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"bin iat ikbaliı 
~dınlanıyor 

lngiliz ordusu 
Bardiya üssüne 
şiddetle hücum 

ediyor 

Italyanlar T e
pedelen ve Şi
marayı tahliye 

lmanya lngilte
reye karşı yeni 
bir hava silahı 

hazırlıyor 
Amerikanın tayyare 

teslimata 1941 e kadar 

r 
• 

'l'ahm.iıı.lere raimea lıar
bin uzwı. siirııoiyeceii ve 
Almanya üzerinde en 
nıües.sir rolü hava ıril.ıilu
nııı oyruyaeağı aııılatılı
Yor. İtalya davası her
halde en çok bu yaz biti-

ıı.,, rilıniş olacaktır. 

: ETEM iZZET BENJ~ 

~•tıın vaziyeti, içli ve dıflı 
ı'. ~ün geçtikçe vaha.met 
lor 

iU • 
1 

2 taarruz ordusunun il.er· 
11 ~l"ıı pek kısa haftalar için
• lusgarhın lamamile iwal 
•lınabileceğini göstermek -

~~ ordusu da Arnnullukta 
•tbeyi indjrnıek üzeredir. 

1 aziyet, Trh ulus ve Arna
•rduJar.uıın mağliıbiyetine 

1
4 aııavatan ordularının nefıı.i 

· 1)ı lllüdalaa etmelerine de 
~dbuıu..,,JDJyacağını göster -
~ ... 
ı'~•tıuniyetsizlik, itaat.idik, 
ı~'Yet, siyasi görü~ ihtilif
ııı, Yıuı yarımadası, donanma 
~ ~aıtan o.rdusu üzerinde de 

11tllıi göstermiye haşlamıftır. 
ı14dan da Alman işgali i.bti
~~IYayı tazyik etınekted.ir. 
l ide İtalyaıı davuı yuın 
•ı'••ııa kadar köktea luılledil
~•aktır. 
~•zde ise .islikrar111 .ilkl>a-

~ 18ıtıamen t.,.,ssüa etmesi ve 
~tnin harbin tasfiyesi için 
''d en tamamile ve serbestçe 
ı?• haşlama,ı be.ldenebilk. 
~ ~tı.ııı bu dert·ce ve sür'atle 
~ dağılıvermesi harbin kı

... ~ da hiç şüııhe yok ki yar-
"''' . \ı '?'· Ilk zamanlarda har-
·ı:aıı beş yıl siireeeği tahmin 
IQ 'du. Bagiin bu tahminleri 
~1.uk seneye indirmek bile 
~I ijndür. Harp gün •ı;-tçlikçe 
~11j1 ıtıck, dün~ aya yayılmak 
ı), •riui kaybcylemekte, Al
~ Yalnu kalmaktadır. 

'bı~'"Ullıık ve Trablusgarpta 
i4~n muvafiakiyetler ve sür
•r §af etmiyc başlıyan lıi
~11 lı~rbe ka.rışnıanuş bulunan 
ı h •rı daha temkinli, daha dik
tı ulunmJYa scvkettiği gibi 

ı111ar içinde mahpus tntulan 
, varı da daha ziyade örtün
' tıe ~i~lenıniye sevkeylemek
~I U ılıl>ar!a Yunan ve InıPliz 
b~i İnsanlığın daha geaiş öl

