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Bilinçosu 

işgalinden 
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karşı cesedi çıkarıldı, 137 kişi kayıp -
Almanlara 

Beslenen kin -
Hergün artıyor Vali Muavini Ahmet Kınık Kaza Mahallinde Yap-

--··-- tığı Tahkikatın Mufassal Raporunu Vekôlete gönderdi 
Rejima Faıiıta ıa- 1 

zcteıi Badoglio'ya Facianın Tafsilatı Vindsor dükü 
hücum ediyor Ruzveltle m · 

Londra, 13 (.A.A.) - İngiltere- , g:ıivri önlerinde bir kayaya çarparak parçala- l 
nin ıtalyaıılara karşı kuanılığı • • _ • - - - Buluşacak ? 
muvafialtlyetler, İtalyan elkıirı u- nan gemıntD sur'atle batmaıı facıayı buyuttu • 

---IC - --
Garbi. Afrika da ki hıgi.Jiz kuvvetleri çölde siper bazırl1.111rla.t. 

ASKERl, Şid etli 
mumiyesi nazarında Alman işgali 
tehlıkelerini belirtmeğe başlamıt
tır. Ancak İtalyanın işgali mnlul
bilinde Bitler bu memlekete yar· 
dım edecektir. 

Silivri önlerinde Uruguay ban· 
dıralı Salvator vapurunun batma
sile vukua gelen faciayı dün yaz
mıştık. Dünkü tahk ikatınuzdan e· 
dindiğlmiz mütemıtUm malumatı 
da bugün karilerimiıe bildiriye>-

ler, fakat, bl>yle lıir gemi bultma
mamıı;, ancak, satılık olarak Sal
vator motörlü ve yelkenli gemisi
ni bulmuşlardır. Bunu satın alan 
Museviler, So\'yetler Birliği tebaa
sından kaptan Viktorun idaresin-
deki 100 tonluk gemiye dolmuşlar, 
yola çıkmışlardır. Gemi iki liç gün 
ev\·el İstanbula gelmiı;, e\'velki 
gece de, Marn > .ıya doğru açıl
mış, bir müddet soma, ayı.o on 

Çık&D ıayia ne tekzip 
ne de teyid edilıyor 

Graziani 
orduları ri
cat ediyor 

-

1ngi1 iz kıtaatının 
çöldeki ileri hare- 1 

kôtı inkişaf ediyo~ 
Bir çok tank ve top 

iğti a edil İ 
Kahire 13 (A.A.) - İngiliz u

ınuıni k:rargahuıın tebliği: ~~·: 
da: Garp çölünde mağlup ecJ!lnUt 
olan İtalyan ordusundan gerı. k~
lan kısımlar, ileri kuvvetl~ımı_:ı 
tarafından pek yakından takıp edi· 
lerek ric'atlerine devam etmekte· 
dirler. Esir edildikleri dün haber 
•erilmiş olan üç generalden maa· 
da diğer iki fırka knınaodanı gene
ral de timdi elimizde bnJUJUJUlkla
~ll'. 

Kahire, 13 (A.A.> - İngiliz U
mum! karargahının tebliği: 

Garp çölünde, ileri kıt'alarıınız. 
~arbe do~u cekilmekte devam e
den İtalyan kuvvetleri ile teınaıı 
balindedir. 

Muharebe meydanının temizle
me isi devam etmektedir. Sarih 
rakkamlar vermek hali imkAn· 
sızdır. Fakat son tahminlere .ı:öre, 
esirlerin miktarı 20 bini aecmek
tedir. Bircok tank. top ve her türlü 
harp mahcınesi de ele ııeçirl!miş
tir. 

Halen elimize ıı:ecmis bulunan 
Yüzlerce İtalyan subay arasında 
bir kolordu .kumandanı general 
ile iki fırka kumandanı ııeneral de 
varoır. 

Sudan hududunda keşi1 kollar.ı-
ınız, dÜ$nanı muvaffakivetle taci
ı:e devam etmektedir. 

İTALYANLAR RİCAT 
HALİNDE 

Kahire, 13 (AA.) - Reuter: 
İngiliz keşü tayyareleri tarafın· 

dan ııetir ilen haberlere ızöre, ital· 
vanların Garp ı;ölündekı ricali, 
Sıdi Barrani'nin isııalinden sonra 
gıttikçe inkc;af etmektedir. 

Çölde kareket halinde bulunan 
lıı: i liz hava k uvvetleri, hiç zavıa t
&ız deneb lccek bir şekı ld" hava 

(Arkası Sa. 3, Su. 2 de) 

Şarki ltalyan 
Afrikasında 
isyan genişliyor 

Londra, 13 (A.A.) - Reu
ter: 

Bugün İngiliz askeri ıö:ı
ciiıü, Habe§İstan da dahil ol· 
mal< üzere Şarki İtalyan Af· 
rikasında İ&yaµ faaliyetinin 
halen gittikçe fazlalatmakta 
qlduğuna dair Londraya ha· 
herler gelmit bulunduğunu 
hildirmiıtir. 

sıvAst Hücumlar 
VAZIYET 

Afrikada yapılan Başı ad 1 

Almanlara karşı beslenen .kin, 
her gün a~tmaktadır. Birçok Ital
yanlara göre İngiltereye mağlup 
olmak Almanya tarafından yardım 
'ğörmekten daha az feliıkettir. 

yıldırım harbi 
. Giiniin en mübbn a.slıeri .lıidl· ı 
' sesi buırün de r&rP pölünde Inglllz 1 
, ıaanuzuntın inkbpfıdır. Son ha- i 

, buJrrde inrllh Jıuvvttlerlnln Mı-
1

. 

'. sır çölünde devam ett.in:liklerl ta
amısdan başka, Uabeııblan ve 

' İlalJan s..maıı.ım kartı da mü- . 
teoddil hücumlar ,.apllkl&rUU bil

dlrmelı:tedlr. 
Bu mühim ..., mo...ıra1ıı1otıe 

~...ı..uı ;,,.ııtıı-- edll 111-
nu hat.ırtatıyor: 

İtalyanlar a71a.rta Hr &anıta 
1 yapWdar• aevl1aıta \)Öldelı:I bir 
i eok engeller, n ıoklufu, 7akı:eı 
. günet ve kayan ıuım sebebile Sitil 

Barnnl'4cn ileri g1demediklerlnl : 

Londra, 13 (AA.) - Reuter a· 
jansının diplomatik muhabirinden: 

,__ __ ,,.,.,.,,..._..,,,,,,,.,,,,,,_==== I Tnhınin e:iıldiğine nazaran Muso-

şl'maı·ı ı'ngı'ltereye !ininin Afrikadaki ordularına vu
rulan yıkıcı darbeler, harbin seyri 
üzerinde hemen hemen kat'l bir 

Yapılan akının tesir gösterecektir. 
İtalyan mağlubiyetinin tesirleri, 

h b k 
siyasi bakımdan yalnız Avrnpada 

ta ri ati b Ü y Ü değil bütün şarkta kendini göste
recektir. V.aziyet Balkanlara çok 

İngilizler istila lim n• 
lannı bombaladı 

Londra, 13 (A.A.) - Hava Ne
zaretinin tebliği: İngiliz hava kuv
vetlerine mensup bombardınıaıı 
tayyareleri, iıeili H.manlarını, dti~ 
mau işıtali altındaki arazide bazı 
tayyaıe meydanlarını bombardı
man etmiştir. 

Garbi Almanyada, aralarında e
lektrik santralı, nehir dokları ve 

cesaret verecektir. Yugoslavya da· 
c l 1 ~a. z, Sil. :!' d ) 

• 

B lgradda 
bir pakt 
imzalandı -

ruz: 
Kadınlı, erkekli, çoluklu, çocuk

lu 350 Musevi Bulgaristandan ay
nlmak mecburiyetinde kalarak, Fi
listine gitmek ü:zere, Varnada, bü
vük bir gemi kiralamak istemi§· (Arkası Sa. 4, Sli. 6 da) 

Miami -l'lorida-1 13 ( A.A.) -
Dük de Wiud•or'un ~av eri, [; ü 

kün buı;in bir Amerikan deniz 
tayyarCbile «nıü h iın re ıui bir i ~ i .. 
çin• meçhul bir semte harekete e
ceğini bildirmişt ir. 

Diğer taraftan, Dük de Wind
sor'un Ruzvelt jle buluşacağı hak
kındaki saJia, ue tekzip, ne de te
yit edilmektedir. 

RUZVELTİN SEYAHATİ 
Nevyori<, 13 (A.A.) - Tusclosa kru

vazörll ile ;,aptığı teftiş seyahatini bi. 
11.rmiş olan B. Rooscvelt, bıldırilmemia 

olan bir ııemte hareke\ etınlitir. 
B Roosevelt, dWı, Bahama tokun • 

dalarmdan Mahaguıuıa adasındaki de
sıl& tanarelerl üssünU teftiş cylemlşllr 

Reisicumhurun 
Teşekkürleri 

Ankara, 13 (A.A.l - Riyaseti
cmnlıur Umumi Katipliı:inden: 

Uln dmişlenllr. tnr!U.ler bütıin i 
b• ııorluklan yene"'k baııımlarımn · 
1ı.,1tıwuıan r•lmlflerdlr. Gayda ola· ı· 
hi ba vazlyolt lıahla zorluk çelı:e
eeklir. Gerçi inrlllder Lib1Mlakl 
molıabil taarnu<la bira• reclkınlf· 
Jerdir. Falr•* evYekm.lrde lla'Ya 
11.uveııerlle italyanlann Yunanı.· 
tana 7011tıklan bav& hdcınnlann• 
k•'1l ).o:JDlak Te Anıavalhlk tıell 
besinde y.,.an ııava Jıııvvetı•rllo 
faal bir sunUe letrU<i m ... ıde ı 
bulunmak mecbarl1etlııde lı:almıt : 

i
l dcmiryolu istasyonları da bnlun
mak üzere mqbtelif hedeflere de 
hücnmlar yapılınıştır. 

Markoviç yakında 
Pesteye gidecek 

Anıa .. utıoktaki harekili ida re eden Yunan erkinıharbiyesi 

Reisicumhur İsmet İnönü, 11 in
ci Ulusal Ekonomi ve Arttırma 
11.aftuı minasebetlle yurdun her 
tarafından aldıkları yüksek ve sa
mimi hisleri ifade eden telgraflar
dan pek mütehassis olarak teşek
ktlrlerile iyi dil.eklerini blldirmive 
Anadolu ajans.uu memur etmişi;,. 
olir. 

Jduklannı gözden uıak tuımanıak ı' 
;'..P ecıer. jıaıyanlar bötöu eeplle
de harel<d etmit oldukları nokta- 1 

ılaD çok daha 6teyo sürölmti,ı.r. 
dlr. BUO• binaen balyan yıl4ı?"' . 
barbinln Lflli.s elmlf olduiu ıöy· 1 

ıenebllir. · 
Evvelki riin Belıra.dda fmıa edı· 

b
· 'I do.,.tJnk ve sulh paktı ev-

len o~ ·ı•> (Arkası Sa; 3 !ili 0 
, 

Bu harekatıan bir tayyaremiz 
geri dönmeıni~tir. 

ALMAN HÜCUMLARI 
Londra, 13 (AA.) - Hava Ne

zareti tebliğ ediyor: Dün gece düş
man İngilterenin şimalinde eııdiis
triyel bir mıntaka üzerine taarrus 
etmiştir. Hasar bilhassa bir f"lıir
de olmuştur. Burada bir miktar bi· 
na harap olmuş ve yollar bcnal· 
muştur. Bazı yollar da bir müddet 
için tıkanmL~hr. Mutat veçhile y: 
ne bircok yangın bombası kulla· i 
mlmıs, fakat yangınlar önlennılf'" 
tir. Raporlar henüz tamam olma· 

(Arkası Sa. 3, Sil. 1 ole) 

Adliyede üç ihtikôr hôdisesi 

Fabrikatör, Bakkal 
ve apartıman sahibi 
muhakeme edildi 
D"kkanından kahve çıka.-ılao bakkal teY

ki~ edildi "Atlas,, fabrika11 sahibi jorjeti 
niçin faxlaya sathğını anlattı 

Dü
·n adlivedc Uç ihtikar hadise- Kirkor Güreiyana verdiğim fatu-

. k . bak.ılnuştır. raların tarıhleri de ispat eder. 
sioın nıuho emesıne şımdı ıse bu kumaşı pek tabii ol•· 
Bunları .ırasilc yazıyoruz: rak 14,; ~uruşa sattım. Çünkü ev-

Atlas sun·ı ipek mcıı•ucat falı- ~el~ şinıdıkı mal, 15 ay evvelkın· 
rikası s•hıbı Hatacl, çıkardığı bır den daha ı~· ı cinstır. Sonra bütiin 
kısıın kıınıaşların nıcırc.,nı 40 ku-

Iazloya salarak ıhtıkar yap· iptidaı nıoılıeme pabalanmıştır. 
ruş .1 · Sun' i ipek ıplığıni harplen evvel 
ıuak sucile adliyclc ' 0

" mıt v_e 1tal3·adan 11 lirete alıyorduk. Har• 
tevkif cdilmi;,ti. .R.abelın aslıı e ı· bın zuhur ettiği 939 eı· lılhınden 
kinci ceza mahkeme"nde. nıulıak•· 
nlcsı'ne ba•. lanmış, mınııaılelh de· sonra 2g lirete kadar çıku. Diğer 

vesait ve malzeme de muhtelif nis 
ıniştir ki: . .. . b 1 d "k ld" 

_ Ben jorjet deııılen sun ı ıpek- et er e yu "" 1
" 

1 
n mamul kııına~ı fıl\ aki 105 ve l\'etıcede muhakeme, nıüddeiu-

1~0 kuru~a oattım. Fakat buglııı m~nıuıidııd. tale b~~~· .'lnkaznııdnduo art· 
de(:il ,tam 15 ay en el . .Bunu bak· tıgıııı ı ıa cıtıı:ı ı ma e ve 
kııı1da ıbbar ve ıdJıa tl;t buluuau 1 (Arkası Sa. 3. Su. 2 de) 

Yunanlılar sonl iki Italyan 
ltalgan taarru- Tahtclbahiri 

---111---

PAKTIN METNi 

Yugoslavya ile Macaristan zunu püskürttü dün Taaıcadan 
ayrıldı arasında ebedi dostluk ve 

sulh muhafaza edilecek 
• 

ITALYAN ZAYIATI A~IR 

Italyan hattında 
karışıklık arttı 

1 
Tane., 13 (A..A.> - Tanca

. da tamir edilmekte olan iki 

1

. İtalyan denizaltı gemisi, hu 
aabah saat 3 de Tancayı ter

~ ketmi~tir. Bu iki denizaltı, İn-
giliz filo ·u tarafından kova-

1 
lanarak tamiT için Tancaya 11-
tica eylemi bulunuyorlardı. 

