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' Ç~rçilin 
Bulgarlara 
ihtarı! 

Adliye Vekili Dün Bütün 
Mahkemeleri Teftiş Etti 

Almanlar daha şim-

di.den Bu~gari.sta~a ;Fethi Okyarın lkdam'a Beyanatı 
dış geçırmıştır 1 _ _ _ _ 

Bulgaristan 1915 deki hata• 
J1 itlerse felaketli bir harbe 

ginnİf olacakbr. 

Çörçilin ifşaatı 

GARP ÇÖLCNDE JılASu:rJ BİR INGİLIZ TOPO l'.&AIJYETl'E 
ERİTREDE ARNAVUTLUKTA 

(İngiltere Başvekili Çörçil ev
velki akşam radyoda çok mühim 
bir nutuk söylemiştir. Anadolu 
Ajansı evvelki gece sabaha kar. 
ıı gazetelerin baskıya verilecek
leri saat dörde kadar bu nut
kun ancak bir kısmını verebil
miştir. Dünkü nüshamızda neş. 
redilen bu kısmından sonra, bu
gün gerek ajanstan alınan ve 
gerek radyolardan dinlenen par. 
çalarla nutkun mühim müteba
kısini özünü kay·betmeden lop. 
lıyarak veriyoruz:) 

Bu_lg~ri.~ta_:ıın KAROriA DEVRiYE 
ık~y~lu ALINDI'. Faaliyeti 

polıtıkası • 
Çörçilin beyanatındaki 
lcvkaltide mühim ilıaa
ta göre binlerce Al· 
ınan tayyarecin fimdi
de11 Bulgar hava mey. 
danlarında luu.uWdar 
Yapıyorlar. 

)'azan: Abidin DAV ER 

Ç örçiliıı 10ıı irad etü&i 
nuıkwı en mühjm !us. 

~ . mı, ıuphe•i.%, Bulga. 
k ı..ua ait elan parçasıdır. N ut. 

.lı.ıt bo kısmında, Bulı:aristanıo 
aı,y..,i Vll2iyetine ait mil.hım i(şa. 
lt v ..... __ lıı . . " . -.....-. gılterenm l'UUl1 ve 
Cl>.IJ İıılihbaraı kaynalr.ların.ın ve 
~11ı.leri • ıııaliımata &öre lııgiliıı ;;;veJtill tarafından kat'iyeUe 
l'\ıYledııi;inize ı:öre, süpbeoiz doi. 
ı. •laıı bu i4aat fevkalade mü. 
Uoıdır. Bulgar hükiımeti, Bulı:a. 

::ıandak.i hava meydanlanııın 
._:ısı biıılere varan Almanlar 

alından qgaliııe ve bur~da 
Atııı an havacıları tarabndan ha. 
tuıı.ı..ıar yapılma.sına müsaade 
eıOtiştir. Demek ki Filo( hilkU.. 
IQelj ' 

19 
• tıpkt 1~14 aiustoswıdan 

,. ıs eylulüne kadar, ııeleflui.. 
ı,ın .l'•Plııi;ı ıtibi, iki yilzlü bir po. 
~ka takip etmektedir. Bir ta.. 
l'ııf t.ııı harbe kanşnuyarak bitıı. 
'-d ka!acat.uu, milli isteklerini 
, . eee barl§ yolile temin edece. 
C•oi ·· ı· k soy ıyerek herkesi aldatır. 
_;11 ıliter taraftan da Bulcar 
lisP~ları.oıa bir Alınan hava 

•u haline ıetirilmeslıı.i kabul 
•tını . li flır. Demek ki ilkbahar ge 
ıJ P le, Roınanyaılaki Alman or. 
._ıau harekete geçince, Bulgaris.. 
ti; 

0 da Almanya ile ber~ ber yü.. 
.l'~ktir 

ı.. llulgar hava üslerine Alman. 
1c..ı' 1n _cizlice yerle§1Deluinin ba§ 

Dıanası olamaz. 
lla Uulgar bükiımcti, Bulprlsta. 
li .Alnıa11 birlıklerinin ıirdikle. 
C 111 tekzip ettikleri halde, BuL 
llt•tanda sivil kıyııfeııe Alman 

llskcı·l · bul •rı undug· unu tek.ip et 
itte · 
ı,· nıı~ti, Bulgar mcb'u.slarından 

1.'• l.'tupun hükiımcle verJiı;ı is. 
••alı•·•--·. d h . ·-· t· ....... ırı e, ta mın etııgı_ 
•ıııız cib' .. · · d b ı llıeb, ı, tŞJn ıçın e u un:ıu 

te d ~·l~rın bazı haklı ftipbcle • 
., . li§IUkleriıun bir deJifj imiş. 
•ıac b ha •ııııar topraklarında ve 
li "•lar111 a bazı fÜpbeli fa. 
ıJ ~tler &örüldüıi:ü hakkında. 

B aberler de uılıııı< dtğifmiş . 
B 1 "'1• Bulıar cazeıcteriıı.in, 
1ı:ı. ı:arı.,taıuıı bitaraf kalacağı 
- kında verdigi müleaddit res 
... ı tr · ku Dıuıata rağmf'n Trakyada 
lu Vveu, bir Türk ordnswıun lıu 

nın••ı d liJ.i n an pirelenmelt'ri "e 
ltıaJ ht eder ı:ibi bir tavır takın.. 
lld arı, •ıılalılıyor lı.l Türkiyeyi 

11~1ınıya matuf imiş. 
tolı l, k~ndi hesabımıza, ban 
fııı llıkbın arkadaşlar1JDJ2 bilıl.. 
lıe 11

' llulı:aristandaa dalına ~tip. 
let •~ınıırı.; fakat Bulgar dev. 

rıcali · - . · lıar nııı verdıklerı tem.nal 
deı·~ı ıııda, Çörfil gibi elimizde 
bııı' ı{;. olınadıtı için, eıı n nik. 
'bi.r 

4 
•mal olauk Bulcaristanııı 

1111a11 işı::aliııe mukavemet 
[OevlUlll ' Wıcıi U) fada] 

Libyada Temizlme 
Harekah İlerliyor 

Rodos Adası 
Bombalandı 

Kahire, 10 (A.A.) - İngiliz 
tebliği: 

Libyatla, El·Agelia'ya kad.ar 
uzanan bölge dahilindeki temız. 
leme hareketi memnuniyet ve:
rıci bir §ekilde devam etmekte.. 
dir. 
Eritrede, !rlınalden ilerleyen kıt 
alarımtz Marsa - Taklai ile Ka. 
rorayı zaptetmişlerdir. Bu ara. 
da, Keren ~rafındaki düşman 
mevzilerini tazyike devam edi· 
yonız. 

Habeş-istanda, cenup Afrikası 
kıt'aları şimdi cenubi Habl!1;İS 
tanda Hopo bölgesi dahilinde 80 
kılometre ~rinliğinde düşman 
toprakları içine nüfuz ederek bir 
çok harp malzemesi ele geçır-

mişlerdir. . . 
Kahire, 10 (A.A.) - lngılia 

bava kuvvetleri tebliği: 
Rodos adasındaki Kalato ve 

Maritza hava meydanları İngi
liz bombardıman tayyarelPri ta
rafın<lan bombardıman edilmiş
tir Kalato<la yerde dağınık bır 
halde bulunan tayyareler üzeri
ne bombalar atılmış şiddetli bir 
infilak ve iki büvük yandın çı
ltanlmışhr. Bu taarruz düşman 
tayyareleri üzerine açılan bir 
mitralyöz ateşile tamamlanm~
tır. 

Ruzveltin 

Mümessili 

Hopkins 
Amerika ya 
avdet etti 
Müme«:sil vazifesi
ni sükunetle yaptı 
Londra, 10 (A.A.) - Bır ay-

c!anb,.rı Jngiltt>red~ bulunan ve 
Amerıkaya donın"k uzere bura· 
sıoı terkeden Hopkıns ınıııltere
nm harp gayretleri hakkında bır 
çok ş~ykr ö~r.em?ı~tır. Hopkı~ 
vaıifesıoı gurülrusuz brr şekıl 
de yapmıştır. Rooseveltın mn. 
messllı lngiltereyı- ııeldı~i ıa-

an vazıfcsınin Churcill !le dı· 
m il - 'ı.mek ğrr hükiımet Azası.. e gor.ı 

ld ~unu bizzat ~oylemıştır. 
o u,. 1 T 

B dar başka Hopk!ns ngı n: 
un il .. 

Başvekaletinde bazı giz muza· 
kerelerde bulunmu•tur. Gazete 
•a lıipleri kendisinı yemef!e davet 
ettikleri gibi Londta sığınakları. 
nı da müteaddıt defa gezdtrmış-
lerdir. Hopkıns ı<imdı, kendısiıu 
temsıl ettığ Roosevelte en mah· 
rem noktaları 3 varıncaya kadar 
fngilterenln vaziyeti hakkında 
izahat verecek ıı:r mevkide lı11-
Juıunaktadır 

Yunanlılar Yeniden 

Esir , Malzeme Aldı 

Ati nada 
Alt?!m verildi 

v 
Atina, 10 (A.A. )- Yunan res. 

ınl tebliği: 

Mahdut mahi~tte devriye ve 

topçu faaliyeti olmuştur. Yeni
den bir miktar esir alınmıştır. 

Yunan tayyareleri sekiz düş
man tayyaresi düşü=mıişlerdir. 
Bütün Yunan tayyareleri ü.sl~ 
ne dönmüşlerdir. 

Atinada Alarm Verildi 

Atina, 10 (A.A.) - B. B. C.: 
Dün biri saat 13,20 den 13.50 

ye kadar ve di;:ttı 20,15 ten saat 
21 15 e kadar olmak üzere ikı ha 
va' tehlikesi işareti verilmiştir. 

Yıınan Filontnun Batırdığı 
Gemiln 

Atine. 10 (A.A.) - Yunan bah 
riye nezareti Yunan filosunun 
son üç ay zarfında cem'an 35.000 
ton hacminde 3 İtalyan tahtelba. 
hirini ve müteaddit nakliye ge
milerinı batırdığı bild.rilmtl<te.. 
dir. 

B!itün Yunan muharhıleri ha
liha>ırda son derecede mükeın. 
mel bir haldedir. Akdeniz ve Ege 

denizındeki Yunan ticaret filosu 
pmdiye kadıır hiç bir zayıat ver
ml'<liğı gibi basara da uğrama. 

mıştır. 

Başvekilimiz 

Dün hava kurumu
nu teftiş ettiler 

Ankara, 10 (A.A.) - B~vekil 
Dr. Refık Saydam bugun Türk 
Hava Kurumu Genel merkezine 
gıderek bır bu.;uk s~at kadar tet. 
kiklerde bulunmuş ve Kurumun 
daha fa7Ja ınkişaf ettırilmek icap 
eden mesaisı hakkında Kurum 
Başkanı Erzurum Meb'usu Şük
rü Koçak'a emır ve dırektifler 
vermıştır. 

