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Taymisin yazdığına göre, Almanya Sovyetleri 
Türkiye menfaatlerine tecavüze teşvik ediyor 
Finler yalnız bir cephede yüzbin Sovyet1 Alman Matbuatı 
askerinin tazyikına mukavemet ediyorlar: yalan haberler 
........ ... ..... '"'.'" 4 ... . ... .. • • 

lta lyayı kazanmak için 
Har6in diplomatik cepheaintie mücadele ,iddctle Je
ıocım ediyor; müttefiklerin, ltalya;yı elde etmelı için 
•cırfettilıleri 11a;yretlerin boıa llİlmedi~i llÖrülü;yor. 
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Yazan: Abidin Daver 
Harbin muhtelif cephelerinden 

ve şekillerinden biri de siyasi ve 
diplomatik oophe;ıi ve şeklidir. 
Diplomatik hıarp, büliin kuvveti
le deva:m etmektedir. Daha si
lihb boğuşma başlamadan ev--:el, 
diploınMik haqı cephesinde, Iıv 
gilizlerle Fransızlaır Türkiyeyi 
kendi ittifaklaırııı.ıı dahjJ etmek 
llUl"etile bir zafer kaza.nıınışmdı. 
Sonra, Ahnanya, Sovyetlerle bir 
ademi tecavüz pakt.ı - belki de 
gizli bir iıttifa'k • &kdedeııek bu 
cephede parlak bir ınuvaffaı..
yet ka:ıııruh. Harp patladıktan 
90ıı.ra, Ahnanya, Sovyet Rusya
nm yanhmı ile 'l'ürkiyeyi kazan
mağa çalıştı. F4dı:at muvaffak o
lamadı; Türkiye verdiği sözden 
d.ömnemek mertliğini gösterdi; 
1ngiltere ve Fransa ile iitifaıkııı.ı 
tam bir muahede ile ve on beş 
seıı.o müddetle tesbit ve teyit et
ti. italyanm •Çelik paı.t. gibi 
muhteşem bir isim taşıyan bir 
ııuuabedeye rağmen, hamin ha -
ıırula Alınauya ile bereber harbe 
eirmeyi§i de, diploması harbinin, 
Ahnıanya aleyhine, müttefikler 
lehine kaydedilmek lazungelen 
mühim bir hadisesidir. 

İngiltere ile F'rroısanın, İtalya
yı büsbütiin AJnıanyad.an ayır
mak, sonuna kadar bitaraf kal • 
:ınasuu temin etnıeık, hal>ta Büyük 
Harpte olduğu gibi, kendi cep
helerine almak için, azami cay
reti ı;arfettiklerine şüplıe yok -
tıır. Buna muvaffak oiıırlana, wp·· 
lomasi harbinde parlak bir zafer 
daha kazanırlar. 

italyu, evvela bitaraHığmı res
men ilıiıı etnınmclde beraber, har· 
be ınüdalwle etnıiyerek fiilen bi
taraf knldı; snnra d"' Almanya
nın Sovyet Rusya ile el ve iş bir· 
Jiği yapması ve bilhassa Sovyet
lerin Balkaaılara innıe<ıi ihtima
)ini!n bcliı·mesi iizeı·iue Alman
l a'ya karşı değfüe de, Sovyetle· 
re karşı açıkça muhalcfolkıir bir 
siy:ıı;et taıkibine başladı. 

İııgilicre ile Fransa, İtalyaıuıı 
6iyıısetiude kendilcrhıe mütevec
cih değişikliği - istel'S<'niz inkı
labı deyiniz • kuvvcilcnıl.irnu::k, 
kat'ileştinnıık, bir kelime i'le 1-
falyayı l<azawnak için çalışıp du· 
rııyo"1ar. Bu gayretlerinin nel!
a>siz kalmadığı da uöriilüyor. 1-
talya Yunanistaııla anlaşarak 
Arn..'vııHuktaki askerl~rini hu
duttan geri çekti. Sonra, klş izini 
diye ordusunun mühim bir kıs-· 
nıını, terlı.is etti. Le Teuıps gaze
tesinin )~uma muhııbiri, ey!Ul a
JI ortasında Jtalvanııı silfıh al· 
tındaki asker me~cuduuun 2 mil
yona ynkın olduğunu, son yapılan 
t<'rhis ile mevcudun 868,00Q kişi
ye diişliiğiinii bildiriyor. Demek 
ki İtalya, 1 milyon 200 bin aske· 

1 

ri ilkbahn-ra kadar evlerine gön
dm-:miştir. Bu nıulınbir,_ Libya'da·· ı 
ki kuvvetlerin bir miktar azal
tılma5ı iınkiirun<lan bile lnınse
diyor Terhis, İtalyan e&an -u- 1 
ınumiy<$i üzerinde çok iyi bir 
tesir hasıl etmiştir. Çiinkü, Av
rupanın ı-iyasl vaziyetinde büyük 
değişiklikler olmadığı takdirde. 
İtalyanın 1940 IYJlıaTından evvel, 
kendiliğind.en hiçbir harekct1e 

bıılunuııyacağuıa bu terhis1-
daha kuvvetli bir delil olaıwııı. 
Diğer tarattan, Lıgiliz ve Fr.m

sız devlet adamla,.,, son nuluk
larmıla, İtalyanıu siyasetinden ve 
Sjnyor Mussolini'n·in. sullıporvcr
Jiğiuıdeıı ta:kdirlc bahsctınekte • 
dirler. Fransız Başvekili Daladier 
Fransız parlamentosunıııı a<;ıl -
ması nıiinasebeüle söyl,cdiği bü
yitk nutukta, .M. Mussolini'nin 
takip etti{:i İ talya'nm umumi 
menfaatlerine uygun siyasetin 
ili; aydanberi, Akdenizdc sulhün 
muhafazasına büyük hizııneti do
kunduğunu• hararetle kaydetmiş 
ve •ttalya'nın şeref ve haysiye
tine ve menfaatlerine hürmet et
mek endişesile müsbet barc.>ket
lerde bulunduk> demiştir .. 

Ayni giinde, İngiltere Harici· 
ye N "2a:reti Miisteşarı M. Bu tfor 
de, Avaın Kaımarasında beyanat
ta btılıınarak ·Akdenizde, İtalya 
ile münasebetlerimiz dostanedir. 
Harp zamanında, iki memleket 
arasında mecburen çıkan ıba1ı:ı 
güçlükler olur. Biz kendi hesa
bımıza, lbu harp esnasında, İtal
yanın meşru menfaatlerinin müm 

- kün olduğu kad•ı· az haleldar ol
ması için elimizden geleni ya,pa
cağız. Ticari meseleleri tetıkik ve 
hal için Romada çalışmak üzere 
teşkil ettiğimiz mUıhtelit komite
ye gelince, bunun, İıııgiliz - İtal
yan ticari münasebetlerini, her 
iki memleketin menfaatlerine uy-

f Arkası 3 üncü sayfada] 
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Bu eıerleı bUylilt ted•k!rlııtl•''' tl!Jft'hn 
edilmı,ur Ve l~dım okuyucuları iç" 

en biiyUlı n•~·r hıı""t:h ol•t•~hr, 

vermiye başladı 
TİMES GAZETESİ DiYOR Kİ: 

''Türk siyaseti doğru, 
namuskar siyasettir,, 
Kafkas cephesinde Ruslar 
askeri tedbiri er alıyorlarmış 
Londra, 7 (A.A,J - Royler Ajansı bildiriyor: 

ll'llblm. kararlar vermek üıere toplanan üç hariciye ua!oırı ve Oslodan bir ma.n:ı:ıırı.,-a Tiın"" gazetesi, Sovyetler Birliği ile Tiirkiye arasında bir harp 
zuhuru ihtimali Iıaıkkındııki Alınan tahminleri etr-afmda ıınıtal~a 
yürüterek diyor ki: 

So yetler. zehirli l Oslo konferansı 
gaz kullanıyorlar dün toplandı 

Balhl~taki So~yct nii!mwmn mittem.o.di suretle artması haki -
katta, Berlin<k d<Tin bir hoşımtsuıluk UJantlrnımkta ·e Nazi diplo
masi.<i, Sov~~ em Jleriııi, baı;ka tarafa tevcih etmi~ e, beeerik~lzce 
çalışma:ktadır. Ve bu •&şka ıarai Balkanların yerine -uı-k(ır. 
Türkiyeyi, So\"yetlerin küçük Asyaya yayıbnala:rını kabule mec
bur edecek şekilde ok.ş.~mak yahut tehdit etmek Almanya i~in ,-. 
Sovyetltt ittihadı için daha faydalı olurdu. 

• 
/ngiltere de Finlandiyalılara 
20 harp Tayyaresi gönderiyor 

Bern, 7 (A.A.) - Flnlandiyanm bütün cephelerde mukavemeti 
devam elımektedir. 

Neve Zurcher Zeitung ga>.et.esine Stokholm'dan gönderilen ba
beı<ler Finlandiyalılann şiddetli bir mukavemet gösteııdikleri ve 
Ruslam ancak biiyiik zorluklar ve büyük zayiat pahasına ilerliye
bildiklerini teyit etlllektedir. 

Finlandiya filoları Leningrad l'e Cronsladt'a k&<!ar ilerliyerek 
keşif uçu~l:arı yapmış ve hava dafi topları da Vipııri'yc taarruz 
eden Sovyet tayyarclerini düşiirmüşlerdir. Vipuri halkı şehri ta
maıucn 'Whliyc einı.iştir. 

Petsaıno'da ve Ladoga gölünün şimalindcki Pitkeranle'ye yapı
lan düşman hava lıiic\IJllları t-ardedilıniştir. Mültecilerin nakledildi

ği küçük bir şehir üzerine yapı
lan diğer .bir ha•va hücumunda 
Ruslar mitralyöz kullanarak 7 ki.. 
şiyi öldürmüşlerdil'. -

Kazım Orbay 
Paristen gedi Kareli ,beı..:ahına karşı Rus taz

yiki -artmaktadır. Bu bölgede 
takriben 100,000 Rus askerlııin 

Paristeki tahşit edildiği bildiriliyor. Ruslar "Londra ve 
müzakereler 

dağlar ve ormanlar üzerinden 
tam b j r mümkün olduğu kadar tank ve 

anlaşma ile bitti,, 

Ki'&DD Orbay Sirkeel ıarmda. 

İki aydanheri Londrada İngi -
liz hükumetile temaslar yapan 
Orgeneral Kfuıım 01'.bayın reisli
ğinde Albay Nazmi Ataç, blııbaşı 
Remzi Alkın, tayyare yü:oba~ısı 
Enver Moğlu, kurmay yil2bı-.şı 
Orhan Türkkan'dan mürekkep 
askeri heyetimiz dün salbah şeh-

(Arkası 3. üncü sa1fada) 

topçudan istifade ederek gayet 
ağır ilerlemekted ir. 
Şimal cephesinde, Petsamo ya

klııinda, Ruslar miihim müfreze-

(Arlı:ası 3. öneli sayfada) 
. 

11 Vapur hangi 
fabrikaya 
yaptırılacak 

Ankara, 7 (Teletonla) - Devlet 
deniz yollarının yaptıracağı 11 vapur 
jçin açılan eksiltmeye, şimdiye ka
dar, yalnız bir İngiliz firmasının iş
tir:ik ettiği yazılmıştı. Bu ingiliz fir

nlasının da evvelce Denizbank zaına
nında mü11akasayı kazanan, !ak.at or
tayoı çıkarılan dedikodulaı· Uzerlııe 

İktı~at vekl.'.ietince, muaıTielenin fes
hine kaı·ar verilen Swan Hunterdcn 
başka İ.ngili:t nrması işliriı.k ebnedi, 
denihnek isteniyoı·du. Halbuki mü
nakasaya yedi İngiliz lirınası ifjtirak 
etıni§tiı· lti bunlar arasında İngilte
renin en büytik ve en kuvvetli :fir
maları da vardır. l\'.ı:ünakale vekfı.le

tinde, bir kon1isyon verilen fiyatları 

ve şartlan tet.kllt ede1·ek en uygun 
görülene bu 11 vapuru sipaı·iş ede
cektir. 

' ' 

Paris, 7 (A.A.) - •Havas» Finlan
diya•ya karta Sovyet tecuvüzti, yen! 
meseleler ortaya çıkarmaktadır. Çün

kü Finlandiyanın MilMler cemiyeti
ne yaptığı müracaat, Almanya ile 
harp halinin mevcut olduğu bir anda 
Almanya'nın komeusu bulunan blta-

(Arkası 3 ünoü sayfada) 

Fak.at Tiirkiyen.in, Sovyetler ittihadı ile, Nazi niimuncsine im
tisal ederek, zelil~ pa2arlıklan girişmeye hiç niyeti yoktur. 'l'ür
kiyenin siyaseti Nar.ı:iılerin siyasetine benzemekten pek ı;ok uzaktır. 
Onun siyaseti doğru, hillis, berrak ve .ıımnuskıir bir siyasettir. 

Times gazefıeo;i, makalesini şöyle bitiriyor: 
Gerçi, 'l\ürkiye Sovyetler Birliği ile iyi münasebetler idame•i

ni çok arzu eder, fakat, haklarını ve menfaatlerini ne pahasına o
-Jursa olsun, terkebniye asla niyeti yoktur. (Arkası a üncil sı.ytada ı 

• 
lngiliz Tayyareleri dün 
Almanyayı ~ombaladılar 
Alman Tayyarelerinin Fırht of 
Foth'a hücumları pUskUrtUldü 

.. 

Alman tayyarelerine kaqı 

Londra; 7 (A.A.) - ~ugün öğ
leden ıbiraz sonra, sekız Alma.ıı 
tayyaresi Fu111ı of Forth civarında 
sahile yaklaşmu;lardır. Bunlar, 
on ikiyi kırk '~ geçe. rad~~Je
rinde Ingiliz tayyarelerıle musa
demeye girişmişler, :!akat püskür
tülmüşlerdir. Hiçbir bomba atıl
mamıştır. Bir Alınan tayyaresi 

l 

şiddeUI nıukabeledo buluıwı tnrllh 

ne isa-bet vd:i olduğu zannedili
yor. 

Bern, 7 - bgiliz tayyare filo
lar dun akşam Frissonnes a -
dalarına ve Schlesvigholstein'a 
taarruz etmiştir. Alınanların tay
yare dafii toplarının faaliyette 
bulunmalarına ı-ağmen İngilizler 
birçok bomba atnuşlardır 

Jı:u-.velleri faıUlyetı.. 

Londra. 7 (A.A.) - Vilk ve 
Orsel adındaki iki P<ılonya de
nizaltısı Baltıktan kaçarak İngi
liz filosuna Htihaka muvaffak ol 
muşlardır. 