.Hitler • Musolini 
Mülakatı mı? 
Berlin, 13 (A.A.) - Yabancı ba

sın mümessilleri huzurunda, Bit
ler ile Musolini arasında yakında 
bir hnluşma vukua ıeleceği hak
kında Berlinde hiçbir malilnıat ol
madığını \lldiren Alınan Hariciy 
Nezareti sözdisil, diğer yabancı 
devlet adamlarının yakında Al
uıanya)·ı ziyaret edeceklerine dair 
haberler hakkında da a)·ni be,·a· 
ııaıta bulunmu tur. • 

Ati.na, 13 (A.A.) - Atina radyo
•U tsırafından dün ııkşam verilen 
mal\llllata güre, Tepedelen'in şima
lind~ İtalyanlar taraiından yapılanı-------------·-------------
iki mukabil hUcum Ywıanlılar ta- [ '"' 
rafından püskürtiilmiiştür. İtal· Q Q ~ fi ~ 
yular ağır zayiat vermişlerdir. _ 

AVLON~ADA VAZİYET 

Atina, 13 (A.A.) - İtimada de- JT ALYA 
ğe:r kaynaklardan alınan haberlere 
göre, İngiliz baskınları İtalyanla· 

ı ruı Avlonyadaki ,· aziyetlcrinı çok 
milskül bir hale knymu~tur. 

lTALYAN HATLARI. DA 
J}ARIŞIKLIK 

Atina, 13 (A.A.) - İtalyan hat
la~ının arkasında şaşkıulık bliküm 

Yugoslavya Hariciye Nazırı sürU ğüne dair gelen haberler ~o-
M A R K O V İ Ç ğalmaktadır. Fakat bu haberlcriıı 

Belgrat, 13 (A.A) - Avala a- çoğu esirler tarafından verilmekte
janS1 bıldiriyor: Perşembe akşamı dir. İtalyanların henüz hi~bir ycr-

.U. tutunamadıkları anla ılmakta
neşredilen tebliğe göre, Macar ve dir. Bunun sebebi de nliitemadi 
l'ugo,lav hariciye nazırları Avru- mnğliıbiyetlerin kabahatini birbir
panın bu kısmında beynelmilel !eri üzerine atmak istiyen knman· 
vaziyetle alılkadar meseleler bak- danlar arasında ihtilaf ç~ ol· 
kında noktai nazar teatisinde bu· masıdır. Vaziyetteki kararsızlık, 
lunmuşlardır. Bu münasebetle per· ıunharebe devam ederken bir~ok 
şembe günü bir Macar - Yugoslav kumandanların de!H tirilmiş ohna
doslluk muahedesi imza edilmi§· sı yüzünden daba ziyade arlmı~tır. 
tir. Londra, 13 (A.A.) - Londnı saWıl-

Bclgrnl, 13 (A.A.) - Avala a- 7ettar mahfillerinde bildırllcLğ!ııe &6· 
jansı bildiriyor: Yugoslavya Kral· , re, Arna>-uUukta havanın ço~ fena ol· 

(Devamı Sa. 3, Sü, 3 del (Devamı Sa. 3, Su. 3 de) 

Afri ko, Akdeniz 
Arnavutlukta ve 

mihverin ilk mağ

lubu olacaktır 
Ycaan: A. ŞEKlB 

İtalya Abikada, Akdenizde ve 
Arnavutlukta mağlup olacaktır, 

Bu hükmü verirken kehanet yo· 
lnna sapmıyoruz ve aldımmıyoru:ı. 
Bülıınünıüz riyazidir, mantıkidir 
ve realitenin ta kendisidir 

Zira, İtalya heT şe~·in . ba ında 
Yunanistan11 taarruzunda muvaf· 
fak olamamış ve bilakis Anıa,·ul· 
lukta bozulnıu tur. Bu bozgun bir 
iki tümenin mın·affakl3 etsizliği, 

bir. iki ~ehrin ihtiyari terki, bir iki 
setır hattının scvkU!ceni zaruret
l~le .. f~du" dr.ğildir. Bozgun askc
rı lıutün ,-asıflarını ihtiva eden 
bozgundur. Yunanistan mevcut or
dusu kadnr bh· orduyu daha te hb 
edebilecek nisbe tte top, tank mit· 
rnlyoz, ı· ephane, elbise tüfd. ii· 
tinam .etmiştir. Bırakıla;, barp mal· 
zem,-sı nıuntazaın çekilen bir or
dunun bıraktığı malzeme değildir 
puişanlığın, bozgımluğun, datılı· 
şın nrlıı.ya koy<iı•ğu ganimettir 
!tall anın geriye kalan kuvvetlen 
Arnavutluğuıı a,·u~ iri kadar b
leu kısmına sıj'ınmı lardır. Yunan 
tazyiki Yunan ilerleyişi bn avuç 
içindeki iı.lyan kıt'alarını da yer· 
)erinden •ökiip sürecektir, arkada 
rieniz ,.e denize döküln1ek vardır. 
Burada bir Flıindr kurtulu 11 ibda 
edilcm,.z, onu yapabilmek içın İn
e-illere olmak lazımdır. 

Jtaha Arnavutlukta bu 'aziHI· 
le uldu ı:u gibi Akdeniıd• de halıı
nıi) eıi kaybetını tır. Taranto bn&

(Arka ı :Sn . :ı. Su. ı-.de) 
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L ESOL 
Yazan : ZİYA ŞAKiR 

Halife Cafer, İmamı Alinin türbe
sini hak ile yeksan ettirmişti 

ı 
GÜNÜN 
TENKiTLERi 

Beşer tarihinin 
hulasası 

Evvel zaman içinde İran tahtı
na yeııi çıkan genç şah bilı:-iııleri 
topladı: 

- Memleketi iyi idare edebil-
(fornmı Taki). Halife . Vasıkın / . fİmamı Ali) ıün türbesini hfil< mem için maziden ders almalıyım, 

devrını de o zından kosesınde ge- ıle yeksan ettirdi. dedi; ıiuuun için de milletler tari
cirdi. Ancak su var ki.beş sene, do- (İmamı Hüseyin) in türbesini de hini bilmem lazım. Bana derhal 
kuz av. üc gün süren bu devir es- yıktırıp toprakla aynı seviyeye in- bir cihan tarihi ;yazmağa başlayın. 
nasında, hic klmseden bir iz'ac ve ctirttikten sonra, o civardaki meç- Bilginler derhal ije koyuldnlar, 
hakaret görmedi. Hatta zevce ve raları oraya cevirterek, Resulülla- otuz sene .sonra her biri beş yüz 
çocuklarının da menfi bulundui!u hın sevı{ıli tarununun metfun bu- cilt kitap yüklü on iki deve ile 
vere getirilmesine müsaade göste- lundui!u yerden, su geçirtti. Ve şahın huzuruna geldiler: 
rildı. Ancak .. Vasık vefat edip le (Ehli beyt) e mensup olan kabirle- - Emr4ıiz üzerine cihan tari
yerine biraderi (Mütevekkili Ala!- rin kaffesini de aynı akibete mah- l1;ni yazıp getirdik dediler. Altı biq 
!ah) geçince, birden bire vaziyet kılm ederek •bunların, her hangi cilttir. 
dei!isti. Çünkü, • (Abbasi Halıfe- şekilde olursa olsun, ziyaretlerini Şah başını salladı: 
!eri) aras!Ilda cıörülen büyük tezat şiddetle menetti. Ve bu emre itaat - Teşekkür ederim dedi, fakat 
cümlesinden olmak üzere bu zat etmiyenlerin havatlarına. ölümle ınt'ınleketin idaresi ile meşgulüm; 
da - biraderinin aksine olarak - nihayet verdi. otuz sene zarfında da bayii ihtiyar-
mülhis bir Ehlibeyt düşmanı idı. (Arkası var) lııdım. ,Bu altı bin cildi okuyacak 

Tarihler, asıl ismi (Cafer) olan ---- ne zamanım var, ne de ömrüm ka· 
bu Halifeyi (Arapların Neronu) J I 1 fi gelir. Bu ciltleri kütüphanede 
diye kav_clederler. ,Ve bunda da, ADLiYE 'l'W POLiS saklarız. Siz bana bu tarihi bira.ı 
haksız dcgıld.irler. • daha lnsaltınız. 

Scrhoşluk ve sefahati itiyat et- ____ _. Bilgiııler yirmi sene daha çalı.ş-
miş olan bu Halife, her şeyden ev- K k k 1 
vel, İslamiyetin hikmet ve felsefe- uyuya iZ Sa - tı ar, yirmi sene sonra şaha üç de-

ve ile bin le s yüz cilt getin''ler. 
s'ni tahlil ve tesbit eden ilimlerle, 
bu ilimlerle meşgul olan ulema ve fıyan kadin dediı!'.çb•r şey nol.saıı değildir, 
sair zevata hücunı etti. 

Bu ilimler, (İmmaı Cafer Sadık) Şah başını salladı: 
- İlıtiyarım dedi: bu kadar şe

zamanında, (Medine medrese) sin- R d 
den intişar etmiş.. onun kıymetli a D e V U C U ıorguya yi okuyamam. Biraz daha kısaltı-
talebe!crinden (Hasan Basri) is- k•l k k"f d•fd" ruz. 
mi.ııde uir zatın (Basra) şehrinde Çe ı ere tev 1 e 1 1 On sene sonra bir deve ile b"I 
tesis eylediili yeni bir medresenin ' yüz cilt getirdiler: 
proeramını teşkil eylemişti. Bundan bir müddet evvel Beyoğlun- - Bu sefer istediğinizi yaptık 

Bu orogram, şu maksatlara da- da Harikliya adında bir kadınm rande- dediler, 
yanıyordu: vuculuk yaptığı haber alınmı~. evinde Şah ba'!llll salladı: 

1 - İs lfuniyetin !!erek iti.kat ve yapılan arama neticesinde 4 çift müna- - Gene yapanıaılınız. Hayatı-
_gerc-k ibadat kısımları. (Kur'anı sebetsiz vaziyeUerde yakalan~tı. Bım.. mın sonuna eriştim. Eğer ölmeden 
Rerim) ve (Ehiıdisi) Şerif ile ta- dan başka evde Hrikliyarun alt katta- evvel beşer tarihini öğreruuem.i is-

l<i susuz kuyunun içi.ne sokup sakladı~ t" rS b' d b kıs !tınız vin ı·e tesb<t edilmistir. Bu esaslar "' ıyo aruz ıraz a a a . 
!5 _ 16 ya~lannda bh- kadın da bulun- ,.,.., bil ·nı k JL·'-mC\'CUt iken yeniden (Mezhep) ler ~ sene sonra gı er, o ,...., 

ihdas ederek ortaya bir takım dini muştu. değneklerine dayanarak bir büyük 
nizamlar çıkarmak, (aklı beşere Har!kliyı, slnııiriişte varmam.ış bu cilt getirdiler. Şah ölüm döşeğine 
mUnaii) dir. genç kadını fuhşa teşvikten dün adlı... yatmıştı. Büylik cilde bakarak içi-

2 - (Hayır ile (şer) i ha\keden yeye verilıniıf ve ikinci sulh ceza mah- ni çekti; acı acı gülümsedi: 
(Allah) tır. Ancak (Allahl kulla- kemesinde sorguya çekilmiı;tir. Harildi- - Beşer tarihini öğrenmeden 

ya evde bulunan erkek ve kadınların 1 • · 
rına (irade vererek onları, bu. iki ö ttegıın. 

misafir olduklannı iddia etmiş, kıı;ruda • d kt 
ma u l e arasında serbest bırakmış- Bunun üzerıne o or Zeb şaha bulunan genç kadından haberi olmadı- ok ld 
tır. Cenabı Hak, insanların (hayır) ğıru scy!emiştir. HAkiın Haril<!Jyanın s u u: 
islemesine taraftardır. Buna rai!· - Btın dedi size üç kelime ile 
men (şer) işlevenlcr. (irade) sine tevkifine karar vermiştir. Mevku.feıı b~şer tarihini hulasa edeyim: Doğ-

muh.akeıne ~. 
sahip olamıvan günahkar insanlar- dolar, ıztırap çektiler, öldüler. 
dır. Emniyet ikinci ıube müdürü Selami lz.z.et SEDES 

Yerli mamulatına Asker aileleri
ne yardımişi ıatış fiatı konacak 

' Kazalardan şimdiye kadar 
45 bin lira toplandı Fabrikalarda maliyet fiai:ını tetkik için 

bir mütehassıslar heyeti teşkil ediliyor Aylık kazançları 100 lira
dan fazla olanların maaşların
dan asker ailelerine yardım i
çin kesilen paralarla ayni 
maksatla muhtelif ticarethane 
ve müesseselerden ayni nis
bctte alınan paralar Belediye· 
ve te>lim edilıııiştir. Yalnrz 
kazalarda bu suretle 45 bin 
lira temin edilmiş ve merkeze 
gönderilmiştir. Bir kısım ka· 
zalarda da beııüz aylık tahsi
lata devam edilmektedir. Bu 
iş 50 tah~ldarla önümüzdeki 
haftadan itibaren daha seri 
yapılacaktır ve tekmil kaza
lar tahakkuklarını bir hafta
ya kadar bitireceklerdir. ta
lıakkuklara göre şehrimizde 
a~ lık varidatı 500 liradan faz. 
la olan 380 vatandaştan yüzde 
1 hesabile yılda 60 ar lira alına
caktır. Tevziat da her ay mnn
tazaman y: ~alacaktır. 

Yerli mamulatın satış fi.atlarını 
tesbit etmek i.ızere mühim •etkik
lere başlanm.ışhr. Hariçten gelen 
bil' malın malıyeti kolayca hesap
landığı halde yerli fabrikalar ma
mulatmın .rrıaliye'.lerini tesbit et
mek henüz mümkün olamaıruştır. 
Bu münasebetle alilka<larlar müte
hassıslardan mürekkep bir lıey'et 
te~kıl etmek l<cararını vermislerdir. 

B 1 ·• l a:; mua .. 111! er • 
toplandı 

Mekteplerde inzibat

Bu mütehassıslar büfün fabrikalar 
üzerinde tetkikler yapacaklar ve i
malathanelerinin maliyet fiatım 

hesaplıyacaklardır. Yakında Anka
radan şehrimize bır hey'et gelecek 
ve buradaki fabrikalarda tetkikle
re başhvacaklard.ır. Bu iş tamam· 
!andıktan sonra yerli mamulatının 
da azami satış fiatlarını kolayca 
te&ıit etın!>k mümkün olacaktır. 

Yunanistana 
arpa satılacak 

'l .carct Vekaleti 2 hin 
sıı.hk iddiası reddedildi ton için müsaade verdi 
Şehrimiz ilk mektep başmual

limleri dün maarif müdür muavini 
Mansur Tekinin reisliğincie Eminö
nü Halkevi konferans salonunda 
bir toplantı yapmışlardır. 

Bu ıçtimada mekteplerde inzibat 
meselesi görüşülmüş ve ihzari ko· 
misyön tarafından geçen yıl ha
zırlanmış olan rapordaki bazı tek
lifler reddolunınll§tur. Başmual
Jimler, mekteplerde halli icap eden 
bir inzibatsızlığın mevcut olınad.ı
ğınt söylemişlerdir. Yalnız; talebe
lerin okul dışında da daha sıkı 
kontrol edilip kahve ve sinemalara 
gitınelerinin kat'iyetle men'i za
ruri bulunm\J'itur. 

Gelecek ayın 15 inde ihzari ko
misyon toplanarak hır rapor ha
ıırlıyacak ve 17 sİJ1de de başmu
ııllimler tekrar toplanacaklardır. 

VILA.YE1'. 

Ticaret Vekaleti Yunanistana 
200 ton arpa ihracı i.çin hububat 
birliğine müsaade vermiştir. Bir
lik dün bütün zahire ihracatçıları.
na tebligat yaparak ellerindeki 

Talebe Birliği 
st.ok miktarlarını sormuş ve neka- Maarif Vekaleti Talimat-
dar ihracat ··apabilcceklerini bil- nameyi tasdik etti 
dirmelerini istemiştir. Sevkiyata 1 
yakı~da .başlanacak .. ve satış fiatı- Yeni Üniversite talebe bi~liği !a
nt dort vekılden murekkep hcy'et limatnamesi Maarf Vekaletınce 
tesbit edeçek:tir. 1 tasdik oluMrak '--" Rektörlüğe 

Küçükçekmecedeki köprü 1 gönderilıriŞtir. Bunun üzerine bir-
Küçükçekmece köprüsünün esaslı liğin bir an evvel faaliyete geçme· 

bir :ıekilde t.ami.ıiııe başlanmıştır. Ma· si için hazırlıklara başlanılmıştır. 
halli belediye sahilde güzel bir park Birlik önümüzdeki ayın ilk haftası 
ta yaoacaktır. [,;inde faaliyete baş\ıvacaktır. 

VaBut Gazetesine Cevabımı:i:! . ., .. .. .. .,,. ...... ... .... 

DIŞ 

POLiTİKA 

Macarların 
rolü 

Yaz.an: 
Prol. Hüseyin Şükrü Babcn 

M acar Haricirc Nazırı Bel

3 - İnsanlar öldükleri zaman vü- kaymakıı.m oldu 
cutları çürüyüp ııidecektir. Ancak, 
ruhları ebediven yaşayaca.k ve İstanbul EmnJyet İkinci Şube Müdü
(Mahscr) ı:rününde bu ruhlar, la- ru Zeki Akal Urlaya batlı Hilvan ka
yık oldukları muameleleri göre- zası kaymalı:amlı!ma tayin edllmif ve 
ceklerdir. keyfiyet dün !revli<ino tebliğ edilmiş. 

