacak ve 
İsviçre hü.kıimetinin misafiri. olr.
caktır. Müsteşar federasyQn reıs;, 
ve !svicre devlet adamlarile gö • 

rüştükten sonra yarın akı;am Ber
line hareket edecektir. 

Welles Berlinden s.onra Faris ve 
Londrayı da ziyarPt ederek tekrar 
Romaya dönerek MU.s-Olini ile bir 

(D~Yamı 3 uncu sahifede) 

Bir Norveç vapuru 
bir Alman denizaltı 

gemisini batırdı 
artık İngiltere, bitaraflara karşı 

müsamaha ile hareket etmiyecek 
Londra 23 (Hususi) - Çörçil, 

Avam kamarasında çok aJ.'kışlanan 
bir nutkunda, harbin ilk dört ayı 

ıçinde :\lmanyanın ;ı;ı ıa.htelba -
hir kaybNtiğinı. bu ct .. tahlrubahir-
1l'rinin yarı.sını tesi..ıı; L~ttiğini söy. 
llııı~lir. 

~ENi T ARtHf • ~EFRIKAMIZ Çörçil, bu ınüdo0t z~rfıncla Al
manyanın on Yeni tahtelbahirdcn 
fa"t:a.sını hi7nı('tt' .:;ık<:ır~mıy uca 
j!ını zannetn1c~tedir. 

o 

Hatıratı 

~b8de~ l'ahr Yazanlar : 
l:ıt'l'ı;;ttitiıa Cevdet Reşit 

YULARKIRAN 

Makedonya çetecileri, bir İn· 
eiliz konsolosunu neden ve na· 
sıJ idama mahkfun cttiler?-

1 Konsolosun ölümünü duyan Ab
dülhamidin Yıldız sarayuıda ge
çirdiği buhran .. - İngiltere hii-

l 
kumeti bu hadisenin içyüzünii 
soruyor! - Reşit Pasanın çok 
miihim izahatı - Ferik İbrahim 
Paşa: Jandarmayı ıslah etmeli! 
diye kime bağırıyor?. 

Yakında 

SON TELGRAFia 
okuyacaksını 

Çörçi! demi'itır ki: 
•-. Yı!başıııd~nberi her iki ta· 

raf büyü bir faali:--·et sarfdmiş
lerdir. Önlirnüzdeki aylarda Al -
manlar yeni lahtelb.:.hirleri faali· 
yete seYkedeceklerd:r. Fakat İn
,g!liz teLg-Jhları da bunlar1 mü~s -
sir surt:~te ta;.;.ıp L~ecek hu~usi 
ya,pıda ~em!ler in~a t·tn1ck:cd:r. 

Kiınuntı~vvcliıı i'.k güı~it·:-iııde 
Nclson kı·uvazörü bır mayne çar
paTak hasara ugrarnıstı. Bu. son 
günlere k~dar. yanı Ber :in haber
dar oluncıya kadar gizli tutulmuş
tu. Fa·kut şimdi Nclson kruvazörü
nün tekrar faalivele geçmek üzere 
oficlı.ı.ğunu söylemekte bis gtirmü
yoruz. Kuraus ve Ruayal Uk'dan 
maada İngiltere büyük tonda harp 
gemisi kay~tmem · tir. Yakında 
anoclern beş veni kruvazör hiz • 
mele ç>kacaktır_, 

Çörçil bundan sonra bitaraflara 
hitap ederek demiştir ki: 

Bi1aTafların yüzlerce gemisi 
b.attı~ı ve bin:arcc bitaraf gemici 
öldürü dügü halde, bitaraflar vine 
vazifelerini yapmakta büyük ;.,üş
Jcii][ı\ çıkaxmaktadıt:ar. İngi:iz hü
kumetinin lbu vaziyet karşısında 
nihayet bıkkınlık getirmesine hay
ret etmemelidir .. Artık ben de u· 
sanmağa başladım. Tereddütsüz 
söylerim k.i, bundan sonra muka-

(De,·aını 3 üncü sahitede) 

Milli Şef 
İzmir Beiediye Reisini 

kabul etti 
Ankara 28 (Hususi muhabiri -

ırni2den) - Milli Şef, dün a-kşam 
!znm- belediye reisi Be!lıçet Uz ve 1 

Finler Şimal cephesinde 5 
kilometre geriye çekildiler 

Almanya'nın tavassutu tekzip ediliyor 
refika.siııı kabul ederek yemeğe A 
·a1ılroymu.;lard.ır. Behcet Uz Milli rı---~~·-.c 
Şefe İzmirlilerin tazimlerini bil
direrek, kendilerinden İzmiri şe
~e~endirmeleri ;stirhanunda bu
l!ırnmu.ş \'e fuar hakkında mallı -
mat vermıştir. 

İzmir vilayet meclisini temsil 
eden heyet azası da yarın Başvekil 
tarafından kabul edileceMir . 
IM.ILL1 ŞEFİN TEŞEKKÜRÜ 

Ankara 27 (A.A.) - Rıyaseti 
Cumhur umumi kfıtipllğınden: 

Reskurnhur İsmet İnönü, Hal
~vlerinin sekizinci y:ldönüırni 
münascbotile Hıfn<evleri ve parti 
müm~SSillerin<lcn aldıkları kut:a
ma ve bag .. ılık duygularını b.ildi • 
ren telgraflarc.an çok mütehassıs 
olarak kendilerine teşekkür ve 
muvaffakiye\ leml'nnilNinin ıb • 
ıa~ına A.ıı::ı:do1u al 1nsı ı memur 
elır.islercfir 

Bomonti bira 
fabril<ası 

Satın alınması ıçın 

fiyatta uyuşuldu 

' 

Mdsuh bomonti bira Iabrıka 
sının satı:J1ıası iç-in 2~n·.ar: z,ın1:ın 
yap?an, fakat yuksc-k fiat :s'.cnil· 
me~inden dolay1 kc!:)ilctı müze. ke
relerin bu kere it:ibfla nclıcr:,.n
din-i. e.ski t,ı jebin varı.sı k:.ıd::d blr 
fiatla uyuşuldu::,u haber \'(:!"ıl1nek
tcdir. Alını satım mukayclesı im
zalandıkkn sonr3 bu fabrikc.nın 
;ş:etilmcsı sure\ilc şehnmizdc bi
ra. buhranı tamamile ônl-en..m'iş o
k.bHccoktir -------

Belediyeden Ankaraya 
gidenler 

Dal1ri\'<' V •kitlttile tcm,.s el- 1 

mek üze.re Anl:araya gitmiı;; olr.11 
belediye reis muavin;crinden 8. 
Rifa1 Ye-~al ile BclNJ.iyC' iktı~i.t 
miidürü B. S~ifct Scer bu sab•h 
~e.ıhrim~ze ciönmüşlPrdir. 
' 

Sovyet e-lçisi 
Ankaradan geldi 

So\'\'Ct oj\ lik e "'is ~1 Tf'~11tirf 
bu sc.ı~aıhki c·ksprc·sJe ~A..nkara<lün 
şehrimize gcl,10istir. 

Ki SACA 

ilahi Asım! 
Hu...,3 n Kuın('.a) 'ı, bizinı Asını 

Us'uo ınii,trar adıdır. Buna nılis· 
tear adı .. deıncktcn zi~·ade ikinci 
hü,·i,·rıi. clcr.1ck dahr. doğru olur. 

Fa.kal, bu ~ah'i" et teaddüdüııün 
intikal csnasındn nıuhatap tanı .. 
ınaınak , r karıştırıuah gibi bazı 
kusurlnra ;vol a~tığıuı güri.iyoı·uz. 

Dün. kcıHlisinde11 hahscden biz
ken, o bugün .NancnıoJla,. Ja ce
,·ap veriyor. 

ilahi Asım .. Ben sana nasıl böy· 
]ece hitap ehni~·c_,·inı ki önce ne 
konu5tuU·unu, lJminlc konuştuğu
nu, Hasan Kuruçayı'nın \'C Asım 
Us'un a\·uj giindc ayni nıevzu üze
rinde 11e dediklerini hcniiz biri • 
birinrlen te-frik cdC'nıi~·orsun?. 
Naneınolla nerede, erendim ne· 

red~, ben nerede?. 
Bunu bir başkasına nakletsem 

ya hana. ya sana: 
- Atclıi kablelmiad hastası der, 

çıkarlar. • • 

J. 

Şimdı huabe ye dönen Vıborg şehri Ye tarihi kuleleri 

P 0r.s zr. (Jlu. usil- V hoıgun ha..<O'a garn müntehasında ve Vi - muharebelerden sonra, bu lima"l· 
cen h: nda vr şa kında mll'harclJ,.. bong kovıındakl adaların cenu - dan 95 kilmnetre !(eriye çekil'1li~· 
ter devanı vm<k1cd-r. FakM Fin- bunda (buraları donmuş bir hal· !erdir. 
Jeıiıı ınıı <aH'Tl ln.n ,-,sJıxJ y - dedır) biribiri arkasına taarruzlar- Ruslar, V'lıorl!" dnğru yol aç -
pı.lar! fe<lak~rl,ğ de.1!'mh·cccl( n • da bu\;nmusl;ıroır. mı:.k için cepheye 200,000 k1';i yığ-
den koı'1<u1n:ait!a<lır Pet.s:ımonun cenubu ş:ırkisinde mı:;lardır. 

Rusıar, '.1anııeı•1•ei-.\ı.,.tıı. n l•ıl- de Finler bütün gün de\·am eden (Devamı 3 tindi snh!frde) 

SON DAKİKA 
Irakta müdafaa 

h~zırlıkları 
KabJP 28 (A.A.)- Bağdaılnn 

Mısır matouatma biJdi~ild>ğır.e 

P'ÖfP hal"hc.z,rda Irnl{ hi.ıkün1rti 
rnen1't ke ıı nıudafEası ı~·.n :L'd -
birle· r,ln" ·'-ta iır Askeıı prı:ıgra

mın t<.ivDl -..:.-n ı.:ı.:.n1 gc en talk;: ... 1 
satın ayrdah .me~ :". temint·n Jnuh-

Türk gemileri ecnebi 
sularına gitmiyec k 

Sularımızın haricinde bulunan V:-1.

purlara geri dönmeleri bila!ı-Hdı 
Liinan reısı busabah Ankaradan rtel 

~ 

('i',ıı-t.J ~ Ü»C'r' "'<el 
•cl.f .<'zarctlc.-i btitçclcrindcn pek· _._ı<;,.,_..., .... ________ ııiiii.,.iııııİl ____ ..,.....,,....._=-=--~-

lüzu'.c- u ol'~,.,.,~ masratl r c k.ı- ÇERÇEVE 
r:lrr:ak:<-dH. 

D"!: c'hJttt"1 hiiklr" .. l: nıai:a- n, ı ı• • ka ve sa zaların<la ve ı-v, r · de tei< rgü \'e r'"'° 1 
sac bulunan kim:;LlC'rl me\·cut stok
lç,r ı::::ö.:.tr'"ftı b:r cı:tvellC' mi1li mü
dcı.filı. komıt(·Sı'!'" c ınür~c&8t etme
ğe la\ f'' et "f" i-.:1..:T 

• 
italvan, .,. Alnı an 

amelesi 
• • 

geçınemıyor 
fü,..,;ı 28 (Hususi) - Vcstefal

~·ac. ... rna le.: ocd: .annda çoJ11ınak 
üze Aln,any""" gönderilen İtal

·an <ilnelt ile Alman amele arasın· 
da bü)1Ük arbedeler 01•nmslur. 
Sebco. İtalyan ameieye verilen 
);yccl·kle in bol ve n1ütcncvvi o~
masıdır. Bu yjyeceklcrin İtalya • 
dan sureti mahsusada gönderildi
ğini bilmiyen AJ'man amelesi ara
sında adeta isyan ~tır. Sü
kuneti muhafaza iQin A. S. polis 
teşkiliıtı faaliyete geçmek mec· 
buriyctinde k~lmıştır. Alman a -
melıesı ile İtalyan amelesinin ça· 
l!ı.ştıkan ocaklar ayrılmıştır. Al -
man amelesinin buluıı.duğu ocak
lar AJman pofainin nezareti al -
tında bulunmaktadır. 

İtalyanların çal:~tıkları o • 
caklarn da sükiıncti muhafaz,a için 
İtalyan )'.l<}lisleri gönderil:miştir. 

İtalyan amelı;sinin miktarı on, 
on beş bin kadardır. 

_(Diier haberler S iincıi ublfede) 

Snkalıını me~tlc yaptılar. (İk~ 
dam) da o,man Cemal ı:e A. 
Şekip. (\'akit) te imz"'ız mu· 
harrir, (Politil.a) da Fikrtt Adil 
,.e (t'lııs) da :\'uı·ettin Art:ım 
sakaluna clnttı .. 
Osınan Ccnıare kal•r&a ben 

ÇcınherJa~ n"in yerine gc(·ıueli ~ 
;)' in1; iınza!-tız muharrire göre ~a· 
ka!ını 30 ınC'tro olınalı; A. ~e· 
kip 'c sorarsanı.t 30 nıetı·oluk ~a
kala bir torba lazım; hele Fik
ret A<lil'iıı ka' lince, acizleri ev· 
\·clil herhangi bir~cyi uyrlurup 
sonradan onu tatbik ettirecek 
kudretle bir adamdır; hele hele 
Nurettin Artaın dostuna, hoca
sı olduf!u de\lct konsen atuarı· 
nın ınaki~·aj ıniitclıassı.slarına 

miiraca-.ıt etıncyi ta\'si:yc et • 
mekte. 

Espri... Espri kıllıj(ııın kıran 
girer mi hiç? Espri, kıtlıkta bol· 
luk anedcn bir cevherdir. Şu 
kadar ki isimlerini saydığım 
arkadaşlar. san1İl11İletle SÖl Jü. 
:yorum, esnri:'-i kıtlıktan kurta
racak ,.e adi bolluktan koruya· 
cak lu~ mette kalemler ... 

1-"'akat benden ne isterler? Ni
çin l'ikret Aılil gibi bir dostum, 
beniıu ı;;:airliktc en ilerı ınerha
lcyc \'arıp li3hinligl' gc~tiğimi 
sö;·lcr; \'e Nurettin Artanı gibi 
bir arkadaşını. bcnı tcvo:1zn ya
rısına çıkmı~ olnıaklJ suçlan • 
d.ırır. 