FRANSIZ TEBLİC1 
Faris, 7 (A.A.) - 7 kanunuev· 

ve! sabah tebliği: 
(Yazısı s iiııcü sayfada) 
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BUYUK TARİHT ROMAN: 36 

GENÇ OSMAN 
Yazın: M. Sami Karayef 

Beledi genin 
park gapacağ 

Kıskançlık yüzünden sarayda ölen ger/er 
gözdeler ve kalfalar pek çoktu 

- 01 ıb lır ya. Belki ecellerıylc öl
müşlerdir-

- Bilemiyon11; •• Hem, üç kişi bir
den ecelleriyle bir gecede birden na
lıl ölm !iş bulunurlar?, 

· Şehzade Mustafa hazretleri, öl· 
dürmilş bulwımasınlar?. 

- Aman efendim; nasıl olur1'. Ken
eli hasckileridir .. 

- Olabilir ya; &aı".abarıa uğratlUI 

olurlar .. 

- Çama1ırcı kalfarun oat oluşu 
da bunu a:östermez mi? 

- Yallah, ne aöyliyeceğlml bıleml
yorum.. 

- Ne ıureUe o!dürüldüklen ınalil
munuz mu? 

- Zehirlenmiş diyorlar .. 
- İyi ya: Oyle h;e sehzade taraftn-

dan zehirlenmiş olacaklar, ded~. 
Kızlar agası: a~nın bu suretle fi

kı.r yormasına sevinmiştl. Bu kll 
hal hiç (le aklına gelmcınlşti. Yeni
çer_ atasının düşünduklcrini yor
mak ve bu suretle hareket etmek en 
büyük tertip olurdu. Hemen, derin 
bir n ... "'cs aldı. A yı cevapsız bırak

mamak için: 
Olabilir; söylediklerınlz doğru

dur a hazreUeri_ B:lşka. türlü ol
muş olsaydı ırp:ıinln birden ölmele
ri l.Azım gelirdi. ve yahut... 

- E\'et; veyahut parli <thımız şeh
zadeyi zehirletmiş diyebilirdik Hal
buki, orta<la boyle bir ölOm olmadı
tı için bu iş şehzade tarafından icra 
edilmiştir 

- Etendimfz. malümattar mı! 
- Hayı:r .... 
- Vezlrin haberi var mı" 
- Hayır_ 

- Sizden b~ kimsenin boberl 
,yok mu? 

- Hayır .. 
- Müsaade buyuru~n17. veılre 

beraber gidıp haber verelim-
- Vetire &itmeden evvel. müsaa

de buyurursanız bir kerre de mah .. 
rem olarak slpahi ağasına anı key .. 
fi.yet eylesek.. 

- Hay, hay •• 
- Efendimiz sara,yı hlimayunda-

Jar mı". 

Kayıuakam, birdenbire ııaııırdı. Pa
dİJah tarafından şehzade Musta!anın 

zehirlettirilditlne zahip oldu. Bir az 
duraladıktan sonra; 

- Cenabı lem:rezel hazretıen, ıev
ketlu pad.l'llumıza ömürler Uısan .q
lesln ! .• dedi. 

Yenıçeri ağasJ vezirin yanlış bir 
mclna verdiiini anlayınca: 

- Sultanını: vefat edenler üç ba
sekldir. Şehzade haueıter!yle, blr 
kalfaları sağdırlar. 

Deyince; derhal: 
- ŞevkeUil efendimiz haberdar 

mıdırlar? .. 
- Iiayır, sultanım!. 

Sarayı hümayunda değiller mi? 
Kızlar ağası, aöı.e karıştı ve: 
- KA.ğı thane kasrı hümayununda

dtrlar •• 

- Kal!alar, ne sure ölınüşlet ... 
fendım! .• 

- Zch.lrlenmit diyorl3r ... 
Kim söylüyor? .. 

- Şehzade Mustafa tultan haz· 
retlerıyle çamaşırcı kalfaları .. 

- Ne müna•ebet? Kim ıehirlemlş 
olabilir? 

- Bir kasit olsa hcpsı bırden ze ... 
hirlenmesi !Azım gelir .. 

- Kulunuz da mırdım. 
- EhemmJyeti yok ağalar.. Sarayı 

huınayunu rahatsızlı&:a vermeden ve 
kımse duymadan kaldınvermcu .. - ........ . 

- Herhalde ıehzade hazreUeriniıı 
gazaplarına uğraDlll olacaklar_ 

- Yoksa; bu derece mahfuz ve 
kl·nsenın alakası olmıyan bir daire
ye kim ııirlp bu kalfaları ıehirliye
bilir 

Bu, şehzade hazretıerınin uf 
kalmış olmalanna nazaran içeriden 
olmU1 bir Mı!i$edlr. 

-· .. 
Bı5ylcı adi btr meeete için efen

dimizi rahatsız etmek münasip olmaz 
zannederim. 

- Bir kere, haberdar etmek ikti
za etmez mi? 

Binbirdirekde bir heyet 
tetkikat yaptı 

Belediye, Blnblr dlreiin ııslunü 

parka labvU etm!ye karar vermiııür. 
Bıırada vücuda &'eUrUecek parkuı 

projeleri huırianaralt Bahçeler mii
dürlüiiiDe verUmlştlr. Ba mudürlük, 
projeye cöre hazırlıklarım iJmıaJ et~ 
mlşUr. Binblr diretin bahçeye mu· 
kavemel edip elmly..,.,Jl, ıızeriııde 

bii;föl< abolar dJ<Wp dlkllemlyecetl 
lcspll edilmek lizue mesele beleıll7e 
fen heyetine havale edilmiştir. Fe.n 
heyeU mimar ve milhendi!ilerlndeu 
ınUrekkf'p bir heyet dün, Maarlf •e
kilell mimarlarından Sedal Çetlntaıı· 
la beraber Blnbir dlrele &'lderek 1· 
eap eden lelkikalı yap...,.lır, Beyel 
boı-ün raporuna verecektir .. 

---oo----
VILAYET 

Bu yıl yapılacak mektepler 
Bu seneki büke !le lahslsal veri· 

len 11 ilk mektep binasının tıışasma, 
vaziyeti hhıra dolayısiyle imüıı cö
rülrmemlştir. Fakat VaU Ye beledJye 
rel•l LiıUI Kırdar bu mekteplerden 
hlo olmazsa birlıılnln lnşasma liızum 

&'ösler!lııılşllr. 

Meklep Ak.qrayla Şelıııadebafı 

arasında Gazi caddesi il-zerinde 7ap1~ 
lacaktır. Ba meklebe all yeni bir 
tarlname ha11rlanm.14 bulunmakta
dır, Yakında münakaaya konulacak· 
lır. 

BELEDiYE 

Lutfı Kırdarın bir tamimi 
Beledi7e relsU,iinden dün bütün 

belediye müdürliik ve ,ube müdür
lulılerlne bir lamlm &'ÖnderllmişUr, 

Bu tamlmde ValJ ve beledi7e relsl 
makamında oldukça müdür ve şube 
müdUrterlnln akşamlan makamtan
nı terketmemelerl blldlrllm1' ve 
mecburi me~al sıı.aU kaydının bunla
ra tümulü olmadıtı zlkred.llmlştlr. 

Prost yarın Karabüke 
gidiyor 

iKDAM 

Vali L. Kırdar 

ihtikar işile 

alakadar oldu 
~ktikar komisyonun
da alınacak tedbirler 

görüşüldü 
Vail Liltf! Kırdar dii.ıı Mmtaka llea

rel müdürlüj'üne l'•ıım. ve aabablaa 
akşama kadar lhtflir 111.:omisJ'onnnun 
loplanıı"'1& relalUı elmifllr. Vali ali
kadarlara lhlikirla daha •lddetll mü
cadeleye ıirlfllmesinl blldlrml,ılr. 

l"oplanlıda ba yolda almac.ık ıedbir
ler rirüşüJmü.ıtUr. Bütün maddele
rin satıı;lan sıkı surette cözden 1"e
clrttecekUr. Bunan l~ln hasusi bir 
tl:şk.Ulı yapılması ve beledl1e me
marl:lnnm da kontrol işlerin~ ya.r
dun etmeleri düşünülmektedir. ____ ,........ __ 
~NOMI 

Pamuk ihracatçıları 
birliği Kurulacak 

Merkezi 1'terslııde olmak Uzere 
P&mulı Uıracalçılan blrlill kıırula

eaktır. Bu lqelı.küle Türkl7edekl bö
ıiiıı lhracalçılar &'lrmiye mecbur ola· 
caklardır, 

6 Milyon kilo tütün satıldı 
izm.trde açılan tbtün piyasası çok 

hararetli l'Jimekt.edır. Şehrimize l'e'"" 

.. len haberlere l"Öre, üç gün lclndt 8 
milyon l<Uo tütüıı ııalılmışlır, i"lyal
lar yiikaekllr. 

Dünkü ithalat ve 
ihracatımız 

Diin İtalyan bandıralı Bolsena va· 
puruyla mühim m.lkdarda d<!mlr eş-
7a, boya ve madeni horu ge-1.mt~tir. 

Bula-arhltandan da bir süu J~lnde U 
bin kilo kömür ithal edilmiştir. 

Bulıartstan ve Romany:aya külll-
7et.ll m.lkdarda zey1ln, l\.lacarlslana 
bal mumu, 71~ deri ve Roma.nya7a 
susam gönderilmiştir. 

, ,.-------" 
SORUYORUZ! 

f Gümriiklere 
gelen Alman 
manif afuraları 

Bunlardan istifa de 
edilemiyeceği anlaşıldı 

Gllmrllkle bulıınaa A1maD maıılfa· 
tura eşyalannm memlekete ithal e
dllemJJ'teeil anl•t•lm•ktadır. A1ma.n 
banlı:alan miidiirlerl Almauyadan e
mir almadan ba mallara ali koıql
mentoları Türk tiıccarlarına teslim 
edemi;yeceklerlnl bUdJnıı4ierdlr. Yal
DJı bir lek bankanın elinde 600 bin 
marklık konşimenuo vardır. Bu ta
nflan ümit keslldltlndeıı Amerika 
Ye dlfer memleketlerden .-eUrHecek 
manifatura eş:ya.ıuoın ithalini kola7-
laflıracak ledblrler aratlırılmaktadır. 

-·----<><>----
M AA R ı F 

Mesken bedelleri 
bugün veriliyor 

İlk ledrl al maalllmlerlne verile
cek olan 932 senesi haziran, tem.muz, 
atuı;t-09 ve eylii1 aylarm:1 alt mesken 
bedelleri bordroları dün tasdjkten 
çılı.nu~tır, Bıızün istihkak sablpleri
nlD paralan verilecektir. 

DENiZ 

Yolcu salonunun 
mefruşatı 

Galata yolcu sa.loounu.n mefnqat 
ve t.esisah için bir proje bıuırlanmış· 

ıır. Proje bir kaçı cüne kadar Mü.na- l 
kale vekiletine cönderlleceklir. ' 

)\IUnakale Vekili AH Çettnkaya. o ... , 
nümüzdekl a7 başında şehrimize ce ... 
lccek ve veltilete bağlı müer.scı;;eJer

de bau tetkikler 7apacakhr. 

GÜMRÜK. 

Yeni memur a 1 ınacak 
Ayın 14 üncü ctinü Ankara, İstan

bul, Mersin. İunlr, Gaziantep, Urfa, 
Kars, Trabzon ve Samsnnda. ı-üm

rüklere 20 Ura maa.şlı memurlar al
mak üz.ere birer mUsabak.a imtUıanı 
yapılacaktlr. İmtihanlara orta mek· 
tep ve lise mezunları cirebilecekJt>r
aır. 
~ 

- Kağıthane kasnndalar .. TelA18 
d~mesinler diye bırden bıre kendi
lerini haberdar etmeyi muvafık bul .. 
madun. 

- Bilih.are. sarayı hümayunlarına 
teşrtnerinde arzederiz. 

- Cenazeleri nasıl kaldıracağız? 
- Eski saraya yollayıp tektlıı ve 

Şehir mütohassısı Prosı, Eminönü 
ile Unkapanı arasındaki sahaya alı ı 

! 
letklklerlnl blUrmlşUr. Millf'hassısın 1 

Otobüsçüler ve 
nezaket 

l.ADLI YE 

Tevkif Edildi 
- Güzel hareket buyurmuşsunuz. 
- Bence, me!leleyi ortalığa 

kılmak muvafık dejildir .. 
- Evet. ağa hazretleri_ 

yi 

- Sıpahl atasıw da mahrem su-
rette haberdar etmek muvafıktır. 

Hep birlikte vezire gidip meseleyi 
a... ı:deriz, dedi 

Kızlar ağasının 

En buyilk dertten 
yiizu gQlmQ:tO. 
kurtulınuştu. Be-

reket versin ağa suitcIAkki etmemi~
! Başka Ulrlü muhakeme yurut
mü1tu. Ve, en doğrusu da bu Işı teh
zadc l\Iusta!anın üzerine atmaktı. 

Gözrlelcrıne gazap edip öldUnnüş o
,labilirdi. Bu gibi hfıdi.!eler ve, kıs
ki:ınçlık yuzilnden sarayda ölen l;::ÖZ

delerın ve kalfalarııı hesabı mı var
dı? 

Kızlar ağası, ki.ıl3.hını h:ıvaya 

yordu, Sipahi ata.siyle beraber 
birlikte vezire geldiler. • 

ab
hep 

Sadaret kaymakamı ol:ın voıtr, 

Klzlar ağasiy le beraber :renJçeri ve 
sipahi ağalarının gelişini hoıı gör
memiştl Bu gelişler acip bir mlsa!ir
likti. Mi.!;a!irlerinJ cüvana buyur ettl 

İlk aözü yeruçerl ağası aldı. Ve: 
- Sultanım, bu cece 881'11J'da, şeh

zade Mustafa sultan dal""'lnde Qç 
. haseki ölmllş bulunuyor. dedl 

teçhiz eyleyiniz. 
- Kapılar örti!Ud!lr .. 
- Dam dl'llğinden aldırınız 
- Miinasfp efendim. 

- Herhalde, \'aveyla vardır .. 

- Evet elendim; şehzade bazreUe-
rlyle çamaşırcı kallanın ağlamaları, 
bağınna1arı etraftan işitiliyor .. 

- Bir an evevl kaldırnıak muva
fıktır Bil$ıhare efendimıze arzoıu .. 
nur .. 

Vezirin iradesi üzenne, Ktztar a
ğası dorhal kaUaları kaldırmaya te· 
~ebblis etmedi. Yanında b unan yeni
çeri ağasly!e sipahi ocağı ağasına 
sordu. 

- Ne buyururstJıuz agaJarr .. Ve
ztrın fradeslnı tatbik edelım ıni'> 

Yen.içert ağası, c-evap verdi 

- Efendimizin haberleri olmadan 
6ehz.ade Mustafa. Sultanın dairesine 
mUdahale etmememiz doğru olmaz 
sanır un.. 