Valimiz yarın sabah geliyor 

PIYAS A 1 
Vali ve Belediye Reisi Lütfı 

Kırdar bu alqam Ankaradan hare-_____________ _. ket edecek ve yarın sabah şehrimi 

Terbiye ve Nezaketten Vazgeçtik 
Bari Okuduğunuzu, Anlayınız! 

gratta misafir bulunu· 

yor. Kendisi ııek ziyade 
izaz ve ikram görmektedir. Zevce· 
si de beraberdir. Naip Prens Pol, 
Prenses Qlga ziyafetler veı ınişler
dir. Ayrıca Hariciye Nazırı da zi
ya.let ve kabul resimleri tert'p et
ıııijtir. Çok eski bir maziye git
meksizin iki memleket münasebet
lerinin harikulade hararetli oldu
ğu iddia edilemezdi. Macarlar Ver
say mağduriyetleri sırasında bü
hin komşularına, Çeklere, Rumen
lere kol ve but kaptırdıkları gibi 
bazı tüyleri de Yugoslnlarda kal
mıştı. Macaristan evvela italyaya, 
sonra da Almanyaya te\"ecciih ede
rek malum şekillerde c'ki huılut
lannı istirdat etti. Şimdi Yugos
lavyadaki cüz'i Macar ekal!iyeti 
ile de mçşgul olmak i'teınck!edir. 
Fakat hakikati halde Kont Csaky'· 
nin Belgrat seferi daha yüksek 
merkezlerde hazırlanmıştır. Yugos
lavlar bu harbin başlangıcından
beri mihvere, bilhassa Almanlara 
karşı çok dürüst bir hareket hattı 
takip etmişlerdir. İngiltere ve 
Fransa ile iktısadi ve ticaci müna
sebetler zorlaşınca tabii \"C yakın 
koın~u Cermenlerle faal bir alış 
veriş alemine girdi. Esasen bu 
memleketin bünyesi de Almanya 
ile ticarete ve mübadeleye çok 
müsaittir. Çünkü Yugoslavyaıun 
istihsalatı hububat, hayvanat ve 
bazı madenlerdir ki bunlarıu hepsi 
de Almanya için kıymetli meta
lardır. İhtiyaçları da mamul me· 
vat ve masnuattır ki onu da rahat
ça ve mcbzulen Berlinden tedarik 
edebilirleı'. İtalya ile de esasen bir 
ademi tecavüz paktı imzalamış 
ve ihtilaflı, pürüzlü noktaları tas
iiye eylcııı~~ti. Filhakika İtalyanın 
Arnavutluğa ayak basn1ası, hele 
Yunanistana kaı·§t taarrttza geçnte
si Belgrat hnvasıııı hayli bulandır· 
dıysa da yine dürüst bitaraflık ııo· 
litikasmdan ayrılınmadı. l\1aanıafih 
Yugoslav efk.ô.rının tevcccitlı \'e 
muhabbetinin istikameti hiç ldmso 
için bir su değildir. Molotof Yol
daşın Berlin mükalerneleri bir ara-

Bu tefrikamızın hitamından son- tir. 
ra başlıyacai!ımız yeni bir tefrika- Bundan başka Ellın.i:ret Mfldürlüğü er
da. daha ince tafsilatı ile naklede- kAnı anısında bazı değişiklikler oW,ai.h 
ccQimiz bu iliın ve felsefe mesle- hakkındaki habeclerin dolru olmadıb 
kini herkesten zivade (Halife Me- bildirilmektedir. 
mun) takdir ederek: .lf 

- İslamiyeti tefrika ve nifaktan * Beyoğlımda Tozlı:oparanda Bacı 
l:urtarmak için bu meslek teıwık:ki Rece paparlunmmıda oturan bavlıııeu 
ve taammüm et.melidir Haa Recebin kw 15 yaşlannda Muaz-

. _ . • . zeı: s.inir i!J.cı içmiş. takat nükdmmı 
Delmkı.s v~ı~:ındisi. de bızzat . bu .!'Dlllıslıkla fazlaca aldığından vefat et-

mes e uı s erı arasına l!'lrmışti. '-"- Adli dokt En K V Hal"f . b " mı,.u. ye oru ""r anuı ce-
e ı enın u ra~beti üzerıne de sedl m.1ıayene etmiş ve defnine rulıııat 

Baitdadın ulema, eşraf ve h.iikılınet verm.il!lir 
meı;ıur~annın büyük bir kısmı da * ~de .!'Ol inşaabnda kullanılan 
1M~tezıl~) n~ alan bu ilmi silindirde muavinlik yapan 20 yaşların. 
ve folsefı ı;ıeslekı kabul eylemis- da Ramazan ı:ece çadırda bir maltız için 
lerdı. Hatta, sabık (Halife Vasık) de k.olı:: kömürü yakarak yabruş ve kö
ta: b.u mesleke taraftarlık göster- mürtln neşrettiği gazdan zehirlenerek 
mıstı. ölmüştür. Adliye doktoru cesedin def-

Fakat (Müvekkili Alallah) ünva- n~ ruhsat vermiştir. 
nını taşıyan (Cafer), Hiliı.fet ma- * Darü!Acezede banndınlan Hilııeyin 
kamına eecer .e:ecmez1 en evvel. mn.inde bir çocuk ark:adaşlan ırtan ve 
(Medine medresesi ni temellerine Hasaıu aralannda çıkan kavga netice
kadar yıktırıldıktan sonra (Mute- sinde sustalı çakı;yla tehlikeli surette 
2ile) meslekine salik olan bütün yrıılamışhr. 
hüklımet memurlarını azil ve nef- Yar.ıhlar Beyoğlu hastahanesine taı.. 
vettirdi. Bu mesleki nesir ve ta- dırılınŞJ, tahkikata bqlanmıı;hr. 
mim eden ulemanın da ka.m;len * Sirkeci istasyonunda 10 ton abr
kafalarını kestirdi. mallarını karni- lığında bir dinamoyu 9 amele vinçte 
len müsadere etti. vapura yüklerlerken vinçten kurtulan 

Fakat bu hareket. bir bas!~ dinamo İsmail otlu Halimin koluna 
tan ibaretti. Kısa bir fasıladan son- düı;müş ve !eci bir ,ekilde ezmıştlr. 
ra. Caferin cinayetleri şöslece te- Yanlı Cerrahpaşa hastahanesine kaldı. 
vali eyledi: rılmıştır. 

,- flrdamın Etlc/Ji Romcnı: 35 

IÇ©>lb@lli'il VuOdln~ol 
Yaz.an: f.tAHMUT YESARi 

Bu, boş, neticesiz mücadeleyi İlkönce, hiddet, yeis içinde düşü-
terkedip kaçmak icap ediyordu. nürken aklına geliveren bu ölüm, 
Kaçarsa, _bu işkence bitecek miydi, intihar fikrı, dımağına bir yılan 
bu sefaletten kurtulacak mıydı'! gibi çöreklenmiş, onu bir dakika 
Bila_kis talihsizliğile eğlenecekler ı terketmiyordu, Nereye gitse, ne 
Sadıye ve .onun etrafını kuşatan düşünse, hep o zehrin 'damarlarına 
dostlar sevıneceklerdi. yayıldığını hissediyordu. 

Sadiyeyi sevindirmeklense onu Bir sabah ceketini giyerken ce-

ı ·ı· 1 -h· "k ze gelecektir. Belediye muhasebe 
ngı iZ er mu ım mı . müdürü Muhtar Acar da mıı.ma.i- H. Tarık k kt lık bütün Balkanları ve Yakın a Çl me Up Şarkı alilkalandırdı. Fakat zamaıı 

. \ geçtikçe taayyün eder gibi oluyor 
Us'a 

tarda paçavra alacak leyhle beraber geleı:ektir. Evvellr:t ~ünkü llı:dam'm (Günün ınanuş gıbl Vd - Nü ya çatmakta mı, ki, Rusya Balkanlar ve Boğazlara 
Tenkilleri) aiil.ııılanb arkadaşuııu S•· devam edecektir?> doğru bir ileri hareketini ç.ok iyi 
timi İzzet Sedes'ln fil fılr.r.ıa ç.ılanıttı: Eıı iı•lidai kültür mü ... eseolnl hak- telakki etmiyeceğini Berlinde vu

«Dün <Vakit> gazetesini olrumnı kile bitimi.iş bultuıao lıer lı:es bu iki zııhla ifade etmiştir, Bu şartlar 
olan bir arkadaşa. rastladım, teUış için- YutYı karşalaştınnca~ hiç ıüphesiz har.. içinde artık Bulgaristanı beyhude 
de telgrafhaneye koşuyordu: rele düşer. Keııdlsme verilen lf•:r· :ı:ere taıyikten bir fayda hasıl ol

İngilizJer piyuamJZda.n hububa.t ve 
mensucat kırpıntıları almak Wıere tet.. 
kiltler yapmaktadırlar. Billıassa mllbim 
miktarda paçavra alacakları anla~ıl

maktadır. Harice gönderilememelı: yü
zllnden dahilde büyük paçavra stoklan 
toplanınıştır. Bu haber stok sahiplerini 
oevindirecek mahiyettedir. 

Bir haftalık tiftik ihracatı 
İsveç ve İsviçre7e serbest dövizle 

mühim miktarda illtik satılmaktadır. 

Son hafta içinde 2000 balya satılmıı;tır. 
Piyasa çok hararetli ve fiaUar çok Yilk
sektir. 

Sovyetlere yapağı sevkiyah 
Sovyet Rusyaya yapağı sevkiyaA de

vam etmektedir. Piyasa bu yüxden cok 
canlanmış, Iiatlar yükselın~tir. 

Mısır fiatları 
Mısır fiatı 7,5 kuruşa kadar cıkmıştır. 

Bu yuzdeo glükoz da pahalılaşm.ıstır. 
v---

Terfi edecek doçentler 

Üniversite Edebivat Fakülteşin
de doçen tlık m üddetlerını doldu
ran bes kı§ının eserlerını tetkik ı
çın bir jüri hey'etı teşkil olunm~ 
tur. Bunlar muvafık rapor alırlar
sa profesörlüğe terfi edeceklerdir. 

içmiyorsun? 
Nedim biraz şaşırmış: 
- Hiç! diyebilmişti. Pek hafif 

geliyor da, öksürtüybr! 
•Çiiııkü alamıyorum, param 

yok!. derneğe utanmıştı. 
Sadiye tekrar sormuştu: 
- Sigara tauakan nerede? 
- Odamda ... 
- Tuhaf!. Artık hiç tabaka kul-

lanınıyorsun. 

Birkaç dakika sonra yine §Üphe
li, ezici başka bir sual: 

- Saat Jı;aç? 
Nedim duvardaki büyük asma 

saate bakmıştı. Sadiye: 
- O saat nek ileri gidiyor. Se

nin saatin daha doğrudur. 
- Saatim bozulmuştu, tamire 

verdim. 

BELEDiYE 

Belediye takip bürosu 
müdürliiğii 

Belediye Neşriyat ve Istatistik 
Şefi Kemal Mutluay terfian takip 
bürosu müdürlüğüne tayin edil
miştir. Mumaileyh ciddiyet ve sa
mimiyetile herkese kendioini sev
dirmiş, çal.ı§kan bir arkadaşımız

dır. Terfiindeki isı>beti kaydeder
ken yeni vazifesinde muvaffakiyet
ler dileriz. 

UNIVERSITE 

Namık Kemal ihtifali 

Ayın 21 inde 'Cl""niversitede ya
pılacak olan Namıık Kemal ıhtifalı 
programı hazırlanmıştır. Merasime 
saat 14.30 da başlanılacak ve Rek
tör Cemil Bi!selin nutkundan son
ra profesör Halide Edip. Alı Nihat 
Tarlan, Ahmet Hamdı Tanpınar ve 
talebeler tarafından ateşin vatan
perverın hayatı ve eserleri tebarüz 
ettırı.Jeeek:tır. 

- Edlrneden haber sormağa gidi70 .. ~ hakkında suiniyetıen başka bir lfe1' ınıyacağı kanaati Espire nehri kc
rum dedi; elli senedenberi görillmiyen n.ram.ıJ'&n Vakıt ı-asetesi bir fıkra mu- narında yerleşmiş olacak ki Kral 
bir ael !elli.keti olmuş, elektrik falırika- baıririne çatts1 ıltmıl.t. çalışlılı:lan hl- Üçüncü Borisin seyahati hemen 
6ınt sular bastığından sehir kanuıltk "'• cibi kanştk. ve karanlık is:na_cllanta hiç müsbet bir neticeye bağlannıa
ta kalm.ış; Ayşekadında 1500 evi tahli.Y· ı .ılunu:ror. Selami İuel Sedes (V•· dı. Bulgaristan mihvere iltihak et
etmişler; yüz yirmi ev çökm\!3, oelaıen .al) ın bu teı·biye .. e nezaketten usalı:lı- medi. Altı taraflı pakt yedi taraflı 
ev yıkılmış. it bdar, an1ayıııla.D da tek bir nokta olmadı. * laşımıyan ,.,,.,na ne der!.. Bııııa ee- Cenuba doğru bir hareket düşü-

~•P verip venncm<SI (halen telırtmiııde nülmeyince buralarda artık tam 
bulıınınıyan) Selii.ml İnel Sedese ail- sükWıun devamı ve Yunan eteşi
tir. nin siraye l etmemesi pek ziyade 

Dün ., Yeni Sabah> gautesini oku
mu;> otan bir arkadaşa rastladım, teıaı; 

içinde telgrafhaneye ko~uyordu: 
- Edimeden haber sormağa gidiyo-

rum dedi; orada bir şeyler oluyor 
amma De oluyor? Bunu pek iyi anlıya

madım. Fazla yağmur yağdığı i'çin ne
hirler taşmağa bqlam:ış, sonra birden
bire kar başlayıp hava ayazlayınca bu 
'ehlikeyi bertaraf etmi,J. 

* Diln cİkdam,. ı ve cCümhuriyet> 
okuyan iki ar~tada~a: 

- Edirnede ne olmuş? dedim. 
Hayretle yüzüme baktılar: 
- Hıçbir sey olmamış. 
- Edirnede bir seYler yok mu? 
- Var, sağlı.k.L. 

Ancalı: biz •ti:ratılınak isten .... çlrlı:•· matlup olabilir. Bunu da temin için 
tin hissemize el.üşen kısmına. cevap ver- Macaristan çok güzel bir nıutavas
melı: ın•eburlyetiııde bıralabıuf nal- sıt ve kö.ı.ırü vazifesini görebilir. 
yetleyiz. Coğrafi mevkii itibarile Macaris· 

Ceva.bınım doiruıb.ıı doimı:ra Bas.ut t1t11 Merkezi Avrupa ile Balkanlaı 
IJ!rl.iğl istanl>uı Mınlakaııı İdıı.re Heyeti· arasında irtibat köprüsüdür, hat· 
Jl.clsi ve Vakıt müessesesi ahlbl BaF ta Merkezi Avrupa ile Şarki Avru-
Jlalı:.b Tank Us'a verlyorıu: pa arasında da muv!!sala hattıdır. 

Muhterem Tank Uo, Nitekim Romanyada Alınan as.ke-
Sahibl b•lırndutanm Vakıl ıazelesl- ri bulundurmak iktiza ettiii vakit 

o.in 13.12.940 larüdi nüslwıDı.ut ıı acı bu kuvvetler Macar toprağından 
siüunanda ı-aseLecilik terbbe Te nen- 1 istifade ederek nıiireltep yerlerine 
telinden uak bir 7&11 cıktı. AJnl c&d- gitmişlerdi. Askeri durum böyle 
dede a:rui birlik hası olan.il: sekreter- olduğu gibi siyasi vaziyet de böy
llk ~.ır .. ı npmalı:ta olan bir &ıttadll4llll le mülalea edilebilir, Macarist•n 
(l'arip bir lisanla) bir iki :rüstı ~etımf- vesatetile Yugoslavya taınamile 

Edirnede ne olmuş?.. Anlıyamadım J'eA olı:ıı:ruealanna (hıı%&1ıaı ulı:l.......ıı ~eskin ve ktat~~n edkilebilir, Gerek 
bakm.ıstı. Bir köşede, mendil ş•si- gitti.!• ..... ııılıimı da .. östererelı:) Jurnal et- Italyan as erı are ellerinden, ge
sinin yanında küçük abanoz kutu- Dünkü Valul &'&zeleslnln birinci ,.,,._ mek lstl7en mu.barrir, her halde aizcı rek Bulgar Mak~donyası hakkın· 

· d · · k " ı ·ı fasında ııo .. :rlc bir :ruı Ue lı:a.nılqtık: malümdur. daki şayialardan ve ~erek Balkan-

* 
nun yerı eğışruış, apagı ace e ı e !ar bakkındalti umumi Alınan ce-
iyice kaµatılmamıştı. Sadiye, ya- MERAK EDIYORUZ O cerld•nin sahibi ve ıı......, Blrliil reyanlarından endi•e duymakta 
1 ·· 1 · ı· O · • d ·· ··kı İstanbul İdare Heyeti Reisi otınanu; sı~ 7 

an soy ernış ı. ; ıcın e yuzu er, (Vak t) ta olan ve her tilllü tecavüze karşı 
- d b k t ha cEcHrnedeki sel havadisini L tatile, böJle bir terbiye Te nen.ket ta- b h 

iJ!Ueler uran a anoz u uya k- okuyan fakat bunu kendi gazetesinde . e enıehal kenıl~sini kuvvetle mü-
mak . . k 1 go'"zu'"nu·· karı t ' klrı muharrire nefrlyal yaplırmo.n11 dafa d • . . 'f d ed b' 

ıçın onso un ş ır- bulamıy4ln bır fıkra muharririnin ala- . . -ı- a e eccgını ı a e en ır 
t K d ki k k 1 

l 
.. a.rlbiıne rltli. Sıze, araınıu. muhıı.r. ~ 1 k t ·ı b t · t ım~ ı. uta a es ı . ırı ya ancı cağı ı .. - on parayı hak etmek için ne- , mem c et vası ası e azı emına 

LA;~ dlfe karışan terbiye ve nesake .. mef.. k f d lmı . b'l' 
hır boytLnhağt iğnesintlcn başka ler yazabileceğini tasavvur edersiniz? lnsa t.e bi . verme ay asız sayı ya ı ır. 
bir şev kaJpıad.ıgı· nı da elbette gör- 1 • • ı bnmundan bihaber bir na r ye J Bahusus ki askeri vaziyet bugiin, 

_ Her sey hatıra gelir, takat sadece bı- v nHaket dersi Yerinhı dJ:remfyece ı d"' ha li d .... · f 
müştü. r-inde var. birinde yok dlye haberi .ve- e - une nazaran, Y egışmıs ır. 