Benim, e ,-a ,.c hRdi:srleri ka
ba (dogme • nas) cerçev•leri i
çinde haJl'etmekfon şiddetle ka
çınır mizacta bir kaf.ı taşıdığı· 

ını bti dostJarınt lır.rJ~ı~tt.:u ıyı 
bilir. Ileıu .. c c~~a Ye h.- ..,t:l ... ·i, 
t•lc afınır ~hnın;-11. bti".it f\·ı· en 
t~bih böcc!ll~ri gibi. i.l "h, n~i 
r:nıtlak bir i<lrlin kur!;;ı!. ıl ..... l'"· 
rar ('clanet.:clcriniıı lt:ıp;.ı,..ır.ı in· 
d:rirlcr, iflc.·ı·iıoe ktp.J.1 .•• ~r Ye 
hii~hlillin g()L<len siıiıı.;lrr . 

liu hf-)~·)e, bu böyle aııuna, 
belli ba~h hiiclisclcrin betlih::~lı 
n1l'ıı lıa \ c ınan~:,bını ~örınt-'" "e 
akış tarzını takip edchilıuc-!" gi. 
hi bazı ht:~alıa da~ :ıiı hUki.iın • 
Jcr de yar. Siv;tsi sahada hütlise· 
lcrin thi:liinılcriqi ı;özcbilınel< 
di~·c ic-iındP hi~bir ihtira'i ta~ı· 
n1adığ-un. hunu ikinci dcretrde 
bir ;._ bulrlui!uın halde itiraf c· 
dcriın ki, bi:ıim n1cn1lekcttı• reh· 
berlik taslı~·an bazı körlere: 

- Hist, dikkat el, burnunu 
çarpacaksın! 

Dcmc.ain ze\·ki nanıına ar:ıda 
bir politikaya karışıyonım. · 

O körler ki ri,·ayetlcri her 
giinün ak.-aını ~:alancı ("ıktığı 
lrnldl.', her "iiniin snlıahı çalaka
ll'ın al O}nalmakta 'e balcıktan 
J:?:Ôzier•lc ııflra bakıp \·eni rİ\'a
,·etlcr -;a' ı.rnı::ıkt:ıdır. 

nen iiç be~ hiikiiın verdim. 
iki üctinii znn1an a~'llıle ~er -
cckle tirdi. Zanınn, t..,,rıyc ka· 
lanını da 'iizde 3 ıiz gcrçcklcş
ı irincc, dct,in isimlerıni say • 
dı~ım do>.Hara aksakalımdan 
birkar tel göndereceğim. Gii • 
ıniişten gelin telleri gibi birkaç 
tel... 

1'ECiP FAZIL KlSAKUREK 
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İSTA..'liBl'L HALKI 

VE SİNE~IALAR 

İstan:bul halkı, gnl.:ha, yemiyor, 
içmiyor. sinemalara kxışuyor. Çün
kıı, neden, <!ersentz. ~<!birde, har•l 
tıarıl yeni sinemalar yapılıyor. Bir 
ı;pıı: mı:sraf ilitiyar eı.llierek vücu
de getirJen bu ~Jer, toıbil, 
kaunacak ki, açılıyor. İstatiS!ik -
lcrdc, İsta~ul ha'kının, her yıl, 1 

<ldıa ~ bir fazlalıkla, si~..ra 
!karşı ra,l!tıetini arttırm:ı:k'.a oldu
ğuıw l!'ÔSte~r. Tevekkeli değil, 
a ti&t apı'ı. a·rtiıit .r l{itıi ı;-yint>n, 
~n. oturan, kı:.lkan d~Jikan
lı'ar, gene kızlar ~,dı. 
E\'DWİ KIZI 

Kl.'YUYA ATMIŞ 

İz:milte, bir delikanlı, sevdiği, 
µırlan.ta g(1bi güze'. 16 }'aışıııdaki 
genç kızı din dai bir h.yuya at -
rrıış! Zavallı taze ölmfuş!. 

Va<lıışi ruhlu delikanlının buza
vallı k.;,zı se~ besbe!li; çün
kü, in.san. sevdiği;,,; nasıl 'kuyuya 

atabilir. ı 
İilmı.ı:ü tariiıiıı<le veva efsane~ -

rindek.i, YUSufun çölde lruyı;ya a
tı!dı,itını hatırladırr.. O:>u da hs -
kaııecak atmıttlardı. :Maifmı ya. .. 
Bazı kaynaklar da kuyu hikaye -
sinden lıahse<tınezler. 
DOKTORLAR VE 

TIB CEMİYETİ 

T>p cemiyeti geçen.leme kongre
ı;l'.rıi y~ ... B~ dolııtorlar, bu 
cemiyetle a-liıikadar olmayor, gel
~r, aza yaz>l!ıru'.)lk)r, aidat ver
miyıorlaı:ıruş. 

.!\(yol, a;da.t, yani para verilen 
yerde dıcıiolı:>ruıuıe işi var?. 

Hepsin.in İ\1İı !başından, llljllllŞ. •• 
All.ııl:ı arttırsın, QOıtu, yemek yo; -
lllleğe -&it buJamıyoriıor, o viz&e 
tııtııı;;l#ııwlen bu vizite Ufısilatına 
mekik dokuyorlar. 
Tıp cemlyelıioe, ~"" lı tdıt.-m aJA... 

kasım çelanelt için şu lı:af'an ver-

me.i. Her içtimada, her dolctora 
lıır vizıte broeli tediye olunur!. 
1'1\SRETTİN H A 

E BİR. FIKRASI 

Doktıodardan baihı;ederk.en a:k
lıına. N Qsrettın Hocanın .bıic fıi<ı:ıaRı. 
r.• w. Yazıvereyım. Fıkr~ vakıa 
QCkm~ur: 

Bır .ırJ . Hooa havttza dü;:.müt; ... 
:Boi(ul caıt ... Çtrpırur, d=muıı!. 
~ goreruer h.emen koşuş -
muşlar, ha\'uzun kena"i'ln<hıı Ho -
cavı çeıti.ıı çıkaıımak içın bağırır -
lannı.ş 

- Hocanı, ver elini ... 
Hoca elin· 'b:.r türlü vermczınlı; .. 

Su rn içinde bata:r, ÇL~ar, yine e
.lin.i vermezmiş.. 

. O sırada, Hoc:ı.y ı ya.kından tanı- ! 
yan birisı :koşarak imdada yel!iş
m iş... Bakmış, Hoca bol(ul&ealk.. 
Hemen k.o!unu u-za'.mı6 ve ıbağır
mı.ş: 

- Hucam, a 1 elirnı. .. 
Nan-ettin Hoca W!nlen eli c.µp. 

di~ e ka.ı>ml'i ve OOğulma.kıtan k=-
tulmuş!. · ı 
HEL')EY .iSMİLE 

M "'SEMMA CI.SA ... 

Gaçen gün, iı6t.at Necip l"azıl, blır 
yaz.wıııı!a, aŞirlı:el:illlııyrie• dfu 1 

c.Şirketi t;er!'İye• diye !l)ııfıııediyor- ı 
du. Üetadın 1ıu fiıkriııde haklı~ 
obnadıi!>m rr,<ipalra$" edecek de -
ğili>ın.. 

akan 
1 1 

eynekntlel mfisabakata 
ra iştirakimizin hazırlığl 

başladı 
Ş<i?ri:mW:l e c umartt"Si günü baş

lanWıcak olan Ba:lli>n ~ mü -
ııaba'kalerına i:oti. ak edecek Bal -
kanlı r.:ıdMiv:ınlar yannda:.'1 :ıiılıa-

rerı şehrimize ~cg:? 1>aşlıya -
caklardtr. 

Rumen ll(iircş takımı. da cmna 
,ıı"..nkü vapurla Kösl.:>nceden gele-
cektir. ı 

Bu ınü;.;dıakalar nıı.ina"'3betile 
sehıi.mtzıde güreş kongresi de t<>ı>
kınxırktır . 

Di_ı:er taraltan önümilııdekı :zy
ıard~ Bel.kanlarda ya.pı.1'8Cak bOd' 
bov'lelmilei i:tsildet mi.i5abakasına. 
bisi>kletçileriııri2in de b--fuoak et -
meleri kan.rlaşt rtl,nı:ştır. 

.Baş.vekillet beden terbiyesi ge -
nel 01.rektvrİ~ bu hususta ic"" 
eden haıı:ırlıklara b.ı,.lamışiı.r. 

E7.<;\imle be>y-nel.ıni:lel bJ1Sikiet rnü
s oolı:a.lıuına g:ireb'J.ı:ıcek 'cıisiltlet

çileriml>.ı r.eçmek illere 12 spor 
mm.takası a.rıuıtr.da lıe$ hafta de
vanı edıtts olan btr bisiklet tur
nı.wa.sı tertıp ey'lem~r. 

T~ kaıı:an&ıılt.r ni6aııın 

7 sinde An:lı:arııda y ~tlacalt 01811. 
'bir tamJif ~ geı;e • 
celderdir. Ba taımıtı.. scr;iı!enler -
den tcçkil e<l11eoek. olan Türle -bitsik.
:ıet taıkımı da beynebiJıei müsa
~memlıeılııetıım temsiıl. {r 
~. 

ıran 
lu 

EifıZlk - lr-an hattının 
etüdii dün m-Onakasaya 

çık:arıldı 
Demiryo!l.ıın.ınıııı İraa J>uıdAG!u

ıaa ula~ıhı:ılmuı · bıiR i.lnmM ~ 
faa.'ıi \'.ete ~işfü. 

Ezciıoınle Nafıa Vcltfı.letı bu .işin 
ettidü:ııü dü.1 miinak~l<Va çı:kar -
mı:tıtır. 

Bu nıiinl>k · a ile E1Jızık - İran 
hudut batt•r.m Uiknben 100 kilo- 1 
metreden ibaret olan Eüı.zıg - Palo&
"'evhviran deresi ~mın etild ve 
aı>Bkıısı-"On ~ yapt!a-caktır. Bu a- J 

rneuyeye 70 bin lira .s:ırlo1unacak
tır. İş imümii2dei<i aı.Y in 12 inci gu-
nü ınüte:mlütlere verilıeee!.f.r. 1 

--ooo~-

Zonguldak mebusu 
1-Iüsamettin vefat etti 
~ldak meb'uılıu HUsıınıeUıiR 

Okan A.ıı:kır.rada ha:ııt2len u-aıI< ve
fat ~ir. Merhumun cenıızeai 
e\-ve}ki gün Anlıarada Hacııbay.ram 
camiindcn mezrıdn:~ kaJdınlm,ş 
ve c~ nıezarWi"'° JIÖm:Ö.l.mlit
tür. Medıuma AJıbı:hlııın mağhnıt 
eliler v" kec!em»e ailesi..,,., ~e&-
lıerimıri ..ıınarn. • 

lngiJiz imparatorloi 
Şehrimizde kaç radyo nun "idaJlllı• 

ady 
el eri --

• a 

abonesi var ? o 
B 1 

Yazan: AHMET ş'i)J{ll . 
u pazar, güneş i tatil :'iminden ·" 

iıttifııııio ederek açıkhavada uzmı Son ıam:mıarda şalıriıni.ıxie rad- Münih suikastındıııı so;-ru 

Taksim bahçesinin 
havuzu 

bir yi~i!ii.' yaptım. Yolum, ak • ~~~b~~~~ lerin nııtııkları hakl<ıJl:~o 
'l'!'lla uvgnı, Taksim bah{esi önit- her cm ~en ~ tica.- tumluk muhalua e 0 
ne dü,tü. ;\) lardaaiteri aali ..,_ Führcrin nutuk söyl.,YİP '.; 
d l 

.....,.. re!!hanelerlıııin veni ıBpari.~lerl pey- P"'l 
a o IUI şehir 2~7inost:Mn hiç ol • dcz.pey gelmektalir. yeceği ve söyliyecekS• ile• I"'. 

nıezsa dışar .dan. bah~..eslni d., i- Bu tez"l'<iıl d.iğel' oe!bırleri:ıniızde mahalli ancak ,on dıık ~ 
(İnden. görmek hevemoe bprl _ de -"rülınekted:ir. Ezcümlıe daha luyor. Gecenlerde n~ 
dnn. "'v Almanrada iktidarı el~e 

tinkaı; nl evvel 25 - :W bin arasın- uııl' 
itiraf edeyim ki, bu gazino .,. ı.a da olan umum radv:o arboneleri yedinci vıldönümü ın 

bahç il~ s.ehrin lüzumlu bir nok- nutuk söyliyeceg· ı zaırı. Jll•. yekunu balen 7t!ıiıı<ı bal'* olmuş- il r • sanı gjderilmi~ür. Umanın, ) alun- deki yabancı gaıptec e ' 
da ikmal edili , halkın istifade<i- tur. nezaretine çağmlarıık •fil 
ne arzoluour. O va1cit 10 bınden M>aret bulunan !ere tıkılınL•lar ,.e Jbtlf. < 

Yalnız, burada, kendi zevkim, ııeılırimız rad,<o a:bonelerin:in sa<yı- ııoyliycce~i salona ı:iıl.in<; V 
kendi görüsüm~ göre, hnt tt:ıakki sı d;ı ~ü.n 33 b.ne yük.>e'.ntlş bu- nereye ~öltinilduklcrı~ddJ' 
ettiğinı bir iki noktayı ~·n mıadan lumna'kı:.:t..:::.__,,00.....__ dar edilmem'şlcrdi. B~. a 
gerenıiyeceğinı. parti~inin yjrmin i lıld<>!Jf.li 

Bah(rnin o.rta yerimle brr havuz Çatalca ve Kartalda da nasebctile d" Führer al' 
yapılmış .. Gaıtİnnnmı altında da nutuk söylemisti . . ıt: 
bir havuz ,·ar .. Bana göre, dışarı- siper sığınaklar Bir hulasası gıucfr•cr;; ~ 
dal..i tavuz tamamen 1 i-umsuz ve l:ırında ı;ı)lau bu nutıık 'r. 
(irk..iııdir. Binanın eltınd · havu- Vi.l.a.ve>i'rnizi.n belediye bud.ui. • heıicf ,.e gayclariı.ın ~ 
zun bütün orijinalite!.İ!.'i, &Welli- lan daolıllindeki 11 ka.:a..ı ile be- naz.aran, bir.ız daha 8~ . ...,, 
ğini, uametini kaybetti kte4ir. led:i'.Ye hoou.t•an harici.ıırldı:i İstan- maı;ından bı.~ka yenı ~"-1-ıf 
Bahçede de ikinci bir havııı yapıl- bul vili'l"'!tr kaza.lıanııdan Çatalca tur. Bu artı- ı da tabii ı:eıı 
ması :oamretinı ileri süıeti mimar ve ıu..ı-tall'l nüımme si >er -~ Çwıktl 1J33 s~nesiJıdcnil<İ 
her kimse, doılrusu. zevk' i be - nak i.n;.>ı!lt lcararlaı;tınlınıştır. gün artmaktadır. F vt 
ğenmedim. Bahçe büyük ol a, ga- nutuk üç kısma nyrılıt' ıl 
zino bina.•ından QOk w:·•khı. bir Tacir birlikleri 1-Evı."ela H'tfor, 191