•- Şimdi size geniş harp sa 'ı· 
nesinin daha cıddi, ,&.!aha karan
lık ve daha tehlikel'l' taraflarını 
mevzu bahs edeceğim· 

Bulgaristanda V azfyet: 
Şuna emin olalım ki, harp 

yakında şiddeti artacak bir saf
haya girecektir. Hitlerin cürüm 
ortağı Mussolini onu Arnavutlu-

(Baş tarafı 4 üncü sayfaı'.a) 

Cenova 
Baskını 
nasıl yapıldı 

Müthiş baskın hak
kında yeni tafsilat 
Londra, 10 (A.A.) - Bahriye 

nezareti aşağıdaki tebli&i ne§
r~lıniştir: 

Ceııova körfezindeki İtalyan 
üslerine karşı yaptığımız hare. 
kit hakkında muı:aııs.aı maliunat 
ıelmıştir. 

Bu malilmat &~!eriyor ki, de. 
ai:ı ve bava bombardımııoı, bida. 
yette :uıınedildiğınden daha mu. 
vailakıyelli olmuştur. Amiral 
Somervillein kumanda11 altuıda. 
ki kuvvetlerimiz Renovn, (süva. 
ri Maeçigor), M'-laya (süvari 
Holland) tayyare ıremisi ve Sbe. 
ficleld (süvari Larcon) knıva.zö. 
rü ile onlara refakat eden baiif 
kuvvetlerden teşeklnil ecliyonlıa. 

Cenovada ve eivarmdaki aske. 
ri heduler bombarclım.u e4il. 
mi~ ve bombarclıınaıı esnasında 
300 tondan fazla obüı atıimıftır. 
şu aeticelcr mlipheda cıd.ilmit
tir. 

Aıısalıla el<!ktrlk makineleri 
fabrika•• ile yine AnsaUlo kaı.an 
fabrikaşı büyük hasara uğrıımıı 
ve büyük yangınlar sılırmıştır. 
Demir yoluna da .kuvvei mil.har. 
rike veron §chrin başlıca elek.. 
trik fabrikası ciddi hasara uğ. 
rııtılmış ve ateşe verilmiıtir. Ke.. 
za havudara, d~lara ve dahili 
Uman etrafındaki tesisata da mil 
tcaddit isabetler kaydolunmııt
tır. 

ula Aziz 
Öldürülm ·· ştür ! 

Bu tarihi hadiseye dair çok mühim vesaik 
ı Sultan Azizin intihar etmediğini gösteriyor 

Sultan Azizin kaptanı der;aaı mr-ıhur Kayaerili :\h
met Patanın oğlu <:.&lip ~natl tarafın~an vcrıleıı 

bu mühim eaikı yann neıreciıyoru:ı. 

-

licra ve İflas İşleri - Adalet İşlerinde Gaye - İstinaf 
1mahkemeleri - Temyizde sür'at - Kürtaj meselesi 

Bir Jıcaç gündenberl ~ehrimlz
de bulunan Adlıye Ve.kilimiıı: 
Feth. Okyar dun saat on beş 
buçukta adllyeye gelmiş, bir 
müddet İstanbul Muddeiumumi.. 
si Hikmet Onatla görüşerek İs
tanbul adliyesıne ait işler üze. 
rinde i•ahat almış, bir sene z~r
fında, çıkan işlere ait ..,Jan ista
tistıkleri tetkik etm•ş, icra reisile 
görüşerek icra işleri hakkında 
izahat almıştır, 

Vekil, bundan eonra, berabe
rinde hususi kalem müdürü Şa.. 
kir ve İstanbul Cumhuriyet Müd 
deiumumisi Hikmet Onat olduğu 
halde yukarı kata çıkarak, bütün 
ma~kemeler! birer birer gezmiş, 
hep.mıe girerek bakılmakta olan 
davaları dinlemiş, davalarını bi
tirmış olan mahlcemelere de gi. 
rerek hakimlerle görüşmüşıür. 

Fethi Okyar •dliyedekl teftiıleri e&nasmda 

Vekil kendisile görüşen mu. 
harririmizin muhtelif suallerine 
ı;u cevaplan vermiştir: 

- Mahkl'mclerin davaları na
ı;ıl çıkardıklarını ve işlerle ne 
şekilde ıneşgul olduklarını daha 
yakından bir defa daha görmek 
ü•ere bütün mahkemeleri bırer 
birer ~ezdim. Aynca, !stanl>ul 
mah!<emel~rinln bir sene zar!ın. 
da çıkardığı işlere dair istatistilıc
leri d~ gözden gccirdim. 

fında gördükleri işler daha ev· 
velki senelere nazaran daha fıu.. 
ladlr. Bütün gayemiz adaletin 
lüzuıruıuz sekteye ve tevakkufa 
uğramadan tabii cereyanını ta
kıp etmesidir. Hakimler de bu 
gaye uğrunda çal~maktadırlar. 
Bunu yakından bir defa daha 
görmekle çok memnun oldum. 

istinaf mahkemeleri ihdası 
hakındaki layiha elyevm Adliye 
Encümeninde bulunmaktadır. 

Bu mahkemelerin nerelerde ku. 
rulacağı ve İstanbulda da kuru
lup kurulmıyacağı hakkında şim 
diden bir şey söylemek doğru ol· 
maz. 

Bir lngiliz ga
zetesine göre 

Vişi ve İngiliz 
Dona ,ması 

Hitlerin tekrar pa-
zarlığa girişmesine 
müsaad_ etmiyecek 

Londra, l O(A.A.) - Müstakil 
Fransız aıansı bıldirıyor· 

İcra ve iflas ~lc.,nin şayanı 
mcmnun·yet bir şekilde ve kolny ı 
ç.Icmakta oMuğunu gördüm • 

Mahkemelerin 940 senesi zar. 
Temyi mı .. lıkemesmd ede iş- , 

[Devanu 4 iincü saytada] 
Daı'y :Maıl gazcte-ıi başmaka· 

lesinde Cörç:l,n nu•ku hak.ıtır:oa 
ıun! :ırı yazmaktadır 

lngiliz ıayyareleri 

1 Alman muh
ribini batırdı 

lngiltere üzerinde hava 
faaliyeti u oldu 

Bir İııı:iliz tayyare elifi tapu 

Londra, 10 (A.A.) - Diın Nor

veç sahill açıklarında bir düş. 

man muhribinin İngiliz hava 
kuvvetleri tarafından torpillen

diğı resmen bildlJ'ilmcl:tedir. 
Londra, 10 (A.A.) - İngiliıı: 

hava ve dahili emruyet nezaret. 
lcrının tebliği: 

!n~uere üzerinde d mıanın 
az faaliyeti olm~ur. Şarki İngll 

tere ıle Esseks ve merkeı Kont

luklarında ve İskoçyanın garbın 
da bazı yerlere bombalar ahl

:rnışsa öa a1 hasar vulrua gelmi§. 

lir. lıı.&anca zayiat ıa az.dır. 

r: . . 1 
lngiliz Romen · 
münasebutı 

kesildi 
fngilterenin Bükre, So
f areti menaupl:ın lstan

bula geliyor 
Bükreş, 10 (A.A.) - Ha. 

vııs ajansı bildiriyor: 
İngilterenin Bük.re' eL 

çisi Sir Reginald ı Haare 
bugün öğle üzeri General 
Aııtonescoya resmi bir no. 
ta vererek Büyük Britan. 
yanın Romanya ile siyasi 
münasebetleri kesik addet. 
tiiini bildirmiştir, 

Sir Reginahl bu&11n 
Köstence yolu ile İilanbu. 
la hareket etme•İ muhte. 
meldir. F.lçiye elli kadar 
İngiliz tebaası refakat ede. 
cektir. 

Islan bulun 
geş-il planı 

1 
Yazan: H.M. 

lstanbulwı yollan, meydan • 
1 

1 
!arı yapılıyor. Plıiıu var. lstan • 
bul ağaçlanıyor. Onwı p ·oı )uk. 

Acaba ııiçi11? 

Binalar, caddeleri ve meydan • 
lan yalıuz çıplak beton ve asfalt. 
tan bir btanbul, yedi tepe üze • 
rinde, yepyeni ve gıcır gıcır blı 

mankeıı pbi parlıyabilir. Fakat 
• kadar. 
Tıpka bir manken &ibi socnlc, 

çıplak ve çit, Keleş. btanbul DA!. 

fis •e kllfUr küfür a4;açlarına giy. 

melidir. lstaııbula ıreleıiye ağaç 
clikilıyor. e ataçları dilr.ih~ur7 
O da meçhuldür. 

llalbuki, 1.tanbulu baştaoba~ 
pm ağaçlarile, tllııyanıa bu ... 

.Bu nutuk tnı:ıfiz davasın;n 

parlak ve ımanlı bır müdafaası. 
dır ve harbi nen curetkiırane ha
reketlerlndcr. bırinı te0k:ı ed " 
Cenova bombardımanırdan bır 

kaç saat sonra ya;:ılımıştır 
Vıchy hıkıimetı ıle İngiliz fi

losu Hltlerin mütareke şart arı 
üzennde yeniden p z•rlıjla gi
~"';mesine müsaade etmiyecek. 
lerdır. 

Mare~al Petaın ile Amiral Dar 
knın şimali Afrık:ı_ •a kaçtıkla
rına dair bir Alman membaın. 
dan çekilen telı;raf Fransada a. 

• r•rşi cıkarmaı. rayr ıle yapılan 
bir te<;ebbüstı.i. Y.are al Petain 
mukavemPt !!it l;~e iflas edecek 
olan bi.:ti:n entrıkala rgıbi bu te
Fr-bhi;s dr boç;: fi"rnsi•ir. 

.BUGÜN 
iç aayfalanmızda -- -- --

Abidin DA VER v~ Niza. 
mettin Na:zifin maka.lele

r· n i bulacaks nız 
-7rl 

rı) 
ıüzcl oğ•çla• le be:ı;emck müm.. 
küı.dür. 

l'ni .. ersite a\'lmıuııu ıördü • 
nliz mü? 

Çam afaçlan buraya mueizen 
bir nef:oset vermiştir, Madem.ki 
İstanbul iklimi bu ağaçlar gü:ı;e. 
liul yaşatabıliyor, htanbulu ye. 
niden, l>ugiil' bir baya) kalını~ o. 
lan, hakiki lıir (Çamlıca) yap • 
ınak mümkündür. Çtinkü ~am, 
hem aı:açların en (Üzeli, bem yu 
kış ya1ı~an, hem ş~hlr havaşı 
için cn &ıhhi olaıııdır. 

Bele Takı.imıfo ağa~lana<alı 
aahara kat'iyyeıı ç~m ağaçları di 
kilmeJ;dl•. 

Çam hlyabanlan v çım ko. 
ruları i~indc bir Lıtımbul olabilir 
nıi? 