~lillı't hercümerce ujTam.ası fe-
4h· Önlemekte ve İtalyanın 
i~ 'Yeli ile hidi..,lerin giılitini 
ı~d·l<ısalınası yoluna çevir -
+ •rler 
\l!t • 
'>i~ So,•yet Rusya, Japonya, 
'ı . a diğer sebepler ve tah -
t,;ıe harbe girmezlerse niha
i~· '•ek kışa kadar Avrupa 
ıı 1ll kal'i nc!icesini almak 
, hl't için nıüınkün olacak ' 'c 
'b~ •thalde harbin tasfiyesi ve 
·~c lltıın temizlenmesi, suJh ma
o\ı oturulması senesi olacak
~ ttlanyanın önümiiztleki ilk-
q. 1'• yaz aylarında elindeki 
·r %kanlarla İngiliz adalarına 
~ı'baf:ıııda şüphe edilemez. 
1 Una karşılık Almanya üze
\de en mües•ir mağlubiyet 
h~~ın Yine hava silahı ola<ağı 
'"-ıı ~aktır, lngilizler herhalde 
't llınlı:avemetini, Almnn ma 
ııQ~tını ve binnetice Alman or
v 1' horşeyin başında hava •İ 

lı,1• iktısadi abluka ile yene -
,11 Ve kara ordularına yalnız 

~,1 •ıııe amellyesiıı.i bırakacak-
~ . 
ı,~h~kkak ki, harp talihi ' 'e hi
~t· tahakküm rolii İııgiltere-
1~ ~~iş ve medeniyetin, insan
~tlst~kbalini kaplı)·an zulmet 
1 t •tı o nisbelte lıefifleıniye 
~ış bulunuyor .. 

YARIN
~~· TELGRAF 
u ~~gin münderecat, 
~ı ve mütenevvi ya
~1lar ve resimlerle 

Bu fehrin kıtlala· 
ruıa 12 ton bomba 

atlldı 

20.000 esir 
Hindistana 

gönderilecek 
Mısır B.ışYelcili İngiliz 
k.umaadanlarına bir 

2iyafct verdi 
llC.ahire 18 (AA-) - Son h&berlero 

gere, Libya limııuu olan Bard.i:ya civmı

rında kanh muharebt!-le:- olmaktadır, 
Çöl arasından kendisine yol açan İn
giliz motôrlü ileri cüz'üt.amları tehir 
müdafaa hatlma fiddetli bir hcuında 

bulunnıUftur. ~ piya.ı..t m_.lli 
!efeltkülleri takıb etmektedir. Erzak ta• 
l'Yan kamyonlar arkadan a~lmektdir. 

Ba.rdiya tnbndaki muhrebeier esna
sında, İngiliz tank teşekkülleri büyiüı; 
oir faı:ıliyet sarfetmektedir. 

ediyorlar 
Draç şiddetle bom
bardıman edildi, 
büyük yangınlar 

çıkarıldı 
Atina 18 (A.A.)- Dün He

men bi]djriJdiğinc göre, Tepe
delen ve Şimara İtalyanlar ta
rafrndan tabliye edilmektedir. 
Bu şehirler heniiz Yunanlıla-
rın eline geç.ıne111iştir. t 

(Diiier telqraflar 3 de) 

Amerika, lngille
reye "ödünç,, 

harp malzemesi 
• 

verıyor 

Bu yardım, Ameri
kayı harbe sürük
liyecek mahiy4Stte 

deği!dir Bardiya şiddetle 
bombalandı Vaşington ıs ( A.A.) - Dün, 

matbuat konferansında, Ruzvelt 
Ialüre- 18 (A.A.) - Hava kuvvetJerj 

Amerikanın Biiyük Bri taızyaya 
Devamı ve diğer tel- •Ödünç• harp malzemesi vere-
gra/lar 3 üncü sahifede ( Dernrnı 3 iincü •ahifede J 

~~--~~~~~~~~--'~~........:.-=-

.-.skert mahkemeler fa afiyete geçti -

26.000 i bulacak 

1941 şubatında 
-i8tila teşebbü
süne geçilecek 

Londra 18 (A.A.) - Tayyare i
malatı nazın Lort Biverbrok dün 
söylediih bir nutu<rta dımti$tir :iri: 

«- Alman tava.relerinin ı;.?eCe 
taa 1 ·-~zlarına raii:men, bizim tay .. 
yare imaliitımız, gecen seneki :ima
latın iki mislini bulmuştur. Ame
rikanın ırönder<lii':i tayyare m>ktaıı 
da artmaktadır ve 1942 ye kadar 
ııittikr;e artacak ve 26,000 i bula - 1 

caktır .• 
Lort Bivermok, bazı alametlere 

nazaran, Ahnanyanın tnı;!tereve 
karsı mülhi$ veni bir hava silahı 
hazırlamakta olduj!unu söylem~
tir. 