Sipahi alası, aynı fil<irde buluna
rak: 

- HaT, haT!-
Diyerek, yeniçeri ag&sıru ta!tdık ct

tl Kızlar ağası da aynı fikirde idi. 
Ağaların !Uiıthane kasrına ııidip 

mesel.ql padlpha anetntelerl laıp 

edi;yordu. 

[Arkası var] 
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- Hayhay ... Korkma Semi, 
ben de geliyorum ... Korkma çü.n
kü benim de senin kadar kork· 
marn lazım, çünkü ıbenim de ba
loda pek tanıdı,llım yok, hele ah· 
babım hiç yok. Nail.eri de şöyle
ce tanının ... Ancak sana kuvvet 
olurum. Eh, ne de o!sa askerim ... 
Ta.bıi seni anıda ıbir alay kişiye 
ta::dim edecekler, onların hepsı 
d seninle dans etmek istiyecek ... 
Sen onlarla, o yeni tanıyaeağ:n 
L:sa"•~rıa dans e.mcktcn b.kar
san bana usulca bir göz işareti 
verirsin, seninle kardeş kardeş 
dans ederiz. Olmaz mı? 

- Elbct'e olur Pertev 
3elmanın ka~bindc bir seviıııç 

k~"anyordu. Odaya giren Pertev 
n~e getirmişti. Bu Pertev, mu
hayyilesinin yarattığı nişanlı.sı 

değildi, sevdiği, sevmekte oldu
ğu, seveceği Pertevin ta kendisi 
idi. İ.ş-!e Selma ıbu Perteve Aşık· 
tı. 

Selma f(Özlerini Pertevden a
yıramıyordu, yavaş yavaş mu -
hayyil ..ıinin ta:lıril ettiği Pertev 
siliniyor, hakiki Pertev, güzel 
Pertev, aç:k sözlü şen Peıtev, ol
duğu gibi kalbinde yaşıyordu. 
Sama, kavustuğu Pcrtl"\'e bak
tıkça. içınde sıcak 1:-!r sevincın 
ka4ıardr~mı, coştuğum:. hissed. -
yordu. Göllerinin ıç. f(ülüyordu. 

Oh! ... Rahat bır nefes aldı. 
Perteve f::Üveni olduğu ıçi'l kor
kusu geçti. Baloda yalnız kal.ını
yacaktı. Mademki Pertev yanın
daydı, ba!<Xla yabancı yok de -
mekti, PeriPv b....rkeee bedeldi 

bu saba hAkkındakl tet.klklerJ bele
diye tınar buro•un<'a trbyiz edilmek~ \ 
tedlr. Prost 11lmdl de Emlnônu ile Ba- \ 
yazıl ara•ındakl sahada tetklklrr yap· 1 
maktadır. Müteh&S"a yann Karabü· 
ke ı:ldecekUr. 

Orada kurulat"ak ,ehir hakkındaki 
tet.klklt'ri ıozden ı-cçlrdlkten sonra. 1 . 

önümüzdeki ~rıtembe g-ü.nü tekrar j ı' 
i~tanbula ı-elerek lşlrrlnt' devam e-
decektlt'. 

Şubelerin yeni yıl bütçesi ı) 
Belediye ,nbc1 .. rl. yeni sene büd-

1 

ce~ine o.it haı:ır1ı'ı:larını ikmal ederek ı •, 
bf'ledlyeye ı-önd,.nnlşlf"rdlr. Şubele

rin kı ... mı azamı yeni sene r:ıaliytti i
çin ytnl teklifler yarruaktadırlar. 11 

Dünkü P~rıbe günü iki· 
ye çeyrek kala Şi;jliden kal -
kacak olan 3063 num:ıralı oto
büsün şoförüne: Geç kaldın, 
müşteri kaçırdın! Dediler. Ar
kasma baktı; •Ziyanı yok, yağ-
lı müşteri!"' burada!• Dedi, 

•nra bir iki kişiye hitap ede· 
rck nereye gideceklerini sor -
du, gaza bastı. 

Bunlardan beledi~ c -vetrriner mü
dürlUtil yeni büt(e lyJp memurin 
kadrosuna ,.t'nidrn mrmu.rlar alın

masını tektir t"lmil'!tir. Bundan başka 
hay\'an bastabane\lnln. her seue art
makta olan fa.a11yetlnf' blnat-n tt"vsl 
cdilmf'<.;I de lı;tenUmi tlr. 

Osn1anbeyc kadar azaıni on 
kilometre hızla. durur gibi. 
seyran<1 cıkmış gibi yol aldık. 
l\lÜ!:itcrilcrden biri irıdi. Biraz 
sonra di~er bir ruü~teri bu de
rece ynvaş gitmekten ş'kô.yet , , 
edince, şoför kemali azametle · 1 

' 
1 di:indii: 

----O-

" Afrodit,, toplattırıldı 
Nasuhi Baydar &aratından tercüme 

ye neşrolunan cAfrodlta lslınJl bir 
kitap müstehcen mahlJ"elte cörüte .. 
rek müddei umnınilllr.çe loplallınl

nwılır. 

Balo gecesi 3ci'Illa güzel, yeni 
tuvaletini giydi. 

Yuvarlak omuzlarını, mütena
sip kollanm hiç bu kadar beyaz 
görmemişti. Güneşin yanıklığı 
tamamile j(eçmi.ş, kol!an, omuz
lar;, göğsü, tatlı beyruılığını tek
rar alınıştı. 

İnce 0:.-eli, iyi dikilmiş tuvalet
le yuğurulmuş, daha da incel -
miş, daha zarif bir görü ile göz 
çekiyordu. Selma güzel ~ok gü· 
zel olmuştu. 

Garip değil mi? Aynanın kar
şı.sın da kendini ilk defa güzel ıbu
luyor, gilztıl görüyordu. Yeni tu
valet çok yakışmıştı. Saçları ipek 
çilesi kadar parlak ve seyyaldi. 
Yüzünün manzumesinde ı;ıözleri 
harikulade bir kafiye idi. 

Mes'ut bir havranlıkla, ~"ılf bir 
bayre' le k~dı~ seyredıyordu. 

Gözleri, esrarengiz -bir diyar
dan bakan mesut bir ilahenin 
gö'.ılerini and:rıyordu. 
Aynanın önünde döndu. Ka -

dınlaşmıı;b .. Vücudünün n.üte -
nasip gelişmesi ona bir genç ka
dın vakan vermişti.. Buna bir 
cocuk iafiyeU ilP sevindi 

Taksime 
deceğ"iz, ace1c 
niz! Dedi. 

kadar boyle gi
işiniz varsa ini· 

O nıiiştcri de indi, ışimdi: O
tobüslerin hızı şoförlerin key· 
fine mi kalnuştır? Haydi ,.1ı
val .:olııyısile olobüs g·• tirtile· 
miyor, fakat otobüs müstahde
minine terbiye de verilemez 
mi? Diye 

Soruyoruz 

Baloda Pertev onu tepesinden 
tırnaj(ına kadar süzclüc 

- Şöyııe dün! dedi. 
Sel:ma döndü. Pertev: 
- B'r az da 'böyle dön! dedL. 
Selma döndü. Pertev bir az 

geri!eyip baktı: 
- Pembe kuş tüyü gibisin! 

dedi. 
- Anlamadım! 

- Nasıl tarif edeceğimi bil -
miyorum ki. Pembe bir kuş tü
yüsün işte .. Sana el sürmeye kor
kuyorum.. Üflesem uçacaksın .. 
Nefesim değse şebnem gilıi ha
valanacaksın .. 

Selma gülümsüyordu: 
-Sonra? .. 
- Sonra .. Ne .bileyim ben!. 

Dansedeceğin erkeklerin kolla
rına bir ay ışığı 1ıibi süzülecek
sin. 

- Korkanın sen de şair oldun 
Pertev! .. 

- Seni böyıle görüp şair olına
maya imkan mı var?. 

- Sen doğru söyle, tuvaletimi 
bel(endin mi? 

- Tuvaletin pembe bir tuva-

Lulebur:az .köylerinden birinde 
muhtarlık cdf'rken btr mlkdar p:ı.ra-

71 zi.mJnellnc a-eçlrerek orLJ.dan ka7 ... 
bolan Fahrinin şehrimizde Ankara o
teline k:J.tlp olarak clrdiğl ao1aşıhp 

keııdlsl 7akalaıııruşlır. Mahkeme suç
lu Fahri hakkında t.evltlt kararı 

vermlşllr. 

Tıbbı Adliye gönderildi 
Galata. rıbhmınlla bir müddet me· 

murluk rtUiinl söyliyen l\Ic>bmet Şa~ 
kir L'ilJlinde temiz .kıyafetli bir adam 
muddei un111miliie m~racaat ederek: 

- Beni blr t.akını n;hası ra.lbe ta. 
kip ediyor. Yahrarı"ım si.ıe beni bu 
haydullardau kurt.arınıı, dem.iştir. 

Ak1ındao şı.ipbe olwıan zavallı •· 
dam uhbı adlcye cöndorilml111r 

-0--

poı.ls 

Bir ceset bulundu 
Dün sabah Be,lktaııta den.Is kena

rında balık lulan bir baluıçının ol
t.asına bir ceseı takılmıştır. 
Bunwı, ortadan kaybolan Pqo lıı· 

mlnde bir cocüiun cesedi olduğu an
iaşdmışlır, 

Ölümlin sebebini tahkik için oesel 
morga kaldınlmışlır • 

!et 3emL. Fazla tarif etmemi is
teme .. Fakat bu tuvalete ben pe
ri diyeceğim.. Eğer bu pembe 
elbise peri değilse sen muhak
kak ki perisin.. Eski za.roon ma
sallarındaki peri padişahlarının 
dünya f(iizeli kızlanna inanmı
yanlar seni görünce inanacaklar
dır .. Harikuladesin Semi! 

Selma artık. kendine gelmi:;tl, 
kendini toplamıştı, nefsine iti
mat ediyor, büyük salonlarda 
serbest serbest, korkusuz, endi
şesiz dolaşıyordu.. 

Dans ettiklerini yadJrgrunıyur, 
konuşurken kızanp bozarmıyoı:

du. 
Ondan ne istemişlerdi? Tuva

letinin içinde adımlarını şaşır

masın, yürürken zarafetini kay
betmesin, kekelemeden konu.ş
sun .. Bunların hPpsini yapıyor
du. Bundan fazla ıbir şey de isti 
yemezlerdi. 

Pertevin elbisesini lbeğenme
si, onu harikulade bulması kuv
vetini bütün bütün arttırmıştL 
Gözüne her şey basit ve kolay 
11örünüvwdu. 

• 1 
Ölülerimize hürmet edelim 1 

cMubslne kaltak - Al bbe bldak 
- Lak lak, lak lak - Vak va&. vak 
nb .. iri. cKııyuda pilav p141nnei< 
lizım ı-ehe, ateşi nerede yakarsı

nız?• tekerlemeslnln muharrlrJ Ilüse
J'ln Rahmi Gürpınar c...'1uharrirler na
•ıl öhir?> serlevhah makalesinde haya& 
kurbanı blr iki arkadqımuın sar
hoşluklarını, kokain çektik!erlnl ve 
arkalarından en al7ade ailıJ'anlarm 
da alacallWan oldutwıu her neden
se teşhir etmekten zevk duydu. 
Cumhuriyet c-uetest de bu sevke a
lel oldu. İçinde kaşeksi pe7da elmlt 
bir hım piri Ue, kendin- ""nra hiç 
bir edip, hiç bir muharrir gelmedlilnl 
aöytlyen bu zat, şair l\lehmet Celilin 
cDellrlum lremenn den öldlltünll de 
!lan ederken, bu feci hastalıklan ö
lenlerln ne korkuno bir hal alddıda
rını bilmezmı, ı-tbl, .Cadt> mücJUll
ne has p('Stenkerinl bir avamtlrlp· 

Jikle biçare ölüye bir de nll.kte izafe 
etti: •Deliriyorum teres> nira..ıunı 

atttlını söyledi ve bu &rada kf'ndl 
devrinin üstadı l\Iehmet Rauf hak
kJnda da şunları yazdı: 

c:Son yıllarında Mehnıet Raufun 
zaru;.·eti içler acısı bir bal almıştı.. Bir 
gün elinde bir yazı tomariylc İbra
him Hilmi Kitap evine geldi. Asabi 
bir inatla eserinin mutlak satın alın
ması ısrarını tutturdu. Yazıya bakan 
tabi: 

- Bu bır piyes.. Tiyatro kit.plan 
satılmıyor. basamam.. 

Deyince. muharrir ağlamıya ben ... 
zer bir gülümseme ile: 

- Ya öyle mi? Onun romana çev
rilmesı yarım ı::aat bile 11ürmez. 
Cevabı He bir kı'5şcye çekild[. Ala

minüt. kalem darbeleriyle piye!>e çar
çabuk bir rorran kisvesi giydirdi. 

Bir gün sokakta rnsıadım ona .• Gı
dasl%iıkl.an kaşeksiye tutu!muı gU
neş görmiycn rneyva tarafı gibi o 
pembe yüzü kehribar kesilm~ti. Me
calsiz adı~larla güç yürüyor, ne ol
duğunu soranlara sinirlerinin bütfin 
bozuk1uğıyle küfür ediyordu. Onda 
işret iptilası yoktu. Allah hepimizi 
bir kusurla yaratıyor. Rauf genç ka
dın müptelfısı idi Cjnsl ı;empatf şid
detinden birkaç de!a intiharlar atlat
tı. Nihayet Jçinde ölmek için bir has
tahane karyolasını güç buldu. 

1'fatboatımn:m f"dai kullan mer
hum Ari.hın. merhum S&detUnln, 

merhum baba Bedrettlnin mezarlı 
na ıezyilkir bir dU malan Hiileym 
Balımlnin Mehmel Raııt baklı:.ındakl 

yalanlarını da tatmadan okuduk.. 
Koca bir e.<erin alfmıiııül b..,~. bb 

kisve iktisap edebilece&ine inanmU. 
ne kad&r süoae, Mebmeı Raafu ar• 

kadaşlarına yaptıtı şakadan başka 

blo bir intlhar atlatmadıtını, Buse· 

yln Oahııten, Dalll Ziyadan sorup öf
r.eumek o kadar kolaydır. Çapkınlı· 

tını mübaleı:a Ue larlllni &'•<iP Meh
met Rallf''un küfür !JÖJ'le dur.ıa.n •i• 
zmdan ağır söz cıkmadıtı.nı nave et.
&lkl.eıı sunra eli kalem tuttutu müddei 

çe, kimseye muhtaç olmadan &ok J'&-

11.J'&D, kalem elinden dü tükten son .. 
ra da, her delere muhakkak. ellnJ u.
satm&f olan devleUn ,-~k ,-ardımı 

Ue, ömrü.nün sonuna kadar rahaı blr 
hayaı süren l\lthmeı Raut için: •Gı .. 
da.sızhkbn kaşeks.lye tutaJ.muf l"Ü.• 
neş l"Örmiyen meyva ta.rafı C"lbl o 
pembe 7il1.ü kehribar kt llmlı,tl• aö
ıü.nü şiddetle rcı: ve cerbetme7l blr 
vazife biliriz. 