Yahut gellşl ıftzel bir İstanbul 
istemiyorsak, '•1.ir lıa:ıır yeni • 

c!.ea al:açlarurken, L.ta:ıbulun lair 
4e Yetil planı yapılın.ıutır. 
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J\ vustralya 
Başvekili 

~llrp çölündeki 
vustralya kıtaatı-

lıııt- ·1 . • d" ... evzı erını gez ı 

h~ 10 (A.A.) -Avustral
~ kil Merwen, şimdiki 
lliıı AVUst.ralya kuvvetleri-
tiııt llarp çölündeıl<i. ileri mevzile. 
~tl>nelr.lc meşguldür. Ken
~ denı~rı Avustralya 
~ anı Geneı-al Blamey re-
,. t etmektedir ..,e . 
~:iİ, bundan evvel Akde. 
~ ngiliz filosunun Başku 
ıı.ıı; ı Sir _Andrcv Cunnung
~ bırlıkte İskenderiye li.. 
~z • . bulunan Avustralya 
fiin Ctızitanılannı ı;ez.miş ve 
~m da general Vavel 
~ şerefine tertip edilen 
ı.ır. l>f kabulde hazır bulunmuş
ıı ııı17 Başvekili Hüseyin Sır 
~ Ingiliz büyük elçisi Sir 
~ıcı l.ampson, hür Fransızlar 
"ıt ge.nerat de Gaulle'ün orta 
~ ~ mümssili general Cot. 
ıı.... u resmi kabulde bulun
""fl&rdır. 

'(Unan Kralı 
~e,İ Z~erek -

dalyalar -.erdi 
lıQ.ı~ 10 (A.A.) - Atina alamı 
~ ~ ede bulunan hususi muhabir-
~ ~ıklarına söre Kralın cep

~ er; münasebetile ıöoteri· 
t." tezahüratı keUmelerle ifa. 

"1ıı.,.,llıelt mUmkün değildir. Kral ,.a
llıttııe ~aret etmıı. ,...rawann ıı
~ IO!k.aüe iğilmiş, topların ıülı:.. 
' illı: batta kadar plmifür. Bil
~ 1'raı madalyalar tevzi ettiil. 
~~e erbaşların S(jğüslerine ma
<ıııı.,l'a tak tıgı ve her oeferlnde 

<leıı<kkür ederim> diyerek 
~<lıııt zaman bu tezahürat -
~ bulrn.ue ve cyaşasın Krab 
~ l<.ratın cephede bulunduğunu 
4oı, ~!er tarafından Obri gölilı>
llloı'ftır, •tllt ııahılıne kadar ulaıtı-

ALMANLAR 
Danimarka filo 
sunu zaptetti 

T orpitolar talim l'emiai 
olarak kullanılacak 

Stokholm, 10 (A-A.) - Geçen 
hafta Almanların Danimarka 
denizaltılariyle torpidolanııa 
Vaz'ıyed ettikleri hakkında bir 
şayia dolaşmakta idi. 

Bugün Dagens Nyheter'in ver 
diğı bır ha '><'re gÖl"I! Çarşamba
dan itıbaren bu tı<>rpioolar Al
man bayrağını çekmekte ve AL 
man mürettebatın elinde bulun
maktadır. Bu t<ırpıdolar lalını 
geınısı olarak ve Baltık denizin
deki harek.atta ku1lanılacaklar
dır. 
Denızaltılanna vaz'ıyed etıne

nin bahi.I mezvuu olmadığını 1-

live eden ga:oe\e diyor l<i: 

t-ransada ihtıkô 
ra karşı tedbir 

Konulan hükümler 
hilafına hareket 
etmek yasaktır 
Vichy, 10 (A.A.) - İhtikira 

mani olmak için hükiımet derlıal 
taı.bik edilmek üzere yeni t.ed. 
birler a!mşıtır. 

Bundan böyle Ticaret ve Sanat 
odaların<la kaydı olmıyan veya 
eşya ve iaşe maddeleri slökları 
bulunduramıyacaklardır. 
Diğer taraftan ticaret ve sa

nat odalarında kaydı bulunan şa 
hıslar da kendi mesleklerine ait 
olmıyan eşya stok etmeleri keza 
yasaktır. 

Bu hükümler hil5.fında harı.
ket edenler şıctdetle cezalandın
lacaktır, 

Küçük Haberler 
Torpidoların miisadt'resı, AL 

man ~galının Wmul .. ıtıği şart
lara ılk ciddi nayeısızli.ktir. 
SkandinayYal.ılann vatanperver
lık hisleri .karşısında Almanlar * Londra, (A. F. 1.) Serbest 
Danimarkayı ıdare etmek husu- Fransa orduları zabitlerinden bi-
sunda gittilı.çe fazla müşl<iilita ri, Aimanyanın .Meııseeschmil 
maruz kalıV<>rlar. 110• tıpindeki en mükememl 

"" tayyaresinın planları harpten ev 

Musolı.nı· ı"tı"ba V"l bir Fransız fabrıkasından ça 
lınmlf olan cPotez 63· Fransu 

rını kay betti ~!:~ ::~tlih.;~ 
söylemişlır. 

Nevyorktaki İtal- * Londra: Amirallık dairesi· 
nin bir tebliğine göre, Al.mond 

yanlann fikirleri ve Arctic Traper balıkçı gemilı.-
Nevyork, 

11 
(AA.) _ ri batmı.ş ve ölenlerin en yakin 

akrabalarına haber verilmiştir 
Nevyork Timm jH"teaİ, 
Nevyorldaki haiyanların * Qunking: Çin makamlarının 
Avrupa harlıinia inkipfı bildirdiğine göre, Amiral Osunıi 
hakkında B*ler düşündiilı. ile Hontra.miral S~ayı ve diğer 
lerini tetkik ettiriyor ve eli.. 1 deniz subayını hamil bulunan 
yor iri: japon tayyaresini düşürdük.len 

.Nevyorktald İtalyanlar içın albay Yuandi ile kumanda 
nazarında Musolininin iti.. ettiği seyyaı kıt'a mü.Itafatlandı. 
barı hissedilir deruede diif nlmıştır. 
müştür. Yunan ve Afrika * Madrld: İtalya büyük elçisi 
harplerinden evvel mühim Legnio Romaya hareket etm~-
miktarlarda satılan Muso.. tir . 
!inini• resimleri, plakları, * Melbourne: Orta Şarkta bu 

JICDAM 

r-_GONON~ 
J SiY ASI ve ASKERi 
' iCMALi 
ÇÔRÇILlN IFŞAA Ti 

Yazan: M. K. 
İnırlHeN ~ Mister Cörwl 

enellı:l PM - *""" n aakeoi 
.-aziyell mülo.la lııR ..- -
Ua.b elli 

CirvD'la ..- aca1ı: bir - 1c1ı1-
1anan ba de.W ı•·=••m ıthlertndı9 
batanlae ı.ı- .... .- ... •1116-

- ıı.ıd& 
Alıeak Cirfll ..._..,._ :roal ..... 
~ Ahalannd&a b•lll+riıa 1111-
baasa Bulcarlolaa lıalılw>dMıtok .... 
blm lfş»b addedilecek lider ._ 
lemiotlr. 

Cör\ılle s6re. ıta.ıı,.. Bıdsar b.,._ 
metl.ııio munfallallle dlflerlDI r->
dkleu B~ari>ıaııa ıeoırmı.ıerdlr. 

Bull'ar tayyare meyda.nlan binlertııe 
Almanın lfp..IJ albndadJr. A1maD 
ordusunan Balnrts&an 7ola Ue ha.
rekdle balıuımaa ıem haınrlıklar 
7apılmı'jtır. 

Oörçil.o bu t«dlası doiT1I m.uT 
Bundan blr muddei evvel 15 BaJ

far Mebusunun Sobranyaya verdllt 
lslb:ah takrtrini batırbyınra o umu 
15 Bıılcar m•- clhl 1J!rtok Bııl
ıarm ve diier Ba.lkan mllleUeıfı 

erıı:an ıımWllİl'esinin dii41ütü tüpbe-
1e inanılmall: lazımdır. Eif'r Gospo
dlu Filo! Bıılpı- etün 1UD111D17eal
nl ve l<o1"'ularuu bllanfhk, AlbcD
lıık ma&lr...ıle a'"'laP AJıaan)an BaL 
carlstana dant etmı. ve Bor ıwı. 

rbı -- :r•rine l'•lirmef• nl
yetıenmı..- b9 lııliam .... ~ 
kına aeç't= 1 • al&6ili e&aeal'ı ta.
bildir. 

Cünkl c111er Ballı:aahlar ......ıe

kellerlnl .. ..........,.. aliolalaa -
Yan•nhtana afta4an ~ 
müsaade etmemrt kuwml ~ 
blllanuorlar. 

Balpr dOT!el aduDlan .. DCta 
J'I l'ÖS inlinde 1111mabdırlar ki ıar
n.re me1dew.lanaı, M'YlliUoeJ'tıl e
hemmbell balo lllllllltaluıJar 'ft s.1-
:ra 88kalllar1N N .. ı &'TilPiarm& alt 
ıaerbes' ika.met mahalleri addeder· 
le~ alaca.klan ne-Uoe ümit Ye riıd 

edilenden 9" llzak n bafb olaeall. 
buıiıa tedbbi•:inl al- k'Dıkir 
milletlerin vereeetı den heu.plarm 
Ja.nh,lıtuu ortaya koyaeattır. 

Bülüıt ba .. yla n iddialara nl
men bidl,..lerln IDlı:Jtalına lnl
ederelı: Bulcariıot.anın nJyellorl hak
kında daha ııimdidem kal"I bülı:üm
ler verilmemesi icap edi1or. 

Batta Bük~ hök6mett nndlndıl 
balanan incııı. soflrlnln ~ 
- Ram.en _., ... mönueb&Dm ke
ddli nl Rumen hbküıneUlle ftmlf'9 

kbllj; edip --- lawııt 
btılilnlenle bU•-

LİB YA HAREKATI: 
, lunan hava kuvvetleri başkuman L"b d k h k" ~-'- l 

S 
alçı büstleri artık maiaza.. 

ıa- .H' d' • , lana camekinl•rmda eti. ı ya a ı are ata wı.u· ge en 
'4& - ın ıçını rilmDyar. danı Sir Robert Brocke Popham haberler İngilu Jut'alarınm Trab 

~Ulh müzakereleri Belbourna gelmiştlı. Hava Ma- lua istikametinde harekete de-
n.ı.... it J Q d reşali burada Avwıtralyarun vam ettiklerinı göstermektedir. 

~-=~Yl, 10 (A.A.) _Neşredilen a yan l USU müdafaası meselesi hakında mü- Buradaki ilerı harekat tahminlı.-
.• ., •-~ zakerelerde bulunacaktır. hız! · Cı~i . """liğe göre Fransız Hin· --o-<>-- rin dışında bir a inkişaf et-

l!ı nl81 Ue s· da 
1 

Bir ayda ne kadar zayiat * Çunk-King: Kolombia raci. mekteolduğuna göre, İngiliz kıt-
1kı.. 