- Alınanların bir ~k hedefi 
vardır: İstila! Bunu bilivoruz. 
İSTİLA 1941 SURATINDA 
Vaşilll(ton 18 (A.A.) - 1936 da 

Amerika Cumhur Rei.slihne nam
%et t!iisterilmis olan Landon. iti -
mada sayan kavn3'klardan aldıib 
ha·berlere eöre. Alınanların 1941 
suibatı.nda İnııiltere'i istila teseb -
büsüne geçeceklerini beyan etmiş
tir. 

Saatlerin bir 
saat geri alın
ması muhtemel 
Kararan değiştiril
mesi için tetki!der 

7npıhyor 

• • 
. 1 

Gup çölündeki m~aıebeden bir priinöıı 
----

J Bu kadar ihmal ve likaydi olmaz ! 

Haliç vapurlarıidares; 
halkın zamanına ve 
sıhhatine dikkat 
etmiye mecburdur 

Menfi propaganda ve Peten, Lava/ ve 
tefevvühatla maznun Alman elçisi 
2 kişi sorguya çekildi ara~ı~da bir 

goruşme 

Ankara<lan bildirildii?ine ~öre 
saatlerin ileri alınması hakkında 
a,· basında verilrnis olan kararın. 
de~istrilerek saatJeriıı 1 saat J?erı 
alınması hakkında tetkikier va·pıl
maktadır. 

Ve ç<ık kuvvetli bir ihtimale gö
re, avbaşından itibaren saatler 1 
saat eeri alınacaktır. 

Fi1hakika şehriı:Zzde hemen ek
ser imalathane ve fabrikalarda sa
bahları işe saat 7 de başlanılmak -
tadır. Halbuki o vakit daha orta
lık tamamile avdınlanmamıs oldu
iiundaıı hemen karanlıkta kaH'11 -
maktadır. 

Kaplumbağa sür'atli vapurların seferleri tarifelere 
uymamakta ve birinci mevkide kırık bir camın 
üç gündür yapılmadığı hayretle görülmektedir 

Haliç vapurlarından yapılan şi
ildiyet !er son ~ünlerde ook artmıs
tu. Bır kere yolcular, vaktin naki.t 
oldui!u şu zamanlarda Haliç ida -
resinin: hala sür'atin ehemmiyetini 
.anlıvamav1p vapurlarını kat>lum
ba~a bet.aetile yürütmesinden ~
teki ve nıüteessiftirler. Hatta bu 
betaet yüzünden tarifelerin inii - • 

unu bile kaybolmustur. MeselA 
sabahları Eyüpten 7,20 de hareket 
eden vapurun köprüye saat 7,47 de 
varması icooettii!i halde, her sabah 
15 - 20 dakika teehhür yapmai<ta 
ve alcşarn seferlerinde de halk, ta
rife harici dakikalarca iskelelerde 
110i!ukta vapnr bel•lemektedir. 

.. -
Orfi idarenin temdidi muhtemel 

Örl.i idare komutanı Ali Rıza Art.un- 1 
kalın yann Ankaradan ,e:hrimtte dön
mesi bek1enme.ktedir. Difeı: taraftan 

x._alcında bitecek olan bir aylık örfi idare 
rnüddetinln daha bir müııtdet terodjt e
d.ilınıeei muhtemel görülınekte)r. 