:\lehmel Rauf 50D demlerinde bit 
bir an ao kalmadı. Mehmei Kau.f aon 
demlerinde ilarbl7e cadde inde, ua.r .. 
blJ'e mektebinin karşısında. riııel, 
büyük bir e'"·dr. oturdu. '.\!ehme& Rauf 
iki sene dı J.n1 eden &fil' bastalti"ı 

ıırasmda mtmlrketlmlzln en bü.y ıik. 
dokLorlan tarafından tedavi edildi, 
bllh ... Dr. Ahmel Şulıril Dlmrn 
merhumun sırasıııda ı-eee gü.ndüı bat 
uca.ndan a7nlmadı. 

«Eylül• &lbl .üo ~J'e> ı-tbl cHa
lis• l'"ibl arkasında liyemut edebi, 
m.Uli eserler bırakmış olan bir edibllı 
Uyatmdan ezbere bah~etmek sallhl
yetl kimseye verilmec lir. hele mebUI 
bir muharrlrln her bakımdan kendl
blnden -,ilk.sek bir edip ha.kk1nd4; 
cÖlmek !cin bir hastahane yatalı 
ı-üç buldu> drmlye hl(' nliblye-U 
.,-oktur. Asit olmıyan bu aozü sartet.
mek bir muharrire ne kadar yakq: .. 
ma~u.~ Raufa ölünceye kadar yardım 
ehnl!f olan Cumhuriyet Halk Parti .. 
ılnin bir mebunna h19 J'&k1'fd,az. 

Camhnrlyel her delerin kadrlul 
blllr Ba7 Hüııı.eyln Rahmi, etrr bU
mese fdl. efer dt-ftrlt-ri 11duızhktan 
kaştlt~d1e utratmı., 0J5;1ydı. sl"I Raik 
Partlsl adına mebnııı. ~M'tlme7dlnl1:. 

SELAMİ İZZET SEDES 

e e ·ye memurluk
larına tayin edilenler 
İmtihanda en fazla muvaffak 

25 kişi derhal olan • 
ışe başladı 

Belediye muhasebe teşkili\tındaki 

milnhallere W.yın edilecek memurluk 
ve daktiloluk.tar için yapılan müsa
baka ımtilmnlarına ait evrak tetkik 
ed.lnıış, kazananlar tespit edilm~tir. 
Lise mez~larından 281 ~1 glrnıii:
tir. İmtıhana girenlerden 35 kişi ka
zanmıştır. Bunlıırdan 25 1 7 numara
dan fazla aldıkl3rınd;ı.n dolayı der
hal mi.ınhal meruuı·luklara tayin edi
leceklerdir. Tayın edilecek olanlar 

şunlardır: 

Basri Tulun, HalUk. Oray, Feridun 
Kurlkaya • .l!'ıkrct Tunçer, Galip Ev
rim, llidayel Engin, Remzi Bucak. 
Nevzat Aksoy, Adil Küretll, Emin 
Çağ:ar, Cemile Suna, İtfet Devrin, 
Vahit ince, Yaşar Horasan, Cemil 
Hasayar, Mehmet Köscoğlu, Kemal 
Galip, Umran Işında&, Al~etUn Ö•
çelilt, Rahmi Bedestenci, Mehmet 
Masaracı; Mehmet TQrkten, Fulh İ· 
nal, Atıf Bele! Bllglseven, 

Yirmi yirmi .beş arasında, tıp
kı bir1'oiıılerine ben-ziyen genç
ler, kırk beşle elli beş arasında 
bir.birlerine hiç benzemiyen yaş
lılar takdim etmişlcrdL 

Hepsini aynı sevimli gülüm
seyişle kabul ediyor, onlar da 
hep aynı sözlerle, biribirinden 
farksız cümlelerle, aynı maksa
dı üade eden sözler ve tavırlarla 
onu dansa kald:rıyur, danseder
ken .gençler güzelliğine hayran 
olduklannı elini lüzumundan 
fazla sıkarak anlatıyorlar, ihti
yarlarsa: 

- Maşallah siz ne de güzel 
kız olmuşgunuzl .. 

- Allah ibağışlasın çok güzel 
kızsınız! 

- Sizi alacalt erkek baJıtiyar
dır! 

Gibi sözlerle iltifat ediyorlar
dı. Hele, elli beşi.ni aşmış, gönlü 
taze ıbir bay, içini çekip can ve 
yürekten: 

- Yazık ki yirmi beş sene ev
vel dünyaya gelmişim! dedi. 

(.'Uba YV) 

Yedi numara alan ve ileride açıla• 
cak milnhallere ta:vln edilecek olan 
memurlar da şunlardır: 

Ömer Polat, Oğuz Üreten, YQml!l 
Macit Okan, Aliye Tekdemır, Vah

dettin Özgür, ZckAi Tanen, uıvı Yurl 

Ahmet Çagau, İbrahim Yulundag, 
Duha! Zaman. 

Orta mektep mezunlarından imti
hana giren 157 kişiden de 26 kişi ka

zanm11tır. Bunlardan 17 klfi, yed! 
nwnaradan fazla not aldıklan. için 

derhal tayin edileceklerdir. İsimleri
ni yazıyoruz: 

Naci Öndersev, Emir Baran, Mltal 
Gökcan, Muazffer Devli, Muıtafa Da

vaz, Hasan Karabudak, Reşit Har
mandaroğlu, ZOhtQ Alpar, Silleyman 

Özkaıı, Celil Erk, Muammer Erkut, 

AbdUl'Tabman Doywıtaner, Halit Boz

lr:uş, Sami Erkin, Firdeva Balibe;r, 
Nurettin Arselen, Necali Sani. 

9 kişi de Tedl numara aldıklaruı
dan dolayı ilk münhal vukuunda ta
;rln edlleceklerdlr. Bunların ela tslm• 
!erini Ulve ediyoruz: 

Nadide Handan, Salt Seylan, Sa
libe Demirel, Yusuf Ertul. Milat, A• 

dU Erdönmoz, Remzi Toklu, lllkmel 
Korwnus, Cabit Akçelikli. 

Melek öldü 
İslanbul Şehir tl:ratnı;anun ı:ent 

kaduı aanalürlanndan Melek. uzwa 

ıüren hastalılmdan ~ulamadı, ev• 
orelkl &qam &'özlerini dlln1aya kap,.. 
dı. 

Melek aanalkar nahla bir ku6ı: Şe
hir 'tlyatrMnnan aalıneslnde kendlnl 

cösternıl7e ba.fhyacafı ııralanh hu· 
talık fiihretl ona çok ı:ördü, evvelki 

eene Faust temsili sırasında, vaıltesf 
baomda apmdan kan boşandı ve c: 
ıecett:en ıonra 7avrucuk bir daha 
l&hnede ıöriinemedL 

lelrlin «J1a•esl bnPtı -ı 12 de 
Tqriklye camllnden kaldırılaeaktrr. 

Meleli sevenlere Ye ubne arka
~ loıdyellerimbl nııana. 
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Unı te ve mlllcUerlne sirayel eUirlD mck. 
Londra, 7 (A.A.) - Gazeteler Ru.s • Finlandiya harbi ve Millet· 

ler Cemiyetinin öDÜnı11%deki i~timaı h•ldmw\ekj mütalealarında 

dikıkatlerini RuoJarın Balkanlarda voe evveleminle ~ muh· 
temel bir banketi üzerinde tophımaktad.ırlar. 

Manrhesler GUHdian gazetesine göre Finlandiyalılar Ruslar • 
el= daha teo;irli harbediyorlıır. l\lahdut bile olsa herhangi bir ya.r
dnııla, Finlandiya aylatta tutunabilir. Finlrowliya haıibi bitmedikçe 
de ı;talin Bal.luuılanla harekete geçemez. 

Alman Matbuatı yalan 
haberlervermiyebaşladı 

!BJl-1 tarafı l in\!i sa.)''f~tfa) 

Bertin, 1 (A.A.) - D.N.B. ajansı 
bUdir17or: Karlı.as cepbe.tnde Tiırk 

kıt.aatmı.n arthrıldıtını ve Kafkas· 
yadaki kıtalannı t.Hylt eden Sovyet
ler iltlhadınıu mukabil tedbirler al· 

dıtıru yann Volkbcher Beobahter 
cazetesl burün Türkiyenln harici si· 
7» tinde husule celcn deiif1klltln. 
Sovyel Rusya Ur olan es.ki UUfa.lu bu 
devlete ka..,-ı dUJ;mantıp tahvil ede .. 
erk kad&.r tam nu olduğunu sormak
ladır. 

Bu gazet.e. neşrettiği uzun biı· ma ... 
kalede, bu iki memleket arasında bir 
harp zuhuru ilıtımalini mevzuubahis 
ederek ıu mılphedede bulunuyor: 

«Rusların elinde bulunan irnkm
lar ehenuniyethdir~ Ve garp devlet
lerınin endişeleri muhiktir. Eğer in
giıizler, bi.r Rus - Türk harbine mü· 
da.hale edecek olursa, netice, kürtle

~rin1 ardpların, Suriycnin ve !rakın 

alacakları vaziyetle çok alakadardır. 
Zira, böyle bir muharebe, bütün kü
çüle &ya m~elelerin.i kOkünden hal
ledL~ektir. O zanıan, eski İngiltere -
Rusya iluliğf tekrar ortaya çıkacak, 
ve Hindistanın tehdidi, burad", tek
rar rol oynıyacaktır. Birinci Napol
yon ve Ma~l von der Goltz gibi a
damlar, Büyük İskenderin. Baber şa
hın ve Nadır şahın fütuhatını tekrar 
etınek arzusundan, cidcU surette mül
hem olmu11lardır. 

Bu fikrin tahakkuku kolay olma
dığt gibi büyük paraya ve etraflı ha
zırıtklara da ihtiyaç göstermekle be-
ı-ahC'r modem nakil vasıtaları, bunu 
ınüınkün k1Iacaklır, 

Bu fikri tahakkuk etfüebilecek o
~an devlet Orta Asyadaki toprak.la ... 
rından hareketle, orada yarattığı. d~ 
miryolu :;ebekesinden istifade edecek 
olan Ru...,yadır. 

Türklerin siyasetlerinde yaptık.la

n değişiklikle nasıl bir çığı hareke
te getirrncleri muhtemel olduğunu, o 
takdirde bizzat hangi muhataralara 
maruz kalacaklaruu ve netice itiba
r yle hangf menfaaUeri mtıdafaa et-

!.ş olacaklarını düşünürken. bu ım .. 
k:l.nl3rı derpiş etmek faydalı olur. 

t-lavas'ın verdiği haberler 
Berne, 7 (A.A.) - Havas ajıÜısı 

bildiriyor: 

Volkischer Beobahteı: ,gcaetesi, 
cKafkas cephcJ.indc asker ~idatı> 
b<ı$lıklı bir makalede Rusya ile Tür
kiycn ·H askeri taarruza geçmeleri ih
tinıailerin.i tetkik etmektedir. Basler 
Nachrichtcn gazetesinin muWİ.birlııe 
na7.aran Berlinde heyecan uyandıran 
bu makalede RUJ>lıırm, aradaki mu
azzam mesafelere ru&rnen geniş mik
yasta t.ıareket yapmaları mümkün ol
duğunu iddia etnl<•kledir. Makalen.io. 
Jl'ılJharrirl, son seneler zarfında Tür
kiye lehine husule gelen ehemmi.Yet
ti s!'lilhları kaydettikten sonra, Rua: 
ordusunun ileri yürümek hususunda 
sahip oldugu muhtelif imkAnları say
mak.ta ve ezcümle petrollU araziye 
çıkan yollarını zikretmektedir. 

isvıçre gazetesinin muhabirine gö--
re, Alman harıciye nezareti., bu ma

.kaledc sadece ınıkJnlarm tetkik edil
digını, (kkat bWllaın tahakkuku ınu ... 
nu1lının. halen garp devleUerine mü
teVf't."Cilı bulunan Tü.rk siyasetine 
b<:ığh oldugunu ı-;öylemiştir. 

Rusların Kafkasyada .7BPtıkları 

hazırı~ lara gelince; 
Rerhn ·yasi mahafilı, bu bazırlık

lnrın, ıradect>, bir harekete cevap ve
ren bas t bir aksülamelden ibaret ol
duğunu söylemektedirler. 
·Diğer tarurtan, bu muhabir, aynı 

mahafilin, Kafkasyada Rus kıtaatı

nın kuvvt tli tahşidat yaptığına dair 
Moskovad3n, !ilhokika malümat al· 
dıklarını b ]diriyor. 

Rusya nın Finlandiya'ya kaqı 

henüZ nihayetıcnmemiş bir harekete 
geçmiş bulunmasına rağmen, bir Rus 
- Türk mulıasematının yaklaşmış oı ... 
ması ıhtirnali Beclinde mevzuubahis 
edilmektedir. Bu cümleden olmak il· 
zere, Britaoya lmpanıtorluğuna kar-

şı olan Alman sevkulceyş! pl.lnlann
d<ıı, geçEn yaz, Rwoyanın rol oynadı
ilı ve bilhassa B. Molotolun, 31 ı.ş. 
rinievveldekı nutkunda, Türkiye f ... 

çin, nlücssif inkişaflar, tereül ettiği 

İ:.;viçre gazetesinin muhabiri, ma
kalesinj şöyle bitiriyor: 

•Binaenaleyh Rusyanın Türklyeye 
kar~ı aldığı vaziyetle Almanyanm, 
ihracat malJanna İngiltere taratın
dan konulan ablukadan sonra aldığı 
tc.'Cibirler arasında, belki de bir mü
nasebet bulundufuna hilkmedilebillr. 

NOT: Ne bizim tarafı.mw:lan ne 
de Sovyeller tarafından böyle bir 
tedbirin alınmamış olduğunu bilen
ler için Alman ıazetelerinln, ajanm

nın ve radyolarının bu tarzdaki Y1lZl
larının manasuu anlamak llÜÇ delil
dir, - A.A. 