1 
ıam arasın yapı· yosu Çin koınu .. nıs· tlerı·nı·n mwı·· - alarının dün ve bugun·· B -• ~Gıı . 0 an sulh müzakerelerine -. e r m i t ınga ...... Jaııo Roma, 

10 
(A.A.) _ İtalyan wnu- takil bir ordu teşkil etmekte ol- den Trablusa doğru 200 kilomet-

~llıııı .... ~_hariciye nezaretinde mi karargahı tebl\t ediyor: duklarına ve bunlara karşı lıü.. reden fazla mesafe kat'etm~ ol-
' ......,,.eş ve bazı hususi me ı İJcincil<inundan 31 İkinclklnuna kumetin şiddetli tedbir alacağına malan ihtimalden \lZak değildir. 
~l\i.· etrafında nokta! nazar kadar Yunan cephesindeki İt.tl7ao dair şayialar harbıye nezaretınin General Vavelin tasavvuru ve 

.. llıde bul zayiatı: Ök'nler 219', :yaralılar 4712, sözcüsü tarafından tekzip edil- karan anlaşılır gibidir. General 
unm uştur. kayıplar 2639. ı.L ö mi•HP. Vavel, arazi ve ikmal noktasın-

<t.,.ıl Arnavulların Z87itac Jmı.r f, ,.. .,... İı.._n " l • -'·' k 1 •• Sözcü komünist kıt'alann •im dan mühim milşküli.t arzetmesl.. 
t . .. nazırının IOZ en ...,.,.ar 9, ayıp ar -· • "°lldr şarlı:t Afrikaclakl zayiat: öı...ıoır di Çin milli kuvvetlerinin ancak ne rağmen, her tehlikeyi göze a-

' a, 10 (A.A.) - Hiı>distan 54. yaralılıır 42, kayıplar 7. yüzde ikisini teşkil ettiklerini i.. !arak Trablusa yürümek ve ital-
C'~ .\ıııery ~itir ki: Şimali Afrikadaki 31 Ikinclklnuna !ive etmiştir. (A.A) yanları bütün Libyadan çıkarıp 

11tr::~aı V lln kadar alınan esamiye göre ölesılor atmak kararındadır. Trablusta 
~ ~ •ve hayret verici 51, ;yaralılar 77, .-:ayıplar 4-080. "'---dada __.:ttiri' .,_ İtalyanların artık mühim kuv-
ıı.~ ,._, n, daha gizli hazırlan· Donanmanın zay•aU: Ölenler 411, _.. ~~.. ıcm 
. ..,, -ıı bil ,....alılar 132, kayıplar ili. pilotlar vetleri bulunmamaktadır. 'bii 1 yiik muvaffakiyetle Tayyare ıruvveıteri zayiatı: O- Bu vaziyette azami bir ay için. 
li~e~ l'iik sürat ve azimle ne. ı.ır 65, yaralılar 111, lı:a7ıplar oM7. Glasgov, 10 (A.A.) - Kanada- de bütün Trablusgarbın işgali 
4eaudille~ bir seferin tarihte kay- ya talim görmek üzere gitm~ o. çok muhtemledir. 
~~ -~ıne fÜJ>he ederim. Vavel Barsolende tren lan İngiliz tayyarecilerinden bir Trablusgarbta İtalyanların mü 
~--cllliıı en bariz vasfı d-ı. kafile İngiltereye dönmüş ve dafaa hatları batı hududunda 
~ "'- h ~...., kazası Skocvanın bir limanında karaya Tunusa karsı hazırlanmşıtır. Bu 
~~'llldıı ıva kuvvetlerinin ara Madrid, (Stefani) Fuents çıkmıştır. Muntazam fasıli.larla itibarla şarktan ve sahilden ge-
lltı ttıııe llliikeımneı 1111rette ifbir- ıstasvonunda Madri.d • Barseloa baska tayyareci kafileleri de ge- hen hücuma karşı Trablusgarp 
'~ lerı 'ft aefere qtinık e.. bwıusi treni Cısp:urragosse lecektir. Bunlar anavatan lngi- şe!ıri tahkim edilmiş değildir. 
~~ bı~~ İngiliz lmparator.l_u batımda if1e1m bir otomalri8e !izlerinden başka Avustralva Burada kalan .\tir kıç tiimenli!ı: 
... --uıeı-~·- kıaımlartnm mu- çarparak içine ginnittir. Kazaya Se-yliıı, Malezya ve imparator.lu.'. İtalyan kuvveti ya teslim olacak 
~- 1llden müteşekkil olma.. ala sebebiyet vermiştır. Bir ölil. ğun diğer kwmlarından giden veya Trabluaı bırakıp gidecek· 
......____ .,. ııo kadar yaralı vardı- tayyarecilerden mürek.keptir. tir. 