4 
.. 

ayn lı.ösooe, bOyle biT lıavıız yapı- !undaki rualunı nazariY~1 
1 ,.. l d larak başka bir ko.ıı.ıpı>&ioyoa vü • Tacir bl.rl>klcni. teşkili ve Uca - teşr.m et.nıistir. Hakikt~ ~ A 
.i.\..Oy er e seyyar cude getirilebilirdi. rette ~ın menolıınması. hak - bir ınüuo<ebcti ol~ .• 

·--o--

n· k _,,, h kı;ndalıi anuı:ırda me<1.ı::ut hüıküm- 19Jl 
sınema 1 arun onu.i &YIUU'lU bo~ !erin l:ı" m'nkı.i ;a.,"·aca R.......;"""' riycye ı:ör.,, Alman:va ,ıl-' 

İBtar.bul .... ,.....,,.. ı.."-'-'Ll~...;-A bu ilaTe havuz itin, kimloilir, ne --- - ·1 ~,,~ ık mağlup olmaıııuı d
3 r~ 

._,..,... _,,,~ lı:a.1ar da m;ısrtrf y-.lmı•t:ır. bul.UiJrluau Ticı.ret Vekilieti.n.:e on do"rt prcnsipı'ııc in•n1~,,M seFli ~ isbüdeli ftlını1er P\eril- Taı<sım lınh(eııhıd; h?~l.L"NI gı't- Wbrt 01 u..-ınıııştur. Vekiılet bunun larını terkctıni ;tir. fi•;··; 
ınelt i.i%eıııı ...<ı~ ı..:;...,,,;rna .. "'..._""'il · .,_,_ İi'Zerİ'nıE •;aıcir birı::atleri• teşklıl. C>- , • 0 e ..__,....._,..._ nuyen ı.ouaci birşey de aptesha- ııuınyanın 1914 haroı.rı ıtlt· 
Sf!YY&r ses.!.i &ineme .ıııak:iiııt<lı - nedir. Gazinenun b>nL>ında veya lıınması için yeni bir kamın pro • olduğu tarilıı bir 1,,1ı.ık• p 
hnıt!m.tg'l bzar1ııştıam-1ır. llnünd turan · jes ıhaızırl:znıstır. k J1l.I 

Y aln111., İslıııobldı:ia, bıer miiesae
senin, ismile.müısemm.alınmıı ap 
etse, lw.limiız nice olıır?. filrılolı: 
müesseeeler, ~ düklt<ln
lar, l(a.ZElteiıer, ~. bil'lilı: -
ler, b&lllQ ılJlilır;dt iıııspniar mm cı.
ğlştinMlc medıariyetinda kalır -

lar .. ILr de iıek ..... ki, mS: - '-;;:::::;::::.:;=======:::-! ıt.eplerdeki yeni terirmer Rfbi, ~ 1 
hirdeki. böUlıı iıı>rlha!u, t+cl"br- 1 KÜÇÜK HA.BE R L E.R 1 

. • e o ınsan apteNum"'fe Bu y>eni ı>roied~; ticaret binit_ 2- Nutkun ik.inri ı5 f: 
Bu~ iki tanesi ı... llrtP (Jk•nları göril)'or. Bu lıela !eri t~lıne dair hü.!ı:ümler bir say muahedesi hak!.ıncl.'.'.ı~. 

men ahnacal.."'tır. 1"lzirandaıı. iti- ltahsen.i:n bir başka ""·-ine ;., · nedenberi isitileu s(ızle>~d'ı . 
d araltm.ia _......,, arava ı:ettıilmekte ve yeni vıni - d 

ba.:en e sıeqyşz mp~ hlımıd Y yapılmalıydı. ..,..+6 ""'re .aen;~'etiJ:m-'•...,,'-. bmm bir ccin.ıvet• nd ~-.;ı 
'·---ı.w. """-- ı,::... ,ı,,ı 1 ;;ılı: - B"- .._ JÇ~ ,__ ,., ..,.. ~ , otl'~ . 
.....w;y...-- A..,, """7 -· " -- ..,......, •U görüşlerime, müte- Mezkur )>l'Oje Bıiiı"fü.k Mili.et Meo- kilı:atte bu, b:r cicn)·et b~ * Eae mısı' kxrylıı ·bu sene l=ır. ltasıııslar ne lnıyururlar?, ''-;~a -·'-lıınm..ı. ,..,_ .,.,....n-_ bazı maddeleri ağır ol•1~1ıı! 

mabıpıfilnden ulalan 1ıütü:nieriııni ın'"'AT FEYZİ ""~ =•""" mı. ~~ ·"""'~ muahedesi idi. Fakat 1 '1 .• • ....., lerde Başvıeki.lete verileco;k.tir. ,,. 

!:';::~.~!~ Talebe azlığı doiayısite .. -;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.. manyası ağır ve ha!~;ı; ~ ""' 111 deleri birer ikiser dei!1; cıi' 
3 milJl'Oll k1io tütiln sablınıştı.r. Şelır'.<mW:lela bususi m~ı..+--ı......ı.... 1 ima dünya efkarı ıırrı11 ·...ı 

* 
EY'\llllke ........_.._ ' . =uq.ooocı~ Bugün mııııtıiltı<!leıııden it..b&ııen· 11------------ ı ııı!'"· """-~ ~'al ekıt'fr;et okdlann..>n v~ • 2 ,._,,,,.,.. .... ..,_,__ · ı · f f ff H A sempatisine mozhar o "ı ~ 

l<l · ÇllMll kıılı--:re ilave olııraı\ nin tettdkiııe tfıeıtımht.ıe ~ ""'J- ....m, lrs.c!e.'l z A K say sistcmjnin baks.ıı 0 ~ ~ 
Ziraat 1-lmsı yeniden 15 bin olumna.lctadrr. Diğer t:ıralltan ~. Dan1galı Kadınlar • deleri olduğu gibi, çok b' 
QlrVal katrYe deha ııeWtmiştir. dikıpasada bir an9 nıe!ctebo ma.1.:i>- Bette Davis'ln + Siııemahırında ..ıyni zamama muddeleri de vardı. 0? d1~1ıı' * Talıııil müı:ıaeebetile Aııneri - yetinde ol.arak uzun ınüd.dett;ed!"'1'f y4lnllfıtı~ ~ Jradm!ann ;+------------ ası~n ort~larındanberı P ıiı;JI' 
kn bulumnaıkta obn J:ıOksör Me- faaliyette bul.unan yıl'Vt'l.:kr yurdıı acı hayatlarmı ve dinmez ı:ztı,.. l!l M A L f: K den Çekoslovakyanın s ~ 

değişın>Ş... o ZMl!Dl, artık, araclr 
~bulana ,._.m)$un!, 

AHJIET&AUF 

"Ka k ıma an . . ' ısterım . ,, J'Bl'l ar\>a si.klr..tte bü'tün ecnebi okııhınun da talebe nüjtı sWEtıJc re~ınıh•:.... ~•ası büyük + (ZORA l HA DIT'l'\ )iiz sene evvel parçal•"S,-
~ mııjtlllp ederek cNev- ıcı.patı.Iması mücaıialeri tenıb:ı • «Y... f "" .. 1 yanın ihyası çok haklı 
,_., boks şemı'yonu olmn~tur. dan ,_._~'-"'-. --~·- ~ .,..,...._ -"--'" 1;-'-1'-'Ji _.._ del dad •' • 

Pazar akşamı F=er yolunda bir 
ar:ııba içinde vukua ge;:.,n cinayet 
hüdliSeısfnin ınt.ıı.k-:e:..nteSine cünnü 
ıneıılM k.anunıma göre dün 2 İnCl 
~ Ol20lda başlanıhruı;t.r. 

SevgillsJ Fatmayı bu;akla 17 ye
tmden vurup öl4üreıı k.alil y akup, 
4 swedir Fa1ma ile beraber ot=
dulola.r:ını. ve bu zaman zarfında 
bit çocı.ııklan olup biı.aha.re ökfu
~ ü ve so.n zaman!ardil. Fıotım.arun 
ke.ıııd.isini ibıınal elımeğe başladı
tım eöy lediktm sonr.a sö'Zlerine 
ııu su.retle devam e1:ın.iştir: 

•- Son za:manlarda Fatmantıı 
Hüseyin adında biriıııin> ~ 
öğrendim. Benimle de yok ya:e 
&rk sık kavga ediyor, arlık beni 
isteımediğini, bemmle yaşyamı. -
:ııocaı!ını bu halilerile de isbat edi
yordu. 

Nihayet 15 ~ kadar evvel ka.,... 
ga e1ıt.ik. Evden çktı. ve gitti. Fa.
zar günü Göztepeye gidiyordum. 
Ar abada idim. Hüseyinin 'kapı -
s.mdan biır kaoali arabanın çıktı
ğını gördüm. İçinde !alınanın bu- 1 

J~ _ -~™~ ~---~- ."".....,,.. """"-u v_e-. "Uh -~ - er arasın ır. flP'.., 
·lıınını!sıııdan şf. be etlıim. Ara - . * Deuizyo!.!ırn umum müdürü Bunwı iiızetine.rne.Jk:Urd<al. düııı. ı z A K f ( R A H serınde sıze dw.ıyamn bilıttiıı 3- A.lmanyaLJll hcd! .. 
badwı at?adıro. kaoaiı arabanııın al'" lJmıMm Kl!l1>1ll P.:ı.ybora Anlmra- maa.rii müıdürh.i""'- '-~, ft " + ~r unutturacak -'e ve lin-· bunlan.ıı )eni bır 
kı;mdan lrıııfııtam. Balı:bm. İQl!:l'de dan ~!ırimi2e diırwnıiiş'h. t·~ ,....~ç .... ,..,....,..._ Sl:ııınıalarında .ayni zam.anda + inşir~ı verttek k~kırla ye ~ğirdiği nutuktan an! ~ 
Fatma var. Arabayla .atladım. Ken- * ÜSküdar, Eminönü 'l'l' '.K.a - r~·~·~~~~i~~iiiiil ._ ____ '° _._., -•l!l dolu ensa1siz filim. tadır. JUaliımdur ki 11••' "'" dis.i.ı:ıe: Senin için anamı, babamı ıhlıöf .lıeledi!veleri fen memur - , aiıı izahı, Almanya iç

1!., ft 
mımi:ekeüıni takeotrtim, ııeı. her llr>rınd.an biııkac ~..;, . ruh.sa.tiye talep etmekle başlaınıŞ'.".:. 
ı;eyi ımutalmı, yine benıber YQ - tR'ici :i:nııa.ata göz yumdu.'<lann- Ff ,. .. ya slahlandı. Ren neb_r•~t 
şıyahm, dedim, reddetıti ....,.. küfür dan dolayı vazifek-rini sııfuıüm:i BU AKŞAM ~ askerile~tirdi. 1\1115.~0 ; ı' 
etti . .&ısı.un üzerine p;özlerim bi<- suçi}e talı:l>aiııı ujMımışlardı:r. GÖZ KAMAŞTIRICI B1R İln'İŞAM Sl.lle varıldıktan sonrıı Y 1#~ 
denbire karardı. Aııt:ık ne yıa,rtığı- * 63 üocü Ut :mektep muallim- MELEK RARiKULADE ZENGİN SAHNELER dl'f çlıildi: Almany"""d ,ı' mı bi.Jmivorum. Ya&ırz kendime ıleriniıı maaş.larına aid olan 115 lira lstanbulun çeşmeleri .lii.1. Buna varmak için ~" 
ge.laiğim vakit K~ Wpesin- için mutemed Abidinin :lmzamnı ara&ında NEFİS BİR A$K ME'VZl U. tan, bir millet, bir Ffib•~ 
de ~ ,ııördüın. 

0 
gece otalclid etmek ve parsları banka- Tutan bulu dolaşanlar, şehrin şu- Sİ nemasında zesi onaya atıldı. FakataS'~ 

dağda uyudum. Sonra gidip tes- dan a'~ suçik> Fa:tih Belediye rasmd;ı bUl'lllllnda birçek kuru- yanın ve Südet uııntak ,ti 
lim oldwn . .> muhasebe meınwlarından Tah _, çeşmeler ı:öriirler. Fakat, bn ba- ") E y A z p E R ı• galile bu hedefe de 'Jıl 

Katil bunu takiben okunan ha- sine işten el çektirilın:iııtir. lı:nnsız, harap (eŞIDClcrin çcıoğn e<:· ~' \aı sonra dünya yeni bir b Pıi 
zırlık taıhki.katındili iiadlısini * ~ alkıevinde bir resim :ft>. dal yadig-arı, kıymetli birer san'.t :ı;;..., sında lı:alıyM: Lebenst~~ ,,, 
reddctnriştir. ~f sergisi ~. Her gün eseridir. Vaktile, avuçlar dolasa lovalı:ya Lebensrauına ı ı 

. IMiiteakıben ölen Fafmaoın an- 15 dell :ro ye k.ad2r gezmek ser- parŞahrs~edileel~~ yapılmıştır. Baş rollerde • • •" mll:dan üze.re işgal edili.Y~~j~·ıe 
-~- c ın güz ..;., imarı menıı• da Polonyarun ~~ 

nesi kızının k:i.mse ile atakası ol- ıı:.e.ıti:r. bahsolurken, bu çeşmelerin vazi- JOAN GRA.VFORD - JAMES S'l1EV ARD - LEVV AYRES adını atılınca AlmanYB. ~ pf 
madı.ğını söyleıni4 ve ckamma kanl==============J yeti hakkında ne dü~nüldüğünü Bu filmin en ~""en zengin """1neıl.eri tabit ....,yJrliıdir, Füme şılaşıyor. Fakat Bitletillpf'..ı 
iettıiııu demiştir. bun araboom içine at!ladığmr; iken,.. cidden merak ediyoruz. Yıkılııealı: dan anl•~Iıyor ki AJııllct;f~ .t", }!jjvı.. olarclc ME'l1RO JUR.ı~AL,en eon ""- vedı;~ '----"'~1er.ı· ·- ...,. ' 

Bundan sonra Fırtmaııın ablaı disini bir defa indirdiğini; fakat mı?. Buralara su mu verilttek, ta- ~... --,-~ ·~ bn Lobensranmla da i 1 
hy'fle de ayJ:li suretle şeba~ ib:ilahal'e tekrar ~yarak kadını nür edilip susuz bir halde tarihl e- TÜRK MAll'BUAT HEYETİ p A.RtsTE rek plütolı:rat İngiliı "f,I, 
bulunmuştur. bıçakladığını lbeV'an etm;,;tir. ser olarak mı saklanacak?. İK:KA imparatorluklarını p3TÇ

9 
Jıl 

Cinayetin v.ukua gekiiği araba- !Muha:keıme şahid celbi için baş- Kim bilir?. iD · T: Bu gece .için lnca llııalmamıŞtı.r. Nuıne.rah Jt<Qı;n!rlw mindedir. Kırk nülyoll; ';;;;ı'. 
nm sahibi Rıza da an.sızın YaJı:u- k.ı bir güne talik olıımnu.ştur. BtlBBAN CEVAT bu sabahtan itilbazeıl aMınlmalıdır. Telefon: 40068 İngüize bu kadar geniS 9~ 

torlulı: yakışmaz. Geçe~ el i 

Falcıyı diokıkAl.Ue dilı}ıyordu: - Güzel türkçe k.onu~rsun!. 