Oslo konferansı 
dün toplandı 

(Ilaotarnfı ı ind sa.vtada) 
raI ınemlcketler için hususi bir hava 
yaratmaktadır. Her taraftan SOvyet 
tecavüzüne karşı bir hareket vardır. 
Hiç kimse hariçte talrnamakta ve A

merika Birleşik devleUerinden, Mer
keı-J ve Cenubl Ameri.ltadan ıeleıı 

şiddetli protestolar celmektedlr. 
Bugün Norveç, İsveç ve Danimar

ka Hariciye nazırları toplanıyorlar, 

Toplantı büyük bir merakla bek
lcnmekledir Çünkü bazı 887ialara 

göre, İsveç ve Norveç, Finlndiya'ya 
yalnız platonik sempati tezahürleriy

le iktifa etmlyecek, fakat ~'inlindiya
ya muhtelif aı;.kerl levazıını vermek 

suretiyle müspet yardımlarda bulu
nacaktır. Fakat Oslo kon!eransmın 

bwtd.n bir ay evvel llollanda ve Bel
çika hükı.lıl1darlaruun mülilkatw.da 
oldugu gıbi yeni bir sulh tavassutuna 
yol açması da n1Wıte.ıneld.ir. An
cak mesele bugtin ba;kadır. Filhaki
ka Rusya .. Fınlandıya anla~mazlı

ğın I.sveç'in tava.~utu, ~Ioskova 

tarafından kaU surette redded~
tir. Bugı.l.n, muha ematın başlama

sından sonra 1.se böyle bir te~ebbü
sün nıuvaffakiyeL ~nsları bittabil 
pek azdır. Yalnız, bu t~ebbü.s, Rus
Y,,. ve Almanya'nı.n tehditkiı.ı- hattı 

harekcUcrinin Skand.inavya memle
keUerinde uyandırdıgı korkuyu gös
termesi ıı<:bebiylc ;;>yam dikkattir. 
Talıo~ Oeuvre ıazetesinde şu. 

haberleri vrmektedir: 
5.000 İsveç günullüsü, i.lcl mühim

mat treni ve bir elbise treni Finlain
diyaya gelınlşlır. Dün Stokbolm'da 
birçok mühlm İsveç ricalinin imza. 
Jadığı bir beyııruıaıne hilltumetten ..,_ 
terberlik yapmüını ve Finlan~
Jara yardım etmesini latemelctedir. 

Görülüyor ki, ha.his mevzuu olan, 
vaziyt.:t, Sovyetlere k3.fiı hakiki bir 
umumı haçlı seferdir. 

O.ıo, 7 (A.A.) - B. Samiler ile B. 
Muncb, bu sabah saat 9.30 da Hari
cıye nezaretinde açılmıi olan Skaıı
d.inavya memleketleri Hariciye na
zırlarının konteransında hazır bulun
~ak üze~ trenle buraya gıl.mişler
dir. Bugunkü toplantı. Rusya - Fin· 
landıya mt.o:.elesının tet.kik.ine ve 
He.l!>ınkinın Milletler cemiyetine va
ki mCiracaauna ta.hsia ed.ilm. 1. 

ıı; 11:. 
Londra, 7 (A.A.) - •Reuter> İ

talyan matbuah, Rus _ Finlandiya 
ibtJl;ilına uzun sütwııar tahsis ede

rek Finlandiya kıtaatının kahraman
Jığmı tebarüz: ettiriyorlar. 

Reggio dl Calabria mektebi tale
besi dün sokaklarda dolaşarak: «Ya
şasın kahraman Finlandiya> diye ba
ğırmışlardır. 

Finlandiyaya :yüzlerce İtalyan taT
yaresi gönderilmiş olduğu ı;aylalan 
,;.:arta dolaşmaktadır. Bu haber te
Tid edilmemiş olmakla beraber R~ 
taarruzundan evvel Finlandiynın I· 
talyaya ellişer tayyarelik: bombardı· 
man ve avcı ilti siparişte bulunınuı 
olduğu kabul ed.ilmektedir. 

(Bq tarafı 1 tnd sayfada) l"Jorya meraklıst idi. Bir l'iD evdeki tee.avUa ve emrlva.kiler Ur.tıswda 
kuşlan l~ln alılat olduiu bir tii- •k d d k 1 d talırlaraa, biuaı ve 7ard.ımel dnlel-Dün gece her iki tarafça bil -

yük ki!şif kollan faaliyeti ol • 
m~ltır. Bunun neticesi olara·k ta 
her iki taraf topçusu müdahale
de bu!·unmuştur. 

lih lı:e.nevlrln taşlan.nı, çöplerini SUI as yapan a am ya a an İo lu k11vveUer.7te mııllbele ve mıı• 
matbaadaki m•vrnın ü.!tünde a7ık- .ı&fa~ bulunmakta. Teca\.iiz. bu bl-

Londra, 7 (A.A) - Geçen haf 
ta içinde İngiliz kontrolü Alınan.
yaya ait 13,700 tonluk eşya mü
sadere etmiştir. 

Bu suretle muhasematın ba -
şındanberi 260.000 tonu Fransa 
tarafından olmak üzere mütte • 
fikler Alınanyaya ait 735,000 ton
lıık eşya müsadere eylemişlerdir. 

Londra, 7 (A.A.) - Bahriye 
Nezareti, Vaşin.gfon balıkçı ge
misinin şimal denizinde mayna 
çarparak battığını .tıaber vermek· ı 
ted;r 

Amsterdam, 7 (A.A) - Ned'er
land kumpanvasının Taiandeon 
adındaki Hollanda bayrağını hii.· 
mil vapuru Manş denizinde bir 
1ahtellbahir tarafından to.rpillen
miştir. 

Oslo, 7 (A.A) - 1024 tonilate>
luk Primula Norveç vapuru, şi
mal denizinde .bir infilak netice
sinde batmıştır. 

Amsterdam, 7 (A.A) - Tele
-graf gazetesinin Lonfaadan aldı
ğı bir ha.bere gore İngiltere hü
kümeti son iki gün zarfında tak
riben 20 gemi müsadere etmiş • 
tir. 

Vekiller heyeti 
toplandı 

Ankara, 7 (A.A.) - İcra vekilleri 
he;yeti bugün saat 18 da BaşvekAJeııa 
toplanmıştır. 

Sıhhat Vekili 
Erzuruma gitti 

Erzincan, 7 CA-4-l - Sıhhat Ve
kili Dr. Hulüsi Alataş ile birlıkte zel. 
zele mıntak"""1da tetkıkatta bulun
ma.k Uzere Tucana atıden valim.iz E.r
:tincana dörunt.ıŞIClr. 

larke11 birdenbire Sadeltııı odadall 1-
eerlye l'irlp !IOrar: 

- Onlar ne ble Cemal Ber?. 
Cemal, heman kcnevirlerJ k:ıldırıp 

masanın l'Üzü.ne ko7arak: 

- Onlar da işte ö7le bir ,eyi 

Der. 

Sadctıın tekrar oorar: 

- Öyle bir - ue demet, adı T~k 
mu onların?. 

Beriki aldırmaz, lşlTle meşcııl ol· 
ma7a b~lar. SadeUin bu. durur maT 

lllerakla sualini tekrarlar: 
- Camm aöylesene, 11edJr oıılar 

ÖJ'leT 
Cemal, batar ti olacat aibl detıı. 

ba seter atar: 

- Onlan bana HlndlslandaD bir 

bahri.Yeli dostum l'ÖnderdL 
- Kim rOuderlrse l'öndersln, adı 

nedir onların, hem ne işe yarar • 

bana liwn del;U, onJarf Sen onu 
söyle! 

- Bunlara derler aıılıılm. Hindisi&· 
DJD m"bur FüllöJö &ariarlsl! 

- Fiilfülü t.artarisl de ne demekf 
- Hayatın cevheri demek! Stnln 

an.lıyacafuı ba.aun 7lrml tanesi bir 

kilo balık Yalı. iki 7tis elll rram ··
yala havyar, üç teneke bal ve bir len

cu kaymaj'a bedeldir! 

- Deme allah. aşluna! 

- Cidden söTIİİJ'orumt 
Zavalh SadetUn. o cttn bin rica ve 

minnetle Cemalden al:ıbllmit olduia 
7.lrınl &ane keneviri 7uımuı ve er

tesi pn l\lahmal Yearf7e de a1uı 

t•TI tanlTe e7lemlştl: 

- Re""1l1ll Cemalde fölfülii larlarl 

denilen btr fe7 var. dün akıam on· 

dan Tlnnl iane 1uıtu.m. pehlivan Ka· 

ra All1e döndüm, pi Tlnnl tane de 

stn al TtJI, ıe.ıı de Kara Ahmed.e dö
aenJ.nı 

OSMAN CEl\1AL KAYGILI 
Sıhhiye vekilimiz de sen-ahaUerl-

1 
ne devam etmek üzere Enuruma g.11- j ====;:...:==-========-
miılerdir. Mısır manevraları 

lJ ahiliye Vekili Kahire, 7 (A.A.) - Milli müdafaa 
Ka~tamonu, 7 (A.A.) - İk.J gün- nezareti, Mısır ordusunun büyük ma-

dür şehnmizde bulunmakta olan Da- nevralannın bu ayın 12 sinde yapıl-
hili.Ye Vekili Faile Öztrak re!akaUe-- masın karar vermiştir, Merkezı ls-
rinde Kastamonu mebusu Rauf Or- 1 kenderiye olacak olan bu manevralar 
bay, Bingöl mebusu Necmettin Sa- bütün Aşağı Mısıra şamil olacaktır. 
hir olduğu halde bugün saat dokuz- Pasif müdafaa organlan ite, faal 
da Cankınya müteveccihen hareket ı kuvvetleri ve tayyareler, bu manev-
etmişlerdir ralara lştirAk edeceklerdir. 

l>JllEGE 

:\fo..,kova'da \:lk•n .navda> 
g·a:reteı,l c'l'an» ı vesUe tut.arak 
1'Urk ca.zeıelerine çat.mış. Ya2~ 

ve cörut lılc de hoşa rider aib& 
dtoa-il dofru.su. Ancak, Alman il· 
tihbarat bürosu bunu mal bul
mut mltribl sibl hemen tü.r;.. .. 
reye lercüme etlirmlt, basttrmq 
ve brotu.r halinde de daiıtm.ıf! 

Kasll '41.Ur: Türt • SovTel 
malbualı arasına bir rııne sok
mak. Aııcak, Bibwl esnafı deh· 
.. uı pfııkioleştl!I tçln ar1at ot
seye b&S:mJJ"or. Naflle a.laatet 
d<ill m!T. 

YEDi JllÜFETTİŞLİ 
-------
İSTANBU1. 

Belediyenin 15 mtitellltl ..,.... 
mq. Yediye inmiş. Gazele bıı

nun sebebini haber vermiyor. Sa· 
dece tespitle iktifa ediyor. iıııı
mal Belediye reisine sorsalardll • 

- Fahri müfettlştertm sazete
cllrr bu himıete kili ıelb'or da 
onun için azalttık!. 

Dlye blr cevap nrebıtlrdi. Ba
kıyorum da, beledJye ve maarlt 
menulıın olmasa &'&zete münek,: 
tlUerı işsiz talacatlarl 

BİTARAFLIGIN 
------
BlaiNct ŞARTJ 

Kimin muharip, lı:lmln bitaraf 
oldutunu lklısadl aahada pek 
tefrik elınl:re imkan yok. Blla
ra.tıa.r da muharipler kadar sıkı
tık: vaziyete dÜfÜJ"orlar. Ticaret 
prtları ve a1q verbı nizamı alt 
üst oldu a-lbl bir fe7· 

Bele aııknatısh man'ıa cazl-

besine tuıulan veya torpillentp 
kaynayan bitaraf l'l'mlltr de ca
bası! 

Fakat, bütün buoıar bertaraf 
amma, lıfbı eiddi mahiyeU ve bt .. 
tarafhiuı da şartları var. BlrJııcl 
li&rl muhakkak kl: 

- Silabtanınat, ı.,peden tınıa

b lıllıihlaumak, durmadan sUib
lanmaktır. 

İkinci şart& da, IÖTleee ifade 
edebittrlz: 

- Fata ı.-amat. l'afll av
lanmaınaltl 

FELEGİN 

İŞİ BU~ 

Çocuklara p tarın Taııa...._ 

- Bir yere slrdlilııia vakii e
jer aunler ten SÖTleoiJ'orsa işte 

ora1t clnlerla Ye perilerin F•rl· 
dlrl 

Bizim Felek de dtlıı ;r&zl8Ula 

"' b .. lıiı lı:oTmıqlu: 
- Çarşambadır, ~&rlfaJDba,.. 

Takvime baktık: 
- Perşembe.. 

Diyor. Hütmii ah verla. Fel.,_ 
.tın işi bu! 

HAKKI StlHANIN 

SÜTUJSU 

Hakkı Suhanm rı.ır.:ralann.nı 

lnlişar eltlii sütuna bitmem hl9 
bakhın.ı mı? Sütunun yana her ... 
rün blr milim alarak durmadan 
açılıyor ve beyazl:uuyor, 

Buoun sebebini tetnfllJ'en bir 
arka.da.ta .sordum. Şu cevabı ver
eli: 

- MeUn 7aWa.n araınııda ıö· 
ae- ıorünsü:n içindir! 
D~mek ki, teb4lrüJ: eutnnek ve 

mütebarh bal almak ke:rflyelll 
A. SEKİP 

Bitler aleyhinde bazırlantDJŞ oıaa bu suikasd temamile tenvir 
edildi Cinayet inğiliz gizli servisi ,,İntelligcnce Service" 

· tuatından tertib edilmistir. 

Cinayetin faili - Georg Elser adlı birisidir. 
.. İntelligeııcc Servıce" tcşkilihnın garbi Avrupa :sııV(Si şefi 

yardımçarile birlikte tevkif edildiler. 

Alın.uı matbuat ve 
servislerlnlu Türkl1t-de 
devam ediyor. 

propaı-anda 

ı:alliımalan 

c.Pravdaa nı.n makalesinl broşür 

haline l'Ctırlp türkçe iabı Ue istan
bulda l'Ue&elere l'Onderen servlsla 
bu faaliyeU matbuaL ve ceza kanun
_Jarına ll.YC"Wl •öni.JmedilJ için ötreıı
dlfim.lze göre al.3.kadar devlet. ıube
leri tarafı.ndan tabtlt ve takibe bq
lanmıştır. 

ilbıiım olduiu vethlle Türklyede 
kanunlarımıu nazaran her nevi maı
baanın Ba.o;ın kanun1U1un emretliil 
formallklere Ul'UD tarı.da Dt..'Şl'i ti.
ımıdır. llalbakl, bu broşürim ban&i 
maLbaada basaldılı kayıt ,., Lasrih e
dllmcdiiı clbi t.an.ı t.e\·zll ve nerete- 1 
re ne tekilde daiıtı1dtiı da maliım 
deilldlr. Gene k3.Dwıa na.uran, her 
matbuanın ne~.rolunduğu mınta.\:anm j 
en 7ük.ıı;ek mlilkiye imirlliine ve 
müddei umumiHiine tevdi cdllmlf ol
nıa.ısı şarthr. Bu broşUr vll;i.yete ve 
müddei umumilik makamına. da tev· 
zi olunmamı, bulundufu lçfn a:rnca 
bir kanuni sno mahiyetini ltUaap .,.. 
!emekte ve a-lzll, ,upbeU faallyeUtr 
arasmda yer atmaktadır. Dlier ta
raftan öirendltlmlır.e cöre, yalnıs n· 
&eteıe,.. detll. qbasa da muhtelit şe
klide matbualar .. önderllmettedlr. 
Bazı doktorlanmııa almanca canle 

rleThalan 

• nÜShala.n muntazam bir tekilde röu
derılmeye başlaııı!Jiı .. lbi tllşeslnl 

dercettiilm.b MWı!h sulka.sdına att 
bro~ıiı' de KÖDd("rilmiştlr. Butun bun .. 
1ar l'Ö!llerb'or ki, Tu.rktyede Alma.il 
propagand.a..<iiJ servlslf'rl faaJ bir hal
de çalışmaya ba,flam~lardır. Bu ne
vi taaJJ.yeUerin beyhude bfr u.hmel 
W,kU etUil "ılilr olmakla beraber 
bu bt7hude zahmeUn neyi 15Uhdaf 
et&lil de hakikaten dikkate ve me ... 
raka p7andır. 