ğim amma, eski bir boca ve deierli bir İtalyanlar ric'at halindedir. ~na· 
Saatin, sigara tabakasının rehine ren gazeteyi halka jurnal etmek batı- hukukçu sıfatlle bu vatandaşa mıılıar- vutluk arazisinin bir kısmını bile 

konuıdllg·uııu belkı' de salıldıg"ını ra gelir mi? İı::te bu fıkra muharriri 1 rı -~·--'- -• ' rirllk payes ve P :razı :ra~.,.... :re- terkelmeğe mecbur olmuşlardır, 
t ··tü· ·· · · ,. d •· t""'" • S bunu yapmı.ş! Ne o - yapacağı bir ma-u nun nrçın nev ı egış ıgını a- rlne münasip bir mektebe :ra:ıd.ırıp kcn-

1 
Böyle bir çekiliş nekadar monta• 

rifetmjş gibi aceleden - haber doğru 
diye hissetmişti. Demek mahsus dlslnin okuduğunu anlıyabileeek bir zam denilirse denilsin herhalde 

olmasın d.iye bir kerecik sormayı dü-
sormuştu. ~u sualleri f.orarken du- bale .. eıırilmeslni leıııln etmenizi rica bir zafer değildir. Libya hududun-

b k k, f 1 f b . t §ünmüş; ne bu gazetenin sekreteri, mu- l dak Ü ere az a sa ır avır a- edececim. Ve gene sizden bo va!&ııda~a dan ge en. haberler de Belgradı 
sahhihi, aynı nilshanın ilk sah.ilesinde 

(ışı, (ıemen İnanmış göriinmesi hep koca koca barf!erle, fakat bir gün sonra fD tavıdyede bulunmanızı rica edece· meyllS edecek Vakıalar nakfefme-

tazip etmek, halta ağlatmak daha binden halının üzerine paralar dö· 
doğruydu. En büyük mücrim ken- küldü. Bir kolunu geçirmiş, öbür 
disini buluyordu: •Başka çare yok, kalu muallakta, hayretle duıdu. 
kendimden kaçmalıyım?.. Hem Bn parayı cebine kim koymuştu?. 
ben kurtulmuş olurum, hem de a· Ihtimal Sadiye.. Evet Sadiyeden 
raya girecek bir öliim kabusile o- başka kim koyabilirdi? Sonra göz
nun hayatını zehirlemiş olurum.• leri bulandı, ağzı kısıldı. Bir ıece 

Nedim bey, günlerce düşündü. eve! geçen vak'ayı hatırladı: 

kasdl imiş!. Onun zilletle açıktan aynı şeyleri söylemekte olduklarına ba- !hn: mektedir. İngilizler taarruza geçe-
- "a?. açı"• eg"leıı'ıvor <'ımdı· de ceb·ıne k 1 , 1 tmı•' ~- Aralanna ka"•-ak ·~-dı"ğln -- rek Sidi Barraniyi ve sahilin he-.. . ı "" ' · ' 'ıt karnk fı rayı yır ıp ~epe e a v· --r-- ı.ınc ııo--
Düşündükçe, gözlerinin önün- sadaka koY11yordu. Başka arkadaşlarımızı kötü zan altın- .. tecller, ne decliğlnl bilmez kimselerin men her tarafını zaptederek İtal-

Geceleri rüyasında beyaz kefenli, Sadiye, yemekten sonra, Nedim
hayalctler görüyor, çırpınarak, bo- den sigara istemişti. Fakat, onun 
ğıık boğuk sesler çıkararak uyanı- uzattığı pakete bakarak: 
yordu. Gözleri elleri cebinde, nh- - Bu tütün &öğsüme dokunuyor, 
tımın taşlarına oturarak saatlerce, çok sert.. .. 
bir sanh e bile gözlerini ayınııa· Demiş ve taaccüple sormnştn: 
ian denizi seyrediyordu. - Neye eskisi ıti.bi birinci ıı.evi 

den kalın!. içiçe geçmiş, kat ~a~ bi.r Sadaka!. Bu paraya başka ne mi- da bırakmamak için .fıkra muharririnin çizmeden yukan çıkmasına müsaade yan ordusunun ric'at hattını kes
perde sıyr1lı;vor, aç1lıyor gıbıydı: na verebilirdi'? Koeasının ihtiya- adıyle söyliyelim: Merak ediyoruz, aca- efınezler. Ağzın fena yanar. Terbiye l'e m.işlerdir. Bu hareki.tın inklşah 
Bir gece, Sadiye, onun konsolunu . . d .. · ba Selftmi izzet Sedes. yazdığından sı .. 11ezaketten vazceçtit, bari okudufanu yeni sürprizler doğurabilir. Bina-
k t d N d. . . . cını hıssedınce ne en boyle karışık . 1 , e le ·h muhtelif cephelerde dar 
arış trıyor u. e ım ıçerı gırer • . . • '? ... kılarak yaptığının bır hata olduğunu ana.» na " -

girmez şaşalamış •mendil arıyor- bır yol ıntıbap etmıştı. Dob'l'udan söyliyebilecek midir? Yoksa (iftira edi. Bu ricamı is'at edecciintse eminim. beler; nıaruz kalan İtalyan kuv
dum!• demişti. Sadiye odadan çı- doğruya ona söyliyemez miydi?. niz, tesiri kalrr) diyenlerin ruhunu se- Say!!la.nm.ı tazelerim.. vetlerinin harekit sahalarına ya· 
kınca Nedim, konsolun &özüne (.4tkası var) ,vindinnenin keyfi içinde, hiçbir şey ul- İIU>AM SEKRETERil (Arlıuı.: Sa. 4, Sil. 1 da) 
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t; - ~ !Ne mutlu bugünün ço. 

JVlilli Korunma Kanunun~"! il ııg iller en ı n 
Vaşington Bü
yük Elcisi öldü 

Biraz tarihten, bir s J k 
•z bugün~en u tan Mecit ve Le- c:izi::~:~k~~~e~!~;i::z:! 

tadili m::.vakkat bir encümen 
tarafından tetkik edilecek 

Yazan: NİZAMKfTIN NAZİF iktısat ve tasarruf nedir, bilmediği-
1917 • d'h Ne ıuiz, yahut böyle şeylere pek ku-
İkin~iİeşrin ayının son giinlerin- gıon onneur ı~anı lak asmak istemediğimiz için dev-

deyiz. "'!f letçe de, milletçe de mali ve para 
Çocuklarının yüzde doksanı cep· işlerimiz hep çarçura giderdi. Yani 

hclerde çarpışan, insafsızlığı hPr p • s f { • • s } M d o zamanki devlet gibi, biz zavallı 
w biı· parça dııha artan ilıtH>ar arJS e are }ffiJZ, U tan CCİ in fertlerin de hesabı, kitabı pek Al
karşısıııda, en sefil suiistimaUer, b I d b 1 lahlıktı. Mesela ben yirmi iki ya
açlık ve öliiın kaqısında jnkın ta· u un ug" u a odan sonra muh- şimda iken, tam, altı sarı lira ay-

MEclis Ticaret Vekilinin tekliflerini aifp etli 
Ankara, 13 (A.A. )- Büyük Mil- ı niııi alilkadar eden. l?i_r kısım f~K

lct Meclisi bugün l\ilazhar Germe- tur. Bu lilyihanm gerı ~alaİkt ıgeı' 

Amerika cena:ıeyi 

bir harp gemisile gön
dermeyi düşünüyor 

rihe hayret veren o asil taham· tığım vardı. Üstelik hem bekardım, 
miilü göstermektedir. teşem suvarelere sahne olmuştu hem de benim tam altı sarı lira ay-

istanbulun bütün sokaklarında- lığım oldug·u halde, yiııe babalı 
Vasington, 12 (A.A.) - Amerika k ki ı · i ışı ar sönmüş, bütlin ev crın- 1_,_ 1 _ . d . . fırın, bana bas •ıkarı,·or, valide 

ııiıı başkanlığında toplanmış ve dört Encümenden Malıye, . ıdsa ' 
. . k' .. B" t Adliye Encümenlerın en 

cclscnın açılnıasııu mulea ıp _soz u çe ve_ ., . . azadan te-
olan Ticaret Vekili Mümtaz Ök- tefrik edılecek doıdeı 
men, gelen evrak arasında milli rekküp edecek bir muvakkat En
korun ma kanunun un tadiline ait cümende tetkikini tensibinize ar
kan un layihasınnı bulunduğunu ve zediyorum. 

Bı.rle0 ı'k Devletleri hariciye neza- d t Mı ~u o dugu uzere Avrupa a 1 kı eşyaların b ~ ı > • ., en nec'e, sevin_1-. kahkaha gö"" e - ı ır n..ısmm1 a arak yenünni · d k 1 'b' k d y · 
t . r· ·ı· b'" .. k 1 u·-· . ':llC!!lı "f yr y .• .. çeşmesı e o g1 la ıyor u. anl 

re ı, n~ı ız uyu e C ıgının -.-- ıniştiL, Üsküdarın İhsaniyesinden .!ukumdarlar arasında carı ı verdi ve sefaretin dahiıt tczyinatı yeni siz· I • b 
rtıdaki bevanatını neşretmiştir: . . ın an ıyacagınız, o zanıan e--
f:'. 1 bu İstanbul, ötesi berisi cılız bir ıezaket kaideıerinin hililf:na Vl' temız bır çehre aldı. R_ ifat P_ •_şanın nim, bu altı !"ıradan, eve hi•hir 

bu kaoıınun, evvelce alakadar, en- Meclis, Ticaret Vekilinin mu tek-
İngiliz büyük elçiliği, Markız de ki d k ı • 

Lothian'ın dün sabah erken vefat kü 
kaç havagazı limbası ile bene en· olarak. Osmanlı Padişahları ecnebi ni-ızama.nın_ an a an v_e_teamuı halını alan faydam olmadıg·ı halde, ben yı'ne 

cümenlerden ayrılan dörder aza- lifini tasvip etmiştir. etti~ıni bildirmekle müteellimdir. miş kapkara bir yığın gibi gözü . :;anı kabul etmezler ve bu itibarla res- re;mı zıyaio\ler s.erısıne, _Fethi ()kyann. bal gib_i ~vden yiyip içiyordum. Di-
yor. Buna mukabil bir Beyoğlu m1 g" 1 d ö.;r;• .. 1 • • illl . d zaınanında da Cumhurreısı ınuteveffa yeceksınız. ki· 

dan müt•şçkkil muvakkat bir en- N f' Vekaletine bağlı Derince 
cümcn tarafından tetkikinden son- tr a 

1
: fabrikasının Devlet Demir· 

Lord Lothian, pazar gecesi hasta.. d 1 un er e g 6,,_,_.,erını m nışan an , . . 1 • 
vardır ki elektrikler için e ıurı . . ı Doumergue e verılen hır ziyafetle de- _ Peki, her a bu eline c en 

lanmıştı. Hastanın vaziyeti pazar- pırıl yannıaktadır ve İstanbul so- başka bir nışanla süslemezıerdı. vam edıldi. Fakat bu hususta büt·- ltı 1. Y g ç_ 
ra tasvip edild!ğini işaret ederek alvl er, ve Limauları İşletme U- tesi ve salı rrünleri ivile~mis ise de . · un re- a sarı ırayı ne yapıyordun? l:u ... 

;.;. ~ kaklarını pek erken öldüren ses· Asırlardanbe["ı devarn ed~n bu hcılc 1 korları, Okyara halef olan Bay Suat Da- karıda hır' ti ttık Ik' 1 d · t' k' yo ar kk eınış ır ı: unı ıuüdür]ü~üne devri ha ~ ın- hastalık dün gece nüksetmiştir. Ö- . · - _ . .. . az çı a ya: ısa! ve 
lümün sebebi. üremidir. sızlıgc bedel bu Beyoglunun hor ilkonce nıhayet vaz kıı-dı. Pariste tasarruf nedir bilmediğimiz yahut 

«Bu n1uv.akkat enciln~en evvelce dıu k' 1 lUyihası da Meclisin 
•1·11· 'l"d f z· t Iklısat Ad- a ı rnıııın n ı ı n- u a aa, ıraa , .' b .. b' · · miizakeresini yaptı-r B"t E .. ılerınden ııgun mncı 1l:~ 1~.~ 1

.u Şç~ d'n~~~~eı tadilatta gı maddeler arasıuda bıılunmakta-
rnure U\.Cp ı.. ıın ı ~ .. .. 
Milli l\iüdofaa ile 7.ira:ıt faıcııme- dır. 