Yazanı fskender f. SERTELLi 
- SQvl,ı! bakalım.. Sözlerinde i

sal:>et var. 
- Bi!l Kazanlılar daitna İstan-

lbul şivesile kxınuşuruz. En gürıel 
tü.r~, İstanbu.llularm kıomıştuğu 
pürÜll.Süız, ince türJc,.edir. 

İsta.nbu1da çevrllen TÜRKÇE sOOtü w şarkılı bü,Y'iik film 

kadar Bitlerin, ıneden~ 'ı!"f 
zem olduğunu si>yledı,i(l ıJI r 
torluk, uazi AlmanY1';'1f ;ci9 
emellerine karşı geld~ıJIP 
man politikacıları tat ~at JP 
ma mahkum edildi. f'd·s<'' 1 
lerin, bu yüzden en. 1 ıtl,ı. 
celı:lerine ihtimal verı!c ci • ..1 
kü biliyorlar ki bu, bi~1"buı"ı 
miyet de~ldir. Son bif ,,~ 
~inde İngilizlerin inıP8 ,....., 

lan ilı:i defa daha idan•.~el :..ı 
..aw.ı;şti. Bu ma~eo"I, 
lanndan birini veren. ı;cııt 
yatının son günlerin• . i;l 
dasında gc(irdi. Diğer• 10 ~' 
hayatta olup Holanılan / 
yünde mültecidir. _./'~ 

R ÇİÇEKLERİ 
- Şüobesi:z .. ScvmE'Seın, onunla 

me.şı:ıuJ olur muyum? 
- Şu tı;ılde e! birliğile onuru izi

ni ıbWmalia ve onu elde ~ QS· 

J.ışnalıyız. 

Semili ııöz!.erini yere,inchrdi: 
-- Omı bulacal'mıdan emiruıı., 

Ce?al.! Faıkat. benim bir derdım 
daha var. Su Ferid paşa, izzetı 
n:1si:mi kırdı.. Bu adamdan da öç 
ahr>a'k istt~rum.. Fakat, nasıl? .. 

Cellıl l'ÜldÜ: 

- V az <>ec bu sevdadan. Sına bir 
&e"o"'Cla ve~. ı:rözüm! BuyiLdıerle 
ui:"J13Şlil11k teblkelıdir. Bır at ne 
Sadm- :yı olıurs:ı aısun. fiU.1 ya -
runda czilmege mahkÜ!!'>d.ur. 

Smillı bir mi!M~·~ sustuktan 
sonra, başını kalılırdı: 

- Ben onu yere vurmasını çok 
iyi bil.rim. 

- N a,,ıl... Ferid paşayı yere 
vurmak ır.ı? 

- Öyle ya. EJ,imde, onu yerden 
yere YUracak vesa ·k var. 

- O halde hiç durıına .. Anado -
1uya y.ırd::m o;:ıt, Çünld, Ferid pa
şayı veıdenyere vurmak için, A
nadoluya g -çmen ıcared<'l'. 

- Ben, bu Işı AneJo.mya geç -
moc!!!n, bur.tdan da idare edebi. -
lirim. 

Nn 86 lllmillil 
- Maaı:nalih, bu whlikeli :Şlere 

girişmeden - muhakeme ve mıu -
vaııeneni bula '.lihnen icin - her 
ş~·d.eın öne~ Selmayı elde etmen 
liızım~.;:. 

Yemek yiyorlardı. 
Bu sırada k&ı>ı!a;ma peris:ın kı

lıltlı biır ada:m dikildi. 

IMuhacır kıhkh, ~ bakan bir 
a<tını:dı bu. 

İik önce karşıdaki masalardan 
bir.ne gitti: 

- İstikbalden haber \lle'.l'İrim, e
fendiler! Mii&aade IE<hniz de fa
lınıza bakayun. 

Ve yanlan.ne. ııokular& ilave 
etü: 

- Falınıza bakayım diyorum 
amma .. Ben bayağı !bir Çin.gene fal
Cll!l dei1'inm. Bu işin ali:mi.yiın. Na
sılsa düştüm ıburava. 

Sem ilı uzaktan bu SÖ'L.'ei duyu
yordu. 

Falcı, karşısındaki miif;ıteriler -
den ıbirin:in vü?üne dikk.at:e baktı: 

- Ben, ruh doktoruyum. lbeY'..ın! 
ıiziıı bu dakikad büyük !bir ümit 
tıesledii?Jmzl. ~ama sabıita bü
yuk ve sevıı:çli bir Jıımet-le karşı
laşa.caihnn.ı kat'iyetle söyliyeb; -
üim. 
ıM~ yeıııetini buakmıştı." 

Falcı sözüne devam etti: 
- Çlok asalı:Sinİ'l .. Hüsnüniyet 

sah-bisiniz.. Dostlarınıza itimadı
nız yoktur .. Tuttu~nuz her şi ha.
şarmaj'!a çalJşı.nsuuz!. 

Semih arkada:,;ma döndü: 
- Çok enteresan bir adam. Ko

nuşmasından da helCi ki, tahsil 
görmüş ... Bu işte bi\ııis; var ... 
Aıvukat Celıill gülümsedi: 
- Ne demek istiyorsun?. Biz de 
"""-ı. ? ç .... ~~m nu .. 
-Feıı.a o'ınaız. Ben böyle şeylere 

inanmam amma ... Bazan Çı.ı:ı.gene 
fallarında isabet görüldüğü de va
kidir. 

.3emih garsona seo;lendi: 
- Şu adam işini b1tirmce bizim 

masaya da u{(rasın.. 
- Peki pasanı ... 
Biraz sonra J>E!llİŞaıı kılıklı falcı 

iki aiıbaı> c;ırvuş'ann masasına gel
mişti. 

İlironce bir ecnebi tavır ve ne
zaketile selam verdi. 

- Zaman i>ırli bu .brue d~ü, 
bev ler! Ben ·rt:emleket:.mde bu i.şin 
ilmini yapan ve fuıyon.omi rapor
ları vererek para k=an bir pro
feOOrdüm. Buraya düştüm. 
Semtı ııor<l tı: 
- Ncrelıı;ın sen? 
- Kazanlıy ını ... 
- Mü.tarekeden sonra Rusyaıdan 

gelen beyu muıh.acir.erle mi d~ 
tim l:.uraya? 

- Evet beyim! Faka.t, umumi 
iharoten önce de ge.lmışt.lm !stan -
bıUı. 

- Karşlki efendiyi adamakıllı 
iaıhlil ettin.. 1saaıet var =ydı baN? 

- Sorun~ boyôm! Ne dedimse, 
dvj(rudur dediler. Flrı.)"Onomi il· 
mi hiQbir zaman şaşırmaz. . . İnsa-

Semıiılı: 

Boğaziçi Şarkısı 
BoğR?!İÇinin gü:ze.lınderi içinde geçen aşk nıacııuı.sı 

~üzel bir kadmın i-Ltir&bı ... Geıı.ç bir kizm ilk tahassüsJeri.. 
.ilki aşk arasında lr.ıılan l(l!DÇ bir zabit... 
Herkesin ~ seyredeceği nefis wı hissi mevzuu. 

Bu =a ~ıeroen ~TAKSIM Sine~ 
nı ayna gi.bi, kita:p gibi okurum. 1 

Ce1al birasmı içiylordu. 

- Haydi bakalım, beni de tm.-
lil et. Ve bütün arı:ularunı &ôyle! iııı•••ımm•••
diye mırılda't1dı. 

. ,. 
Fizyonomi alimi nnler 

söylüyor 
X82anlı fizyonomi mütehassısı, 

Semihin yüzüne dik.katle baktı: 
- S:z, su dakikada mü1ıhi.ş bir 

kararsl!Zlık iı;ıinde bocalıyorsunuz! 

- Do)'!ru ... 
- Fakat, karan.l::k ıbir isti.ki>ale 

dıoğnı yürümeğe azmetınişsiniz! 

Eğer görüşlerimde yanı'ımı.yor • 
sam, siıııi bu karanlık istiıkıbale sü
rükliv.cn. bir kadındır. 

- vallahi dıcıj.lru. •. 
Celıô.:, elınde.kJ lbira kııddüni ınar 

sanın üstüne bırak;tL 
- Adeta keramet S3'V'l.1ruyor ya-

4ıu 1 He'e sonunu din}iyclim.. Ba
ka!:m da1ın neler vuınıurtlı:yacak.. 

Fa'.cı oozune devam ettı.: 
(llcv8.1Dl var) 

, .... .-.ıma ........... -.ı ... m•wnm-·------------~~ 
İ:r.ıdilıam rekonı. .. Hasılat ReiwTtL.. SüPl!l' filimlerin ,ı:,,k"~ 

Seyircileri l:ıeyıecandan heyecana sürükleyen. .. 1~ yat 

ôO'"KAZAKLJlr 
.. ..~~ aile .faciası mes'ut bir yuvanın har.IıiY~ 

Gördıügu emsalsız rağbet lı:ıarşısında. bugün matinelerde!' 

SÜMER sinemasınJ'1 'ti 
~:~S!J!R~!~J!~ı, 
şı kar~a, deniııcle ve haw.da yapılan müdafaa 1~ 
1 - ~ tayyıırek!nnin hücuıınu'. 2 - Tayyareıe.rın ..,,,J"' 

ihbar eden aletler. 3 - Hazıırol öşareti 4 -Ahalimn ~1-'fıl' 
ticası. 5 - Zehlrl~ gazı.ere karşı alınan ... 11erti.b3.t. 6 ~ 'f~l 
toplannın :faaliyeti. 7 - Yangın)' ara !karsı çalışan itfai11l 
saire. c.dden görülımeğe l:iyrlı: emsal,s;z bir eser. 



Alnıanyadan İtalyaya gönderilen 

,. Ruslar Viborga doğru 
büyük taarruza geçti 

~sünde ~ te'k:.cip 
el:m~-

p kömürler 
aris 28 ("··- • ~ A '"""usı) - İnı.;ilte - \ ımQı,ıx. ~körnıüorlıcrin A.Jmanyada 

y~ tnsterdarn y&.lile Alinan- ii~ ameiesi tiıırafıııdırn dı-
1ı>.ür1et İtal;-aya ~önıh!<-Kıın kö - sal ve İ:tıal:yaıı. v~iıle na:kedr 

~~Mkoy=: :ı::t = ~i t!ll!i~~j ~~: M tl.rı ooaık safuava sok- cağı üımid ed>lmektedir. 

~ır çöllerinde askeri manevralar 
ı;ö~a 28 <HUSUsi.) - Mı.sır ' kıtaatı hrafından ayn ayrı Ya:ı>l" 
heııe ırıdcr 24 kilı et.re bir cep- lan ıııarıcvralm- brtıniı.ılir. Büıüıı 
ım;.. e ruz d: · •· · d b--~ .. --..., y eıııi ~am-:ına .:arı;ı In- bu kıtaatm iŞtirakile a 'ı.a. Wy= B • zelanı:ı, Mısır Ye Hind manevralar yapılacaktır. 

-v· ır sandalda yirmi bir ceset 

(1 lael ntıılle~en denm) 
Fmlıer .Bjorlroe kalesindeki 'l:ıü

tiiın ma:lıemeyi geri götüırıniiş'ller, 
göti.iremedi.Jol<erini t~ etmiş -
lerdir. Talhliye o kaldar ~ yapılı
mı.şt?r ki, Ruslar bos kaleleri da
ha uzun müddet bombatdı.mana 
devam elmişlerdir. 

Viborg ceıphesmdeki taeyik her 
saat arlm~alır. Şdhrlıo civaro..n
daki köyler de taıhliye edmru. ir. 

ALMA..VYANlN 1'AVASSUTU 
Londra 28 (llususi) - «Deyıi 
Loulira 28 (Hususi) -- •Deyli 

TclRraf• ~Fin - Soovyet ioiı
tilifında Almanyanın tavassut tek
liifini Sıovyetlerin reddettiğini y8tb
makia i&~ de, Berlin mtfıafili Al
manyanm lböy!e bir tavassut te ~ 

ŞİDDETLİ BİR TAARRUZ 
DAHA BAŞLADI 

Pa'.t'is 28 ('Husıırri)- Viborg et
rafında Fin mevzilerine Soıııyetier 
yeni<l<>n şiddetli ll:ıir taan-uza gcç-
m.işlcııl ir. M~~ de'\'am et ~ 
me'k-tedir. Yibor.g ~ehrinin akııbe1ıi 
hu muharebenin ncticC6iııe bağ -
lıd ı.r. 

Finlerin yem mevzileri de cski-
lİori kadar m~emciir. 