----~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~ 

Bü7ik tuihi ..-n: 18 J 
8111tan Aziz Nasll Öldürüldü ? 1 

~ Yazan:M- Sami Karaye 

~~~~le ne demek isti- \ 
tı l lataıı ıç IUpbe yok kı, Rus. 
~ordu bulu kaptırmamak ~ 
L"<1i eiJ!!~ç İngılızler, Ruslan 
~. ltıiydı?ile İstanbula götünir. 
1-r<llgı~. 
ıtıa:.,~ttefikı olan RU8 
lııı,::"'Clııı:ı do kabul olunma
;_"<ll. lla .layı muğber G!muş. 
~'Ilı İınp tıa, hu bürüdettir ki, 

1 aııoıy0:•loru. Aleltsand.r ile 
tı f,L- n Tılsit ... ~ •·•-
,ı..""'Q kadar . mu ....... a ..... 
~ . gıtıneaine llebep 

~şl~ b~~en;z filOl!U Ammıli 
~ zeaada 

1 
alo harekata başladı. 

Ç! bllı a k Pa tuttu. Karaya 
~ ~a~ er doktü ve zaptetti. 

?adı. boğazıru tazyı.k ile 

'11.lı: Rlliıler ..., 
?!;-ııcıe' <\USiarın İstanbula 
~ etıneleriıı • 

den endişe ettiler.. Fakit, Rus. 
lan burada bırakarak Mısıra gı· 
d:ıp fııkenderiyeyı ışgal ettiler. 

İngilizlfl', fskenderıyeyi ışgal 
ettıkten sonra şelınn münakalit 
ve ıı1uvaredatını tahtı temme al 
mak içın N ılin mansabında bu
lu nan Reşıdı uıpıetmek üzere 
bın tki yuz lngilız askeri yolla· 

dılar. 
Reşit'te beş yüz Türk askeri 

vardı. 
Beş yın Türiı asken. ıngillz • 

lerın gelen kuvVelıni bır baskın 
hareketile tarumar ettı. Ve, Re. 
fide taı:alllit eden lngilu asker. 
leri mali voldular. 

1ngııizlerin bu Jıııreketi de göl. 
terı)ordu ki, fırsat Ouıunca Os.. 
manlı im para tıor luğu ara.zwni 
dı:ıgrudan doğruya ele ııeçirmek 
7ejiııe ~len idi. 

İngilizlerin öteden-beri dev • 
letı aliyyeyı himaye sadedınde 
yaptıkları harekat hem kendi 
menfaatlerı ıcabı ıdi. 

N apoly<>n Bonapartın M.wr 1&. 

tılasıncta Tiırklerle beraber ha. 
reket ed~n ve Tiırlı.leri hımaye 
etmek üzere Fransızlara karşı 
koyan İngilızıer, devlet.ı alıyye.. 
yi hımayeden zıyade Fransıı.Ja.. 
rın Mıs:nıa ~er leşınelerıne ına.. 

nı olmak ve Mısırı Fransı.zlann 
elınden kurt.arara.ıı. ken<iılerı sa. 
hip olmu idi. Nıtekım bu sıya.. 
ııel sonunda kendi kendı&ine ıe. 
cellı etti. 
ingUızl~ 1stanbu1 önünd.., 

kaçtıktan sonra Mı.sıra saldırma.. 
ları İngılu ıı.ıyasetının ana hal • 
!arını goste.nneğe kifi bir delil 

idi. 
yalnız, ŞUl'acıdtta zilıinlemni • 

zi kurcalayan bır nokta va.r<llr .. 
Fran ızlar ve iı:ıgılızler ıslahat 
taraftan oldukları halde ve biL 
ıı-a, lııgılizler, C);manlı hilldl.. 

metinin heyula §'!klinde yaşa • 
masına mümaşatkar olduğu 
halde neden devleti aliyyenin ec. 
zayi memalikinden olan yerlere 
yerl~mek surelıle iJılili alıdey. 
liyordu?. 

Bu noktanın kördüğümünü 
çozmek o kadar güç değıldir. 
lngilizler, Devletı aliyeyi ıslaha.. 
ta sevk ıle Avrupa ve Rusyaya 
karşı bır nevı tabiye siyaseti 
kullanıyorlardı. Ve bir yandan 
da ıslahat filuile dev letl aliyye. 
nın işlerıne müdahaleye yol tıuJ.. 
m~ oluyorlardl-

İngilterenın, devleti aliyyeyi 
ıslahata sevketmesi onwı tama. 
mile kuvvetlenmeai ve hakim 
ve kudretli bır devlet olmasl de. 
ğildi. 

İngilııler biliyorlardı kJ, dev. 
letı ahvye kuvvetlenmiş olursa 
en evvelA Hindıstan yolunu ke. 
seoek o, lurdu. Ayni zamanda 
ôlemı .islAm uzerinde müessır o. 
!ara ingHizlerin pr.k yolunu. 

SAYFA-3 

( DÜNYA MESELELERi ) rnEDi 
Alman yanın 
Aklı varsa .. 

Balkanlara değil 
Britanyaya saldırsın 

Yazan: Niz•mettia Nu:if 

İnciliz ... DW- haJ;rma 
nuıa çıktıkları aDz dnnheri Al. 
man:raaıa - 711par paı meralı 
edenler mlmamıttu fÜplMeiL. 
Halli çoğalm•pır ııaaırım. Zinı 
Almaayada.D ber f81 loek' rıbL 

lir, fakat mibveria -
kurtarınıya pıl•ımımag bekle. 
oemez. 

İtalyllll ordularının YuaaııİL 
tana tecavüz ettikleri andan iti. 
haren Almanyanuı kendini 
harpten uzaklaştırmalı: istediği. 
ni sananlar olmuştur. Anıma, 
bunların, aAcak, Bitler diyarın. 
daki zahiri hareketsizliğe ha. 
karllk aldanmış oldukla.r.nı ka.. 
bul etmek doğru olur. Zaman, 
Almanyanuı mutlaka bir tara. 
fa •aldıracaiuıı iddia ebnit o. 
!anlara hak verecektir. 

Eh nereye saldıracak bu AL 
m.anya? 

Biz bu sütunda, sıram aeldik. 
çe, bu suale cenplar aramak. 
tan usaıımadığımw gös terdi.iL. 
Fakat bu sefer, Almaıı:ranuı ne 
tarafa saldıracağını tahmine ça. 
lıpnı:racatız. Bu devletin ne ta. 
rafa saldırmakla doğru hareket 
etmif olacaiını, yin.i kendi men 
faatine u:rıun bir harekette bu.. 
lunmuı sayılaca~ıııı izah edece. 

lia. 
Deniliyor ki: 
•Almanya, Avrupanın orta. 

sında, garbuıda, şimalinde ve 
Romanyada elde ettiği hakim 
mevkii kuvvetlendirmek içi• 
Balkanları tamamile nüfuzu aL 
tına almak taı;avvurundadır.Bu 
nwı için,Romanyaya durmadaa 
asker yığmakta ve bir taraftan 
da Bulgaristanı ve Yugoslavya. 
)'l kendine celbeinıiye çalışmak 
tadır. Eğer Bulgaristan ve Yu. 
goslavya Alman tekliflerinin 
parlaklığına kapılarak yahut Al 
man ordularının mukadder ta. 
arruzlarmdan tedehhü~ ed~rek 
talilerini Be-rline bağlarlarsa Al 
maa Urp mekanİsmUI derhal 
ııeçeeek, Gamah Haç ooluiu E. 
ıe ve Adriyatik luyılaruıda ala. 
caktır. Böyle olmadığı takdirde 
Almanya ya Yugoslavyaya ya 
Bulcaristana yahut ikisine bir. 
dea uldıraeak ve yine çok klSll 
bir samanda Yunanistan Al. 
man çizmeleri tarafından çij. 
neaeeektir ... ilah.• 

Avrupa lnt'aıuna ve barbia 
inkişaf seyrine bakılmca bu ri. 
va:retlerin tahakkuku bizi an.. 
cak tö:rle lıir tqb.i.se ırilrükli:re. 
bilir: 
Şu Ahnanyaya hükmeden 

Berlin, zekiıdaa mahnmı bir 
metropoldür .• 

EveL Faneolelia ki lıu riva. 
Jetler doirD çıktı ve Abiıanya 
hudutlarında bulunduiu iki Bal 
kan devletine biroletl aaldırch. 
Ejiu bu ild devlet, :rbl Bnlga. 
ristan ve Yupslavya mukave. 
mele karar verirlene kendile. 
rine iltihak etmesi m11kaddtt 
bir k1J1ım Yuna• nnetleri ile 
birlikte Almany•Jl Epye nlafe 
tıracak yollan bpqahillrler. 

Yahut fanetlellın ki Bulp. 
rlstanı um lıir lııltanfhla talı.. 
ır1Jı: eılerek Ahaaa711 mhferil 

bm amile katederdi. 
Devleti ali)'yenin .ıahal ile 

eski azamet ve şevketini elde et. 
mesi yüzde yiU Ruslardan ziya. 
de İngiltcrenin aleyhine olurdu. 

Hal böyle iken İngilizlerin iL 

lahat namı altında Osmanlı de-.. 
leti üzerinde müessir olmalan 
ve onu bu bapta himayeleri ha, 
hikalten ve samim.iyet1en ziya • 
de bir blöf siyaseti idi Yani, ha. 
yuli. yaşatmak ve bu heyulayı 
ıslahatı idare siyasetile Avrııp&. 
ya ve Rusyaya karşı mümkün 
olduğu kadar tutmak .. Ve, fır • 
sat d~kçe en mühim sev.kül.. 
ceyş nokalarmı başkalarının e • 
lıne düşürmemek kendi zapW • 
mekti . 

İşte, İngilizlerin Mısır frzerbıe 
hareketleıı buna en büyük de • 
lildt. Evvelce, Napofyona karşı 
devleti aliyyeyl hıınaye tarzında 
hareketlerinm şimdi abıni yap.. 
malan da yine bu siyasethı bir 
nev'i diğeri idi (Daha vıır) 

o ..... Mtta Belpristaala 
y.,_Jnya -,,el Yermİf olsalar 
bile, hıtti Bıdpr n bir kıs1111 
~a lnınetleri de lltihıılı 
etmiıı Dlsalar IWe bizim enınL 
yet aııhamızdaa ıeçilebileeejl. 
ni akıl kalnd etmea. Bis adam. 
da kol kaıııul blrakma:rız. Böyle 
ltir .luırebt ı-ıladı -, tarih 
ıleraluıp Almaa:rama taı.ııt.ı 
... ,.... lıağdaf kurup qrişerU 
okWIU)'a baflar. Sıra Melı.. 
metl.ia konıışmasına geline bia... 
den alınacak ce"8p bir • ..., L 
leyhi tür""Uıı. dur. 

Halbuki bu Alman711 Balkan. 
farda kendisine asgari bir mu. 
vaffakiyet dahi temin edemiye. 
cek olan zayiatın onda birini 
ı:öze alacak olursa Britanya a. 
dalarına muvaUakiyetli yahut 
m~.-affakiyetsiz bir ihraç yapa. 
bılır. Alınan genel kurmayını 
İngiliz ordııınınu Türlı: onlusa 
ile mukayesede batisız bir ka. 
rar verebilecek derecede zeld 
addetmemek hakkımız değildir. 
Almanların Balkanlarıı inme. 

si harbi bitirir mi? Bitirmez 
şüphesiz. Alman:ranuı karş11m. 
da yine bir İngiltere kalır ve b• 
sefer, bütün hayatiyetini ~
betmiş bir Almanya, Britanya 
ııdalarını zaptetmek ıliivasila 
karşılaşır. 

İlkbahar yaklaşırken yapı.. 
lan bu ia .siy ede bakim olan u. 
dece akıl •·e mantıktır. 

A keri miiteha...,;ııı oldukları.. 

nı iddia edenler İngiliz adalan. 
na ihraç yap•lamıyacağını telı:. 

rar edcrlerı<en Bcrline, Balkan. 
!arı, kolay avlanır bir ~ gibi 
gl'5termek halasında bnlunu. 
yor\ ar. Biz, TürlUyenin emniyet 
sahasına girmrk teşebbüsünü, 
Almanya için, Britanya adata.. 
rına sald>rmaktan çok daha kor 
kunç bulanlardanız. 

Eğri kapıl 
Düaldl akfamda Etrikapı.n.uı 

tanzim ._ imar edileceiiuden. 
~-ada lıir bahçe ve bir a~a~l..ık 
vucude &etirileceiinden bahse • 
diliyordu. -

İatanlıulda ~k kiti bütün kap1 
lan bilmez Meeeliı Edirnekap&. 
daa, Topkapıdan her&iln yüz • 
leree laatta baJaar ve :ru mev • 
simleripde laialerce iuaa &irer, 
çıkar da Eiribpıdan, yirmi dört 
uatte, topu topu lıirkaç ya kifi 
,.. &eser. 1a l"ÇlDell. 

Diyettke.iniz ki: 
- Acaba niçin, yoba 1tu ka. 

,. eiri olduia içiıı. mi oradu 
~k kişi seçmiyor? 
Hayır! Bura51, öteki kapılar 

cibi, pek yol ııirağı değildir d• 
oaun için... Eğer bu kapı.n.uı 

dq tarafı. aii7lenildiği gibi Te. 
kirsanıyına doÇu tanzim 've i. 