Vaşington. (A.A.) - Amerikan yanından sabahlara kadar neş'<, ı· veren Sultan M•- r--- y A z AN ~ förkiyc Cümburi. öyle seylere ~ek kulak ası:.adıöı-
hara gemilerinin muhariplerin su- zevk ve kahkaha kil:alanmaktadır. cit olmuştur. Me- H'krn N' . ,-etini temsil elliği 'ı ~l~ için, bu para hep çarçur ol~p 

denıyet Ye terak- ı et ısan uzun müddet, ge- gıdı~·ordu. Hem d 1 
larında seyrüsefer etmesi kanun •n . . _ 1 • c ne çarçur o uş, 

Eski Monmarşcnin karşısıııda1 kının hakıkt dostu rek Reisicümhur ne gıdiş' Evden y' · . t" ~. • b memnu olmasına rağmen müte- . •, · ıyıp ıç ıguıuz, c· 
~~~~~~nıtı111~~~~~~ 

.Siddetli hücumlar Graziani 
veffa Lord Lothıan'ın cenazesını 1: iksek Ticaret Mektebinin (l} olan bıı Padışah, gerekse Bayan Da-ı· kar olduğumuz, henüz yirmi iki 
İn,ı .llereve götürmok ıciıı bir harp yanıbaşında Mülitiye pastahanesı- zanıanının en mooern bükümdan ve vaz•ın Madam Lebrun şerefJerine ver- yaşında bulunduğunıuz ve ayda 
geınısi tahsisi ıneseJe.;.İ hariciye ne~ ne bitişik Singer ?\otağazasının bir Osmanlı tahtını i~gal eden bütün selef- dikleri resmi z:;yafetterden milada vil- altı sarı li.ta aldığımız halde ·bir 
ıaretınce tetkik edilmektedir. kısmı1 her gece saat ona kadar lerinin, ~e. en münevver ve teceddüt kel~ •. iiy<in ve n1eb'usan, korcUplon;atik, t kere borç gırtlakta idi. Ayda~ aya 

(B:>.ıı t~rafı l incide) ' _ Baş tarafı 1 inci sayfa.da - genç gazetecilerin ve Ga1a!asaray, perverı ıdı. 1 edebıyat ve matbuat ınüntesibinine ayn [vezneden aylıklarımızı biz d~öı-iJ 
hakimiyetini ellerinde tutn1ak:ta- B 1 d d Oberreal sule, Hukuk Fakültesi, Padlşahın,. Osmanlı ülkesinde gönne-ı ayrı verd'.kleıi ziyafet ve ~o::ırelerle, se- t adeta~ kalem odacıları, sarrarf"ar' 

makla beraber insanca zayiatın 
fevkalade büı-llk olduğu zannolun· 
maınaktadır. Diğer mınlakalarda 

dırlar. İngiliz pilotları saatten sa- e gra a Yüksek Mühendis ve Ticaret Mek- . slıti arzu ettiği teceddüt ve tcaliye, belkı laret mu_hitini Parislilc.-e ;cvdmn~ğe ve 
1 

vere.siye elbise, tuhafiye, ayakka~ 
ate Garaziani ordusunu11 imhasına tepleri talebelerinin uğr~ğı~ır. o de~ırde ~vr_upa.da .. vukua gelen te: /orada g~.rdukleri nezaket ve misali:· 1 b! sıms~rla:rı alır ve artan!nı da 

in~anca zayiat pe~ azdır. . 
devam etmektedir. (Baş t.'1.rafı 1 inci sayfada) Buranın dünya görınilş brr sa- beddulat ve ıçtımaı yukselme hamle.len perverligln unutulmaz hatıralarında.o lutfeıı bıze verirlerdi. Artanını de-

Londra. 13 (A.A.) - Sidi Bara- lığı ile Ma_!:aristaıı Krallığı arasın- bibi vardır, Müşterilerinin halini sebep olarak ~österilelıilir. Fakat m~- bir çok vak'iler sitayişle babsettirıneğa diğim de doğru değil ha, çünkü 
Memleketin diğer bölgelerınde 

miiııfcrit bazı harekat vukubul
mtışsa da hasar ve insanca zayiat 
azdır. İki düşman bombardıman 
tayyaresi [lüşiirülınüştür. 

nide esir edilen gencrallerın ısım- da dlin Belgratta imza edilen dost- bilmektedir. Genç gazeteci, artist 1 hakkok olan bır şey varsa, o da bu hu- muvaffak oldular... borçlarımıza kaı·~ı, aylıktan zaten 
leri sunlardır: General Sebastıno hık muahedesinin metni aşağıda- ve talebe ... Eh, bunlar sarfetlikleri kümdarın bılka_ten tabiat ve hüsnü in- * bir şey artmazdı ki onu bize verc-
Gallina, General Prescatore, Ge- dır: kadar ka~anamıyan insanlardır. tıhaba ':r1alik .~ır eahs~~et olnlası, . ve 41 858 tarihli İllustration mecmua- ceklcrdi? Yalnız, bizlere aylık tev-

. Usulüne muvafık olarak tanzim edil- n· l b l dilerine ez.her cıhet sukuta muheyya olan ım- .. d b" .. . 
neral Mezzarı. tis. d ınaena ey ' arasıra ten .. : .d .· lar1n1n birinde, tesadüU ola k zıın en ır gun sonra, bıze ~enet 

Delhl·. 13 (A.A.) _ Mısı_rda miş olan saliihiyetnamclerin tea ın en ufak tefek k edı' yapmakta ve pa- paratorluğun suratle tanzım ve ı aresı ra , • t 1. k 'd 1_ 

---o- _ t k 1 t nln,,.,. r · _ ·mı 0 de.· d p - 'te• . 0 aze 1\ cı·e :rcnı en uorç ı)a.ra ve-
Gaı'Ç ço"lu·· nde yapılan h __ ar. _ekatta sonra aşağıdaki hususa arar aş L . ....,- rası ödenm d ·stenen biı· püro hususunda göstermiş oldugu sanu a- \:ır e ar:.s ""-1 smanlı se- . 1 .ı· il · d b'l . • e en ı . , ü d . t f r . . . rır er ı. em e ı senız, ne agır •• •• l•Çl•OdCD Hı'nt kıt'alarımn ook munnn _rol tır: ile bir kadeh if lu "arabı esirge- lftka ıle taban da mecl bu me enıye : are ıne aıt resmı arabanın bır fotoğra. f . 1 ' 

gunun d 1 Y 1 K.rallıg-ı ile s on • ld - · b t t 'd' E Ali ı·1 b' · aız 0· 
Oynadl'ları resmen bildirilmistır. Mad e - ugos avya menıckted' o ugunu ıs a e mesı ır. sasen, , ı ı. e ır yazı gOnnüştüm. BLından anla- S d d..... . 1 " il • d d ·mı sulh ır. Fu R 't P 1 'b' .. b .... k ld . .. . _ on_ra, o e 1g1n1 sımsar ar va.sı-Macaristan Kra ıgı arasın a aı Ben de b dükk' " nın müşterile- at ve eşı aşa ar gı ı uç uyu . ı;ıı ıgır.ıa go.ı:e, v devırde bizim elçiliJtia ( .1 G I t B •

1 ( ..... •--~ linci ahlfede) 1 ak! u a . . d. ı L 1- .1 ası e, a a anın, C3-'0g unun en .-. --· J ı } ve ebedi dostluk cart o ac ır. . de . B' k'mi ikinci ki vezıre memleketin mukadderatını lev ı ara ası, ngı tere "'efaretinink.inden son- k"I" t" _ I ~ 
k d k ti . zırhlılarını ta yan ar "'"d tara!! Ü rın nım. ır gece, l - . . ' . . l p . . .. u us ur rqaoıaza arınuan vere~ı· .. e 
ının a en ı1vve ı Madde 2 - Yüksek d.Al ar m - . Ü.... .• k d h rabın snrhoo;;.u eden Sultan Mecıdin başka bır zıhnıye ra, arısın en mudebdep \'e zengin ara- 1 k .k. ..:.. . 

1
. lı ~ " 

kaybeden İtalyan donanması Ak- tekabil münasebetlerini alakadar ede- ";
1 :.:ll:~u 8 de J'k'a 

1 
.. t d ~ beslediğine ihtimal verilemez... bası imiş.. Sefirin şahsına hi'is olan bu.? ara ılbı! uç mbısfı. pa a~ına aldı-

dcnize her çıktıkça İngiliz donan- (Baş tarafı 1 inci sayfada) bileceğine hükn1ettikleri bütün mesele- 0.dan sek. ız on le kı 311 dı . ~k~~ en .- Nişana gelince: Kırım muharebesi es- cgcrdUnc> J<indo ~eklinde dört at ile j gımlız de ıse, t~ı a ıyct pabuç gibi 
k d t makta h k k vetli bir vaziyette bu- 1 d b 1 '"' rı en onuşur ar en u tu:tna gl- .. . . . · . • şe;y er c.n vemış oldug ... umu.,. d•h nıası arş ısın a tu unama a ço uv . . .. . . ıer hakkında iştiş:ıre er e u unmaıııı. h. h uh l b" nasında, muttefıkımız Franı::a Impa["a4 tahrık olunur, madeni aksamı tekmil . • ... ... -

ve seJ3nıeti kaçıp kurtulnıakta bul- lunacaktır, Türkıyenın tak.ip ettı- hususunda mutabık kalmışlardır. re~ ır sar oş m avere ere ır toru Üçüncü Napolyon tarafından veri- gümüşten marulll. g11z.1eri kamastırıcı şctlı kazıklar, bunların basit1 nıü-
maktadır. Bunun icindir ki, Trab- ği politikanın nekadar _kiyas.ctli -0l- Madde 3- İşbu muahede mümkün Q- n~udc!e_t kulak -~barttıktan sonra, len Legion d'Honneur ınişanının mu- bir şey imiş! rekkep, çapraşık, çetrefil ve hit
)usgarp ve Oııiki Adalarla ınuvasa· duğu sabit olacak ve mılıverın B~- lur olmaz tasdik edilecek ve musaddak 1 hıze ~~~erek yüksek sesle ve fran- rassa büyük plftğıdır. Nişan, 0 vakitki ı Arabanın kapıları ile !ı::oşumlarnu ınez, tükenmez faizleri de cabaydı. 
Jasını kavbetmistir. Trahlusta, Ha- garistanda takip ettiği siyaset cıd- nüshalrır, Budapeştede teati edilecekw sız dilı ıle: sefir Mösyö de Touvenel tarafınd:ın tezyin eden c:arma> ıar kabartma gü- Bu çarçur, hayhuy ~·e. lıar \ 1urup 
bcsistanda Son;a]ide İtalyanlar ta- di bir muvaffa.kiyetsizliğe maruz tir. Muahede, ınusaddflk nüshaların te- - Gençler!.. -demişti- Çana.kka- n1erasimle padişaha taJ~dim kılınmıştı. müş, arabanın içi de Yişne renginde at- harnıan savurma devrmın, sonrala
ar;uz ordt;ları için ancak üç ayltk kalacaktır. . ati edileceği gün meriyete. girecektir. !ede büyük bir safer kazandınız. Bir kaç vakit sonra Fransa sefaretinde, lasla döşeli imis. Bu gerdüne resmJ 1 r~~ n~ ziy~nl~mı, ne hu'iiranla-ını 
stok yapmışlardır. Bir yıldı_rım Zürih, 13 ( A.A.) - Reut~r: M,ı- Muahedenin altında her iki ı!azırın da Rusya inhiliı.1 etti. Almanlar Bal· İstanbulcta bıılunan sefaret heyellerine günlerde Bu\var'Iardan veya Şanzelize- • gordük bılsenııı:! Ne yapalım, o 
harbine ve onun muV"affakıyet 13.ndan Neue Zuricher Zeıtung a iınzası bulunmaktadır. kanlarda, Ukrayna.da, Baltık mem- bir balo verildi. Abdülmecit, nişanı tak- den geçtiği vakit bütiln nazarlar ona zaman biz, gözlerimizi açınış, etra
ümidine bağlanarak bu stoklarla bildiriliyor: •Regima Fascista• ga- Belgrad, 13 (A.A.) - Avala ajansı leketlerinde biik:imılirler. Belçika mış olduğu halde baloyu şereflendirdi. teveccüh eder. İngiliz sefirinin arabasına iımızdakileri öyle görmüş, öyle 
harbe girişen İtalya yıJdırın:ı ~ar: zctesi, mareşal Badoglio'ya hü~um bildiriyor: ile Fransanm dörtte üçü ellerinde- Hiç te intizar olunmıyan bu şahane zi- müşabeheti dolayısile bir an için bu alışmıştık. Bugün ise, içimizde pa.
bini söktüreıneyince başını ıkı eh ederek mareşali şahsan Yunanısta- Dün mathuat mümessillerini kabul dir. Fakat zaferden emin olmama- yare!, sefaret muhitinde fevkaJade iyi mümessilin arabası zannedilir, fakat rannı gümüş, iktısat ve tasarrufun 
arasına alıp ne yapacağını Afri~~- na harp ilan edilmesine taraftar eden Yugoslavya Hariciye Nazırı, Tsint- lısınız. Zira insan yemeden yaşıya- bir intiba bıraktı. Başta Mösyö de içinde bulunanların kırmızı fesleri gö- hayat temeli olduğunu an!amıyan 
ıl.a düşünmiye başlamıştı. Ingılız olmadığına veya hiç olmazsa bu ser Markoviç, beyanatta bulunarak de- maz. İstanbulıın halini görüyorsıı- Touvenel olduğ uhalde baloda med'uv rülünce, bu sehiv hemen tashih edilir- kalmamıştır. Ne mutlu bugünün, 
ordusu da italyadan taarruz bek- harpı" daha büyük ~~vvetl~r kul- miştir ki: nıız. Her şey vesika ile satılıyor. bulunan bütün sefirlerle sefaret erkanı, miı... · ' ' llllı:met Hi.sAN çalışmasını, kazanmasını ve harca-
lcrkcn, beklenoekten usanmışçasına lanılnıası lllzım geldıgıne daır bazı Macaristan Hariciye Nazın Kont Kilerinde bir kilo şekeri olan ev Fransız oldu ve bahriyesine mensup masını bilen çocuklarına, gençleri-
taaruza geçıni_ş ve bir a.~ önce_ Al: haberler işae etmekle itham eyle- Csaky'nin ziyareti münasebetı1e, Maca-' parmakla gösteriliyor. Halbuki General ve Amiraller, Padişahı oahçe (1) M&dm.uel de Touvenel'm hah- ne!. 
rikadaki bu gayri tabı~ _vazıyetı mekt••dir. ristau ile Yugoslavya arasında bugün düşman cephe bambaşka şartlar kapısında istikbal ettiler .. Hünldlr, bi- ralı. Onnan Cemal KAYGILI 
izale etmiye karar verınıştır. bir daimt sulh ve ebedi dostluk muahe- içindedir. Fas, Cczair, Tunus ve rer birer salonJan gezdi, dansları rey~ 

İt 1 d ephane takviye, harp Adl"yede u""ç ı'h idesi imza edılmiş oldugunu sizlere bfi- daha sayısız müstemlekeler Fran- retti, sefirlerle konuştu, kendisine tak-
a /

8 a':ı,~ • al~ınıyan İtalyan 1 • dirmekle bahtıyarım. sayı doyurıuaktadır. Bunlar Fran- elim edilen madamtara iltitat etti ve 
ve gı ama esı . , b"l· Bu muahedenın metnini neşrederken sanın bahçeleridir. bir müddet Fransa sefirile husust bir 
orduları. bu _şartlar ıçınd~ ve Vı e t'ı k a" r had ı'ses"r takip edilen gayenin TLına haVT.asında surette görü,ştükten sonra ayni mera-
lı ~ t ı..~ kluaunıın Bu son cümleyı· söylerken yu"zü-assa nıanevıya 11VZU e- Macaristan ve Yugoslavya hükümetleri- simle teşyi edilerek sefareti terktti (1) .. 
in. ·ı· t ı'ııdirdig· i ilk ııü saran gururu ve gözlerinden•··-

gı ız aarruzunun .. 1,, _ Baş ta.rafı ı illci sayfada. - nin tatbik etlikleri suUl ve yaptcı işbir- a.ar 
d b 1 · t · · it da mag up kıran kıvılcımlı bakışları unuta-ar e erın esırı 3 111 _ 

1 

alzeıne fiatlarındaki yüksekliğin liği siyasetinin yeni bir tezahürü oldu-