ASKER! MAHKEMELER 

Ört1 jdare lcomulanlığma bafh olarak 

ifayı vazife edecek olan dört askeri mah 
keme taaliyete geçmiştir. General Ziya 
Yaz.&alın başkanlığnaki İstanbul nkerl 
mahkemesi de kendisine Emniyet mü
dürHiiü tarafmdan verilmiş ohtrı ilci 
dosyayı tetkik ve maznUrtların ifadeJini 
almaia başlamı{!ır. Bu mun.ualar lftıtn- 1 
fi propaganda ypmk ve ~tevvühattA 
bulumn.aklıl suçludurlar. 

16 yaşında bir ananın cinayeti f 

Çocuğunu e 
boğup gömen bir 
kadın tevkif edildi 

lil e 

Alman hariciyesi istifa 
hakkında bir şey 

aöyleruiyor 
Lo11dra 18 (A.A.)- Ecnelıi ga

zetecilerin sae1leı-ine cevap veı-en 

Alman Hariciye Nezaretinin bir 
sözcüsü, Lavalin Fransız kabine
oinden çrk.ilm""i hakkında Alman 
hükıimetinin mütalea dermeya -
DJDdan ~tinap ettiği, zira Alman
yaııın henüz Fransa ile harp ha
liıttfe buhıaılcığmıu söylemiştir. 

PETEN LAVALİ cM';.mIP 
GÖRÜŞTÖ 

Berlin 18 (A.A. )- Mareşal Pe
ten ve büyük elı;i Otto Obelz, dün 
Vişide yalnız olarak iki buçuk sa
at süren bir gfü·üşmede bulınınnış
lardır. Müteakiben içtimaa Lava] 
ıle davet olunmuş \'e görüşme ya
rım saat dahn sürmii~tiir. 

Vesaiti nakllvenin ilk sabah se
ferleri de elektrikler yakılmış ol
duğu halde icra edilmektedir. Sa
atlerin Reri alınmasında bunlarla 
ber:>ber ay sonuna doj?ru gün -
]erin ıınavacai?ı da nıharı dikkate 
alınmaktadır. 

Münakalat Vekili 
tetkiklerine 

devam ediyor 
Şehrhnizde bulunmakta olan 

(Devamı 3 üncii sahitede) 

ÇERÇEVE 
Aksiyon serisinden : 

Dil buhranımız 
5-

NECIP FAZIL KISAKVREK 
TÜRK LllGATi kar~ılık ,yeni bir dil hadhcsini 

ihya ve ibda etmek gibi çetin 
Milli Türk ifade dehası; milli bir tefü davasmı gizlemekte -

Türk sad ve nahiv kazanı için- dir. Hdc bizimki ;:ibi, altı üs-
dc dilimizin bütün unsuılarını tüne getirilmiş bir dilde ... 
toplamak, (ehadını c&mi, ağ- Bu azametli telif dal'a;:,J üze 
yarıuı mani) hale getir111 ek, S!ın- riılde, dil unsurlaı·ın11zın ana 
»ıkı çerçevelemek; , .e bu çerçe- prensiplerini çer~cveledik: 
vede Türk süngüsü tarzında asil 1- Uydurma dil nazari~·esi 
Ye ku\·\ etli bir irfan şuuruna d1şında, havattla \ 'C ameiist.<de 
nöbet bekletmek, başlıca dava, mevcut öz ve halis Hirkçe ke-
bilicik dava, en büyük Wıva... ı· ı 

ıme er ... 
Bunun içia de, rlevlet eliyle 2- Milli Tiirk haıı~ereslııe 

ı<albsiz ana bu cinayetinden sonra ~ - -·----
gittiği hamamda yakalandı ! 'Yelkenci,, vapu

runun kurtarıl-

Münakalat Vekili Cevdet Kerim 
İnce-dayı dün limanlar umum m.i.i
dürlü!!ündeki ~-'tkiklerinden son
ra, Sirkeciye ııecerek demiryolları 
9 uncu işletmesinde meşgul olrnus 
ve öiile yeme itini Vali. Denizyolları 
umum müdürü. ticaret odam reisi 
ve ikinci reisi ile Karadeniz vapu
runda yemiştir. 