mar edilerek oralanla bahçeler 
apçlıklar -7dana getirilecek 
olursa o zaman burası büsbütüa 
başkalaşır, bir pm•nl•r mai .. 
re yeri ikea - zamanlarda pelı 
külüstürlqmif. pek gözden düş. 
müş, but ayak talumlarmdan 
başka kim!ICniıı Dğramaılığı eski 
mUSU' tarlası da yeniden can}•n 

ıııış olur ki bu ııahanıa itim yu.. 
karIS1ndaki Edinekapı • Topka. 
pı asfalb da ı.an:ra kadar uzalı. 
!atak o11llllll EÇikapı dıfarıaı 

ddden pek fİrİD bir hale cirer; 
bugiinldi o harabatilik, 1SSIZlık. 
tan lmrtulnr ve yaz günleri, 
tehrin ea yalma, umz havadu 
bir gezinti Jtıri halini alır. 

Oaman Cemal KaysJı 

halyaya ihracat 
_Türk • 1 taly an kliri.ng an laf , 
ması mer'iy"tten kalktıktan oon.. 
ra karşılıklı ticaretin mal ve ak. 
roditn usulüne gi.ıre cereyan et. 
mesi icabediyordu. Haıt-' aldığı. 
mıza göre ltalyaya bugünlerde 

bühinı nıiktanla koyun ve keçi 
derisi verilecek muluıbıl.inde 
manifatura ithal edil~. 

( POLiS VE MAHKE~ELER) 
Genel evden dost tutmak isti 
yenkonservatuar müdavimi! 
Şimdi, elinde tabanca ile Nazmiyeyi ko· 
valayıp yaralamasının hesabını veriyor 
Zilıada Öjeninin anıwni eviıı.. 

de Nazmiyeyi öldürmek kastile 
tabanca ile yaralamaktan suçlu 
kundura bo:rac:ısı Alinin muba. 
kemeaiae birinei aju eeu mah. 
kemsinde diia bakıtmııtır. Davn 
evrakına göre, lıoyaeı Ali, Naz.. 

ıniyeye işk olmllf, kemlllUl da 
heveskiır olduğu için, koııserva. 
tuvara devama başlamış, Naz.. 
miyeye aşkını ilin etmiıı, Naz.. 
ıniye Aliye yüz vermemiştir. 

Bir &iin, Ali, Zlbada Alinin 
kahvesinde otumrkea Nazmiye 
lahveııia öııliııden geçmiş, Ali 
d.pn çılup yanına &ita:ıif: 

- Beaia .. ._ elaeak -

Tam Ayyaş 
Eğer içmeseymiş pal 
toyu çalmıyacakmış 

Sirkeci iatamyonunda ha-1 
Ziya.ın palteısama ça1.ua Mala. 
mut Yetil yakalaınlf, dtln Sal. 
tanalıımet lıirilıci Sllila eesa mal&, 

keme&inde muhakemesine bq. 
ıa..u.m. 

Yeşil ma•k=eıle pı..ı.n sö 
lemİftir. ~ 

- Ben İfİ. iateyerek yapma. 
dua. İçkiye fazla d011dlaümdiir. 
Sık sı.k içerim. İçiıı.ce da badim.. 
dea &eçerim.. ... yapt>iımı, biL 
aem; aklım lıefondan jiıler, O 
Kiiıa ıie aerboştıun. Polto:rn alqı 
kulübeme ptilrmilşüm. Ertsi 
&Ün ayılmca &ötiiriip po1iae veır. 
meyi dütünclüm. Piş.ınan o1ın,... 
tum. Ama, Bu a:rıkhtım UZ1lll 

siirıaedı. Tekrar içmiye başla. 
dun. İçdiktea aonra da düşiin. 
dıinı; Palto kıalöbede lı:alırııa, 
lıen derbeder lıir •damım belld 

' bir" i gelip çalar. Paltoya ya. 
uk olur! dedim. Götürilp altı iL 
EQ'a ...... lliv IQ'ık olaa.Jdı:m 

ı 

ıun? ıieoıİjtir. Nazmiye bDDa ra. 
u olma)·mca Ali tabanc••ın• çek 
lllİ!io kadın koşmıya başlamış, Ali 
kovalllJllllt Nazmiye Öjeninin e. 
vine &irip üat kattaki od•s•n• 
~· Ali de arka&mdaa odaya 
eırm14 ve iki el ııiliılı abrufbr. 
Kurşualardan biri NU...i:re:re 
isabet etq NumQ<e Jarala.u.. 
mıştır . 

DiiD Alinin lif tane müdafaa 
ıahidi dinleıailmit, bunlar, Naz.. 
miyeniıı daima Al:re musalla& 
Dlduiunu, paruıaı :rediCini söy. 
lemitJerdir. Gelmi:rea dlj;er hU 
müdafaa phidiııin celbi ifiD ma. 
hakeme bqb süıııe ~ 
tır. 

POLiS 
Se,r•zıtt.ki Jangm 

BeJıuıtta Tavp.ntaı•da Ka. 
~uhaııwn sokatıada Ziyaya 
alt ııi,......_ nin liat btındald 
soba bonılaruwı Jaznıasile tavu 
tutıqmq ve J•ııcın çıkmış. üa 
kat yandıiı halde, yetişen itfaiye 
tarahndan llilndtlrllhnllştür. 

• Galatalla Ymıieami civarın. 
lla Kereateei Fuıl ubjında 
Allıert Nl7ec-ua Z8 aumaralı 
- Mpesıın ... O.t katuıdu 
FllllCDI çılım.ış, üst kat lı.ısmea 
yanılıktaa ._.. itfaiye tarafın.. 
dan ııöndüriilBril§tiir. 

• Feriköyilade Lalaşalıiıı se, 

kağında tı numaralı evde oturaa 
Abdull.alıııo odasında :ranan ,.... 

b~ kurumları tutuşmUf, it. 
fai:re tarafıadan etrafa sira) etL 
ne meydaa verilmeden söndü. 
rülmüştür. 

bu işi yapmavlını 
Bundan sonra, mahkeme, Mab 

mat Yeşilia tevkifine ka 
veroıİjtir. r ar 



SAY.FA - 4 

Çörçilin ifşaatı 
(Ba§ tarafı 1 ind aayfada] 

la atan dar~rin tesiri altında 
ullanıy«. Fak.at na%iler Maca· 
mtanı yuttuktan ve Romanyada 
tüyler iirpertici dahili ihtilaflar 
p1ıardıkun sonra Karadeni.ze in
~ bulunuyorlar. Romanyada 
nı~azzam bir Alman ordusu ve 
hava kuvwti vücude getirilmek
tedir. Naziler dişlerini daha şiın. 
dideıa Bulgamtana da geçirmi.r 
lerdir. Bunun, Bulgar hüküme
tinin nıuvafakatile vuku buldu
ğunu farzetmemh JAzımdır. Bu. 
gün p.yyare meydanları sayısı 

l>inleft varan Alınan müstahde
mininin işgali altındadır. Bu da 
Alınan bava kuvvetlerinin Bul
garistandan kalkarak harekete 
geçmelerini mümkün kılmak i
çindir. Bulgaristan.da ve Bulga. 
ristan yolu ile Alman kıt'alan
nın harekette bulunması için 
bir ~k hazırlıklar yapılmıştır. 
Ve belki de şu anda bu ileri ha
reketi başlamış bulunmaktadır. 

Fakat Türkiyede hazır bekli
yen kuvvetleri altetmek için bun 
elan çok daha fazla hazırlanma. 
lan lhımdır. 

BaUccmlClt" Birlik OluTscı.. 
Bittabi eber bU1ün Balkan mil 

letleri ,birlik olurlarsa ve İngil
tere ve Türkiye tarafından yar
dun ıörerek birlikte hareket e
derlerse Avrupanın cenubu şar
kisinde bunları ~nmeğe kafi 
mıktarda Alman ordu ve hava 
kuvvetleri ıoplanabilinciye ka
dar bır çok aylar geçecek ve bu 
aylar zarfında bir ~k feyler o
labilecektir. Amerikan yardımı 
müssir oldukça, hava kuvvetle. 
rirniz fazlalaştıkça, bitler iyi si. 
lihlaruruş bır mıllet oldukça ve 
ıarktaki ordularımızın kuvveti 
büyüdükçe, muhakak ki bir çok 
feV olacaktır. 
Eğer cenubu şarki memleket· 

lerı kendilerının teker teker par
calanmasına müsaade ederlerse. 
bu memleketlerin Danimarka -
nın, Hollandanın ve Belçikanın 
akıbetine uğrıyacaklan muhak. 
kaktır ve o vakit hiç kimse, kur
tuluş saatinin çalma.sına kadar 
ne 'kadar zaman geçe<:eğini söy
liyernez. 

Pek iyi hatırlıyorum: Geçen 
harp eanasında 1915 Temmuzun
da ıdi. O ı.a:man Bulgaristanın 

fena bir yola sapmakta olduğunu 
görmeğe başladık. O zaman. 
Lloyd George. Bonar Lav, Sirfe 
Smith ve ben Bulgar elçisini ye. 
meğe davet ederek Bulgar Kralı 
Ferdinand'ın kaybedecek tarafa 
geçmekle ne büyük delilik yap
tJğını kendisıne izah ettik. Bu, 
bir şeye yaramadı. Zavallı adam 
bize inanmadı, veyahut buna 
hük\lmetıni inandıramadı. Bu
nun ıizerine, Bulgaristan, köylü 
halkının arzulan ve büttln men
faatlcn hilfıfına olarak Kaiserin 
tarafına geçti ve zafer kazandığı 
zaman, bazı aksamını kaybetti ve 
cezasını çekti. Bulgaristanın ay. 
nl hatayı yapmıyacağını ümit -
derim. Eğer aynı hatayı yaparsa 
30 senede üçüncü defa <>larak 
Bulgar mileLi lüzumsuz ve fela
ketli bir harbe aürüldemniş ola
caktır.• 
1ngıliz Ba~eldll, bundan 90nra 

Akdeniz harekatından, Ameri • 
kan yardımından ve nihayet Al
ınanyanın Britanya adalarını is
tiliya mecbur kalabileceğinden 
bahsetmiş, sözlerine §Öyle devam 
e1miqtlr: 

.,_ General Dill'in dediği ve 
benim geçen sene kaydettiğim 
noktayı bir kere daha tebarüz 
ettirmeliyim. Hitlcrin harbi ka
zanması içın İngiltereyi mahvet.. 

Bir iddia bir fiil 
(Bq tarafı 2 inci U7fada) 

k.arpmda alikasız blamaz. Fa. 
kat i§te orada çıkan yeni bir ni. 
rıaı ne Amerika ve ne İngiltere. 
fi brı§tırmaia lüzum törmek. 
lizin Japonya halletmek cesa • 
retini ve kabiliyetini göstermek. 
tedir. Babu.sus ki bu ihtilafta ta. 
raflardan biri Asyab değil Av. 
rupalıdır. Hem de Avrupanm en 
oevkefil devletlerinden biri 
Fransa, o Fransa ki Amerikanın 
yeni Vişi sefirita.rahndan mut. 
tasıl takviye ve teşvik ~ilmek 
istenmektedir, 

Japonya Uzakşarkta, Alryada, 
hayat uham değil gı'bi ha. 
valide çizdiği plan dairesin. 
de hareket etmekte devam edi • 
yor. İddiasını bu son hr.reketle 
de filiyata istinat ettiriyor. Çine 
karşı politikasında Vaşingtonun 
bütün feryat ve feveranlarına 
rağmen devam ediyor. Ve işin 
garibi daha ileri giderek kendisi 
böylece bu kadar muazzam lok. 
malan yutmağn çalışırken sulh 
ve sükün sözlerini terketmiyor 
ve Faraza Amerika İngiltereye 
yardıma gidecek olursa bunun 
elim aLbeiler doğı.S'acağıru söy. 
lemeğe kadar ileri gidiyor. Av. 
J'Upada, .ADyada, Amerikada her 
tarafta görüldü ve sa-bit oldu ki 
devletler politikalarının icap et. 
tirdiği ordulara malik olmalı • 
dırlar. 

Hüseyin Şükrü BABAN 

Bulgaristan 
[Baş makaleden devam] 

etnıiyecegi, yalnız bir protesto 
ile iktl!a edeceği, fakat sonra 
tedricen Almanlarla işbirliği ya. 
pacagı kanaatiııde idik. 

Bulgaristanın Almanya ile 
giztıdeo giz.lıye işbirlığıni yap. 
makLa olması, biıı yıldıracak bır 
ıey dcğıldir. Türkiyeyi idare 
edenler, aylardanberi bu ihti. 
anali göz. önünde bulundurnıu~ 
ve icabeden tedbirleri almışlar. 
dır. Turk ordusu Trakyada sılab 
ve vazife başındadır. Tecavüz 
kimden gelır.ice gelsin, yurdu 
müdafaa edecektir. Ve bu ordu. 
nuo, yaln12. bugün Trakyada bu. 
lunan tuıııcnlcrdcn ibaret olma. 
dığını da unutmamak lazımdır. 
Eğer tecavüz Tiırkiyeye değil 

de, Yunanistana tevcih edilirse, 
müttcfiklerimi:r.le beraber, ne 
yapacağımızı ve ne yapmak la. 