Müddeiumumilik 
yapıyor 

tahlıilıat 

Pravda razete.tnin T&•dı.tı bir ma• 
kalenin türkçe olarak çohllılıp şeb· 
rtmtzde matbutara cöndtrllm.e."1 h&-

dl.sesi ile müddriumumilü. ve za
bıta ebemnılyeUI sureıte meşnl ol
mak\adırlar. Bu broşürden blr nüs

h&5llll bll'ı&t ktkllı: ıedcn milddel u

mumi B. Hlkmt* Onat dün cutteclle
re: 

- Hidhıol teltik edlyonuı. • Ka
nunen yapılma.~ lcap tdtn muame• 
leye tevessül edecetiz.> df"m\ş\lr. 

ti:ıerlnde cAlm.aa sefareU matbuat 
bürO!la» yar:ıh bir küçtak kiflt yapq, .. 
tınımış olan bn b"°'ıirlerln haııai 

matba.ada lilrtçe olarak baslldıiı u
bıtaca da tahkik olıuımaktad.ır. 

İtalyayı kazan- 1 Sovyetler zehirli 
mak için gaz kullanıyor 

(Bat tar:atı 1 lnel u.rlad•) 

guıı bir şekilde ıslah edccejiıni 
ümit ediyoruz.• 

Bir taraftan İngiltere ile Fran· 
sa; diğer taraftan İtalya, Alman 
ihracatına konulan ambargo me
seıı<>;inde de, b;Tibirlc.rine lroış ı 
gayet uysal davranıyorlar. İta!- ' 
ya, bu meselede, müttefikleri p~o
tes"•o bile etmedi; sadece zevahı
ri kurtar.ıııa kPbilinden gevşek 
bir lisanla nazarı dikl<:!ti ceıp ile 
iktifa etıi. İtalyanın bu nez.ake
tirı.e kıır,ı. İngiltere ile Fransada, 
tI>m abluka yil2ündcn ltalyan 
iktısadiyatının bozuhuamao.ını te
mine çalışncakJar, bi.lhnssa ltal
yayı kömürsiiz bırakmı · acaJ..I.ı·r
dır. İngilizler İtalya)a verdikle
ri 3-4 mil) on ton kömürü, belki 
1·2 milyon ton daha art LracakiM· 
dır. Soııra, İtalyanın Almanyadan 
aldığı 6-7 milyon ton kömi<run 
deıılı yoluyla Alınanyadan ltal
yaya gelmo;iııe kısmen göz yu
maca.klardrr. İngiltere il1! Fransa, 
Alınan kömürünün denizden İ· 
talyaya ihraCllU tamamen meM>t- ı 
memek surelile Alman mallarına 
karşı koyduldarı ablı•k•nın ah
kWnına riayet tMDamile etmiye
ceklerdir ki, bu, sırf İtalyayı 
memnun ve elde etmek içindir. 
İngjlziler, ayni zamanda, İlal • 
yan gemilerinin kontrol edildik
leri Cebelüttank limanında, bu 
ışın formalifolerini kısaltacak 
tedbirler de alacaklımlır. 

Bütün bunlar, i1alyayı Berlin
Roma mihverinden tamam.ile a· 
yır.malı: ve mümkünse İngiltere • 
Fransa ittifa.kına çekmek için ya· 
pıl: / ;ayretlerdir ki, boı;a gitme
~ne hükmetmek yanlış ol· 
daa.. Diplomasi harbinin, İtalya
yı Almanyadan büsbütün a)'U'
ması ihtimalleri kuvvetlenQıor, 
demektir. 

ABİDİN DAVER 
------------

Mevlfıt 
Edcbiyete intikal eden sevııuı an• 

nemiz Bayan Naciye Muammerin ru
huna ithaf olunmak üzere Beyazıd 

camiinde şehri h~lln 9 uncu cumar
tesi gti.nü öğle namazıudan sonra 
mevludu nebi kıraat olunacafından 
akraba ve dosUarımız..ın ve anu bu
yuranların teşrifi rica olunur. 

Oğlu Ekrem Muamnıer, kızlan 
Ferhunde Muammer ve Dürdane 

Muammer 

C!l•• tarafı ı inci sayfada) 
ler ihracına devam etmektedir
ler. 

Finlandiya tayyarleri Rusların 
Baltiski tayyare meyd:anını bom
bardıman etmişlerdir. Hangarlar 
yanmaktadır 

RUSLAR ZEHİRLİ GAZ 
KULLANIYOR 

Finlandiya aıansı Sovyetlerin 
Ladoga gölünün şimalinde Fin -
landiyalılara taarruz • in doğucu 
gaz kullandıklarını bildirmekte· 
dir. 11 Fin askeri gazdan ölınü.ş
tür. 
80 TANK TAHRİP EDİLDİ 
Finlandiya başkumandanLğı • 

nın bir tebliğine göre, muharebe 
harici edilen 3ovyet tanklarının 
adedi, muharebenin bidayel!n -
denberi, 80 i bulmuşttır. 

Milano, 7 (A.A) - D. N. B. 
Ajansı bi!diri.,or: 

Stampa gazetesinin Londnl mu. 
habiri İngiliz hükümeünin Fin • 
landiyaya Amerika malı 20 haııı 
tayyare5i gönd:ermiye karar ver
diğini bildirmektedir. 

Lon<lıe., 7 (A.A.) - İnı!illz en
liüstrisi Fıaı.landf;'arun "ingilte
reye siyariş etmiş oldu,..• tayya
re ve muhtelif harp levazımının, 
Finlandiyanın uğradığı tecavüze 
lbina<!n, fevkalade ror'atle teslimi 
lazıqeldiği mütaleasındadır. 

&.araf küı;ük mem.Jrk~tlcri.D. CQcle
riude -ve pü.ııl&rında mevcut deill
dlr. 

Evvelki harplerde olduia. &ibt, &e
pu eylulde b&şluan harbin .. bebl 
de, formaliteleri, f&nte&til'ri, parJak 
fi.kirleri. nutuk.lan bertaraf menfaal.
lerdir, büyük devletler, mUl<"ller, . l-
7asl teşekküller aruuıdakl nıeMfliD 
sıdııtiyetldir. BUJ'iik devltU~r c;,;ımı

fll'ken, menfaatleri lkl taraftan blrl
N ve ke.ııdileri71e at olJnıyanla.rı. 
cene kendilerine urer ga derinde 
rardımcı ufatule aiı t, lkl.ıııal. 
ıulı:erlıt S&halarıncla lltlldk ettirme• 
isterler. 

Pro.Pa:"anda, harbin. maharlplerD 
paUatııan top, ta77are bombaJann
dan daha mıi.blm silahlandır, FlDJan• 
di,J'a ba.rbi başl.a,ınca. propapnda 
Y&S1talan, cenubu şarki Avrupa.da ve 
Balkaıılarcla swıl harp leh llkrlerlnl 
fazlaca 7a1mı,.a, oıUt.evaU tanda sa.o· 
au;ra başladılar. Arul, ilhakı emel· 
teri ve hırslan yüzünden koDl.1ulan

na kartı kem röT.te bak&n Hacaristan 
ve Bntı'arlstan hükOmıetlerl, yeni pro
panndalaTın fa•laca mrc1fıbu oldu
lar, tesirleri altında kaldılar. Ne o
luyoruz? Bu gfrndcn, 7anna Balkan
lılar fili te.t'.avüslrr ve harp t.e.lıllkf!

lerl önünde mi bulunuyorl.arf 
Biz diyebfHri.ı: ki, hakikat. ht-r biri 

kendi devlrtlrrinln mrnafilnıe gör• 
taraftar karanmak ba!onlan uçora.a 
muhtelit ecnrbJ C"B1!e~lıertnfn yazdık· 
lan ve blldiJ'dlk.lert ıtbl deti1dlr. Ce
nubu l}arkt .ı\:vropa1a tecavüz lçln 

muMrlp, bitaraf bbtik d•vl•fl•rin 
kurma.lan ve temin e71ıemeterl ne ıa ... 
ıun gelen slya~i vıe a.ı keri kombine· 
sonlan.n, haıurhklann bltirllmi , ol
nn hale srlmtt oldotnnu ·,-ııvem ... 
7b:. ak,..1nl i pat f'd.t"bt11rtr:. 

Flnlandl'3 harbi haocblyl• Amerl· 
ndan lllba,..n b~layan. Avrnpod.a 
topta.nan komönhm ateyhlnt' müca
dele se-ıJe.-i. baZJ l~tıeklrr. B:ıltanla""" 

da nrrcde be, tttıaris harbinin b~..t· 

Jıyacatı rfbl tinann yayılmasına &.

mil olmattadır. kuıaatfnd•ylı. 
HAMh' NUltf mMAlt 

Kazım Orbay 
Paristen geldi 

(Baş tarafı L inci aayfada) 

rimıze dönmüştür. Hey.ot reisi 
Orgeneral Kazım Oııbay beyanat. 
ta bulunarak demiştir ki; 
•- Fransa ve İıı.gilterede fev

kalade dostiuk gördük. Londrada 
askeri malzeme mübayaası işle
ri ile bunlara ait iktısadl husıı.&
larla me:;gul olduk. 
Alacağımız malzemenin mikta

rını ve cinslerini tesbit <!itik. Mu. 
zakereler lam bir anlaşma ile ne
ticelenmiştir. Hazırlanan muka· 
veleyi imzaladık. Fran.sızlarla da 
ayni şekilde ıbir anlaşma yaptık. 
Müzakerelerin siyasi, iktısadi ve 
mali· kısınılarile Hariciye umu
mi katibi Numan Rüat Mene • 
ın1!ncioğlunun reisliğindeki h~ 
yet meşgul olmaktadır. Bu he • 
yetin 10-15 güne ·kadar iş!ertn\ 
bitirip memleketimize dönmesi 
muhteın1!ldir. Yaptığ.mız telT'aa
larda Frarıaız ve İngiliz hükft • 
met adamları Türk ordusuna kar
şı besledikleri itimat ve hayran· 
lığı her zaman i:ıılıar etmişlerdir.• 
Kazım Orbay yarund:aki heyet

le beraber bu akşam Ankara.va 
gidecektir. 

KAŞELER 1 
BAŞ, DİŞ af;rılanuı, ROMA TizMA 
tl&llcı!annı, SİNİR rahıılaulıtlanm 

DERHAL .. eçlrlr. 

GRİP, NEZLE "" Soğut Alırmlıl;ma 
karşı müessir Uichr. 

İcabında Cilnde ı . 3 kaıe alınır. 
Her eczahanedc bulunur. 

Sıbhal Velı:i.lellnln resmi 
nahsalıuı b&lsdlr. 



SAYFA-4 

İstanbul dördüncü ıcra memurluğundan: 
Yani kızı Haritini uhdesinde kayıtlı olup Foti kızı Loksandraya 

'.bilinci derecede ipotektli ve tamamına (7!i0) lira kıymet takdir olu
:oan Beyoğlwıda Hüseyinağa mah. eski Ççplüçeşme yeni Keresteci 
10kağında atik 33 ve 9 numerotaj No: lu gayrimenkulün evı;afı aşa
,iıda yazılıyor. 

.Taş ibasamaklı merdivenle demir kapıdan girildikte mermer 
dö§eli küçük bir sahanlık, •Olda biroda, sağda yukarıya ve aşağıya 
inilir bir merdiven vardır. 

Bodrum katına (9) basamak ahşap merdivenle inilir. Zemini 
!kırık malta taş döşeli ha,raıp bir mutfak, mutfak içinde bir abdestane, 
lıir kuyu, gömme bir küp vardır. 

Birinci k at: On üç kadem ahşap bir merdivenle çıkılır küçük bir 
•ahanlık üzerinde bir oda, vardır. İkinci kat: ahşap bir merdivenle 
çik.ıhr küçük :bir aaıhanlık üzeriııde bir oda ve küçük bir ahd>estha
ııe vardır. Çatı katı: Ahşap lbir merdiven ile çrktlır bir sahanlık üze
rinde küçük bir oda ve sokak tarafında bir tarasa ve yerli bir dolap
t.an ibarettir. 

Meaahası: İfbu ,ııayrimenkul (26) M. M. üzeriııde inşa edilmiş 
ı;ırup bahçesi yoktur. 

Evsafı wnurniyesi: Bina beden dıvarları ktiııgir, dahili kısımları 
k.imilen hşaptır. Zemin kat döşemesi maili inhidam, mutfak tefer -
rüatı haraptır. Hali hazır vaziyeti kabili isUn değildir. 

Hududu: Şarken ve şimalen yol, apartıman 34, garbi: apartı
man 34 ev 4 cenubu evler 2 ve 3 ile çevrili olup tapu kütüiıünün 
Şehit Muhtar mahallesinin (151) ci sahifesinde kayıtlıdır. 

1 - İşbu gayri menkulün artırma şartnamesi 11/12/939 dan iti
baren 934/1285 N. ile lıtanbul (4) cü icra dairesinin muayyen nu
mar.ııoında hlll'kesin görebilmesi i~in açıktır. İlanda yazılı olanlar
dan fazla mal(imat almak ~tiyenler işbu şartnameye ve 934/1285 
N. ile memuriyetimlze müracaat etmelidir. 

2 - Artırmaya iştirak .için yukarıda yazılı kıymetin % 7,5 nia
petinde pey ve ya milli ·bir bankanın teminat mektubu tevdi edile
cektir. 

3 - İpotek Nh>bi alacaklarile diğer alacakların ve irtifak hak· 
kı sahiplerinin gayrimenkul üzerindeki haklarını, hususile faiz ve 
masrafa dair olan iddialannı Jşbıı ilan tari.hinden (2.0) gün içinde 
evrakı müsbitelerile birlikte memuriyetimize !bildirmeleri icap eder. 
Aksi halde hakları tapu sicili ile &a'bit olmadıkça satış bedelinin 
payl~asından hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde arttırmaya iştirak edenler arttırma ~art
naımesini okwn~ ve lüzumlu mal<lmat e.lmış ve bunları tamamen 
kabul etml& ad ve itibar olun.ur. 