Vekil bilAhare Halice gid€rek a
tölyeleri ııezmi.ş, oradan da Balat 
atölyesine ve telefon dairesine ııe
<;erek tetkikler yaP'Jllıstır. Buıoün 
<le Denizyollarında tetkiklerde bu
lunacaktır . 

Türk lôgatini vücude getirmek uymuş, sarf ve nahiv gergefine 
Hızım .. Türk lugalini vücnde ııe- girmi~ arapça ve farsça keli • 
tirmek, ve: meler ... 

- Türk milleti! İşte d.i.lillliıı 3- Türk hanceresine uı 11111ş 
Dütü.n u;,surlan; ve bu unsur- ve uyacak Yunan l'e Lalin asıllı 

Bundan bir müddet evvel Adanada 1 

kalbsiz bir ananu~ gayrim~r:'-1 çocuğunu' 
doğar doğmaı bogarak, evının halA.sın.ın 
kuburun;ı attığını yazrn11 ve komşuların 
şüpbe!i üz.erine canavar ruh!u kadının 
yakalandığını haber vermiob"k. Bu cina
yetin üzerinden henüz. bir ay geçmeden 
bwıa benzer ikinci bir facia olduğu A
danads. çıkan Türlı:sö:W refikimi><U: o
kunmuştur. 

Sabiha isminde bulunac ve Ada.nada 
I~akhamamı civarında bir evde oturan 

·:ıabiba isminde 16 yaşında bir kız Şaban 
adında bir ı;::enç1ıe sevişm.iı ve onun k.an
dıncı sOzlerine kapılarak bir ıece aevgi
liı.inc icslim olmuştur!.. Bu münasebet .. 
taı hiınüle kalan görgüsUz Sabiha ;Şa
banı nikah i\."in zorlıınuD; ve yalvU"'JDlŞSR. 
da alçak adam kızı berbad ettıktaı 10n

ra kaçm11tır. 
Nihayet S.biba gayriın"'"1 bir orloelı: 

çocuk dolunnuş ve onu bıira.2 80lll'& 

kecdi elile boğarak ev1n>n avı..una 
gOmmü.ştur! 

Kati · gene kadın bu cmayetin· 
r!Pn ki ,.un ı:onra: ydn] klnunuevvelin 

zi.yetten şüphelenmiş, polise şüphesini 

bildinnişt.ir. Polis Sabihayı hamamdan 
çıkartıp 80rguya çekmi~ ve o da cina
yetini itiraf etmiştir. Erkek çoeuiw> 

cesedi ııömWdUğü nludan cıkarılımş

br. Sabih• sorguaunu müteakıb tevki! 
ed.ilmlştir. Ht.diae M•nado çabuk du
yulmuş ve derin bir teeosür ,nefret u
yandırm.Jıtır . 

ması için faali
yete geçildi 

(Y azuı 3 üncü snhifedd 

1 KISACA ı· .._ ___ _ 
Yeni bir bulmac• 

Cevdet Kerim İncedayı tüccar 
mallarının mavna ve antrewlard:ı 
fazla bekletilmemesi için alt.kadar
.ara dün emirler vermiştir. 

-----

brı toplıyan Iôgatin!. .kelimeler .. 
Diyebilmek lazım.. Bu iiç aııa prensip yerine gel-

- Liı&alimiz bundan ibarettir; diği anda Türk dili, şark ,.e garp 
·.-e içindel;..i her ıınsur öz ınalı- dünyalarının Türk ifade debiısı 
mıa, dıı§ndaki her unsıır ya - p•,tasında eritilmiş en değerli 
'bancunudır. ce\1rerJerini taşıyan büyiik bir 

Nerede bu iş; yüz •cncden- lisan alacaktır. 
beri u.erede bu işi nerede dev- Bunun İ\İn de TürJ.. IU,~atini 
Jet -a y-1 kadar mühım o- J"apmak. dt>\'let eliyle biiı·iik 
lan bu iş?. Türk !Ugalim lclif etmek, dil 

Takdir edenlerdeniz ıı:.i. bir bahsinde biiı iik Tiirk liıgalin· 
milletin lisanı, devlet eliyle ve den baska bi~bir ı,cı· dii . iinme-
istcndiği gibi tertip cd~leu her- ıııe-h 't.' dinlen1en1ek borc ... 