! t 1• 1 dagılmıya nı mam. 

o nuya, es lID o ınıya, vukuunu ve nisbetini fatura ve ğunu tebarüz ettirmenizi rica ederim. 
mecburdur. . • vesaiklc ispat etmesi ve şahitleriıı Macaristan ve Yugoslavya için oldu- - Ce son! !es jardin de la 

Oniki Adalarda, Paltelarıa'~a, di- celbi için başka güne bırakılmış, ğu kadar Avrupanın bu kısmı için de France.'.. 
ğer Akdeniz adalarında ~~ Italya maznwıun tahliye talebi de redde- istikbalde bu yolda çalışmağa devam Derken sesi öyle hakim ve göğ-
malısur kalmanın, bava hucu~n- dilmistir. Muhakemeye mevkufen edeceğinizden eminim. sü öyle gj!rgindi ki hep susmuş ve 
ııa uğramanın acısını ve teslımıye- devam edilecektir. MacıH"islan Hariciye Nazın Kont kim bilir neden birdenbire ona ce-
tiııi çekecektir. İkinci ihtikar davasına, 6 ncı as• Csaky de şunları söylemiştir : vap '•erememiştik. 

Bunun içindir ki; Arnavutlukta !iye ceza mahkemesinde mcşlıudeo Yugoslavya hUkümeti ile akdetmek Yanımızdan ayrıldıktan sonra, 
bozulan, Trablusta her ııevi y_a~- b~kılnıı~tır. Hadise şud~ır: • şere!ine nail olduğum muahede kısa ve kaçırdığı neş'emizi yerine getirmek 
dımdan mahrum kalan ve İngı~~ j Bakırl..öyünde bakkalı~e. m~ga• o nisbette de açıktır. Bu muahedenin için kadehlerimize sarılırken dük
darbesini yemiye başlıpn, Onıki zası sahibi Yordana Kadır ısmın~e hulasası: «Macar ve Yugoslav Krallılı:- kan sahibine sormuştum: 

İmparator Napolyon da, Sultan Meci
din bu nezaketine karşılık. olmak üze
re, 1856 senesinde Nisan ayında Pa
ris'teki Osmanlı sefaretinde tertip olu
nan baloyu ~re!lendirdi, O vakte ka
dar sefarette balo vermek Sdet olmadıJl:ı 
gibi. !'iefaretin dahill tezyin.at ve tetri
şatı t. bir hükümdarı kabul edecek bir 
vaz:iyelle değildi. .. Gerek bu balo için. 
gerekse diğer noksanları ikmal için sa. 1 
tın alman zikıymet sofra takımile kris- I 
ta1 Vf! porselen parçalara o vakit sarfe
dilen mebl~ğın mikdarı 8000 Fransız 

altının geçirmiştir ki, bu da Sultan Me-Adalarda ve Habeşi standa tecride bit müşteri gitmiş ve y~ım kilo !arı arasında devamlı sulh ve ebedi dost- - Kim bu? 
uğrıyan İtalyan orduları [<;İn m~ğ- kahve istemiştir. Yo~~an ıse: luk> olacağını bildiren ilk maddesinde - Fraıısız Sefaretini!\ 
!Cıbi:vet mev'ut ve ınukadderdır.. - Kahve yok.. degıl a~m.a .. !a• mündemiçtir. Sulh, insanlığın en. bil- si.. .• (2). 

bekçi- cit devrinin ihtişam ve debdebesine ve 

l d mı mnı;ı. yük hazinesidir. 
diyoruz. ııa verıneın. Ben on arı ~ı ...,· 

teriler:nle sakladım_~ de?uş. Macarlar da Yugoslavlar gibi mazide 

K d
. . ihbarı uzerınc zabıta oldukça sarsılmışlardır. 

Başvekil dün gazete a ırın d "kk. d Avruparun bu kısmı, kıTmetini mu-

uh memurları Yordaıım u anın a 
··lıı'p ve ba•m ar· şiar ya hataza. ederse dünyayı kavuran bu kan. 
-. • • ~ • a-·~ın bir arama ya_ pını ' -

ı ~ k 1 k h bul lı muharebe bittiği zaman bu kıytnet-
rırlennı kabu ettı rım çu•·al tutan 22 ı_ o _a_ ve.. • 

1 dır Vaziyet bır curmwneş- lerden yeniden doğacak olan dünya, ia ... 
Ankara, 13 (İlı:dam muhabirinden) - muş ar •. · b't edilerek mah !ifade edebilecektir. 

Baş,·ekilimiz Doktor Refik Saydam bu-
1 

hut zaptı ıle tes kı · t'I Milli MARKOVİC'İN SEYAHATİ 
gün gazete sahip ve ba;mubarrirlerini satışa arzetmeme sureh ı ~ fet sn Budapeştc, 13 (A.A.) - Ste!ani: 
kabul ederek hasbıhalde bulunmuştur. Korunnıa Kanununa mu akede ·ı · - Yugoslavya Hariciye Nazırının Noel .. dl' e sev ı mış-
Bu toplantıda1 Dahiliye Vekili Faik Oz- çile ~ordan 8 ıyey yortusundan evvel Budapeşte'yi ziyaret 
trak Parti genel sekreteri Doktor Fikı-i tir. bk edeceği tahmin edilmektedir. 

. . - .. y d 6 ncı aslive ceza ma e-Tüzer Istanbul vali ve beJedıye reısı or an · . . l k 
Dokto~ Lüt!i Kırdar Matbuat umum mesinde sorguya çekılnı~ş kve .

1
13 

w ı 
' k' [ ·· kkeresı esı me· \ müdürü Selim Sarper de hazır bulwı- kında tev ı muzc • l 

---0----

Ticaret Vekaletinde 

. karar verilerek muhakeme ' yenı tayin er 
muşlardır. 61llC • h't 

d .. bulunaınıyan hır kısım şa ı - Ankara, 13 (A.A.) - Ticaret Ve-

Dahiliye Vekili beyanatta 

bulunacak 
Ankara, 13 (İkdam muhabirinden) -

un .. b k'J C lerin celbi için başka gune ıra- ·a etı ıç tıcaret umum müdürü a-
hı\ Zamangılın dıs tıcaret daıresi 

kılı;~ıi~ı~ İHTİKARI DAVASI reıslııtıne ve Parıs tıcaret alaşesı 
Ü . .. hadise de kıra arttır- Cemal Ziva PJ'dalın ıc tıcaret u
kçtunc~aodeli Mısırlıoğlu adında mum mürdürlüi'!une tavınlerı vük-

bn~a. Gır ~!atada sahibi olduğu apar- sek tasdıka ıktıı-an etmıstır. Fran
ırı, f t - ! Is sada bulunan Cemal Zıva Ardala tııııanm eıi iıst kutını o ogra ç~ -

19~0 ... 
Eylfıl %7.H 
Şehrin güzel lokantalarından bi

rinde, karnınu doyu_rduktan son
ra, dudaklarımda bir sigara, bol
luk içinde yaşadıkları sıhhat fış
kıran yüzlerinden belli vatandaş 
kalabaiıkları arasından yürüye 
yürüye Köprüye ulaşıyorum. Muh
telif dillerde çıkan gazeteleri sa· 
t~n nıü vezzilerden birine yanaşı-
yoruın: 

- Fransız postası geldi mi? 
- Evet efendim. 

diğer devletJerdeu aaağı kalmamak az- . 
mine bir dehldir • 

* aris elçiliğjmizde, İmparato-. 

run ıerefine verilen bu resnıl 
ziyafet ve suareden kalan 

rukarıda bahsettiğim sofra takımını ora
da bulunduğum sıralarda, sefaretin mu-
hafazasına memur Salih merhumun de
lılletile görmüştüm. Büyük ihtimamlar
la bir kasada h.ıt'z.:edilen masif altın ye
mlii tabakları, bildiğ',ımiz eb·odda, OI"ta ... 

sı.nda Tuğrayı Hümayun hakkedilıı.1!.Ş ve 
pek san•atk3rane yapılmış şeylerdi. 

Maalesef, o devri takıp eden ve salta-
natın son senelerinde büsbütün müh
mel bırakılan sefaretin bütün eşyası gi
bi o kıymeti i takım da zamanın ve .. 
insanların tahribatına uğramış, mevcu
du az.alarak ancak bir kaç parçası kal
mıştı. .. 1\-1.eşrutiyeti müteakip, Rifat pa. 

Sigara kağıdı boyundaki Cler
mont Ferraut gazetelerden üç beş 
tane alarak \'apura bıniyorum. 
Hepsinin ilk sahifelerinde yeni 
~.-i~·ecck ~csikalarının rcsinaleri ve 
~~)·le serlevhalar: sanın Parise tayini, sefareti mehma 

emken eski an'anestne kavuşturmuştu. 
yapılan Kıbar ve aslzade bir Rus kadını olan •Yenecek maddelerde 

yeni talıtlitler ... 

BtiyC.k l\Iillet Meclisinin pazartesi glin
kü toplantısında, Dahiliye vekili Fkik 
Öztrak, asker ailelerine yardım şekli 
hakkında Belik İncenin sorduğu suale taVT

i,Ye 14 liraya kiralarken ıcar merkeze dönmesı icın teblıgat ya-
kl az oı1mıslır. uEkn1ek, et, peynir, süt 

Maciam Rifat Paşa, aynı zamanda titiz 
ve pi- bir ev kadını da olduğundan ,bu aittn 

cevap verecektir. ve gümüş evaninin muha_faz.a işile biz'Zi:lt bedelini 18 liraya çıkaı·ma a mhke. rinç nasıl tevzi edilecek?. 
nllll dıır. 6 ncı asliye ceza ma : 

P d 1 y J J Ve işte Mareşal Pctcn'in Fransıı. meşgul olmuş. icap eden tamiratı yaµ-
Jıl esiııde sorguya çekilen an e ı onan ı ar 

Bu Hafta; Her Seansta Sal<ınu dolduran Halk 
sinemanm en gtizel dehakar iki artisti: 

JOAN CRAWFORD - CLARK GABLE'vi 
{~eş'um kadın ve (;\.şIK) rollerini yarattıkları 

Mahkumlar Gemisi 
Mükemmel Aşk ve İhtiras filmini takdir nazarlarile 

seyretmek ve alkıslamak icin 

SA R A Y Sinemasına 
Koşuyor. İlaveten: FOX JURNAL son Harp ve düırva haberleri 

Bugün saat 1 de tenzilatlı matine 

•• Bu Hafta: Bü tün Şeh.ir Halkı •••••• 

S UM ER sinemasına 
Koşuyor. Ve . MİRE İ_L LE BALİ N ile arkadaşları 

AIME CLARIOND ve GİNETTE LECLERK 
TARAFINDAN fevkalade bir tarzda yaratılan 

AŞKIN ZAFERi 
Fransı~ea sözlü müstesna ve muhteşem filmini alkışlıyor. Mev
zuu: Bır ~adının bir erkekten neler beklediğiııi. .. intikamın ne ol

• dugunu ... Ayni kadım sev en iki erkeğin ölümü .. 
Tiaveten: YUNAN - İTALYAN HARBİ manzaralarını bütün 

tafsilatile ıı:öS teren Film. 

BUGON 

MELEK 
Slnemaaında 

Sinema annyasımn en parlak 2 yddızı 

CLAUDETTE COLBERT 

JAMES STEWART 

tarahndan temsil edilen 

HAY AT GÜZELDİR 
~ansızca sözlü nefis bir aşk ve güzellik filmi. Seaoslar: ı ( tenzi
latlı), 2.30 - 4.30 - 6.30, Suare 9 da. DİKKAT• Geceler için numa
ralı biletlerin evvPiden .aldırılması, rjca olu~ur. Telefon: 40868 

Askeri vaziyet vataııdasına tayin ettiği erzak lis- ı tırarak: istimale salih bir hale getirmııı-
denıı.ştir ki: tesi: ti. 1913 te Reisicün1hur Puankare şcre- ··--~-------••••••.;.;;;;;;;;;;;,. ______ _ _ Bu katı istavri~e 14 liradan (Baş tararı. 1 incide) 
mesken olarak kullanılmak şartile masına rağmen, bug(in, her tarafta kil- Ekmek, gliııde 350 gram. •/ine verilen elli kişilik ziyafette bu ta- su·· MER ve TAKSı"M Sı'nemaları (Baş tarafı 1 incide) 

vefdt'n tahmin edilen bir nf"tice
dir. bu pakt. bitaraflık ve Uapra.k 
tamamiyırtini, istiklil~i muhafa.-
t:a k:ırarıııı müteaddid vesilelerle 
filin Cdf'n Yugoslavy:ının iyi kom-
suluk siyasetinht bir t~zahürüdür. 
l\.libver bu ıtaktta.n buıüu Jçin b&• 
.,.-ı Ucari menfaatler haricinde hlt 
biı- fe.Ji isti.iade ~dem..~ecektlr. 

l!I. D. 

lb k. 1 t · ra çük bir Yunan ilerleyişi kaydedıln'liştir. Şeker1 ayda 500 gram. 1 knılar kullnlmış ve Osmanlı se(areti-
vernlistim. Ha u 1 8 avrı son - ] nin diğer sefaretlerden aşağı kaluıadığ"ı 
dan burasını fotoğrafhane yapmn.k Kelsire ve Tepedelenin Y".Jnanltlarln eli .. 

t d b ~-- ___ ,, d. h .. L d (l) Eski Bonmarse = Simdı'kı· ı'görülmüş!ü... vunanı·stanın Jlarhe Gı"rı"şı"nı· "ı;;(edi Su tesisatı yap ır un ve ır ne ~ıuştugune aır enuz on raya ma· - ı 
1 ~da d.a i15ve ettiın. Bu sebeple ki- ıomat gelmemiş ise de bu iki mahallin Karlrran. l'üksek Tıcaret Mekte- Cüınhuriyet devrinde ise, Bay Fethi 

ran da 18 liraya çıkardım. Hare- dlısmesi, burada bir zaman meselesi tc, bi = Şim<iıkı lngilız Kız Mektebi. Okyor'ın zamanı sefaretinde, elçilik gösteren Sinema Gazetesi gösterilmektedir. 
ke.timdc ihtikar ve suç yoktur. lal<k:i olunmaktadır. ğazası. binası haric•n ve dahilen cıddt bir ta- Harbin ilanı • General Metaksaı'ın Elen Milletine nutku 

Muhakeme şahitlerin celbi için Arnavutlukta halen Yunanlılara ka: (2) Harp zamanlarında sefaret-lm-:·e tabi tutularak buyuk bir mümes- Kralın huzurunda r.,,.mi geçit ve Yunan Milletinin 
liJşka güne talik edilmiş ve Pan- (şı H fırka bulunduğu sanılmaktadır lcrd':' karştlıKlı _o!araK bi:_ takım sıl!ığe layık bır şekle ılınğ edildi_ birliğini gösteren en son Filmi 
delinin gayri mevk11f olarak muha-ıfakat bu fırkalardan bır k.:ı.c1 ~on ha!· 

1 
!\.Iul41t1~·e Salahattın .'!letı~ ma- Parıs!ckı. Garde l\-teubles Natıooale 

.kemesine karar veri]Jlılştir. talar zarfında çok lurpalanmııtır. {Arkası Sa. 4, Su. i deJ denilen •Milll metruşaı ııı.~lı&ı~ oa-



BAYPA-t 

iŞARETLER 
Biraz tarihten, 
Biraz bugünden 

Sultımalımet Biriftci S.11a Bv
kuk Mahkemeıinden: 

Hiri.sto kızı V anııeline '"' '.Mina 
kızı Hıristina ve Gavrelin şayian 
ve m\iştereken mutasarrıf oldu1'
ları İstanbul Köprübaşı civarında 
mukaddema Seh Mehmet Geylani 

(il" l&nlı 3 ıacli A7f .... > ve elvevm Alıi Celooi mahallesı-
K•bve, (arpa ile karışık) ayda nın Y~cılar sokai!ında eski ve ye-

300 ıram. nı :!il kapı ve 64 pafta ve 4J7 ada 
Piriuç, ayda 100 gram. (Yalnnı: ve 7 parsel No. Ju ve :l3 metre mık-

ç~uklllJ'a malı1U1tur). tarında üstünde od~ ve taracası 
Pe)'{lir, hafıffa 58 ıram. bulunan karııır dukkarun izaleı 
Yat ve Y.aıilı maddeler, baltada suvuu zımnında füruhtu takarrür 

100 ııram. eder"k müzayedeye varolunmus-
Et, baltada 3IO ıram. tur. Hevetı wnumıvesının kn·metı 
Sabun, ayda 125 ır•m. muhamınenesı 10920 on bın dokuz 1 
Süt, (yalnıa ~a mab•us- vüz yirmi lira lır. Bırıncı acık art-

lar). tırması 4/IN~l tarılııne n>ısadif 
Sonra bu listelerin altında iki Cumartesi ııiınü saat ondan on tkı-