5 - Gayrimenkul 10/1/940 tarihinde çarşamba günü saat 14 
ten 16 ya kadar İst. (4) cü icra memurluğunda üç defa bağırdıktan 
sonra en çok arttırana ihale edilir. Ancak artırma bedeli muhammen 
loymetinin % 75 ini bulmaz ve satış istiyenin alacağına rüçhanı O· 
lan diğer alacaklarının mecmuwıdan fazlaya çıkmazsa en çok arttıra
nın taahhüdü baki kalmak üzere artırma (15) gün temdit edilerek 
25/1/94-0 tarihinde Perşembe günü saat 14 den 16 ya kadar İstanbul 
(4) cü icra memurlıığu odasında bedeli satış .istiyenin alacağın,._ 
rüçhıını. olan diğer alacaklıların i:ıu gayri menkul ile temin edilmjş 
alacakları mecmuundan fazlaya çıkmak ve muhammen kıymetin ~ 
75 ini tutmak şartile en çok arttırana ihale edilir. Böyle bir bedel el
de edilmezse ihale yapı1maz ve satış (2880) N. dtanuna tevfikan 
geri bırakılır. 

6 - Gayri menkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya 
verilen mühlet içinde parayı vermezse ihale kararı fesholunarak ken
disinden evvel en yükısek teklifte bulunan kimse arzetmiş olduğıı 
bedel ile almağa razı olursa ona, olmazsa veya bulunmazsa )ıemen 
on beş yün müddetle arttımıaya çıkanhp en çok artırana ihale edi
lir. tki ihale arasındaki fark ve geçen günler için % 5 hesap edi
lecek faiz ve diğer zararlar ayrıca hükme hacet kalmaksı.zın memu
riyetimizce tahsil olunur. (Madde 133). 

· 7 - AJıcı arttırma bedeli haricinde olarak yalnız tapu ferağ 
harcını ve yirmi senelik vakıf taviz bedelini ve Jbale karar puUannı 
vermeğe mecburdur. 

Müterakim vergiler, tenvirat ve tanzifat"\'€ dellaliye resminden 
mütevellit beled'iye rüsumu ve müterakim vabf icaresi alıcıya ait ol
mayıp arttırma bedelinden tenzil olunur. 

İşbu gayri menkul yukarıda gösterilen tarihte İstanbul (4) ncü 
icra memurluğu odasında işbu ilan ve gösterilen arttırma şartname-
si dairesinde satılacağı ilan olwıur. (22507) 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı İstanbul 
Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan 

Mahııınmeıı 

Miktarı CW.i Flall Dk teminat - --
173 çıtı Er çizmesi 1470,50 111 Açık eksiltme 26/12/939 salı 

saat H 
1000 • > 8500 638 kapalı zarf 26/12/939 salı saat 15 

1 - Te3k11At ihtiyacı için yukarıda ıösterilen iki kalem er çizmesi eksilt
meye çıkarılmıştır. 

2 - Şartname ve ııilmunosi komi.a;rondadır. Görülebilir. 
3 - İırteklilerden kapalı zarfa lftlrak edeceklerin 2490 sayılı kanun hü

kumlerine göre hazırlıyacaklan tekili mektuplarını vaktinden bir saat ev
veline kadar komisyona vermeleri, açık eksiltmeye gireceklerin de teminat 
makbuzlarile kanuni vesikalarını h4m ilen gün ve saatinde Galata Gümrük 
caddesi Veli Alemdar ban lldnci kattaki komisyona gelmeleri (10130) 

ile SABAH, ÖGLE ve AKŞAM 
l ler yemekten soııra giinde 3 defa muntazaman dişler.nizi fırçahyı '" 

Yazan : Ziya Şakir 
Bu fikrin lehimle de, aleyhin

de de söyliyenler vardı. Ve ni
hayet, (Deııhal Medineye 'lıü: 
cumı) fikrinde olanların reyılerı 
galı>be çaldı. 

:\J ij,;rik orıdusu orada tava!k -
kuf etti. Ordunun yeni bir haır
be girnbilmesi için, yeniden ha
zırl ıga girişi:ldi. Siliı.lı, imdat ve 
eı ı ~ getirmek içiıı Mekkeye a
damlar gönderildi. Bu ihtiyaç
lar temin edilir edilmez, müşrik
ler ıbütün kuvvetlerile, Medine
) e hücum cdece.lderdi. 

AıbduHaılıın verdiği bu malü -
mat, büyük bir dh:<katle dinlenil
d~kten sonra, kendisine soruldu: 

_ Seni, bu ilibara sevkeden 
sebep nedir? .. 

Tefrika: 98 
Uhud günü, ıharıbeden ba

zı onücahifılerinizi ı:ördüm. Bun
lar, o kadar kahramancasına vu
ruşuyorlarıdı ki, 'bu derecede bü
yük !bir feda:karlığın, anca'k ma
nevi ıbir tesir ile yapıl~bileoeği -
ne hükmettiın. Ve orada (Hak) 
için ça!ışanlan !bugün bir Whli
ke içinde görür .göırme:z, onları 
tam vaktinde, bu tehlikeden ıha
berdar etmeyi, !kendimce biı' va
zife bildiim. 

Dedi. 
Resulü Ekrem, Abdulllaha te

şekkür etti. İzzet ve ikram olu
narak misafir edilmesi için esha
bına emir verdi. Sonra, güzide 
eshabından (Ali), (Ömer) ve (E
blıbekir) He yalnız kalarak va
ziyeti müa:akereye gi.riş:i. 

İKDAl\l 

- - - - -
Baş, Diş, Nezle, Grip, Komatizma 
tlnralji, kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal keser 

icabında g-ünde üç kaşe alınabilir. Her 
yerde pullu kutuları ısrarla isteyiniz 

- - - - - -
l,_ı_s T_A_N e_u L_BE_L E_oı_v E_s ı_N o_EN_ı 
240,00 3200,00 Mezarlıklar Müdllrlliğüııe alınacak blı ade\ cena>.e oto

mobili. 
111,90 1'92,00 ZUhrevl baotalıaneaile Dispanserlerinin senelik ihliyacı 

için alınacak 78 kalem tıbbi ecza. 
229,27 30S6,85 Motörlü vesaitin tamirinde kullanılacak 74 kalem mal

zeme. 
Tahmin bedelleriyle ilk teminat mi kdarları ;rukarıda yazılı işler açık 

eksiltmeye konulmuştur. İhale 11/12 /939 ı>azartesi günü saat 14 de Daimi 
Encümende yapılacaktır. Şartnameler zabıt ve muamelAt müdürlüğü kale
minde görülebjlir. Taliplerin ilk tem.inat makbuz veya n1cktuplarile ihale 
günü muayyen saatta Daimi Entümende bulunmaları. (9702) 

Devlet Denizyolları İşletme Umum Müdürlüğünden 
l - İdare ihıi:yacı için K<ıtili isml verilen yatak yüzlükleruıden J ~QO 

metre ve pötikare denilen dokuma bezlerden 4-625 metre a<;lk eksiltn1e sure
tilc satın almacnkbr. 

2 - Muhammen bedel 2825175 lira olan bu iki cins kumasin muvakkat 
teminatı 211.93 liradır. 

3 - Eksiltmesi 25 K. Evvel 1939 pazartesi' günü saat 14 de Umum Müdür
lük .alım satım komisyonunda yapılacaktır. 

4 - İsteklilerin şartname ve n,ümuoeleri görmek ilzeı·e her gün mı:ll1.e
me müdürlüğüne eksiltme için d@ yazılı gün saatte 2490 sayılı kannnda yazılı 
vesaiki b~milen koni.isY.ona mürac.a~Uarı. (10119) 

ı 
\ 
1 

ı 

İstaubnl 3 üncü İcra 1\-lemnı·lu -
Cundan: 

B ir alacağın ten ün..i için ınahcuz ·ve 
paraya c;evriln1esJ mukarreı~ (1500) 
lira lpyınetinde 5 Guat 94 santim 
ağu·hğında ve içinde özüı·lü bulunan 
:sar1mtırak pırlanta çıplal..: taş (120) 
lira kıyınetinde üzerinde dör t 
utak jnci bulunan bir p ilii tin kös
tekle beraber pllfttin cep saati (25) 

lira k ıyınetinde meşin kordon
lu (18) ayaı.· Zeoit maı·kalı al
tın kol saati (20) Ura klym~

tinde (22) gram slkletinde (18) ayar 
altın köstek bir lir• kıymetinde adi 

' taş kl·avat iğnesi bir lira kıymetinde 
can1 uelu altın kaplama yazı kalemi 
( 1) lira kıy metinde altın kaplama 
kurşun kalemi 11/12/939 tarihine 
müsadif pazartesi günü saat 1 bu
çukta Sandal bedestanında arttırma
ya vaı. olunarak. bedeli müzayede 
muhaınmen kıyrtletlerin yilzde yet-
miş beşini bulduğu takdirde müşte
risine ihale olwıacak bedeli müzuye
de kıyıneti muhammenenin yüzde 
yetmi~ besini bulmadığı takdirde i
kinci müzayede 25/12/939 tarihine 
müsadif pazartesi günü saat bir bu
!:Ukta ayni mahalde icra olunarak 
satılacağı ilfın olunur. (.2.2502) 

i'ttanbu l Asliye İlı:inır:i 'ticaret Mah
kemesinden: 

Dr. İb.t·ahiM Lütfi ve refikası Hay-
riye tarafından Mimar Beykozlu İb
rahim aı·asında miitehhaddis al~cak 

davasının cereyun eden rnuhakeme
si sırasında: 

Müddeaaleybe il~en tebliğata rağ
men muhakemeye geln1ediğinden 

H. U. M. K. nun 401 inci maddesi 
n1ucjbince gıyap kararı ittihaz ve 
ikan1etgfth1nın meçhul ohnası ha
sebiyle ayni k:aı1w1un 141 inci mad
desi hülo11ünc tevfikan mezkfir ka
rar1n ili1neıı tebliğine ve muhaken-ıe
nin de 8ı 1/ 940 tarih ve saat 14 e bı
ı· akı..ı.nııştır. 1\.1uayyen günde celsede 
n1i.idde<1a Jeyh gelmediği veya bir vekil 
göndet:ınedjgl t:Utdu'rle muhakeme
ye glyaben devanı 'olunacağı keyfi -
yeti tebliğ -ıİ:.Qkamuıa kainı ohıialt ü

zere iWn olunl.ır . (22.499) 

ZAYİ - T. C. Ziraat Banka$ın
daki 1783 No. lu kumbaralı tasaı'l'"u! 

cüzdanınıın mevduatı itin kullandı

ğnn tatbik mtihrütnü kaybettim. 
Ycınh•ini. kazd ıracağımdan :r. ::ıy i nıüh-

rün h ii k nıü yoktur .. 
MID.ta.la Kınran 

1 iNHİSARLAR UMUM MÜDÜRLÜGÜNDEN 

Muhammen B. 
Cinsi Miktarı Llrn Kr. 

:Kırık pirinç 106 Ton 9010 00 
G'IZ yağı 16.000 Kgr. 2S60 00 
Beyaz tırtıllı 
alilminyum kağıdı 40.000 taba.ita 394 38 

~{:. 7 .5 temi natı 
Lira Kr. 

675 00 
177 00 

29 56 

Eksiltme 
~ekli 

Kapalı Z. 
Pazarllkla 

Pauırlıkla 

.... ı.ı 

15 
16 

16,30 
1 - Şartname ve nümune1eri mucl bince yukar1da yazılı i.iç kalem eşya hizalarında gö!'terHen usullerle e:atın a

lınacaktır. 

U - Muhammen bedelleri, muva kkat teminatları. eksiltme saatleri hlza. larında yazılıdır. 
111 - Eksiltme 14/Xll/939 perşem be günü Kaboıtaşta Levazım ve Mubayaat subesindeki alıın komisyonunda 

yapılacaktır. 

ıv - Şartname ve nümune her gün sözü geçen şubeden parasız alınabilir. 

V - Kapalı zarf münakasasma Jşti r~k edecekler mühürlü teklif mektuplarını kanuni vesaik.le yüzde 7 ,6 güven
me parası makbuzu veya banka temina t nıektutıunu ihtiva edecek kapab zarflarını ihale günü eksiltme ı,::aatlnden 
bir saat evveline kada1· mezkür komisy on başkanlığına ınakbuz mukabilinde vermeleri ıazundır. Bu ir; için Ankara 
başmf.ldürHlğUne de zarf verHebilir. Di Aer eksiltmelere giı·eceklerin ınuayyen günde yüzde 7.5 gUvenme paralariyl~ 
blrUkte yukarıda :adı geçen komisyona gelmeleri i13n olunur. (9788) 

İTİZAR: Haccicı Zalim adlı tef. 
r!kamızı 'bugün koyamadık özür 
dileriz. 

ZAYİ MÜHÜR - Namıma mah
kUk mührümü kaybettim. Bu mü
hürle · hiı; kimseye borcum olmadı

ğı gibi hiç bir muamelcın de olma

dığını n:ı.n ederim. 

Zebra l\luazzez Orbay 

Aanunl Mümessili ve N~riyat Dl· 

rek".örü: A. Naci. Basıldığı Yer: 

Son 1'elgrııf Bl!Slllıevl. 

Jfunı zebun ve makhur gÖtll"'1me
mek içiıı, deııhal bir kuvvet top
lanarak düşmanların üzeri·ne yü
rümek. merkezinde idi. Vakıa, 
(Uhud) dan dönen askerler, yor
gun ve müteessir Jıiı· haıldelerdi. 
Fakat ·bunların int ikam hisleri 
tahrik edi~ecek olursa, he:rihalde 
miisıbet bir netice elde edilecekti. 
R-csuJü Ekremin Ü<; güzide saha
/besi, ihiçbir münakaı;;aya lüzum 
görımeden, bu fikre iltihak etti. 

Bunun üzerine Resulü Ekrem 
Bilaili Haıbeş.1yi huzuruna çağır
tarak, mücahitleri toplamak em
rini verdi. 

Bilali Habeşi, ma,halle mahalle 
dolaşmıya ve: 

- Resulü Ekrem Efendimiz, 
emir buyuruyorlar .. (Uhud) ga
zasında bulunanlarla diğer eli 
silah tutanlar, derhal sfüıhlarım 
kuşanarak gelsinler. Müşrildler, 
şiddetle takip edileceklerdir. 

Diye, bağırmaya başladı. 
O anda .bütün mücahitler, mes

cidi şerifin önünde toplandı. Bun 
!ar ·...- içinde, birçok mecruhlar da 
vardı. 