Di11er taraftan da h<>Va Iaatyeti 
artm?..tır. Finrer muharebenin bir 
dayetlnden'oeri şlınd.iıi e kad3!1" 500 
Rıis tayyaresi d~rdiiklerini bil
girmektedirler. 

b.<U.:;.~A.A.)- İQhııde 21 qi 1 een~rm ooklcclildiki od.anın dıö-
:ıvarlll!da b ~ ~rnııı;a bumu :;emesıi çiılmıLG :ve ölülıeıi:-bekliyen 
ıe~ n~ """"'l'ı:r. 21 ceGet San- 4 kişi yarıiananıeıtır. y• E&ıne ı:eCnımi.ş ise de 

ırmi bir senelik kral na 
~e 28 (A.A.)- Pula - rar ııure.tinm o.kıınıruısını a!kışl:ııria 

Bir orveç vapuru bir 
denizaltı b tırdı 

~ ~iDUı '"liF:ııbete İilr ~. ~~-:..· 20 uıei , • ......,,_,,_____,, ....n _ (1 inci ""biledeıı devaıa) 
ı-:""Ue ~---=w. ·- & Jı:ai..1ltl" sw-eD buı:iift. pu.lR - velef'ıer üzeı:ınde h1.thıki bokl<a-
~ . . Kant Te'm ınentınmın tmıWDne ~ bızbk ~ müsaade et -
.l'etıert ~a ;~~""":a: tr. miyooeı,.~ Bd>beriıniz iı.,;ani his< ... ~~----------;-.;,-.-.,_,_,....i!llllıııııırııııA~:li'lll7illO 1 ıe.- olacaktır. ...... ., İKİ ALMAN TAHTEIBA!H.İRİ 

ı urk ·ı . M .. DAHA BATmfLDı gemı erı usteşar Paris :ıs (Rususi> - sim= 
ten b' mubribi hlr A8nen tahtclbalıiri:ni e ı sularına Velles bugu'" n baınmıııııtır. Fr.aıırn teblil?i ~ 
g'd bh- t2J1tel'bıalıir d:ı-ha lbatınl.drj.!ı-

"·· 1 eıniyecek Bernde tıı bildirmektedir. ""' İıı..,nfi:iz hava nezaretmin raporu-
~~ \1e.kıaletini.n daveti (1 lael sahlleclea devam) na göre de, dün İskorya sahHle -S ~Ya gitmiş_ • olan 1s- kere daıha ~ ve yine bi:r rinde i.k:i Alman tavvarP.,i dii.•ü-
;~ A._~ası liman reısi B. i1ıa.l&'an tramırtlaıntif:i ile Ameri - ıoii~. Ş?nıdiye. :loada.T düŞii-
~1 • ...._ ...,,;.~bu~ ek& .. ~eı;- kıoya aY<let edecektir. rülen Alıma .• tayyarc'eri 52 yi bul-
... ~ ~ d ·· Welles ~inden ev'll'el Ro - :muştur. 

/\. • ~n<Üğiın\;z onmuıı- marlıılı:i .Amerikan -.oteciiertle ========== 
lh~lar; •1_

1
• e göre B. Refik .. -

·-uı ec '"": uı:nunı vırpukı _ ı:önışnrilş, muhasamatın tatili i-
~lll1'.~1 Sulara seferlerinin çin müzakereler cereyan edip et,. 
eııaı~"'51 karan hak.kında da madiği !lıakkındalu :.llllle menfi 
1'111 >'eni ,. ~kWC ~ı.r. cevap ver.niş Mııooliıı.i ve Kont 
~~. ecn.:,~a,ra g&e, Türk ge _ Ciruıo ile yaptı;tı müka~eınelerden, 
;_~-~,..~uı sulara sefer ~- İta:lyada. kendıı;ine göıı+..erilen ıiori 
T!\iı.e "- """· Y old.a ola emil . kaıbukl-en çok memnun olduğunu 
r· "" ~ n g erı söylemişt'r. 1 döııtııe\e · 'Yen bir za:mlında ge- ALMAN GAZETELERİNDE 
J-{~ l'4 eınn Veri}mjştir 

!~zıan v stıla:rım.ıZlll haricinde. bu- SES YOK 
ile ı-.... ıtpurtı.r cSll!ka:r şil b" Londra 28 (Rıı<lyıo)- Dünkü Al-

tı"""'- ı<!t>' ya> e 1 man p;:ızeteleri, Amer .. k.a Hanci.ye 
. İi:er tı 'erden ibarntm" Mü&teşarı Suı=er Well€sin ne İ-

reısı 13. ,, taftan Şebırirnizde ''-Od •'<'fi!r UW><WJ ~ava muva&alat ettitine ve ne 
ı...".'1· :M~Yaııta ile ticaret de Al~aovı ;·yawt edeceğ' .. ıne 
~ d.ı"' t, Iktısat ve ala- dair b~f!Y yaz.nwrm)Şl.n:dır. 
~llS&ii:r .Veka1etlerden birer o---
;~ teşJtil ~·w.. bi.r konıis- y 1 ~ otunın<Jrtadır. Tüıit ge- angın ar 
~UrııtJe ılıer~angi birinin bir K.ıtl'.kôvünde Uzımhafize soka-
~.:. t~ suJ.arına seferi kında Nesrine ait evden yangın 
% ...,,,.'lftı'. -.ard bu çııkmış, siraıyete meydan verilme-
~ edİle(!e~tir okaınisyoıı.a den söndüııülmiiştür. 
~ ~~ da keyflyetı tetkik * Yaği&kelcsinde ŞElhabettin a-
~ gore müsaade bile- drnda birine ait eevi.z depo.sun<l<m 
~ vere yaııf{ın ,çı:kmış on iki çuva·l cev:iıı 

İ~ C~~ GElM:tı.ER».tlZ yaooıktan sonra söııdürülrnüışıür. 

~~ny-a.d~' .HEYET DôNDÜ ,.,!:.,~ul ikinci icra mıeınuılu-
g;;:_-~n V'e s ı.nşıı o\ına.n Doğu, .. -~ 
;;.::~a !;'.~~_~!.acımızı Eyfrpte Bostan i.slı:e.lıesi.nde do-

. """"t ., __ ,,""° b · lkı.ımacı Ahmediı:ı. fabrilrnsınd.a 
04-ı .. evveı H,,,_,_ __ wıc-re ~ müstahdem ve Eyiip Aooülvedut 

Gayri meıııkul satı.ş 'lam 
Beyoğlu sullı mahkeme 'eri baş 

Jcitip.iğiJJden: 
Bdros kızı Sofi ile Par;mwm, 

Armerıuhi, Sanli, Aıınik, Antuvan, 
Kirkor namı diğer Gınguvarın şa-1 
)-ian ,,~e müşıtelX"ken ı.ı ct!asarrıf 
dJdukları ve lst:>nbul b:lcdiy0s.n
ce mahcuz Gai,:;.<\<ıda Ber..,k.:tza~ 
mahallesinin Yüksekkal<lırım cad-
6'--sirıde eski ve yeni 24, 22, 26 
No. lı altında iki dukkiııu müşte
mJ ve remin katile b:ıi.ik.te beş 
kattan i.IY'...J:et olup zemin katı ha
d; diğer katlarında 'öıder oda 
ıbi:rer ;;c•a ve birer halfu;ı mevcut 
h:ıticcn kagir duhJcn ahşap ve ha-

' rap en üst katında fcvkaJBde man
zarayı haiz ve VülQ;el<!lcq!dırımın 

t-.ı.m yakw; başınci:a kim 4 752 <lört 
bin yedi yüz • •• ı; iki ı:ira ;kıymeti 
lllllihammcr""'1Udc bi.r ev şuyııu -
nun izalesi zımnında açık :uttll'
maya kanu~mu';(lur: 

llıilr ~...,,_ --•nNll(<l gıibnış 
t .eklteı;ı i;""':' ve mürettebattan mahallesınde iskele sokağmdıa 5 
~ d.. ~ş~ bir heyeot şeh- No . .l.u ıevde iken halen İ.k.am<"tgahı 
i:!b ~~- Bu gemilerlm.i!z meçhul eski Defterdar Iabrik:ısı 
ı~ı..ı.._--_ ><adaır Hamburnda işcilerinden Ahmoo K~a: 
~ı .ı:-ntıdan d.. "' İstan.bıii beledi""''°"in Cerrah -

Birinci açık arttırması 3/4/N() 
1ar;.!ıine tesadüf eden çarşamba 
gönü saat 14 den 16 ya kadar Be
yoğlu sulh mabkemeforı baı; !.a
tiµli.ği nezdinde yapılacaktır. Art
tırma hedelı mn°hıımmen kıymetin 
7o 75 şini hulmadığı takdirde en 
son arttıra.nın taal:ılıüdü O:ıaki 'kal-
mak üzere ikinci arttınna 18/4/ 
940 tarhiue müsadif perşombe gü.
nü saat 14 den 16 ya kadar icra 
edf..erek en çok arttırana kat'i o
larak ihale edilecektir. ~t "" bu~ ıııez- hey.et aza- J-· 

!ld.ecekıe""~ şehrimize av- paşa hasta.nesinde tedaviniz ücreti 
f' ~00 olarak sizden iş'tediği 26 liranın 
\l~.. :maa faiz ve masraf tediyesi hakkın-

'<.tt• ') 

Vigo a.çıol<lann& qlı- İspanyol 
vaptıl'u bir Alınan ~ 
'tmafındı:n batırslınışta-. Bu tah -
tell>am ·ayni bavaı..ie bir Y U11atı 
vaporullil dJI batı.'"lllı.;tır. 

Ida ismi;ndeki Hokıııda vapuru 
iingHtererun garp sahlliDde, 5936 
tmık Ke!l!ll !Morisson vapuru şimal 
denizinde bir toııııfle çal'IXlr:ı.k 
b~. 

Buenas Ayres ismiıııde bir İs
veç vaı:nı.ru Almanlar ta,refın<l .ır., 
.AlmmıJaırın 6000 toı1}uk Vahib! 
vapUl'U İn?,J'ıizlıer tarafından mü
sadere edilmiştir. !Müt'.eNrlerin 
zap!ettip vapurlar ;irmi beşe 
v cmıştır. Almanl!.:-ın batırdığı 
müttefik vapuThr da yirmi b.şi 
buıh.ıştur Bunbr•n mecmu ton
ları ~ ,000 i :buhna.ktat .<r 

TAHTF.LB.A.HİRİN B!llİ 
NASIL BATTI 

Londra 28 (Hususi) - Oslo -
dan öğrenildiıTine güre, Arfin i:;
:rt''nde'ı;i Norveç vapuru, bir Al
man tahtelbahiri";n pereskcpo -
na crl"P:ımlı: tdiıtelı~. :ıırin 'batma
sına sebep olmuştur. 

Aıi'n vaJ)Uru <la miih!..'Tl hasara 
uğramıştır V<' dalgalara tÔ'bi ·bir 
halde bııhmmakta<lır. 

Ara sıra da arabalar •• 
Sürücü Mı.ı:s!afan•n iı:krcsindek:i 

vüık .raibı?Sı Ab ~ray 'n l\hıT.sin a
dında birine çar;J.l.r~ muht~Jif 
yer!erind~·n "' ra!:aınıştır. Yaralı 
l\foooin h:ı.~tımeyc ~lılııları;k te
daıri altına '.llınnıı:;, s.ırlınş olduğu 

ı:örü len ıu-:ııbuc ı Mı.:; t:ı.fa tı aic kında 
tahkik.al::. L>asl.ınm· • .u\ 

Teşviki sanayi kanunu 
istatistik umum müdi1düğü, doev

Jetin sanayümizi >nlUşaf ett.rmek 
için alacaı:!ı tedbirler hakıkuıdaki 
teLkik.lerine dewm e!.mtk gayesile 
sanayi teşviık kanunundan şeh -
:rimiı:dıe ve di/'!er şehirlerde istifade 
eden müesseselerin yeni bU ista -
tistiğini hazırlamakl..ad'ır. Bu mak
satla şehrimizdeki s:ınayi mü~e
selerine dün birer sual varakası 
gönder Jm'..ştii:r. 

---o-

Şaraplar ucuzhyacak 
lro11._ ... cı er arasında da gönderilen ödeme emri ika -

'&ri .....,r aldı. nıetgilhıruzm meçhuliyeti has:bile 
c~ n Catıı't gınııza göre Bay Hü- :tebliğ edilememiş ve mercice bir 
sı~~esi ıtü Y~lçın önii:müzdeki ay miiddclle iliuıen tl:i.iğıne karar 

Birikmiş ve ın.ale tarihine kadar 
birikcek bna ve belediye vergi -
!erile evıka.f i.caresi hisscdar,:ara ve 
teilalıye roii<;umu .ile yirmi sene-
l:ik taviz ·b<ıde.!i ihale pulu ve tar !İnhisarlar idaros:nion fıçı ile satı• 
pu harçları m~teriye aittir. lan şarap!arın kilosunu şehrimiz... 

~\ ~ ~liiti nıe~~ ~a.t 14,30 da ha- wrilmişt.i:r. 
ltt~e ~iir.ıo ezınde •Son Fran- 1lan tarihıinden itibaren bu bor
~":'.~ını n~evahatine a.i.t bazı cu bir ay içinde ödemeniz ta.ma
c;ı~ ile b" edkoerek gazeteci ar- anına veya bir kısmına itirazınız 

· ır nuşma yapar varsa yine bu müddet içinde bil-
dirmeniz bildirınediitiniz ve borcu 

1
--- ödemediıği.niz 74 üncü madde mu-

Arttırmaya ışı.ırak edecek kim- de 18 kuruşa iondirece$ni y=ış
selerin gayri menkul kıymeti mu-' ıtık. Bu hUBUsta aldığırn>z mütem
hammen~sın..n % de yedi buçuğu 1 mim ııı:ıarumata göre idare şişe şa-
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latan bul Komutanlığı 
Satınahna Komisyonu İlfmlan 

Yazan: ZİYA ŞAKIR No. 74 

Mtinakasa 2'i!nü Wibi ~ıkmıyan 
k-U.yonıımuıia mevtut krşif ve 
şartnamesine ııöre Boı;tancıbaşı 
bii)"ük depo!annın tamiri p;ızar -
lılda yaptırılacaktır. !Uiinakasası 
1/3/9~ Cuma günü saat on birde 
yapılmağa ba~lan acak ve ayni gün
de intac edilecektir. Muhammen 
bedeli dokuz yiiz doksan dokuz 
lira kırk beş kuruştur. İlk temi -
nat purası yetmiş dört lira doksan 
beş kuru~tur. İsteklilerin ilk te -
minat makbuz veva ınektuplarile 
2490 sayılı kaııunıın 2 ve 3 üncü 
maılt!eler'ıı<fe yazılı ve vilayet na
fıa fen müuı.irlükleriııden alacak- 1 
!arı vesikalarile berııb<'r bdli giin 

Amiral Antonyo donanmanın başın 
da Türklerin karşısına çıka.bi irdi 

ve snAtte Fınd•.klıda Komutanlık 
5atrrıal na komisyonuna miirua-
atları. •1247• 

lr 
Komisyonumuzda mevcut evsaf 

ve şeraitine giire birliklt>r ihtiya<-ı 
için yirmi b"'l bin kilo sadeyağı 1 
pazar!;k~a batın c.luıa.cakhr. Müna ... 
kasasma 7 /3/916 Perşembe giinii 
saat onda l>aşlanacaktır. Beher ld· 
Josunun muho.:rlnu~n bedeli yüz o
tuz b~ kuru:;tur. İlk temi.nal pa· 
rası iki bin ~ yüz otuz bir lira 
yirmi beş kurn•·tnr. İsteklilerin 
belli gön ve oolft' l'.ındık1ıda Ko· 
mutaalıi< satuıalma komi>yonuna 
müracaatları. (1506) 