ttirlil tafsilila rastladım: ve kadar icra olunacaktır. Kıvmetı ı 
1 - Verilen emirler dıpnda ha- muhaırunenesinın % 75 ını buldu

ıelı:et e4eeeklere tatbik .dilecek i!u takdırde o ınin ihalei kat'ivcsı 
cezalara dair. vapılacaktır. .Bulmadığı tak<lırde 

2 - Dajıtılaaılı enaJı:ın clule- en son arttıranın taahhüdiı bakı 
rble Ulr. 1 kalmak üzere on 1.1iın mı.iddetle 

Faraza iM ıranı et ılendiii za- temdıt edilerek ikin<:ı acık arttır
maa, Fnunı vatanda,ıuın hiç ol- ması 14/1/941 tarihıne müsadif Sa
- lıaftHa iki dilim taze bif- lı J!ÜnÜ saat ondan on iluye kadar 
tek ylyelıileeetini sanmayınız. Ha- ıcra kılınacak ve o lliln en cok art
yır! Zt 4enllen nesne sucuk ve tırana ıhale edılecektır. İpotek 
koaııerveoien illarettlr. sambı alacaklılarla dıi!er alikadar· 

Yae ılentliii saman, 'bana tere- !arın ışbu ııavrı menkul ıizerındel<i 
yaıt ... mayınnı:. Karışık seytinya- haklarını hususıle faız ve masarıfe 
jJ, paaukyJiJ 'ft ıırliian .ıa;ıtı- daır olan ıcldıalarını evrakı müsbı
lacaktır. _ telerile on bes gun icınde bıldırme-
Ekıneti U1ls hutday unu ile !eri Uizımdır. Aksı halde hakları 

J•pmak -mnaılur. Saf kahve ne tapu sıcıllerile sabıt olmadıkça 
kuUanılabllir, ne satılabilir. Ev- satış bedelının paylaşmasından ha
nlee, Fransada yenilecek, içilecek rıç kalacaklardır. 
maddelerin maişuş olmaması için Müterakım bılümum verı6 borç
lnınalan bir sıhhi hey'etiu vazifesi ları nisbetınde hıssedarlara ve tel
tamamile tersine dönmüt. bu hey'- Jfilıye ve vakıflar kanunu mucibın
et, saf madde aatılma•uın• kon- ce verilmesi liızıml!elen virmi se
trole memur eılilmittir. nelik tavız bedeli ve ihale pulu ve 

Fakat •ıl mühim nokta ,udur: tapu masrafları müsterı~·c aittir. 
Hllk6met halka, yakında Alman- Satıs ııesın para ile ve tapu kaydı 

yadan na, yağ, et •• llit ıeleceii- mucıbince ve .ıcra ve ıflas kanunu
ni videtmektedir. na tevfikan ıcra edılır. Arttırma 

Buraya ıelince, ıazete7i kapa- şartnamesi isbu ilim tarıhınden ıti
•ım. Vapur Kızkule 1 açıklarına baren mahkeme d~vanlıanesıne ta
ıelmişti. Gözlerimi İstanbula ve !ık kılınmıstır. Talıp olan.ların kıv~ 1 
sonra Beyoğluna çevirdim ve 23 met! muhammenc ının vuzdc vedı 
yıl evvelini hatırladım. Beyoğlu- bu:uk % 7,5 nı,.b tmde pey akçe
nıın 0 küçük dükWnında bize ıu-1 sını hamı len o gun ve saatte İstan
rurla Fraıısanın bahçelerinden bul Sultanahmetıe Tapu .K~dastro 
bahsetmiş olan Fransız ıefareti \ bınasının alt katında daıreı. mah
kapıcısı yiizlerimin önüne geldi. susasında Sultanaıı;r\ t bırı.ncı Sulb 
Bir iuı;kam alır ~bi değil fakat !Hukuk Mahkemesı ba•kıt8'betme 
düşkön bir bedbahta a~an bir 1940/39 No. ıle müracaatları ıl~~· o-
insan cdasile sordum: 1 !un~. (1 -31 

- Fakat efendim .. Nereıle o es
ki babçelerlniz?. 

Nisarrutttin 'fil mtil 

Macarların rolü 
(Baı tarafı 2 nci sayfada) 

kın komşulan biraz teskın eyle
mdı ve iti hakkında tatmin etmek 
hiç de fena ve yanl4 bar politika 
tleğildir. Macar Hariciye Nazırı 
öyle zannediyoruz ki nıihver hesa
bına bu vazifeTf Belıratta rüzelce 
ifa etmektedir. 

Erenköyde satılık 

Müfrez arsalar 
Tramvay cadde ine 100 metre 
mesaft'<le denizi görür arsalar 
satılıktır. Saray Sınemasında 

Bar Hayatıye müracaat 

Yeni Eserler 

tSLA.M - TÜRK 
ANSiKLOPEDİSİ 

• 

Yuıoıılavya, bilhassa başındaki 
ihtiyatlı ve müdebbir Naip PreD! Dördüncü nüsahsı çıkmı.ştır. Bu 
Pol'ön yeni kral filen idareyi eline sayıda ~u muhıın \'e kıymetlı ya
alıncıya kadar memleketiuin ılya- zılar vardır: Abıahyat ve Hızır ile 
setini kal'I ve yepyeni bir istika- İlyasın hayatı: Profesör İsmail 1 

meta sevketmek istemiyor. Binaen- Hakkı izmırlı; Hazretı Muhamme
aleyh mllcadeleye atılmamak, İta- din yabancı bir muallimi bulundu
ttikoyn bennaaU, yeni menfaat- ğuna da.ir Avrupada yazılardan 

IKBAa 

Gayri Menkul Sahşı 
Beyoğ!u Dördüncü Sulh Hukuk Hiikimliğinden: 

TerekesinP mahkemece el lıa1nulup tasfiyesine karar vefl!en ölü 
Avadis Demiroğluna ait Galalada Mtieyyetzade mahallesı ~ld caddei ke
bir Makrı çıkmazı sokagında yeni YWtsekkaldırım Tat:ı ·beği sokak eski 
693,695,697,3,5,7,7 mü. 9.9 mükerrer 11,13 yeni 693,695,697,3,5,7,9,11,13 
numaralı be~ ev dört dilkkfı.n atık arttırma sureti.le 18/1/941 tarihine mU
sadil Cumartesi günü saat 10 da satılacalchr. Arttırma bedeli yüzde yetmiş 
beşi bulmadığı takdirde ikinci artlırması 28/1/941 tarihine müsadl! Salı 
ıünU saat onda icr edılecektir. Tamaınının kıymeti (16200) lira olup 
mesahai sathıyesi 301,50 metre murabbaıdır. Tapuca ifnız edilmemiş ol
duğundan hepsı birden satılacaktır. 

Tell5.Uye resm1, ihale pulu, tı:tviz bedeli ve kadastro harcı müşteri .. 
sine ait olup satış gününe kadar vergiler terekeye aittir. A.rttırma7a cı .. 
rebilrnek için yüzde yedi buı;ulı: nisbelinde pey akçası yatırmak !AzımdH". 

Yüksekkalclınm cihetınde en Jenl 175,177,179,181 numaralı dükkAnlar 
ile Makri çıkmazı yeni Tatarbefi eokalmda 7eru 3,5,7,9,l J,13 numaralı 

evlerin tafallAU: 

1 - Yükseklı:aldınm cadd .. inde "" 7eni 175,177 numaralı dükkAnlar 
kapısı Tatarbetl sokağında bulwwı 9 numaralı lı:icir evin altındadır. 
Dük!ı:lnlar alıfap bir bölme De Ilı:! dtllı:lı:An halindedir. Uzerlndelı:i binanın 
istinat duvarları mev.:ııt olup lçerial lı:imilen ,.aDJlllftır, 

2 - Yüluelclı:aldmm cecldeslnde en yeni 1?9 numaralı dükkAn lı:apw 
Tııtarbeıtı sokağındo 7 numaralı ....ın altındadır. Ev kAelnltr. Çift lı:anatb 
demir lı:apıdan ctrildikte :ııemlnl mermer diifell bir taşlık, oolda bir mut
fak ve hali vardır. 

mbici KAT: Ahşap merdivenle çıkılır solda bir oda bir koridor 
üzerinde bir mutfak ve mutfaktan k<ıpı ile arka ltı3ma pçlbr. Oradı. oo
kak ilsttinde bir oda ve arlı:ada cllter bir oda vardır. 

dır. 

bdNci KAT: Ahşap merdivenle çıkılır bir oda ......ıır. 
Vc1JNctt KAT: Bır sofa ilzerinde 4lnde ,,.. aıtıaa 11ti oda ,,.rdır. 
DÖ&DtlNCtl KAT: Bir ııofa fberinde ,_ iki oda ,,.. bir iriler var-

CAD AllA81 KATI: Bir - .. tarasa YIU'thr. 
1 - Ylllı:selı:kaldınm caddeoillde en yeni 181 mnnarab dilkkiln kapw 

Tııtarbeği sokalı: 7enl 5 numarah evin altında olup lı:Arııtrdir. Bu evin talı:
!!lmatı 7 numaralı evin aynı olup ancalı. d~ lı:atıa yanyana iki oda 
vardır, dllter bir oda ve lı:lleri de vudır. 

• - Tııtarbeği sokak 1 nuınaralı evin alıfap 1lı:I bn.tlı lı:apıdan 11-
rlldikte zemın lı:ıt solda bir oda ve hail vardır. I 

BDÖNci KAT: Ahşap menliveııle çılı:ılır oaıfa kerinde aagda bir 
oda vardır. 

bdNct KAT: Bir oda ve lı:iler bu edada aol<aita bir ballı:oıı vardır. 
5 - Tatarbeğl sokağında 11 numaralı ev zemin kat ahşıp çlfi lcanal

lı kapıdan girildikle dar bir ııofa Ozerinde sağda bfr oda arlı:ada küçük 
bir bahçe ve bir aralık ve bu aralıkta bir lıalA ve bir mutfak ve mut-
fakta kuyusu vardır. _ 

BİRNCİ KAT: Ah,ap merdivenle çıkılır ııaida Ilı:! oda vardır. 

İKİSCİ KAT: Bir oda vardır. 
8 - Tatarağası sokak 7enl 13 numaralı n: 
ZE!WİN KAT: İki lı:anaUı demır lı:apıdan eirlldllı:te bir tııılık iizerlnde 

saj:da bir oda vardır. 

BtlliNci KAT: Ahtıap merdlveııle çıkılır. Sağda bir oda vardır. 
tıtiNci KAT: Bir ııora tberlacle bir ha1A, bir dolap ve bir oda vardır. 
tıctmctı KAT; Sofa üzerinde bir oda vardır. 
CATI ARASI KATI: Bir oda ve zemini clnlı:o döşeli bir tarasa var

dır. ipotek sahibi alacaklılarla diğer alfıkadarlann ve lrtl1ak hakkı sahip.. 
lerinin gayrımcnkul üzerindeki haklarını hususile fD ız ve masra.!a dair 
olan iddialarını evrakı milsbitelerile yirmi gün içınde mahkemeye bil
dirmeleri icap eder. Aksi halde haklan tapu alcill ile ~ablt olmadıkça sa
tı• bedelinin paylaemuındmı hariç kalacaklardır. Bundan bafk,a mezkllr 
gayrımenkuller kendisine ihale ola 1an alıcı tarafmdım derhal V93"8 kanu
ni müddeti içinde aatış bedeli Ue tellAliye resmi, ihale pullan, yirmi se
nelik vakıl taviz bedeli tutarı n kadastro masrafı mahkeme veznesine 
yatırılması şarttır. (Ga;rrlıııenlı:ul bllmüzay•de ipotekli alacaklı tarafın. 
dan alındığı takdirde mamı! ve versller Ç11ı:tılı:tan oonra takdir edilen "" 
3 tasfiye memuru Ocretl ve binde :ranm tasfi7e harcı n aatııı lllnllna 
kadar vergilerle avans suretUe vergi ve l'akıf lcarelert ve ıaynmenkulün 
satışı için yapılan mahkeme mamıflan tellA!iye reunl lpotel<U alacaklı 

tarafından müddeti kanuniyesi zarfında mahkeme veznesine yatırılmak 

şartıır.) Yatırılmadığı talı:dirde icra ve lfliı lı:anummun 131,132,133 üncl1 
maddeleri ahkimı tatbik olunacalı:tır. 

isteklilerin 7ulı:andlı ıtıoterl1e!ı etin ve aatte Be:roi!U ~dl Sulh 
Hukuk Mahkem .. ine müra ... t etmeleri, '6rmek isteyenlerin mahallen 
ıidip ıönnelerl lüzumu l1An olunur. (11111) 

-R~ A~-D Y 
( 

14 birincikinun cumartesi 
8.00 Pı·ogr~ nı 18.00 Program 
8.15 Ajans 18.03 Müzik 
8.30 Müzik 18.40 .Müzik 
9.00 Ev kadını 19.00 Konuşma 

13.30 Program l9.15 Müzik 
13.35 Müzik 19.30 Ajana 
13.50 Ajans 19.45 Müzik 
14.05 ~Itizik 20.15 Radyo Gu. 
14.20 Müzik 20.45 Müzik 
15.00 Konuşma 21.15 KonUiJlla 
15.10 Müzik 21.30 Radyo 
15.30 Neşriyat 22.30 Ajans 

ZAYİ ••vn TEZKEU8i 

Gecen Pazar eüııO :Ma~ka ile Gala
ta araamcı.ıı tramva7 ne clderlı:en içinde 
11 Ura para ile İstanbul Eınn.!Jet MO. 
dilrlütlinden alııınut 2/10/940 larlhll 

31/35852 numaralı ikamet le2lı:ereml 

bulunan lı:-e nnlıl! bir eilzdan lı:ay
bolmuştur. Bulan zat cOzdanı aııağıda
kl adrese getirdli! talı:dirde içindeki 
paradan maada ltJ't'tC& J'eDi bir milkl
fat verilrceırtlr. 

Pelon1a tebaaamılan i. ıı:aı. 
Galata Büyük Hendelı: Vltall 

Han No. 81 

Seni 
Seviyorum 

dive mırıldandı. 

Şayet bu kolay ve cazip 
güzellik tedbirlerini kulla
nırşanız size da ayni sözü 

söyleyeceklerdir. 
Her genç kız, bu kelimelerin ahenll· 

ni duymalı: lıül7aamdadır. Buna da pelı: 

yakında nail olıbı-ız. ~ bu 

pek basit güzellik .reçetesi sayesinde ve 

yalnız birkaç gün zarfında ııevlmllliii· 
ıılzl 7ülı:seltebilir ve awbenlzi arltua· 
bl!inlniz. En esmer ve en -ı bir c11c11 

~azlatıp 7um-tacaıı: ve pereııtl,e IA-
711ı: bir hale ifrat edecektir. Keza, ool• 

mUI ve l1İ7ah benlerle dolu bir ten e.ı
ze1efecelı: ve saf bir bal alacalı:tır. 

Bu baptalcl mUWh••1•1 ı:ıı bu wfhatl

nl oku7unuz: cTufi:re odllmli, - lı:a1'
ıııalı: ve zeytinyatının cilt ünrlııde rn

lı:l1'de ;rumuııatıcı bir tesiri van1ır. Bu 
ler eelbintlen dyade ve evvel •-1· Ans'kl d' · ı l 
muhtemel zararlan L-rtaraf etmek "" am 1 

Op<' ısıne cevap ar: lstanbul Dördüncü iCTa Memur- J.tanbul Dördüncü cra Mem"r- iki unaur halihazırda dlier lı:uvvetl•-
""' Ömer Rıza n,..,_ul; Ad kavmmln nd ı "-·nd n•o/4527 ıibi en.ıi,elerle baktı bir ıurette """'6' lullu an: u,... an: '" dirici. ~ ft beyazlatıcı UlllW'lar. 

müteharrik oluyor. Bu bava ve tarihi hakkında tetkikler: Profesör 194014526 numaralı dosyada ha- Paraya (eVJ'ilınes~ karar ve~i- la beraber beJ'az (Japu) Tolı:alon. -
Şeınsettın Gıinaltay; Ad kavmınm k len General Elelı:trık markalı bu-

prtlar Ulıllinde Macar Hariciye cızlı olu. p parava cevrılmesıne a- vu··k buz dolabının bır· ı'ncl acık art- mi terkibine lı:anştırılnuftır. 3 stın zar. 
N ·r · k 1 1 akıbeti: Ömer Rıza Do~rul,· Kur'an "10 ı k t de alt azmam vazı esı o •:ıı aşmış ve .. rar v.erılen -n ıra ıvme ın ı tınnası 1611211940 tarihine tesadu"{ fında Tokaloıı Jı:remi elldlnlzl, biç bek-
lk. mJ k t b" d ti k h ve ahlak noktasıınJon adap: Ismaıl 1 G ı Elekı.r k arkalı ı me e e ır os u mua e- ~oz u enera ' m eden Pazartesi ,fiinu saat 12.30 da lemeclltiniz bir derecede aüzell~ 
de•i imzalamışlardır. Balkanlarda Hakkı lzınirli, ömer Rıza; Kanun dondurma muhafaza. ma'!<ı.nesdı a~~k Kasımpasada Bahriye caddesınde .,. nmuıatacaıı:tıu 