Muh. Bedeli -ftı 7 ,5 temi. Eksiltmenin 
Cinsi fl.liktaı·ı Li":a Krş. Lira Kr§. şekli saati 

Demir boru VS. 
Üzüm 

16 kaleın 400 30 30 02 Açık eksiltnıo 14 

kesme ınakincsl 12 aclet 2075 155 63 c • 15 
Yivli gömleii 

bıçoğı 25 adet 
ı - Şartname müfı·edat listesi ve 1nevcut bıçak ntlıl1unesi nıucibUıce 

usuUyle yukarıda cins ve mikdarı yazılı iki kaleın malzeme açık eksiltme 
snretile satın alınacaktır. 

ıı - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatlar>.. eksiltn1e saatleri hi
zalarında yaı:ılıdır. 

111 - Eksiltme 15/12/939 cuma günü KRbat~şta levazım ve ınubaya.at 
şubesindeki alun komi::;yonunda yapılacaktır. 

rv _ Şartname ve müfredat listeleri hergün sözü geçen &ubeden para
sız alınabileceği gibi bıçak nümunesi de göriilebilir. 

v - İsteklilerin ek:,.;lilme için tayin edilen gün ve saaUerde yüzde 7.5 
güvenme paraJariyle b irlikle ınezkôr kornisyona gelmeleri. (9866) 

vakit geçirmeden teşkilatını, ik
mal etti. Ordunun sancaktar•ığı
nı Hazreti (Ali) ye verdi. Yüzün
d~ki ve başındaki yaraların iztı
rabıııa rağmen, ordunun başına 
geçti. Sürntle Medineden hare -
ket etti. 

Ordu, (Altı yüz otuz müc'.1.~ 
hit) ten mürekkepti. Fakat lbutun 
bu mücahitler (Uhud) felaketi
nin in ti kamını almak için, be
şeri fedakarlığın en son derece
siııi göstermeyi ahdetmişlerd) .. 

Ordu, cebri yürüyüşle sekiz 
mil mesafe katederek (Ham -
ra-ulescd) onevkiine ııeldi. Resu
lü Elu·em, düşman casuslarına 
karşı büyük bir ihtiyat göstere
rek, beş yüz yerde ateş yabl -
rnasını emretti. 

Çok garip bir tesadüf eseri o
larak o akşam islam karargil!lıı
na (Muid) isminde bir zat geldi. 
Bu zat, henüz islaroiyeti ıka,bul 
etmemişti. Fakat Resu1ü Ekrem 
Efendiınize karşı gayet hürmet
kar ve mü~lümanlığa lmrşı te -
roayül lhisler>ile mütehassisti ... 
Muid, Resulü Ekremi ziyaret et
ti Uhud felaketinden duyduğu 

tees>iirleri bildirdi. Eshaptan ba
zılarına da teselliilıer verdi. 

:Mekke tüccarlarından olan bu 
zat, Iraktan dönüyor ve doğruca 
Mekkeye avdet ediyordu. Ertesi 
sabah, Resulü Ekrem ile vedalaş
tı. Mekke yolunda .iJerlemiye 'baş. 
l9dı. (Ruha) tnevkiine vasıl ol
duğu zaman, Kuıreyş ordusuna te-
Eadüf etti. Doğruca Ebu Süfya -
nın çadırına gitti. 

Ebu Süfyan, bu 1~düften 
memnun olarak. : 

- Gelirken yollarda, (Muham
med) den bir haber alabiJldin 
mi? .. 

Diye sordu ... Muid, ıhiç tered
düt etmeden cevap verdi: 

- Galiba, size pek yakın !bulu
nan bir !elAketten •haberdar de
ğilsiniz (Muhammed), Uhudun 
intikamını almak için lbüyıük bir 
ordu toplamı~ .. Bu tarafa doğru 
•geliyor .. 

Dedi. 
Ebii. Süfyan, ıbu sö2lenı iıı.aııı. -

ıınak istemedi. 
[Arkası var] 

g_ 

İstanbul İkinci icr .• Memurluğundan: 
Osmanl ı Bankasmın Mari Jorj etteki alacagır oa n dolayı mu

kaddema tahtı hacze alınan Eminöııündc Çelebioglu Alıledd in rr.a
hallesindc Alacahamaın caddesinde 394 ada, 34 parsel No. lu nısıf 
hisseoi iştirak halinde Şükrü pa:;a varisleri borç·iu ile çocukları 
Mehme, Rıza ve Necip Süreyya ve İffe t ve Nur ihayata ait eski 14, 
16, 26 ila 36 yeni 24, :ıs, 34, 38, 36, 22. 2-0, 20/ l kapı No. ıu altında üç ma
ğazası olan kargir Kezzapçıo.ğlu namı diğer Emirğolu hanının nısıf 
hissesinin tapuda bulunan veraset ilamına göre taayyün eden 16 
sehim itibariyle 4 sehimi açık artlırmaya konulmu.ştur. Bu gayri 
menkulün tamamına (76000.-) lira kıymet takdir edilmlı;tir. 

MEZKÜ'R GAYRİ MENKULÜN EVSAFI MÜMEYYİZESi : 
Zemininde dükkanılıarı ve bunun altında ardiye olmak üzere 

kııfrlanılan demir kapılı ıbir mahzeni olu·p bina tamamen kaııgir v11 
koridorları kısmen demiı' ıskaralı ve diğer aksamı taş potrel üze
rine döşeli. Bıı ceı:Jiıesinde pasajı olup ayrıca çıkmaz sokağa da 
kapısı vardır. Binanm pencereleri demir parmaklıklı ve demir kır
ma kepenk!lidir. Çatı kısmı kiremit olmayıp simon karo döş~li ıbir 
tarasadan ibarettir. Binanın pasaj ve sair aydınlık aksamı için de
mir çerçeveli camekanlar ile kapatılmıştır. Taras kısmına çıkan 
merdiven alı~ap diğerleri taştan ve korkulukları demir panınaJtlık
tır. Her kat merdiven ortalarmda ve helaların altına tesadüf eden 
aksamdan demiı' kapı1o !birer depoları vardır. Bu depolar kiraya 
verilmeyfp hanın demirbaş eşyaları için kullanılmaktadır. Birinci 
ve ikinci katıp pasaja nazır odalarında· demir parmaklıklı birer 
balkonu vardır. Birinci ve ikinci katlarda birer koridor üzerine iki
şer göz ve mermer musluk taşlı eski usulde helfiları ve koridorla
rında caımekanila bölünmüş birer yazihaneleri olup birinci kattaki 
lboş, ikinci katta.kinde de han oda başısı oturmaktadır. Zemin kat
taki mağazaların cepheleri kısmen demir kırma ve kısmen de istor ke
penklidir. Bina dahilinde elektrik ve terkos tesisatı mevcuttur. 

ZEMİ.ı'< KATI: 
Çıkmaz sokağa cephesi olan 22 No. lu dükkan dahilinde raf

lar, tezgahlar kiracıya aittir. Alacıahamam caddesinde 34 No. lu 
dükkanın üstündeki asma kata seyyar merdivenle çıkılır. İçindeki 
rafla·r ve te~gil.hlar kiracıya aittir. Alacahaman:ı caddesinde 34/l 
No. Ju dükkanın asma katına kova merdivenle çıkılır. İçindeki 
raflar ve tezgahlar müstecire aittir. Alacahamam caddesinde 38 
No. lu dükkanın içinden bir merdivefile ,birinci kattaki 19, 20, 21 No. 
lu odalara çıkılır. Dük.kan içiııde ahşap tesisat kiracıya aittir. 

Pasaj daillili: Han k.-pısında 36 No. 1u mahalde seyyar came· 
kanlar mevcut olup kiracıya aittir. 

HAN İÇİ: 
Dahili l No. lu dlikkfı.n dahilindeki tesisat kiracıya aittir. 
Dahili 1/2 No. lııı dükkandaki raflar ve tezgiıhiar asmakat 

müsteciı:I tarafından yapılmıştır. 
Dah>li 2/2 No. lu dükkan içindeki raflar, tezgiıhlar ve kapı ve 

camekanlar ile vitrin kirac ıya aittir. 
Dahili 3 No. lu dükkfuıdaki asma kat mal sa:hibine ve raflar 

ve tczgal'r1ar müstcciı·e aittir. 
Dahlli 4 No. lu dükkan içindeki raflar müstecire, asma kat 

· i'le al»op bölmeler mal sahibi.ne :;ıittir. 
Dahili 5 No. lu dükkıi.ııın içinden IIlfil'di e asma katına çıkı-

lır. diikkamıı ve ı..sma kattaki camakinlar ve :raflar müstecire aittir. 
Dah ili 6 No. lu dükkanın içinden de asma katına çıkılır. 2 mer

diveni vardır. Raflar ve oanıakiinlar müstecire aittir. 
Dahi i 7 No. lu dükkan boştur. Senevi 150.- lira icara müte

haınnıi l dir. 
Dahili 8 No. lu mahal kahveci yeridir. 
Pao«İ daJı ilinde truş merdivenle inilir; ikd demir ıkapısı olan 

ardive mahalli olup merdivenlerin üstü demir ıskaralıdır. 
0

BİRİNCi KAT: 
Dahili 9 No. lu odadan yanındaki 10 No. lu odaya bir pence-

resi vardı:r. 
DaJı Ll ı 10 No. lu oda ·boştur. 
Dahi i ı 11 No. lu oda dahilindeki raflar müstecire aittir. 
Dah ili ı:?. No. lu oda içındeki ahşap bölme ve asma kat müste

cire ait i ir . 
Dahil ı 13-14 No. lu odalardan ,birisindeki asma kat ile raflar 

ınüstecire aittir. 
Dahili 15 No. lu odada gömlekçi ;Fethi kiracıdır. 
Dahili 16 No. Ju odada çorapçı Yusuf Ziya kiracıdır. 
Dahili 17 No. lu odada içindeki ahşa'P bölme ve asma kat ile 

ocak m:ııl. sahibine aittir. 
Dahili 18 No. lu oda içindeki raıflar ve tezgahlar müstecire ait

fü. 
Da>hıli 22·23 No. hı odalardadıvarlar i.c;inde ikisi camlı dört 

dolabı vardır. 
Dahili 24 N o. lu oda içindeki railar müstecire aittir. 
Dahili 25 No. Ju odada, Hırda vat~ı Leon David kiracıdır. 
Dahili 26, 27, 28, 29, 30 No. lıı odalarda Trikotajcı Osman Rıza 

kiracıdır. Koridorun bu odalara isa.bet eden kısmı ahşap bölme ile 
lbölünmü · ve zemine döşeme yapılmıştır. 

Dahili 31 No. Ju oda içindeki camekan ve tezgah kiracıya ait
tir. 

Pasaj dahilinde 24/1 No. lu dükkan dahilindeki bir merdiven
den üst katına çıkılır ve ıbu kat hem 24/1 No. l dükkanı ve hem 
de yanındaki pasaj dahili 24 Ne. ıu dükUnın üstünü ihtiva eder. 

Pasaj dahilindeki 24 No. lıı dükkanın çıkmaz sokağa da bir 
kapısı olup gene sokaktan da 24 No. yu alır. Bu dükkanın ortasın
dan geçen kemere kadar olan mahalli bu gayri menkule ait olup 
mütebaki kısmı yanındaki diğer gayri menkule aittir. 

HUDUTLARI: Tapu kaydına uygun olan bu gayri menkulün 
mesahai sut>lıiyesi 660 metre murabbaı olup bodrumdan maada üç 
kattan ibaret olup piyasanın en iyi bir mcvkiindedir. 

TAKDİR OLUNAN KIYMET: 
Gayri menkuJıün evsafı, mü~te:milatı ve tarzı i nşa.sile mevki ve 

ticarebgiih olan muhiti ve geürmekte olduğu kira bedelleri ve müte
hammil olduğu varidat ile bugünkü emlak alım sat ımı ve hisseli ol
ması d'ahi gözönüııde tutularak hey'eti ıımumiyesine (76000.-) 
lira kıymet takdir edilmiştir. 

Bu gayri menkule ait şartname 30-12-939 tarihinden itibaren 
herkesin görebilmesi için icra divanhanesinde açık bulundurulacak -
tır . .Birinci arttırma 10-1-940 tarihine müsadii Çarşamba günü saat 
10 dan 12 ye kadar İstanbul ikinci icra dairesinde icra olunarak mu
hammen kıymetin hisseye isabet eden kısmının ~c 75 ini geçmek 
şartile en çok arttırana ihale edilecektir. 

O gün böyle ıbir bedd elde edilemezse arttırma 15 gün uzatıla
rak 25 - 1 - 940 tarihine müsadif Perşembe günü a.yni mahal ve sa
atta ikinci arttırması yapılacak en çok arttıranın üstünde bırakıla -
caktır. 

İpotek sahibi al!acaklılarla diğer alakadarların gayri menkul 
üzerindeki haklarını ve hususile faiz ve masrafa dair oJa.n iddiala
rını evrakı müsbitelerile 20 gün içerisinde icra dairesine ıbildirmele
ri, aksi haılde haklan tapu sicilleri ile salbit obnadıkça satış bedeli
nin . paylaşıııasnıdan hariç kalacakları ve talip olanların muhammen 
kıymetin % 7,5 nis'betinde pey akçesi veya milli bir banka teminat 
mektubunu ibraz etmeleri ... 

Aıitırmaya iştirak edenlerin şartnameyi okuyup münderecatı
na vukuf peyda ve muhteviyatını kabul etmiş addolwıacakları ve 
sattlan hisseye ait birikmiş vergi icare ve tanıziiat ve tenviriye ile 
resmi dellaliye borçluya ve 20 senelik taviz bedeli ile ferağ ıharcı 
ve ihale pnlları müşteriye aittir. 

Fazla izaılıat ve malümat almak istiyenlerin her zaman 934/5976 
No. ifo dairemize müracaat edelbi lecekleri ilan olunur. (22501) 

İstanbul P. T. T. Müdürlüğünden: 
İstanbul Postahancsi bahçesindeki benzin tanklan üstilne yaptırılacak 

.demir sundurma in~ası işi pazarlığa konulmuştur. 
Pazarlık 27/12/939 çarşamba saat 15,30 da B. Postahane binası birinci 

katta P. T. T. Müdürlüğü odasında toplanacak Müdürlük Alım Satım Ko-
misyonunda yapılacaktır. . 

Kesif bedeli .389~ lira «72> kurus, muvakkat teminat .-30;,o liradır. istek
lilerin olbaptaki ke§il ve sartnamesini görmek ve muvakkat teminatlarını 
yatırmak üzere çalışma günlerinde mezk(ır Müdürlük İdari kalem leva
wn kısmına, pazarlık gün ve saatinde de buna benzer iş yaptıklarına dair 
pazarlık gününden en az 8 giln evvel idarelerinden alacakları vesikalara is
tinaden İstanbul Vilayetinden alınmış ehliyet. vesikası ve muvakkat te-
minat makbuzile blıliltte komisyona müracaatları. (10144) 