* Münakasa -~•il talibi çıkmıyan 
komisyonumu•AI• mevcut keşifna
mesine gott llaydarpaıja hastane
sinin elekt~ilr. t<Y..J&8tınm açık ek
siltınesiu. 14/3/9l0 Perşembe gü
nü saat oıı.!a ba~lanacaktır. Mu -
haııımen bedeli altı bin iki yiiz 
yetm~ş bir lira altmış beş kurll!i· 
tur. llk teminatı dört yüz yrtnıiş 
lira otuz he~ kuruştur. i.telı.lilerin 
L.k teminat makbuz veya mektup· 
Jarile 2490 sayılı kanunun 2 n 
3 üııcii nı~ıldrteriııdc yazılı Vil;İ· 
yet nafıa ft_-,11 '"nü lürllikleriud(•n a .. 
lacakl;ırı •·e ••• a arile beraber belli 
gün ve sıuı le F uıdıklıda Komu -
tanlık Satınahııa komisyonuna gel· 
mderi. c 1536• 

"'" Komisy~n· ınuııla mevcut evsaf 
ve şeraitine !( re Komutanlık b:r
likleri hny ~ularmın ihtiyacı kin 
iki yüz yetuı.., iki bin kilo kurn ot , 
pa:rnrlıkla :;atın alınacaktır. l\liina
ltasasına 4,'., '9 :.1 Paznıtesi giinü 
saat on bir' bastanaca!dır. Beher 
kHosunun ~ lıamıncn bedeli yedi 
ktlJ'Uştur. llb. teıuin:ıt par"5J \·üz 
.nık iki lira d·-•en kuruştur. Is -
teklilerin brlli gıin ve saatte Fın
ılıkhda Kc;nmtanlık satınalma ko
misynnuna müracaatlan. (1507) 
===~-=:;,,_;;,:=-=::..__~-

' 

De, iz Levazım aatın•I· 
ma Koml•:ronu l!Anları ____ _,, 

26070 adet ampul alınacaktır 
1- Taahlıüdünü ifa edemiyen 

bir müteahhit nam ve hesabına ol
mak üzere 26070 adet ampul 29/ 
Şubat/ 940 tarihine raslıyan Per -
şembe günü saat 14,30 da pazarlıkla 
alınacaktır. 

2- Tahmin edilen bedeli (9245) 
ve ilk temiııatı (693) lira (38) ku
ruş olup şartnamesi komisyondan 
alınabilir. 

'\l'enedik donanmasmda.1) ayruan 1 

(20 parça gemi), birbirine kcn. I· 
lenmiş olan üc kalyonu urlaya al
n~~ a esi ~ıyorlardı. Hiç şüıı.Jıesiz 
ki, bunlar, iki Vencdik Amiralinin 
gemisini o mi• kül vaziyetten kur
taracaklar .. güvertesi kanlı bir 
mahşer sahnesini andır-.ın harap 
'!'ürk kalyonı.; ile, vücutlarından 
kanlar sızan Türk kah:ramanlanııı 
esir alacaklardı. 

Fakat Uuı:1;1k Reis, buna meydan 
bırakmadı. Umitsizliğin tahakkuk 
ettiği zamanlarda, büliin k:ıhra
ma.n lmınanılaııl~rın yaptığı gibi, 
hayatım düşmanlarına pek pahnh· 
ya satmak istedi. Kalyonun barut 
dcposile, am arlardaki bezir fıçı
!Jrına aıeş ,-erdirdi. 

O anda, harap Türk kalyonunun 
üzerinden, siJJbiyah bir duman sil .. 
tunu yükseldi. Bu dumanı takip 
eden kıplw:ıl alevler, derhal ilci 
taraftaki Venedik kalyonlanna si- ı 
rayet etti. Birbirine kenetlenmiş 
olan üç gemi, adeta mütbiıı bir 
volkan keı.ildi. 

Bu volkan, etrafına korkunç a
teşler saçıyor .. Venedik gemileri· 
nin rnuhtcbC yerlerindeki cepha
ııeliklerin birbirini takip eden in
filakları, diğer gemilerden yapı
lacak imdat hareketlerine kat'iy -
yen ınıkiın bırakmıyordu. 
Vcı:dik Amirallerinin gemileri, 

kendilerini Türk kalyonundan a -
yırmak ve kurtulmak istiyorlar ..• 
Fakat buna bir tiırHi muvaffak o
lanııyorlardı.. Artık, bu dclışetli 
alev kütl..,;inin üzerine ölümün 
I..orkunc kanatları gerilmişti. Kah
raman Burak Reis ile onun feda
Jı:fır arkadaşları ölecekler .• fakat 
etraflarını sar.ın düşmanları da 
kendilerine beraber ayni akıbet; 
şürükliyecekl rt!i. 

''i"f?:>~ et, bu acı akıbet, tahakkuk 
etti. Uc gemi lıalkı, o insafsız alev
ler içinde feryat ede ede denizin 
derinliklerine kaynayıp gitti. Ya
nan vücutl;ınnı söndünnrk için 
kcrıd:Jerini denize atanlardan an
cak bir kısmı kurtarılabildi. ' 

Burak f.,eis, ta ihte misli pek u 
görülen bir k<>h.r~manlık göster -
mişti. Fakat onun bu kahramanJık 
dc.:stanına, kalyonun süvarisi Ka· 
l'a Hasan Reis, Yenişehir beylcl' -
beyi Kemal Bey ile, Venedik de
nannıası başamira)j Loredano piş
tar filosu kumandanı Amiraİ Ar
menyo da karıı;mış .. Onlar ıla, kah
raman Burak Reisle beraber can 
vermişlerdi. 

Bu hiıilevi manzaranın devam 
ettiği müddet zarfında, Venedik ih
tiyat filo~u kumandanı Amiral An
tonyo Gnmani hiçbir hareket gös-

termedi. Ne haşan,irol Loredanovu 
ve ne de di~ Venedik gl.,nıcll.; -
rini kurtarmak için lıi b"r trşclı -
büse geçmedi. lt ,ki 1 i ol. n boşa • 
rniralin, o miiJıı$ nteşler içinı!e ya
nıp ka•Tıılduktan sonra dcuizin 
korkunç derinlikl~rine d ·ru ba
tıp gıtmes;ni bekledi. 

Daha g11ribi şura.~ıdır ki, rakibi
nin yüzerek kurhıln.a ı ihtimalini 
de düşünerek: 

- Deni7e dökiilenle in hepsi 
yanmış_. hepsi, ağır var, l'·· O 7'3-
vnlWara ıztrrap çe?~ ir.ı P ·iniz. Ü
zerlerille ateş ed<r 1: h, pöiııi tl'lel 
ediniz. 

Diye, emir verdi. 
Bu \'aziyrt lı.ar ••ında \miral 

Antonyo derhal B ı~anı · "' ı der
ulıde eılcrek, Turk filosu ılc hwt
be de,·am cde'bilirı.:i. 1' •• 1-.,t etme
di. Kendi kuman(1a ~tt:~ 

1
gemi • 

lere (ric'at) emri \'cnH, Bu ge
miler çekilir çekilme- kuınan -
dadan mahnım k 1an ı!if:cr iki a
miralin gemileri de onu takip etti. 

Amiral An!onyo, muhnr.be sah· 
nesini terkettilrten sonra, en doğ
nı bir hareket olmak iizere, doğ
ruca (Lepant) a ıı-id~r. kiirfe?.in 
ağzını kapıyarak Türlderin bura
ya girmesini m~nedeb;Jırı:J~. Fakat, 
kendisini bas~ınirallıkı n çekerek 
yerini Amiral Loredan'lYa venni, 
olan hükfunetine k9T!;ı s~n derere. 

de mu_i(h_er olan bu ikinci amiral. 
bu muhım vazifeye ılc chcmnı ·y.ı 
vermedi. Ven~dik doııannlasını 
perişan bir h.ılde bırakarak. bir 
kaç gemi ile (Korfo) a çekilıli. 

• •• 
Fakat (Griınani) nin 1 u hare • 

keti, Vcnedik hüklım t iJarcsinl 
son dererede hiddt lıcuı "rdi. J)er
hal vazife ba~ına ;ı,•te Pi.. (I.epant) 
şehir ve kiirfczini n1ilılafrıa etrtck 
itin kenılisine· ~idd Hı cı ıi• er gön
derildi. 

Amiral, haysıyet 'e !ıa~·atını 
tehdit eden bu emir karH~ında <la
ha bzla lakaH ka!am lı. Türk 
donanması k:ırs13:r.d t pt:risan ol:t.u 
Venedik donanmas• .. da b:Tkaç ;:ı>
m' topladL Korfo<'a h ıltmau (22 
parça) Fransız gemi-ti il~ (% R~dos 
gemisi) ni de yardımcı aldı. Le -
pan.t körfeziııe doğru yollandı. 

Bu sırada Türk donanma.ı da şi
male doğru yol almıştı. (Grimanı) 
Lepant_körfezi methaline yakın bir 
yerde, Türk donanması ile karşı
laııtı. Lakin, harbe girişmekten ç&
kinerek, birkaç top attıktan sonra 
tekrar ş.inıale doğru savuşnuya 
mecbur kaldı. 

(Devanu var) 

3- İsttklıleriıı 24.90 sayılı ka • ---:;:;-;=:----::-::--:---::-----========= 
nunda yazılı vesaikle birlikte Ka- f Ser · .. -k • =ı sıınpaşada bulunan komisyona belli _ ımıye ne en Satıoalma Komisyenu ilinlan 
gün ve saaı.e müracaatları (ls:ıt) Cin i Mıkdarı Tahmin ilk lhale lnale ibaieoı n 

İslan.bul dötd.Wıcü icra memur- bedeli teminatı 2'Ünü saati nevi 
lfuğundan: Li. Kf. L~ Kş. 

Gala'!ııda <Mumhane caddeı,inciı;:. Yerii Alt. 179.188 Ad. 14465.30 1984.90 ı•/3/"•o 10 '·--•· ......... 
109 No. lı Hus ma.nıtıStırmın üçüncü kiremit:_________ " ""' ""'"~ ~axo 
ıkıat 45 No. da ı•k<ı:met etmekte iken 
halen ikametgahı meQhur bulunan 
!kmzi'ye: 

Çivi 
muhtelif 

6341.968 Kıl'· 

Tel muhtelif 331.600 • 
Çinko 10499. 30 • 
Lehim 164. 25 • 
Bil ezik kep-
çelik silıne 
demir 1'55. 00 • 
Menteşe is-
panyolet 80. 00 M 2 
~aba üstübeç 32. 00 Kğ. 
ince · • 51.200 • 
Bezir 44.800 • 

1S86.%3 

116.06 
4199.72 

574.87 

61%.60 

60.0i 
L« 
3.Qll 

24.64 

118.97 15/3/940 10 

8.70 
31'.98 

43.1.2 

• 
• 
• 

• 

• 
• 
• 

• 
• 
• 

• 
.. 
• 
• 
• 

• • 

• • 
• • 
• • 

• • 

• • 
• • 
• • l\or.. t_ os) şma • cib:nce ~·anda bulunmanrz aksi 

lllıll\ tır ı.tm -1 takdirde bapsen 1ıazyi:k olunacağı-
IQJ;~'U'~ oı!:ı..~aresindeki 37(}2 ruz gibi hi.lfilı hakikat beyanda 
tr~ı~ ile vatma!ll Hak- bulundı.ığunuz takdirde h3'pislı§. ce
<i.r 0 <tv p~k:i 339 numaralı ı za.landırı.lacağı.nız ödeme emrinin 

nisbetincle pey akçesi veya milli ı raopların da f.atlarım tenızü' etıme
,bir bankanın bu ni9bcbte emin.at ı ğe esas ifubarile karar vcrrn.iştir. 
mektubunu get:rıneleri şarttır. Bu .ma:ksatla başlanan teot;krJ<1e.
Artt=a bdelınin kendisine iolıa.iıe ya.kında bitiırilecak ve inhisarın 
olunan tarafından ihale gönünden her nevi ~e şa.ııa.pları da ucuzlıa
ttibaren yedi gön içinıde mahkeme, tılınış olacaktır. 
kasasına ödoomcısi mecburidir.1--------------
Aksi. taJı:d.rde ;hale fesl><.dilerek ~ Ç.OCuk Hekimi -
kendısmden evv:e1 enı yü.kse~ tek- Dr. Ahmed Akkoyun~u 

İstanbıil Beled1yesinıin Beyoğlu 
biri.ııcı sulh hukuk mah.ltemcsi.n
dıen i.sti:lısal ettiği 5/7 /939 taıııiıh ve 
39/641 No. lı il.amile zimme-tiruz
de a.Acağı bulunan 30 liranın 17/ 
4j9J9 gününden itibaren % 5 fa:iz 
w. % 10 ırvuok.:ı.tlı.!c ücretile ma -
sar:fi muhakemeye baliğ olan 
miktarın tcdiyc<:i hakkında tar:ı
fım:zıa çrkarılan 39/4!4J No. ;ı ve 
21/9/939 tarihli icra emri ikamet
gfilunızın meçl>uliyeli hasel:de 
ıoübaşir t:rrafından bôla tebıı'iğ ia-

Neft 12.800 • 
Macun 40. 00 • 
Cam 88. 00 M2 

9.&0 
ız.oo 

11'1.40 

• 
• 

• .. 
• • • 
• • 

:-_~il h ıda çarpışmışlar- tebliği ma.J<amına kainı olmak üls --~a uğramıştır. wre iJfuı olun.ur. 939/4349 

tanbuı G·· ··11 . umrul\. erı 
62s }''nctı1tıı • Başmiidürlüğünden: 
L~a ~ ~ de k.ıY!nctıi ava deposunda bulunan A K markalı 1006 kilo 
la ı ~erinde ok nde muz ve JOR DAN GLORY mark.a!ı 4065 kilo 807 

c lttı:- ~l>dız l!l m~ı 28/2/940 gününde Reşadiye cad4esindeki 
~ey ak 

1 
5'.111.i sa-lonunda saat 15 de açık arttırma ile satı· 

J::> İ --3" el"i bu saate kadar ıkabu! olunur. 