i•tikrar lıakımından hunun zararlı bakımından Adabı umumiye: Tem- arttıma auretıle Buvuk <.:arsı. a .,.,. 37_3~41 1 dükkanda yapılacak ----------. 
elan"" akla ıelmn. · c Re' · Fah edd' K ğ lrdıve mezat verınde 19/12/1940 · savı 1 

_ . 
Iİ~~ tı.zıL-Jı BABAN yız eza ısı r ın arao - tarıhıne tesaduf eden Persembe ve lı:ıvmetmın vuzde vetm1s besını 
-rn __.. lan. . 13 t t k 1 . buımadul'ı takdirde ikıncı acık a,._ 

•••••••••••••••••••••••••••••ı I ~;~~~~ sa:ı~nan e b':ı~~a ~ua:~:~=~ tırması 18/12/1940_, tU.ihıne tesııdüJ 

Dıvlıt Demir yıllın U. MUdUrlUQUnden 
234 kalem klavus, r07ba ve frezeler 24/12/1940 Salı Cllııll -• 15,30 da 

IP'IUltlıkla Ankarada İdue blııllllllda sabo alınacaktır. 
Bu işe &irmek ı.tlırenlerlıı lı:anunun tayin ettiği v .. llı:alarla aynı ıün ve 

188ıte lı:omı.,oncı.ıı hazır bulunmaları ıuımdır. 

Şartnameler Ankarada Malzeme daıttsinde, Haydarpllfada Te.ellüm ve 
Sevk Sefilllııde cörülebillr. (11843) 

kıkvmetıııııı '.! 75 ini buimadıgı eden Carsamba ııunu aynı mahal-

1 

· · k de ve avnı saatte yapılacaih ilan ı 
takdırdt> ıı ~unku satı.< gen bıra _ı- 1 (1127) ı 
!arak Z'J ı 1 ~/1940 tanhıne tesaduf

0 -;~uiniuiriimooKTiiİtiİm~İİI 
eden Pazartesı !(ilmi avnı saatte ve 1 DOKTOR 1 
avnı verde ıkınci arttırma sure- f . Ah Q 
tıle satılacaılt ılıin olunur. (1126) eyzı met naran 

İmtiyaz Sahibi ve Neşriyat Di
rektörıi: E. iZZET. Ba.ıhhgı yer: 
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Abeo: BalHlll Cataloila 

,oıı_.,. ~ .. eoin•• Nn. 43 Tel. 

B O Y O K TAR 1 H 1 R O M A N No: 7 S f den ziyade malyeti vardı. 'galeyan ederek; 
·--· ~ - - 1 .Bu, ı~ bır delterdardı. YanJ maııyı A.llô AJlab dbellm. 

D ] [·ım·· 1·~·1... :ızırı tfrr sene l'rabzondiln ıemılei• !1 ~ l L ~ 1 L!'I :1111 ~J ,!1N.:f d 1 ıe gelen Jrumaşlar defterdarın maı,eb Gkune .anne dep 

il elim 
ıiOda et:ralıı çe_ 

k•llııı --- - -- - · • - -- -- -1 ,ne kılityet edemıyor, 1a1.la olarak lsıan ... 

l"!j '1!1 ~ IF;mı"'P4J:t[ID11!'Ql.: J •MI :~ı C ~~~rlanndan cl.ıı satm alıruyor-
111... __ , ___ - ~11.a.Y..;.JI -- -- ---- Butun saraylar hasna ve muc:tesna sa.. YiiruJ'llP ber 1ani4e11 f&l'k& 

Yazan: M. Sami Karayel ---·== rı !:.cıc;lt gt.ızel kızlar, ve mevzun ve mer
lı:\LP puserler, cıvanlarla doJuyor Slav 

Diyordu. 
... ~ şenle d d (:l SuHgn Süleyman mütl'addıt 16eller 

Sayın Bayanlar; 

BAYAN 
Maılazası Sl7.e ipekli 

ROBLARINlfl 
Yeni koUeksivonunu ve el ile 

ie}enm.iş 

YON KAZAKLARIN 
zengin çeıltlerini talı:dlm edl;ror 

BAYAN 
Ma~azasında en son moda 

KADIN ÇANTALARININ 
telli çeşitlerini de bula

ca.k.sınız. İstıkliıl caddesi 
No. 283 

HAÇOPOULO 
I rakın ha saı aıri, 

te yatlan1e, d Herde 
d 

gi-an ve yanılt 1 k~nl de\ Jet kutlıphanPlcı •·ıde mur:1s- \C Cetı t'll gu;;elıcri J'lı.rk Jarayıarııu 

tanat sLiruyor- sa ve ınuzehhep bınlerce Keıan11 Kadlm. Rll ndı~:obe· u ), ti 11azmış, btı:VUX oğlıı ŞC'h.l: de Mustafa--\ 
rengarenk cıltıerle su ili Turk san'atı f'vut• ve azan1et ortasında b - - . 1 -------. llııı na 1 S 1 ·ı-• yı mukemrnel bır tarzda yetışt rmıştı. Y h ~-· v su! z ı h l .• A ı• 1 k 1 , 1 · zar ar u eyn1an zamana ın'ı ıil..11 ya ~y. u ve e ı a:;nı )'3 ,_ uını Rv teıen y;ı uız ı ıUlıp Eli · ediyordu. Padışah, harp. ve zaferı her ,eyın tev-

1 n l<lhhunelerınde yuı.lercc ıJ!tın usk ıfler, k d ı s ita Sille Fakat Snlı S"I b. j ın e gorm~ u. u n yman za. 
t'Ubbeler ve c.:: ı t.•ııh:r, murassa kı, çıar, ""' an u f'yman da yalnız ır rd M 

D•rı •anya deli ıenhı.m rtM Tiran g IJ csı b d ft>rdc-n başkıt btr feY tanınuyo u. •t-
i 

gumue feiperler, altın ve gumuş eğer- uze n rı, ır nazarın mefrunu ı ı: 
o sa _ Hiirrem Sult.aıı. l!ıbıvC'f <•Cısı &ôrmemıatı. 

1 ıer, ı-ımasJar ve yakuılarla dolu hızJ- Rı · \ eıe ıör b. fÜ hamama · 
Sr f•ıhouı olaa, oe can t'lsa, ne hıcran 1 neler fôzlerı kaınactırı.vo• du. Hurrem Sultan Turk hakanının ı<>n- \ i Y e ır n ıır .. 

~ mek ıçın aoyunuyor, .toJundakı elmaslt 
olsa Saray bahçeıt"r nde yUzlttce lç0glan- itinde. p;ıytatıtın gutıer ve çıce&lerıe 

1 

muzeyyeo . rayında saltanat ıilrüyor· pazubef'ıdi gon11egınuı tızerıne koyuyor. 
K6'ke •vditimt seTM kam:• halkı larının1 Odalar • d lb'-"r \ e sarı ln C"arı- Kendıst ıçerıd" 1'l&anJrken dışanda eı. 

etban velcrin vakur \'e mütebessmı dolaştık .. du. bısesını topuyan bademelerdeo blr1 ka-
Sıisibaiis etbale bemrn k-s can~o ıaı ı IÖrt.ilı.i.yon:tu. * zaen pazubendi yere düşlıriiJ'or. 

olsa ibrahım Pasanın Ru tem Patanın SuJLan SüJeyman tah'au çok llaau Elmu parçalanıyor HızmetkAr .tor-
Deft0rdar İskender (P1elıını.n saraytan ıdı. Devn.cın Rıbabt şaırıeri tarzı tefek- lrusundan keıulını kaybecHyoı hayann

J!rtanbul. buyuk lltmlert. rubat .... payıtahta servet ve ıht ş ma mısal t.et· 
ir ı -"'ıuın:ıt ve se \'Ct le ikbal devır- Kıl edJyordu. 
lerınl yqıyordu. 

ltürO ü~enne btiyuk b r te rr ıcr:t etmıs- dan oevmiddır • 
n. Zamanının tan.ı laha c:Osunden Sul
tan Süleyman da lC'l'r d nt'Cs eodem1-
yord 

(Da.ba Ylr) 

Şehir Tiy•trosu 

Dram luammcla 
Tepebquula 

14/12/940 Cumartesi ...... 
AkPmı 1Ut ff.341 da 

BULUNMAZ UŞAK 

Y-: l 111. BeniJ ... 
Komedi Kıımıocla 

14/12/940 Cumartesi Pal 
~ 1UtZ0,30da 
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Silivri Fac·ası 
"ki • (~ lanlı 1 lııel -1ada) l dur: Kırk ikisi kadın altmış birı 
~i ~c~ '!C:Sı kasabahıua karşı, Siliv- erkek, on dokuzu ço:uk olmak Ü· 

on. e~ın e yaya çarparak bat- zere 122 nüfus, kazadan canlarım 
=~ş, .. (~nde d bulunan 350 kişi ile ı kurtarmışlardır. Elli biri kadın 28 
lav~~ :ı.:~ en H~em.'.ye binen kı- i erkek, 24 ü çocuk olmak ü~ere 

. P n us~u .Eden ve ııb- 103 ceset çıkarılmı~tır. 127 nufu-
:ıı;:,:;ı~m:ıru :Jııh~ttın, d_enize dii- sun cesetleri bulunamanuı;tır. Bun-

§ er .r. emı battığı zaman, larııı, reminin içinde ve altında ol
fery~t :.ı~ fi~~ başlamı§. lıerkes duklan tahmin edilmektedir Bu
"": ehilıned :.!müş,ıba:!ıan yiize- ıün, dalpç indirilerek ceııetİer a
re sa e o5 • u açı m_a, bu.ıla- ranacaktır 
n an yun yüzünde kalan direklere Yapılan • talıkik it . de ,_ __ 
tına • b -•-- l b" a a, gemı .,.. 

. anmaıa . a.,......ış ar• ırsok rometre ve diğer bazı lüzumlu ii-
kimseler de, bırkaç defa batıp çık- !etlerin 'ulunmadıtı, 250 kadar 
tıktan sonra boğulmuştur. İlk o- ean kurtaran mantarı olmakla be
larak gemideki kılavuz kaptan ralıer hunların kullanılmHğa eJ 
Hüsnü Eden Silivri sahiline çık- verişİı olm,dıjı ve kullanılamam.; 
mış, derhal alikadarlara giderek anlaşılmıştır. 
hi~seyi haber vermiş, kaymakam Vapuru'! kaptanı Vilı:tor da karo 
ve Ja~darm!l kumandanı faaliyete tulmuş. Silivri sulh lıikimliğiuce 
g~mışle~, derl!al bir jandarma sorgusu yapıldıktan sonra tevkil 
";'üfrezesı .•t.ı"'.obille kaza yeri edilmiştir. Hadisenin tahkikatına 
c.ıva.rında~ı sahile ıönderllmiş, Si- Silivri müddeiumumisi Neeatl .. 
lıvr!den hı_ra~ ileride. dalgaların koymuştur. 
sabıle atlıgı ınsanl:ıra esadüf eılil- İstanbul Vali Mu · · Abm t 
meğe haşfar.mıştır. İleride ıeminin K .L v·ı• et . advını k e • ın ... ve ı •Y 1an arma omn-
dlrekleri ~~in~. tırmanDllf olan tanı Ziya dün sabah Sillvriye git
lnsa~lar ~oru!nıuş, fakat bunlar misler, talılı:ikatla mewul Olmllf" 
da lıır m~ıdiıet ~onra, takatleri ke- lar, Vali Muavini, alınması lhım 
sll~ek hırer bırer denize ·dökül- gelen tedbirler hakkında al&kadar
'!'~ge başlanıışlar \'C ekserisi bo- !ara direkti!Jer vermiştir. Vali Mo
gu mastur. Bu suretle, ancak ke- avini Ahmet Kınık, kaza tahkikatı 
nara da~gaların attığı ve yüzerek neticeııiue göre hazırladığı nıuı .. 
çıkan kımseler kurtulabllmiş, di- sal raporu Vekalete göudernıiıtlr. 
ğerlerl v~ ~u arada sıhhiye memu- · Kurtanlan mülteciler Silivridea 
ru Muhıttıo de boğulmuşlardır. İstanbula ıetirilecekler, İngillıı 
Kazadan kurtulanlar 122 kişidir. Konsolosluğu vize verirse bir İn
Bunlardan 108 i Silivrideki Havra- giliz vapurjle Filistine giinderile
ya konulmuşlar ve baygın halde celder, aksi takdirde hudut hariei
olanların tedn;ıeri yapılmı•hr. On ne cıkarılacaklardır. 
dört kisi de Corlu sahillerine ~ık- Diğer taraftan, şehrimizdeki 
mışlar, onlar da Çorluda muhafaza Museviler kazayı öğrenir öğrenmea 
altıoa alınmışlar ve ihtilattan me- derhal aHikadarlara müracaat et
nolunmuşlardır. mişlcr ve kazazedelere yardım et. 

Bu facianın kat'i bilıincosu ııı- mck istediklerini söylemişlerdir. 

HAYDARPAŞA ÜSESİ MEZUNLARI CEMİYETİND~: 

15/12/940 Pazar günü ·aat 10 da Cembetimizin senelik kongresi 
Şehzadebaşı Letafet aııartımanın da yapılacağından mezun arka

daşların te rif ler; rica olunur. 

Maliye Vekaletinden: 
1. - Bir sene mtid<letle hesap mutrhassıslan refakatinde staj yaptıktan 

sonra İstanbul. .Ankara, İzmir, Bursa, Adana, :P..1ers n, Samsun gib1 vih\y~t 
merkezıcrtne tay.in edilmek üzere n1u~baka 1Je hesap milteha sıs rnuavmı 
almacakb.r. 

2. - Mi.Jtehnss.ıs muavinlerinin aylık ücretJerı 100 - 120 lıru olup im' -
handa muvafiak olanlara 3656 sayılı .ksnun huku nleri daıresinde ücretleri 
verilecektir. 

3. - MU.sabaka imtihanına aırebiloıf'k jçin memurin kanununun beşinct 
maddesinde yazılı tartlardan n1ada hukuk veya ıktisat fakültelerinden veya 
slya"81 btıgllM okulundan Y9)'llhut ti..- mekteblıılıı 7U1ı:oe1ı: lı:ımunclan ve
ya bunlara muadil ecnebi mekteplerden mezun bulunmak. Ve fill aalı:erlik 
hizmetini bitirmiş olmak prltır. 

•· - Müsabaka imtihanı 25/12/1840 tarihinde İstanbul Deflardarlıbnda 
lllilleşelı:lı:ll imtihan beJetı tarafından 7apıluaktır. 

8. - İmtlbana cfrmek isleyenler yukarikl prtlan haiz oldulı:Jarına dair
olan veaikalannı ve •.s x e eb'admda fotoğraflannı ve fimdlye lı:adar bulun
tlulı:ları vazifelerle Q'nlıl oebeplerlııl ıösterir kendi el yuılarlle 1azılıruf ter
eilmel hallerini raptetmelc suretile bir istida ile İstanbul defterdarbğına 20/12/ 
8'0 cilnU meRI IBBllnlıı hitaınına ka- dar murıcaat etmeleri icap eder. 

1. - imtihan aııaiıdalı:I mevzulardan 7apılacaktır. 
ı. - Heup: Kearl adi ve aprl, faiz tenaııüp, Lllı:ooto, 1aksJm, mOtenaalp. 
2. - Hendese: Satıh ve baclm ınesahalarL 
1. - Verıl balı:kmda umumi ma!OmaL 
4. - Ticııı1 usul defteri. 

NEVROZiN 
BAf, Dif, Kellle; Grip, Bomattwm• 

ı..enaıji. ~klık •e Batıla Apılannm Derhal it.er 
icabında ıoade ' kap Uaabilir. T ~Kı.tn.ERINDEN SAltlMNIZ. 

HER YERDE PULLU KUTULAR! ISRARLA lsın1NIZ. 

lstanbul Vakıflar DlraktHrllOUndın 
ll:Qmell Per .._ 
L.IL LJL - - - -
tooo •IO 

Carııaml>ada Bo>Jcettz maba~n Tılvulı:çu sokailmda eski ı 7enl 10 No. 
lu ahşap ve harap hanenin ıuıluW 11/12/IMO Pazartesı ıünil ııaaı (11) de ma
balinde pazarbkla u.tı!acatm<lan lotelı:lileriıı ıııabaWnM bulunacak olan --

mur unıahsuııwıa müracatın. (11811) 

ALI MUHiDDiN HACI BEKiR 
Tic:aretba,peainin 

KIRK KATLI SARAV BAKLAVASJ 
Hakiki bir lezzet abidesidir. 

Görüniifte, Ufak Açılanca Büyik 
8a:(ııı bııJanlanınwlan ıördiiill mm tevecclllı ve raııt>ete lı:arfı lillı:ran 

bereuınumı ödemek lçlıı bu defa Amerikadan ıetırıtılünlz en büyük ma
ldneler R;Jesinde nmdl/i sıkıştırıcı allindirlerle aayet ktıllpnııh, ufak, 
~ bir ııetilıle ambalajlarla ~7a çıkardıiımw oa111ılarumz-
la arzqı.ıa. F E M 1 L 
Ba:ranlaı:ı bir oolı rahim lıastalılllarından koruyan ve CIEO.ntillu !Jlenlaı 
kurtar .. en lıirincl lıdet beEleridlr. 
H• Tıcuethanede ftMiı. ve balıbukınur. 

Vezirlerin kuvvet e ek.neti tasav
uzer nın aaraylan debdebe ve eer- vurun fevkinde ld . Y in J Pndc-r Çe .. 

.-eun. ııun.u.mumı tep.il ıdlYordu. Er- lebinia. carb'elerinden başk.., altı bın- Sultan SWtyman cıa askerlik bısst ua 
11 ı •-...ı. •Ot ı. s. 41-
(2) P"1HI ellı 1, S "" .PAŞA BA2&ETL&B1 