zım geldiğini de, devleti, tedbir, 
basiret \'e metanetle idare eden 
büyüklerimiz, bilirler. Milli Şe. 
limiz lsmet İnönü, işaret edince 
o vuilcmizi de yapmıza ha.u.. 
m. 

Bulgar komşularımız, talileri 
ni bir defa daha Almauyanın ta. 
liine bağlamakta serbesttirler; 
yalnız işin sonunu iyi hesapla. 
maları01 kendilerine halisane 
tavsiye ederiz. Dabropolyayı 
ve 1918 eyIUlünii unutmamak ge. 
ccktir. Biz:im .. e,•dcki pazar çar. 
fi)'• uymaz> ata sözillü Bulgar 
dostlarımız da bilirler. 

mesi lazımdır. 
Hitler, Balkan devletlerine 

tahripler saçabilir, Rusyadan 
büyük eyaletler koparabilir, hat 
ta Hindistan kapılarına kadar 
gidebilir, naletıni Avrunada ve 
Asyada daha uzaklara her yere 
seçebilir, fakat bütün bunlarla 
mukadderatuwı önüne geçe.ml
yecektir. 

Sahibi: E. t Z Z E T Nep-l7ai 
Dırektörü: t'cvdet Karabll&'la 

B;u;Jldıiı yer: .Son Tclınb llıb&bauı 

EDEBi ROMAN: 90 ......__ __ .. _ ... --
Ç 0 BAN YILDIZI 

Yasanı Mahmu! YESARi 

Ma~klenin konağa yerleştiği nız bırakmamak için geldiği unu 
günden sonra, Numıu kaplan da tuluvcrmiş, o, mütehakkim bir 
ziyaretlerini .sıklaştırmıştı. Sa- kahya kadın tavn ta:kmmıştı. 
bah, akpm. vakitli vakitsiz, kah Sadiye bu halinden memnun 
ayak üzeri uğruyor kah saatler- du, geceleri yatağa ~irdikten son 
ce oturuyor, hatta ye.uıeğe kaldı- ra Macide, ayı postunun üzerine 
lı da oluyordu. oturuyor, sıgarasmm dumanlan 

Veli Bey, hala basta idi. Nu- m savurarak, gözlerini süze sü-
rnan kaptanın her gelişinde Sa- ze ona, hakikat olduğunu bıı; bir 
diye, onu sı.:ıru~·or, ve hep ayni yeminle temin ederek hikayeler 
cevabı alıyordu. Sadiye, yavaş anlatıyordu . 
ya\•aş Veli Beyden ümidini kes - İki sene sonra, enkazcı • 
meğe başlamıştı. Hani i.stiğlal- ya satılacağına şimdiden işi te -
dan kurt3rmak, fazla sıkıştıran mizleyivermell. Bizim tellal Sim 
alacaklıları nağzım kapamak i. pata havale ederiz. O; yapar, ya. 
çin yalıyı ucuz, pahalı demeyip kıştırır. Siz hiç üzülmeden, uğ-
liiratle salmak, bir z.aruret hali- ra.şmadan, Deflc.>J"haneye gider, 
ni almıştı. Numan kaptan da bu- b!r takrir verı~ıniz, 0 kadar .•• 
na laraftardı: Sadıye, derhal razı olmuştu: 
Burhan Şevkete bakmak, Sadiye - Aman, kaça satılırsa satıl. 
&Oluığa çıktlğı zamanlar evi yal- llJl. Borçtan kurtulaylDl da biraz 

ÖLÜM 
Sudunı izamdaıı Mısır mol • 

lası ~hum Bereket zade Cema 
ledd1n Beyin haremi, Kadık~y 
Halkevi reisi retll5a1?1 Vecih .Be. 
reketoğlunun validesi ve Anka. 
ra .Belediye ilrtısat müdürü Fa. 
Ün Selenin kayınvalidesi Bayan 
İSMET BEREKETOOLU 

mat etmi§tir. Cenazesi 11 şubet 
salı ,günü saat 13 de Kadıköy 
Mühürdar cadesi 67 numarah e. 
vinden .kaldmlarırlc Karacaah • 
metteki aile kabr.ıstaıuna defne. 
dile<: ek tir. 

Lıtanbulda Süleymaniyede El. 
maruf caddesinde 15 N o. da iken 
balen ikametgahı meçhul Ziraat 
bankası Lüleburgaz ajansı sabik 
mukayyidi Mustafa Necatiye. 

İstanbul üçüncü iıera memur. 
luğundan: 

Türkiye cumhuriyeti Ziraal 
Bankası tarafından dairemıı:e 

berayi in!az tevdi edilip 94-0/ 
4ı34-0 numara taht.nda dosya kil. 
pt olunan ve İstanbul asliye 
dördüncü hukuk mahkemesin • 
dan sadir olan 9/9/949 tarih ve 
39/161 numaralı ilamla mahkü. 
munbih (1355,50) liranın 6/4/939 
tarihinden itibaren yüzde 5 faiz, 
40 lira ücreti vekalet ve 5683,30 
kuruş mahkeme masrafı ve sair 
takip masraflarile bırlikte tah • 
&ili istenmiş ve yukarıdaki ad • 
resiniıe gönderilen icra emri ika. 
met.g~ın.zuı meçhuliyeti hase. 
bile bila tebliğ iade olunduğwı • 
dan 1stanbul icra hakimliğince 
bir ay müddetle ilanen tebligat 
icrasına karar verilmıştir. 
MahkCırnunbihi maa masarif 

ve faiz vP. ücreti vekalet tarihi 
ilandan itibaren bir ay zarfında 
ödemeniz veyahut 74 üncü mad. 
de mucıbince mal beyanında bu. 
lunmanız tetkik merciinden ve. 
ya temyiz yahut iadei muhake • 
me yolile ait olduğu mahkeme • 
den icran n geri bırakılmasına 

dair bir karar getirmeniz lazım. 
dır. Aksi halde hakınızda cebri 
k:ra yapılacağı ve mal beyanında 
bulunmazsanız hapisle tazyik o. 
lunacağınız ve hakikate muhalif 
beyanda bulunursanız hapis ile 
cezaland.rılacağınrz icra emri 
makamına kaim olmak üzere i-
lan olunur. (2687) 

Be§ikta~ Sulh Mahkemesi Ba§ 
katipliğinden: 
Anuş ile Fatmanın şayıan mu

tasarrıf olup kabıli taksım oL 
mamasından dolayı şuyuun iza
lesı zımnında umum arasında sa. 
tılmasına mahkemece karar ve
rilen 'fopkapıda Beya11t ağa ma
hallesınin Yoğurthane wkağında 
13 numaralı bahçede ahşap ev 
memuriyetirni1ce açık arttırma
ya çıkarılmış olup şartnlimesi 
8/2/9-11 tarihinde divanhaneye 
talık edilmiştir. Bırinci arttırma 
sı 4/3/941 tarihine müsad!f Salı 
günü saat 14 ten 16 ya kadar ya. 
pılacaktır. Arttırmaya iştirak i
çin yüzde yedi buçuk teminat 
akçası vermek veya milli bir 
bankanın kefalet mektubunu ib
raz etmek mecburidir. Satış pe
şin para ile satılacaktır. Tapu 
hal'Cı ve 20 eenelik evkaf taviz 
bedeli ve belediye Tesml müşte.. 
risine aittir. Arttııma bedeli 
muhammen kıymetin yüzde yedi 
buçuğunu bulduğu takdirde iha
lesi yapılacaktır. Aksi halde en 
IOn arttuanın taahhüdü baki 
kalmak üzere arttırma 10 gün 
daha temdit edilerek H/3/941 
tarihine müsad!f Cuma günü ay
ni saatte en çok arttırana ihale. 
yi kat'iyesi yapılacaktır. 
Kıymeti muhammenesl, tama. 

fernhlaynyım.. Pek bunaldım.. 
Macide hanım da bu fikri ma

kul buluyordu: 
- Elbette hanımcığım ... Kos.. 

koca konağın idaresi kolay mı!. 
Ben sizin yerinizde olsam, ko -
nağı da satarım, şöyle konak 
yavrusu, küciirek bir eve çıka. 
rım ... Elinize para geçer. 

Sadiye; onu da düsünmüştü, 
fakat açıkça söylemeğe cesaret 
edemiyordu. 

-4-
Maci<ie hanım, ellerini birbl -

rinc vurarak, merdi ven başından 
haykırıyordu: 

- Hanımefendi, gel... Sofra • 
nm haline bak ... Eyvahlar ol -
sun yüreğime inecek ... Çıldır • 
mak işten değil ... Rabbim, ak -
hm sana emanet .. . 

Sadiye, Nigarın odasında u -
nuttuğu tarağını almak için so. 
faya çıkıyordu, halecanla durdu: 

- Ne var Macide hanım? 
Macıdenin sesi, cenaze çıkan 

lltDAM 11-ŞUBAT-

~------------------------------------------------------------~~~ 

İstanbul üçüncü 
luğundan: 

• 
ıcra memur-

Haczen paraya çevrilmesi mukarrer olup tamamma 7580 li. 
ra kıymet takdir edilen 1starib ul Kemalpaşa mahallesinin eski 
Han arkası yeni Fethiye 60kağında 230 .kütük 913 ~ 62 par. 
eel eski 1,3 yeni 1,3;1,3/l -1-3/2 -1-3/3 numaralarla mu. 
rakkam ve mahallen 53-55-57 nwnaratajı taşıyan ve altında 
tahan Çlıkanlmaya mahsus fınnı müştemil klğir evin 320 hisse 
itibarile 218 hissesi açık arttırmaya konmuş olup 5/3/941 taTi.. 
hine müsadif Çarşamba günü saat 10-12 ye kadar dairem~ 
birinci açık arttırması icra ve arttırma bedeli mezkfır gayri. 
menkul kıymeti mukadderesine nazaran satışa çıkarılan lnyme. 
tin % 75 şlni bulduğu ve kaydında mevcu! ve ipotekten müte.. 

vellit alacağın itfasına tekabül ettiği takdirde alıcısı uhdesine 
ihale olunacağı aksi takdirde son arttıranm taahhüdü baki kal. 
mak üzere arttırma 10 gün müddetle temdit ve 15/3/941 Cumar· 
tesi günü saat onQan 12 ye kadar yine daire:rnizde yapılacak 

ikinci açık arttırmasında yu:ka rı:da yazılı bedel elde edilemedi.. 
ği takdirde satış geri bırakılacaktır. Arttırmaya girmek isteJ'!n· 
lcr mukadder kiymetten satışa çıkanlan mezkiır hisseye mu. 
sip kıymetin % yedi buçuğu nis betinde pey akçası veya milli bir 
bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin 
para ilPdir. Hakları tapu sicil lerile sabit olmıyan ipotekli ala-

caklılarla diğer al!ikadarların ve irtifak hakkı sahiplerfoin bu 
haklarını ve hususile faiz vemesarife dair vuku bulacak 
iddialannı Han tarihinde nitibaren on beş gün zarfında ev. 
evrakı müsbitelerile birlikte dairemize bildirmeleri ildıza eder. 
Aksi halde haklan tapu sicille rile sabit olmıyan ipotekli ala
caklılar satış bedelinin paylaşın asından hariç kalırlar. Mezklır 

gayrimenkulün nefsinden doğan birikmiş bilcümle vt!rgi mükel 
lefiyeti ile tellAliye resmi satı.ş bedelinden istifa olunur. 20 se 
nelik Yakıf taviz bedeli ve tapu harçlan alıcıya aittir. 

EVSAFI UMUMİYE VE HU DUDU: 
Mez.klır gayrimenkulün semti Lalelidedir. Binanın bedendi

varlan kağir ve zemin kat tavanı potrcl Volto merdivenlerim<>
znyık diğer aksamı ahşap iki katlı bina olup elektrik ve terkos 
tesisatı mevcuttur. 

ZEMİN KAT: 
53 numaralı demir kapıdan gin1en ve birlnd kaa çıkılan 

merdiven mahallidir. 55 ve 57 numaralı kısım cephesi 1stor ke
penkli ve iç kısmı camekanlı iki antredir. İçeri girildikte ze.. 
mini çimento şaphdır. Snğda yazıhane ittihaz olunan camekan 
ve bakkal tavanlı asına balkon ahşap kısım kiracıya ait ol~p 
susam yıkamıya mahsus çimento havuz ve yağ çıknrmıya mah-
sus motörlü pres makine ve ak samına, hissedar kiracıya ait fı. 
nnın cephesi kemerli önü mermer ve iç kısmı Oktaşı dö!;emeli 