· Levazım Müdürlüğünden: 
A~- t Tartı siası 
10~ 20 küo.luk 

lli 10 > 

t-ı 2.0 5 > t' l~are ihlıyacı . . 3 • -

111 
. 2 , _ ~._adet lera:o; '.çın yukanda miktar lan ile twtı ı:iaları yazılı 

~tın ';'"llh~ ;ıçık eksJtmeğe çı<karıbn~tır. 
lılildurl:: l~ :narı \9~~del (17_05)_ muvakkat teminat (127.90) lira olup 
% 3 _ t~ b~nasınüak.i salı gunu saat (IG) da An.lı:&Ta P. T. 'I. wnum 

Ue ~'l>k:lıler tn'lv satn;alına kom.eyonunda yapıloaca.ktır. 
llıtı.rllcaat ~ Vesika! akka. ~mat mak>buz veya ·banka teminat ırook
' 4 _ ş~ekl!?T'd.ı:r~ haırulen mezkılr ııün ve saatte o lıxımisyona 
~ 11da p ~eler Ankara ~ı...:.!· T. leva . da P. T. T. lev821m İırtanbulda Kın:ıcıyan 

""""'-~. (~ aicia.t ~be miıdiırl.ii.!tleı...Ucıı parasu ola-

lift.e bulunan kimse arzetmış ol- . 
duğu bedelle alrnağa razı olursa Taksloı - Talimhane Palas No. 4 
ona iıha .. e ed.ilcoeık, o da razı olmaz Pazardan maada her gün saat 
v.cva bulı.ınmazsa hemen on b~ -15 den sonra. Tel: 40127 
gün müddetle arttırmaya çıkarı -
lacaktır. Yapılacak i'18.n alwk.adar
lh:ıra tebliğ edi<11liyecektir. Müza- jllllli~\!!~/1111~~ ŞEHiR 

il li!l .. Ji:ııııı~ TIY A TROSU 
~lllllilllıı~I Tepebaşında 

yede son u.nda en çok arttırana 
ihale edilecek ve her iki halde 
·birinci ihale edilen k:.USe ikı iha
le arasındaJ<.i farktan ve zarardan 
mes'ı.r'.1 t11lulııcaktır. dram kısın.nda 

İhale farkı ve geçen gönlerin Bu akşam saaı 20,30 da 
% ıbeş faizi ayrıca hükme hacet ( O 1'.ADI 1 • 
kalmaksızın tahs.l olunacaiktır. tsTiKLAL CADDESİNDE 
İpotek sahibi al.acakblarla diğer KO:MEDİ KISMI 
alakadarların gayri rnenıkul üze- Bu akşam saat 20,30 da 
rindeki haklarım, hususile faiz ve (Herkes \ ~ rli \er o lı>) 
masrafa ve s:ıi:rcye dar ol.an iddi- _.....;; __________ ;__ 

alarınm evrakı müs.biteler.ile yirmi 
~in içinde satış memuru olan m:ıh-
lk.eme has kdti:p.liinJıe bildirilmesi Umumi cerrahi (dimağ sinir, 

es:etik) ve kadın dojhını mü-
::azımdır. A'l<si hald~ hakları lapu tooassısı. Birinci sınıf operatör 
sicder>le sabit olm.ıdıkça satış f l lbede!iııın 11avıasmasından hariç f Or.Ca er ay,ar l\·nkat 
kaolac:rklardır. Müzayedeye i$lirak ŞİŞLİ: Cerrahi Kliniği 
edenlerin bütün ~eraiti !kabul et- (Hususi ha>tane). Saıbatıları 
:m;ş sa:tılacn~aI' fazla malumat 8 _ 9 da muavene l\Jercnm·n 
ıtimak isliyl'nlcr,n 939/24 sayı ile ı Şışli Mevdanı No. 20 Te'. 80003 
mahkeme bas katipli'fuıe m· ra - •--------------' 
caat etmeleri i.13.ıı olunur. ~39/24 

• • ' . • 
548.60 de edilmiş ve yapıları zabıta tah- -----------7.314.64 

k.ikatı net.oesirwle de nerede bu- Kereste A. 135.850 1113 6249.1-;;0-----:---------
luıııduğunuz bil>nememiş o":c!uf;un- B. 11.800 • 590_00 14/3~940 14 kapalı zarf 
dan hukuk usulü muhakemeleri c. 5.280 • 211.20 • • • 
kanununun 142 ve müteak.p mad- • • 

• 
• 

dderine tevfikan bir a:y müddetle __________ __:_7050.30 528.82 

1ıebl~gaiın iliınen icrasına karar ç;mento 44.769 Ton 761.02 57 .--:::----------veril~ir. Tarihi ilandan itibaren --- ___ _ __ ·88 15/3/940 14,36 Açık ek. 

bir av içinde işbu borcu ödemeıııiz Kum 149.220 M3 477.50 __ 35.81 • 15 • 
fi'azundır. Bu müddet ><;inde borç Kömür %617 50 Kğ 130.87 • 
Oder..nez Wckik merciindaı, tem- • · · • 

9
.82 • 15,30 • • 

y.iz veyahut iadei muhakeme yo- . Komısyonum_u.ıda ıı:ırtnaınest mev_cut Selim.iye kışla'1nın tamiratına 
tile a d olduğu mahkemeden icra- Rl~~anda nrıc~;)n;.~tan _ve tahmın bedellerile teminatı muvakkat• 
ıun geri bıralulması hakıkıooa bic ~. ar arı yazı ı . a ı;m nı_şa~t ID;~lzemesi hizalarında giısterilea 
1.-arar goe.tirilmedikce ccl:ıri icra. gun ve saatlerde ihalelen SelimıyeTüm satınalma komisyonunda yapı
yapılaca)\ı ve yine bu müddet \ ~c~kt~. Şartn~es~~ıı:., ııi;in komisyonumuzda görülebilir. İsteklilerin 
içinde mal beyanında bulurmıaruz, S::r ı:u:.ı v~ ~ e 1 t n;::ıat paraları ve kanuni vesikalarile birlikte 
ıie bulunmazsanız hapisle tazyik un~y e. ımen 88

. ın ma komisyonuna gelmeleri ve kapalı zarf
olunacağınız ve hakikate muha<if larla .ıhalesı yapılacak ~lqe talip olanların kapalı zarflarını belli saat. 
beyanda •bulunursanız hapisl-e ce- ten hır saat evveline kadar komisyona vermeleri. (1562) 

Emniyet Müdürlüğünden: 
za.landırılacağıruz icra emrinin 
tel:I iği makamına kaim olmak ü
zere kyfiyet ilcın o'unur. 39/4149 

_ _ .. .. .. Müdirıyet h.izrnet o1xımobil& ile .ınotooı:kletlerde ku llanılınak üzere 
ZAYİ - Emınoıw ma..lmudın - salın a!ınması açık eicsidotmeye konulan azı 10,000 çoğu 15.000 litre bcn-

loü,.."'ünden 21!i7 numara ile almakta 1 zi;nin tai;ik suralile l:hale günü olan 21/2/940 tarihiııde talip zuhur M
oltluğum m.aaş cüzdanımın ta '>i.k med;i?i.ndoo eksilıtnıcuin bir <rY zarfında ))<lZMlıkla intacına karar ve
muhtirünü kavbcttiın. Yen.iı.-inı a- rilıır,ştir. 191 lira 25 :bıruıı teminat akQE!Sile iS".ek.lilerin 22/3/940 cı..ma 
lacal(mldao. ~.<..ısinııı hükmü yok- günü saat 15 de müdiriyet:.mrz binasında kuın.ı\lu komısyoıırla ve şart. 
tu~ Nebile Ad.oğlu nameyi gömook için de Ş. 3. miidii:rlüı'!:üne miicacaa:tları. (152.8) 
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Şeker hastalıklarına ve diyabetlere ve zayıflamak isti enlere 
360 altın madalya ve nişanlarla dünyada eş.ine tesadüf edilmiyen büyük mevkiler kazanan, birinciliği diplomalarla tasdik olunan 

• SA GLÜTEN MAMULATI 
. Tazeliği ve nefaseti ve san'at sahasındaki mevkiini bilhassa GiUten miktarının fazfalıgı sebebile botun piyasada ne kadar ecnebi Glüten mamulAt1 varsa silip sUpUrmüştür. Meşhur 

Fransız ve Yunan marka Glüten mamttlAtı Tttrkiyeye gelemez rnmuşlardır. H A S A N G!Uten Makarnasını, Şehriyesini, Bisküvitini, Un vosairesini bütün müşteriler seve seva 
kullanmakta ve her şeye rağmen mutlaka H ASA N markaslnı tercih etmektedirler. 

G 

HA SA N D E P O S U: Yeni adresi, Bahçekapı Beyoğlu tramvay durağı karşısında 

İstanbul 
• 
1 p • N Cinsi 

Levazım Amirliğinden verilen 
Askeri Kıtaatı ilanları 

Azı 

tou 
Çoğu 

ton 
tahmin 
bedeli 
Lira 

-ıik 

teminatı 

Lira 

itıale ııün ve saat 

Herkesin üzerinde ittifak ettiği bir bak· 
Sabah, Öğle, Akşam her yemekten 5 

günde 3 defa kullanmak şartile 

Boş, Diş, Nezle, 

Grip, Romatizma 
Nevralji, Kırıkhk 

ve bütün ağrıları 

Buğday öğüttü
rülmesi karşılığı 
Uo. 720 2160 64,800 4860 4/3/940 paznnesi 11 

I Buğdayı ciheti askcriyı;cieo verilmek üzere yuka~a mik~arı yazıl~ 

I
Uo kapalı zarf usulile eksıltnıeye konmu&"(ur. Dıalesı Mersın askerı 
satınalma komisyonunda yapılacaktır. Bu işe ait zarflar ayni günde 
aaat 10 a ka-dar kabul edilir. Daha fazla bilgi edinmek istiyenler Mer
sin alay satınabna komisyonunda şartnameyi görebilirler. (1285) (1305) 

RADYOLi 
derhaı leser 

.. * . Aşagula mahalleri, hizalarıoda ilk teminatları, keşif bedellerı ve 
şartname bedelleri gösterilen 10 adet iskele lnşaatı pazarlıkla eksiltmeye 

! konmuştur. Şartnameler bedelleri mukabilinde Anknrada l\I. M. V. sa
tmalma komisyonundan alınır. Pazarlığı 4/3/940 Pazartesi günü saat 
14. dedir. Bunlann hepsi veya bir kaçı bir talibe ihale <.'dilebileccği gibi 
ayrı ayn taliplNe de ihale edilebilir. İsteklilerin pazarlık gün ve saatin
de 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cü maddelerinde yazılı ve şartnamesinde 
istenilen vesikalarla birlikte Ankarnda M. JU. \". satınolına komisyonuna 
gelmeleri. 

r.cş.f 

le leli 
ıırtna!ne 

bedeli 
Yapıi•ca~ı yer 

Lüzumunda günde 3 kaşe alı abilir. 
Lira 

75,000 
32,000 

136.000 
75.000 

1%0,000 
100,000 

teınirıatı 

Ltra Ku. 
so:ıo 
2400 
8050 
5000 
7250 
G2:;0 

Lira Ku. 
3 75 
1 60 

Erdek 
Liips-.:ki 
Şarköy 

inşa 
• 

SATIŞ iLANI 
lstanbul Beşinci İcra Memurluğundan: 

~ 

Sül<eyman tarafından vakıf par&lar idaresinden 22810 i.kraz No. sile 
lıoı-ç a!ını:ın paraya muk.ab' birinci derecede ipotek gös'..er!l:ıniş oıup 
bareun ödenmemesinden dolayı satılmasına karar verilen ve tamamına 
)'Uninli üç ehli:vu.ku.f tarafından (1200) .lira Jo.ymet takdir ediılm.i,; 
olan Beş&taşıa Şenllkdede m.ıtıallesinin \Mısnıh bahçe Hamidiye soka

'' KURTUL.UŞ 
içki ve Dikif 
Dersane.si 

Müdiresi; Bayan Papazyan 

,, 160 000 
28,000 
26,000 
21,700 

9250 
2100 
rn;;o 
1852 

776,700 Yekun 

6 sn 
3 75 
6 
5 
8 
1 40 
1 30 
1 25 

H.afta.cı.a dört gıin kadınl.:ıra gün- 12lj,5 1\1;; k.resle pazerlıkla sa-
de üçer saat r'ı-..Tmz usulıle biı;'k.i tın alınacaktır. Tahmin bedeli 49,85:i 
w dikis s[ersi te<lris edilir ""4 ay- lira 50 kuruş ilk teminatı 3739 lira 
da maarilçe mw,addak diploma ve- 62 kuru~tur. İhalesi 6/3/910 Çar-
rilir. Ferlköy Tep~üstü 116 No. şaınb~ giinii saat ll d~ Çanakka l.,_ 
Papazyan apar!ımanı. de :\~ustahhm mevki sahJ!alınn 

Marnıara ı:r~ğ'lisi 

Karabiga 
Gelibolu 
Silini 
Kilya 
l~andırına 
Karabiga 

(13:1:.) (1518) 

nanlesi konıİ!iiJ on 1IJ görülür. 
(1334) (la47) ... 

• 
• 
• 
• 
• 
» 

• 

. ğında eski .W Mü. yeııQ. 19 No. h bir iaraıfl ahçı Reşid vere<;esi ~.ve ı 
bahçesi ve bir -tarafı Fazlı ağaya nak1en tııhsis kılman "edit 21 No. 'l 
ibııne ve bir tarafı bahçivan Veyşi hanesi ve tarafı rabii Hami<!Jye 1 
llClkağı :ile çevrili kagir evin evsaf ve ımesah-ı:sı aşağıda yaz.ıh dır. 

j Ga.;Tiınenlkul halen haremağaBı wk~da beıden duvarlaTı kı\.rgir -------'------- komısyonunda yapılacaktır. istek
lilerin kanunun 2 ve 3 cü madde
lerindeki vesikalarile komisyona 
müracaat]arı. 

İki cepheli hüyiik bir adet Zenit 
marka sııııt 4/3/913 Pazartesi günii 
saat 15 de pazarlıkla alınacaktır. 
İsteklilerin bc:lli gün ve saatto! 
Çorluda H;or. satınalma kooıisyo
nuna nıiiraraatları. (1336) (1549) 

DişlNinızi ll'Pleınfa, ~rn~yaz ve sapasa.'!lam yapar. Y!11!'ı 
kıin•,vasının hari;ka'.anndan biridir denebilir. Kokusu lr'11 

hoş, miluopb:ra karşı tesiri yfude yiizdiir 

döşemeleri -.ce şahnjş..'eri ahşap olan evdi:r. 
1 Bodrum k.a1: Zemini ~ ~libir taşlık, iki kiler, iQinde tulurrlhah 
kuyusu bulunan bir .ınutfok, merdiven a·tında bir dolap, lbir kilçük 
odadır. 

Zemin kat: Zemini çini bir taşlık, bir sofa, bir hala, zy.;risi küçük 
liıÇ odadır. 