olup fırında susam ı.kuruulup pişirilmekedir. Yan arafn mo
zayik dar merdivenle fırının üst kısmına çıkılmaktadır. Ze. 
min kısmında ulumba ve arka tarafa çıkılan bir kapı.sı vardır. 

BİRİNCİ KAT: 
57 numaratajlı kapıdan girilen ve mozayik merdivenle çıkı

larak tulani bir koridor vt;? yıne mozayik merdıvenle birincı 
.kata çıkılır. Merdiven baş: absap camekanlıdır. 7..emini l<aro. 
siman döşeli bir tnşlık üzer:ne üçü ön cephede biri arka cephe
de olmak üzere 4 oda mevcuttur. Sora ve ta~lıkta sabit dolap 
vardır, Odalann birinde sabıt ıki ('amlı dolap diğerinde yük ve 
dolap vardır. Ve ön cephede-ki bir odada bir bnlkon mevcuttur. 
Alaturka mermer taşlı hela zemini mozayik tezgahı yeşil t:inl 

döşeli maltız ocaklı sabit bak;r kazanlı mutfak olup merdn·en 
başı ahşap döşeme ve çekme kvrkulukludur. Binanın cephesinde 
bırinci kattan itibaren bir şahni şi ve odanın birinin önünde bal. 
konu ve cephesi sıvalı ve diğe r cepheleri sıvasızdır, ve elektrik 
ve terkos tahsisatı mevcut ve hududu ise dosyada mevcut lrn
dostro planı gibi <>lup umum mesahası 108 metre murabbaından 
ibarettir . 

Gayrimenkul kendi.sine ihale olunan kimse derhal veya 
verilen mühlet içinde parayı vermezse ihale kararı fcsholuna
rak kendisinden evvel en yüksek teklifte bulunan kimseye ar. 
2etmşi olduğu bedelle almağa razı olursa ona olmazsa veya bu
lunmazsa mezkur gayrimenkul hissesi tekrar ve yedi gün müd. 
detle arttırmaya konularak en çok arttıran uhde$i!M! ihale olu-
nur. Ve iki ihale arasındaki fark ve geçen günler için % 5 ten 
hesap olunacak faiz ve diğer masarif aynca hükme hacet kal. 
maksızın memuriyetimizce eski alıcıdan tahsil olunacağı ve da
ha fazla malumat almak isteyenler 15/2/941 tarihinden itibaren 
dairemize açık ve asılı bulunacak arttırma şartnamesine ve 
!M0/:!775 numaralı dosyasına müracaatla icap eden bilcümle ma. 
lCırnatı almış ve öğrenmiş olacakları UAn olunur. (2690) -'-"--
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mı 750 liradır. 
Evsafı: Sokak kapısından giril 

dikte dar bir aralık solda küçük 
bir oda ve <>radan girildikte bir 
mutfak mahalli yanında bir heli 
ve oradan da çıkıldıkta bir Taik
tar bahçe ve birinci uta çıkıl. 
dıkta binanın cephesine nazır bir 
oda ve arkada bir helfı ve bah-

ve irtifak hakkı sahiplerinin <lahi 
gayrın1enkul üzerindeki haklan 
m ve hususile faiz ve masrafa 
dair olan iddialannı evrakı müs. 
bitelerile 15 gün içinde baş kita
bete bildirmeleri lazımdır. Aksi 
halde hakları tapu ıiciWeriH? sa. 
bit olmadıkça satış bedelinin 
paylaşmasından hariç kalırlar. 

çede bir terkos musluğu mevcut 
tur. 2004 No. lı kanun muaddili 
3890 sayılı kanunun 126 ncı hük 
müne tevfikan lpotek sahibi ala. 
cakhlar ile diğer alikadarlann 

evlerden koparılan çığlıklara 

benziyordu: 
- Sorma arslanım.... Elceği

zimle hazırladıJım sofranın ha
lini görme .•. Hay yüreğime bay. 
gınlıklar çöktü ... 

Sadiye, teltışla aşağı inmişti. 
Yemek oda::ına girer girmez, o 
da bir feryat kopardı: 

- A! .. Bu ne kepazelik! 
MtıkeJlef bir ziyafet için sa

bahtan hazırlar.an sofranın üze-. 
rinden snnki bir kasırga geçmiş. 
ti. Sürahiler devrilmiş, örtü ke
narlarından tıpır tıpır sular dam 
lıyor, çıçek yapraJclan, küc:ük 
çerez tabaklarının içine dol -
muş, havlular, çatal, bıçaklar 

karmakarışık, sofranın ortasın_ 

da tortop bir halde duruyor, be
yaz, keten örtünün üzerinde ça
murlu, yağlı avuç, parmak iz. 

leri, pençe pençe lekeler görü
nüvordu. Sofranın ayaklarından 
büfe önüne, iskemle altlanna 
kadar bardak. tabak kırıkların -

İşbu maddei kanuniye ahki-

mına göre hareket eylemek ve 
daha fazla rnalCımat elmak iste. 
yenlerin 941/1 dosya numarasile 
memuriyetimlze müracaatları i
l!tn olunur. (2690) 

dan, zeytin çekirdekleri, uçla • 
nmian ısırılmış eıunek dilimle. 
ri, yarısı dişlenmiş meyvalar -
dan adım atılacak yer kalma • 
m:ştı. 

Kapı aralığından girmiş bir 
sarı kedi, etrafını koklıyarak 
sinsi sinsı sofranın altında do -
)aşıyordu. Büfenin üst raflarının 
aynalı kapaklan da açılmıştı. 

Sadiye iskemlelerden birine 
yığılır gtbl oturdu: 

- Macide hanun, anlatsana .• 
Ne oldu? 
Macıde, bir sür:ıhinin dibinde 

kalmış bir kaç damla suyu bir 
bardağa dökerek yudum huaum 
içiyordu: 

- Kım yapacak? Şevket Be-
yin marifeti... ' 

- Yine mi? 
- Öyle ya .•• Daha da ()laca • 

ğından maada ..• Hanımım ;danl
ına, hiç gücüne de gıtrnesin. Be
yindir, amma artık buna; :ne 
can dayanır, ne para ... 

t Daha 1'CU') 

Adliye Vekili Dün Bütün 
Mahkemeleri Teftiş Etti 
[Baı urafı l :inci aa~] lendirilmesi icap edip etını 

lerin .zaman geçtikçe daha sü.. bakında muharririmizin 
ratle çıkmakta olduğu memnu- ğu sual eşu cevabı vennifdt. 
niyetle görühnektedir. Bu sene, - Kanunda mevcut hiiklll' 
bu sürat, geçen seneye nazaran müeyyideler kafidir kın 
daha fazladır. Bunda, belki, tem yirn. Bu hususta yeni vt 
)'iz .mahkemesine yeni iltihak e- şiddetli hüküm ve müe 
den genç ve faal unsurların me vaz'ına ihtiyaç hissdihn 
18ilednin de bir tesir ve hl&w.ııi dir. t 
vardır. Bu sırada orada lbuluD~ ~ 

600 malrlrQmun nafıa işlerinde tanbul Müddeiumumisi Jılll"'.' 
çalıstırılmalan için icap eden Onat ta Vekile izahat 
hazırlıklar yapılmıştır. Bu mev- bugün, Müddeiumumilik 
ıimde bunlar çalıştırılmağa baş.. mının, iki kürtaj vak'ası .. , 

de tahkikata devam etmekti 
ıanaeaklar, i:eride, bu miktann .-ıt 'ti'_ 

duğunu, henilz bunlara ._. 
daha arttmlması .için de tedbir- morg raporunun alın.marrııf 
l~r alınacaiitır. Elyevm, 200 malı duğunu söylemiştir. 

kiim Karabük fabrikalarında ça. Fethi Okyar, muharrir' 
lışmaktndır. Zonguldakta maden tstanbulda bundan sonra 
işlerinde çalışan bir kısım mah- cağı tetkikler ve AnkarııY1 

kümlar da vardır. zaman avdet edeceği haJl 
Vekil, S<ln zamanlarda 1stan. ki sualine cevaben de: ;,j 

bul matbuatın<la bir kaç defa - Bir .kaç gün daha _.... 
mevzuu bahsolan kürtaj ve ço- kalarak Vekalete bağlı :rrı 

cuk düşürme meselesi ve bu bap. l lerde tetkikler yapacağını· 
ta ceza kanununda mevcut hü- kaç gün sonra da AnkaraY• 
küm ve müeyyedelerin şiddet- neceğim, demiştir . 

. . ··- .. : . ~_,,,; . 

Asgari 

Diş macunile fırçalamahsını~ 
Çünkü 

Blr defa fıl"Çalamakla dışler ttfl".. 
lenmiş olmaz. Ağız guddelertJ\ 
dahill uzuvların muteınadl ıf 
dışarıdan mütem3dıyen alınan 
maddeler, mikroplar, yemci<, 
sıgara vesaire ~lcrc, dış e 
binbır mikrop ıışılar, ilrızalıır 11 

le getirir. Bunlar bırlkc bır ke 11 

yet dışlerde çürüme, etlerde ılll;I 
lar başlar. Artık fel!ıkeU önl 
ve durdurmak gilçlfrr. 

Vaktinde ihtiyab eld~n bırakmıyarak dişlerinizi 
en az günde 3 defa 

~adyolinle Fırçalaymıı 

Maliye Vekaletinden 
Dantelsiz bir kuruşlukların tedavülde' 

kaldırılması hakkında ilan 
Dantelsiz. blr kurUiluklann yerine dante.lll bir kuruşluklıır dftl 

?e piyasaya Wi miktarda çıkarılmış oldu4undan dantelsl% b.r ltlJI°~ 
luklann 31 Mart Hl tarihinden .IOJ1J'8 ıedavülden kaldırılması pı~ 
laştınlmıtıtır. 
Dantelsiz bir kuruşluklar 1Nisan141 tarihinden itibaren artık ted' 

etmlyec::ck ve bu taı'ihten itibaren ancak bir sene müddetle ynırı :t ~ 
aandıklarıle Cilmhuriyet Mcrkeı. Bankan şubelerınce ve Cllmh~ 
Merkez Bankası şubesi bul\l.DD117an 7ulel'de Zi.raa\ .Banka11 flJllF 
rince kabul edilebilecektir. 

Elinde dantelsiz. bir kuruşluk bulunanların bunbın mal s:ı.ıı~ 
rile Cümhuriyet llerkez ve Zlraaı 8aııkal:ın ~belenne tebdil ewP' 
lerl Uftn olunur. (90 5 - 12523) 

Devlet Deniz Yollan İşletme UmuJll 
Müdürlüğü ilanları 

Karadeniz Pazar Postası 
D Şubat 941 Pazar cOnkil Karadeniz yolu pogtmı yapılmıy~ 

Bu itibarla 11 Şubat 941 Sala sııno kalkacak (Ege) vapuru progrı , 
Wıveten cidifıe Zoneuldak, Cen.e. Ön,ye, Fataa, Ordu ve Vak1ıkeb~·~ 
aüşte Sürmene, VU:fı.keblr, Tlnbolu, Or4ıJ.. hıaa, tin;ye ye ~ 
utr&Yacaku.r. '"°) __./. 

KURTULUŞ 
BiÇKi ve DiKiŞ 

DERSHANESi 
Müdireei: Bayan Papazyan 

Haftada d6rt ıun kadınlara gu 1-

dc üçer ıaat Franau usulü ile bic;
ti ve dıtlş cknl ıedri edilir ve 4 
a~da Maarifc;e mu d k dıploma 
wrlllr. Ferfkö:r T~ tU 1 l6 Ho. 
Papaz.yan Apartmanı. 

ZAYİ RUHSATNAME 

BeşiktG§ Sulh 1CTG Jıf 
ğundan: 

Bir alacağın temin istif_,. 
tahti hacze alınıp paraya • .u& 

mesine karar verilen ~ır '" 
lambalı radyonun 14/2/"111 
ma günü saat 14 ten sa•t ~~ 
kadar İstanbul Sandal ~..J 
nında bilmüza.} ede ve aç1k 1~ ma suretiJe parava çe\111 

tır. Muhammen kıymetıtı111 

de yetmiş beşini bulmadıl1 
dirdc ikinci arttırması t7d' 
Pazartesi günü aynı yer 

Kumkapı dışmda Boğosyan • aynı saatte en çok arttır•,,' 
Varvaryan okulun ruhsatnamesi lesi icra e(hlecektir, tellllit' 
zayi olup, yenısi alınacağından sair masraflar alıcıva aıtl 
eskisinin hnkmü kalmadığı ilin l' lıplerın yevmü mezkôr ,,, 
olwıur. mahallinde hazır bulun 

JılezkQr 'Mektep Müessisi cak memuruna mürac.-ı 
Jlft)ıoa E. Melikilwı melerı ilin olwıur. 