Bi.ııinci kat: Bir sofa ürerinde bininde, dolap ve gw;ulhane bulu
nan üç oda, bir halii.da.n ibaretfa·. Binada elıektrik tesi.>atı mewuttur. 

IMesahas•: Tamamı 62 metre murabbaı di:Up bunun 55 metre mural>
b&ı bina ve 7 metre murabbaı da araılıktır. 

Yukarıda hudud, •evsaf ve m<'Sahası yazılı gayri menkulün tama
mı açık arttırmaya konmuş o1up 1/4/940 tarihine rastlıyan pazart<si 
llÜJllÜ saat 14 den 16 ya kadar yeni postane binasındaıki dairemizde açık 
arttırma ile satılacaktır. Arttırma l>E-d<21li muha."lUllen kıymEtin % 75 
tini bulduğu 1'akdirde gayrim~b en çdk ar tıranın üzerine ihale e
dilecek, a.ksi takdirde en son art.tıra.nın taahhüdü baki kalmak üvere 
&rtt=a on beş gün m!iddetle tenırut edilerek 16/4/940 tarihile rast
byan salı günü saat 14 den 16 ya kadar 'Jdne dairemiulc ikinci açık art
tı:rınası yapılacak ve bu ikinci arttırmada da arttırma bed<Jl; muham
ı:nen krynı.etin % 75 şini lbulmazsıa borç, 2280 No. lı ıkonun hükümlerine 
göre beş müsavi taksnte ödrnrnek üz~re tecil edi \erek satış glı-i bıra
kılacaktır. 

Satış peşindir. T.ı'.iplerin arttırmaya girm<zden evwl muhammen 
kıymetin % 7,5 nisbctinde pey akçesi vermeleri veya milli bir ban
kanın teminat mektubunu 'braz e1melCTi lazımdır. 

Birikıni!; veTgilerle belediyeye ait tenviriye, tanzifiye voe te!l.ilye 
rESimleri ve vakıf icaresi satış bcdefüıden tenzil ediLr. 20 senelik ta-
viz bedeli müşteriye aittir. ı 

2004 numaralı icra ve iflfu; kanununun 126 ıncı maddesinin 4 üncü ı 
fılrrasınca, bu gayrimenkul üzerinde ipotck'l.i alocakhlar ile diğ«r aLJi
kadaranın ve irtifaık hakkı sa.biplcrininı bu haklarını \"e hususile fa.iz ve 
masrafa dair olan :ddialarını, bu ilanın neşri tarihindrn itibarm 20 
_ııün iıçıiırule ev•raıkı müsbitelerile bildirmeleri icı<bcder. Aksi hald<! hak
lan tapu siciliıle sabit olmadıkça saaş b.delinin paylaşmasından hariç 
lı:a.lacaJdarı ve daha fazla malümat almak :stiyenlerin 1/3,1940 tarihin
den itibaren herk-esin görebilmefil için açık bulundurulacak olan 31'ttır- 1 
ma sartnMnesile 938/1551 No. lı dosyasına müracaatları ilim olunur. 

(1558) 

Emniyet Sandığından: 

KacUrov ·birin<."i ooıın hukuk hfi
kimliğinden: 

Erenköy 3ahrayıceditıe Kayı.ş- U, 1 , "" ~ulur del M. 3 c , 
dai"!ı C. eski 98 yeni 101, 101 sayılı 
k<il!kte iken bulunamıyan Hatice 265 Sm. 30 Snı. 6500 1215,5 ağaç 
Fertlıiye'ye: (1331) (1544) 

Doktor Hasan Ferit Caru;ever ta- * 
rafından Ka<lıköyünde Sahrayıce- 1215,5 M3 kereste _paı.arlı~la sa-
"'t K ı.şd • 9g ki l-Ol . N lı tın alınacaktır. Tnhmın bedelı 49,855 
"" ay a<'ı es yenı 0 • lira 50 kuruş ilk teminatı 3739 lira 
fa:ı:b b..;h.çeli ~ir ev .. ve 108 No. h 62 kunıstur. İhalesi 6/3/940 Çar-
tarla ve Mer<ltwnkov Hasanpaşa şamba günii saat 10 da Çanakkale-
M. 17 No. 1ı tar!anın izalei şuyuu- de l\füst:ıhkeın mevki satınalma 
na dair Mehmet Sait ve Mehmet komisyonunda yapılacaktır. İstck-
Bedreııtin ve Falına Zübeyre ve Jilerin kanunun 2 ,.e 3 rü maddele-
Emine Düriye ile siZl!n ale)o.ıhinize rindeki , t~ikalarile koıni~Jona 
açtığı davar.ın muayyen gününde gelmeleri. 

:.ı, ı'tı. kutur auel 
265 Sm. 30 Snı. 6500 

M. 3 
121G,5 ağaç 

olacaktır 
(1332) (1545) 

1f 

-+ 
Hepsine tahmin edilen fiatı 

130,100 lira olan 2602 metre mika
bı kereste l·apalı zarfla eksiltmiye 
konmuştur. ihalesi 4/3/940 Pa -
zartesi günii saat 11 iledir. İlk 
teminatı 9757 lira 50 kurµ~tur. Şart
namesi 6i0 kumsa kcımisyondan 
alınır. Taliplerin ihale santinden 
hir sa:ıt evveline kadar zarflarını 
Ankaradn M. l\f. V. satınalına ko-
mis;yonuna vernıt· leri. 

(1273) 

* 
(1234) 

135 ton sığır eti kaı,alı zaı-lla 

cl::siltmeye konulmu~hır. Tahmin 
bedeli 4:!200 lira ilk teminatı 3240 
liraılır. Ek,iltmesi 8/Marı/;;40 Cu
ma giinii 'aat onda Lüleburgaz-da 
Sn. Al. Ko. da yapılacaktır. Şart-

H4 ton kunı fasulyeye istekli namc•i her ı:ün Ko. da görülebilir. 
çıknıadığ'ındao son pa•a~lığı 13/3/ Teklif mektupları belli günde belli 
940 (ar,amba günü saat 11 de Lii- saatten biı· saat evvel Ko. baş -
leburgnzda askeri satınalma ko - kanlıj(ına verilmiş bulunacaktır. 
misyonunda yapılacaktır. Tahmin (1289) (1309) 
bedeli 28,800 lira ilk teminatı 2160 * 

. . . . sJ~ 
~an .. nıar dıolerini en ucuz ~ ı·aıUe sıgol'ıa e,ıınn>Ş O 

Sabah, öğle, akşam her yemekten S 

günde 3 defa dişlerinizi fırçalayııı1ı· 
imalltllClm;;:=ı:m~zzm--:ı..--ımmd:_:;ı 

Istanbul P. T. T. Müdürlüğündeıı: (' 
İdan· iht1yacı için 280 metre paltoluk kumasın aluııı aÇ'~, 

ye konulınuştm. Eksiltme 4/3/940 pıı=<tesi saat 15 de lJ. ı,t 
nası birinci katta P. T. T., Müdürlüğü odasında top!anacalı 
;ı!Jm satım komisyonunda yapılacaktrr. . 

8
41r 

Mırlıammen ~d>eJ 1020 lira, muvakkat teminat 76,5 '·'~re 
l<:rin olbaptaki fonııi ve eksiltme şaırt.ııameı·eı·ini gömıek ı.ıJ)D> ' 
günlerinde mf"'~kı:ı~ müdürlük idari kaloeım levazım kısn11 .e'# 
gün ve saatinde de 940 senesi için muteber ticaret odası 'zıB• 
vclrkat teminat nıakbuzilc komisyona müracaatları. ,ı 

mdllıkemeye j?elmemis olduğunuz
dan haklunıZ<ia 15 ıiün müddetle 
g;yap kara~ının ilanen tebliğine 
karar verilmiş ve muıhakerneniıze 
liaklhnak üzere tayin kılınan 18/ 
3/94-0 Pa.:>:artesi günü saat 10 da 
mahkemede bizzat veya tarafınız
dan musaddak bir vekil gönder -
mck sureti le hazır buJur.anadığınız 
·l~'kd irde I!>.' aben muhakemeye de
va"'! olunaca,i!ı ve bu baptaki ila
nın bir sureti mahkeme dı:ıvanha • . 
nesine !al.ik 'lu'.ındı,ğı tebliğ maka
.ın:na kaim olmak ü:zere ilan o1u
nur. (938/33ıı) 

liradır. Şartnamesi komisyonda gö- 13,00Jl kilo bakır tel kapalı zarfla B •1•••••m:ı=ılll-

riiliir. (1333*) 11546) satuı alınaraktır. Beher J.:ilosıı 195 Fabrı"kaya elverı"şlı" yer ara ... v•iilY 

1358 Hicri I 
l\fuharrem 

19 

1355 Rumi 
Şubat 

15 

1940 Ay ~- Gün 59, Kasım 113 
28 $ub:ıt ÇARŞAMBA ·----Vakitler Vasati 1 Ezani 

-- Sa. D. Sa. Jı , 

1 
kuruştan 25350 liradır. İhalesi 4/ •• . 

108 ton nohuda istekli çıkmadı· 3/940 Pazartesi günü saat 11 de 
ğından son pazarlığı 13/3/940 Çar- Çanakkak'<lc Mst. l\fr. satınalma Atölye itt.ha.;:ına dveriş · 300 - 350 metre murabbaı i<J'~1i 
samba günü saat 10 da Lüleburgaz- 1 komisyonunda yapılacaktı istek- kuru ve açık bir binanın zemin katını (kab;lsc birinci ~ D 
da askeri satınalma komisyonunda !ilerin ihaleden bir saat C\ \·eline rabCT) ve ))(.,;sene ı\'ln kıralanaca.ktır. Mevcut fabrıl<8 3"~ 
yapılacaktır. Tahn>in bedeli 15.120 kadar teklif mektuplarını komis- men kiralanabilir. Alakadarların (fabr&:ı) rumuzile 
lir:ı ilk teminatı 111i liradır. Şart- yona vermeleri. (1288) (1308) kııtusu adrrı,ine yaz:malan. - ~ 

İstanbul Elektrik, framvay ve Tünel ~ı 

Ta..uih i.iını Gün"' 6 37 12 40 

İşletmeleri Umum Müdürlüğünden: ı Devlet Demiryolları ve Limarl 
l - 11/2 ve 2 tonluk birer ka mvonet ile 4 tonluk bır kamyon ve işletme u. idaresi ilinıar• ~ 

25 şubat 940 tar'h.inde ga2'e1cnizın 4 üncıi sahifesinin ikinci süiu- Ötle 
İkindi nund:ı ll<'Şl"ettiğiniz Sandığımızın mürev ~r satı~ ı.'.iının.d.a teshir nu- ı 

mara 319/3, 38/447, 53652 hesap No. lu Em n Hadıye ait (bir roza iğne ~am 

12 27 6 29 
15 33 9 35 
17 58 12 00 
19 27 1 :Ol 40 lira) yazılması icabederken st-hven (bir çift ıoza i,ğne 40 lira yazıl- 1 1 Yatsı 

mı:,ıtır )bınıun altındaki satu·da keza (bir roza iğne (orta.sı yok) J5 tın.sak 

lira) dcnilm<si lfızım gel'rken y:ne sehven (hır (Jt roza iğn~ ortası -===::========:! 
yıclk 15 lırıı) yazılmıshr. /;a/ııbi ve neşr ;~,, u!ar•' eden 

4 59 11 Ol 

San satırdaki t~şhir nu."ıür:lSı 391 olması icabederken 591 )'azıl- ı Baş muharriri 
~tı.r. Bunlar~n gazetenizin ayn. sahife ve aynı sütununda tashHue- E1'EM İZZET BENİCll 
rini rica ederız. Son Tel&raf Matbaası 

ROMA TIZMA, BAŞ, DİŞ, SİNİR ağrıları 
ve GRİP, NEZLE, SOGUK ALGINLIKLARI 

Derma.n k.a.ş<lerile derhal reçcr. icabında clbıde ı - S katı alınır. 

2 tonluk 2 adcl me.rdivcnlı araba pa7.arlık suretik satın alınacak>t>r. . . • 4/3fl 
2 - Muvakkat tominat maıktua:ı 300 lirauır. Mub~m_ıncn bedclı 24,000 . ıfr~ ~lan 30 ton neft Y~.e~;eı 

/ 3 - Pazarlı!' 14/3/940 perşembe günü, saat 15 de .metro han bina- J şemb.; ~nu saat rn. d_e taahhudunu. :fa cd~yen mu aı.ııııı' 
sının 5 inci katında toplanacak ol.an aı·ttırma \"Y.! -eksıltmc komisyo- açı.k eksı:tıme. usulu. ıle An.karada •dare .bınasında satı~ 

1 
ııl"y 

r,unda JapıLücaktır. • , Bu ışc gırınek ıstıyenkrın (1800) liralık muvakk~ v· 
4 - Bu iş,, ait şartnameler idarenin lc\·azım müdürlül(ünden p<i- kan.unun tayin ettiği vesiıkaları hfunilen "'ksiltme sa:ıttlle 

ra<ız tedarik ed.Hebilir. misyonda isbatı vücut etmeleri lazımdır. : 
5

;J141' 
5 - İstc>l!.<ilerin kanuni vesik« ]arı ve muva·kkat teminatları ile • Şartnameler .. parasız olacak -~karada. malzeme da>fC

1
53Sl ı 

ilan ""dilen gün ve saatte kom:syond.a bulunmaları. cl45·1. darpa<ada tcscllum ve ocvk şeflıgınden dagılılacaktır. ~ 

ı __ ı_s_T_A_N __ o_u_L __ B __ E_L_E_o __ t_Y_E_s_ı __ ı_L_A._N~L_A_R_---.!ıl 
l<rt.i.mlakinin umuml menfaatlere uygunluğu tasdik edilip kanunen 

1400 lira kıymet takdiT edilmiş olan Bey:.zıt Camcı A'.'i mahallesinin 
Beyazıt meydanında 186 eski 11 yeni kapı 583 ada 7 parsel No. lu ah
şap tliikkiinın mutasarrıfı olduğu tapuca bildirilen Hayri kızı Şekure 
•:c Hayri oğlu S.:ıbrinin ikametgahı olarak gösterilen &yazıt Camcı 
Ali mahıi'Jes0nin Beyazıt meydanında 11 No. da bulunamadığı noter-

likçe bildirilmiş olduğundan 3710 No. lu kanunun 10 \HlCU maddıesine 
tevfikan icabeden tebliğ varak.alar.ı.rım bu gayri menkule, beled'.ye 
dairesine ve umuma mahsus ma~linc 20 gün müdde-t.le talik edildiği 
ilan ohınm. (1556) 

ADEMİ İKTİDAFl 
va BELGll:V.llCKLiGiiNE -

1 
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