Kimine göre bulmaca, kimine haııgi bir Iôgat çcr(e\'Csi değil; Yenı Türk maarifi ki, ancak 

ASKER GÖZİLE 
CEPHELER 
'- . . .... : göre bilm.eee ... Bizim mahut arka- kendi kendisine ve başlı başına de,· ciis>esindc \'e haki~ı inkı-

dll§ herhalde Mahmut Yesarinin mevcut, istikrai bır vakıa ... Fa· liip(ı çapında fikir adamlarının 
·Bnlmacalar• adlı makalesini oku- kat bu vil.kıayı, iç ve dış kanun- yerir.c getirebileceği bu ,borcu 
muş olac~ ki, Çorap söküg ... Ü )arı içinde kuşatmak, maziye şimdi ödiycbilmek liıakatiııde-

- Asıl yeni bir bil~e bende doğru kökleri ve istikbale doğ- d ır; ism[ııi tarihin merkezine 
'Y&r... Dün, Kapuz"Zo ile Sollum'uıı düşmek ru dallarile kucaklan1alı:, yer.. kaz.ınlah ıçin kiilli kuy,·etlcrile 

Diyerek, devam etti: ti•ern olduğunu ve Bard.iyaııın da ya- leşm~ ve yerleşecek unsurla- Tiirk llıgali hedefine atılmak 
_ Bil ba:kalım nedir: •Başuıda kında İngiliz ordusunun eline geçmesi rile zapt ve ihata e1n1ek borcu, zorunda ... 

tii,V. var kuş değil, elindL tüfeii çok kuvvetli bir ihtimal dahilinde bu- Jôgatindir. Bu bakımdan liıgat, ÖLÇÜ: 
var avcı değH!.. lunduğunu yazmışbk. Filhakika çalı: evvelden ınevcnt istikrfıi dil Aziz dilitıizi , önüne gelenin 

Bulmaca hakikaten yellİ ve en- ıeçmroen Kapuzzo ve Sollum'un sukutu müessesesinin fotvğTaf:vası ol- i~erı!on dışarıya w dı~ardan 
tereııan. Siz ele l>ir iın benim libi baberi geldi. Muharebenin ink;şa! iek- duğu kadar, onun istikbale doğ- içcri;>'e ta~, kum •P toprnk loa-

'--~~--~~'-.!1!_1-J......,,.._.. ... __.. ..ı...ı.,,.,.....,...__bııl.m.ıı.cııt.l'.lc-J._J.ine:·:.:..;ba~la~lı~.-sa:::.., ~Bı>nü;.:.:·~y:•"_':" _cıa~~eli~' -kula ..... _-l,.~~ru,:_:b~u~·r~n:·n~e~c~eiH~·:..J;şe=kkl~in:ı.iıd~eLpLJ~a~DJ~-.__~~ç~ır~d~ı~~~·ib~ir~b~~·s~ı~b~o<~.l!u~k~•2.e~sa~h~i~p:-~__J da "" at sizJik arsa'.'ıJ olnıakt3n kurtar -
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-SON T 

SOGUKTAN 

SAKJN,"lALI 

Osman Cemal, geçen gün, 
bir yazısında §Öyle soruyordu: 

- Neden gribe tutulurµz? 
Basit, soğuk almamak l&. 

zım. Bunun için de «Ali ile 
Veli» fıkrala. mı okumamalı! 

RENKLi -----
iSPiRTO 

Ral::ı rerine renkli ispirto 
içen bir kadın, sarhot oiduk. 
to.n ~onra, berberin camını, 
çerçevesini a~ağıya indirmit! 

Anladık amma, neden be
yaz değil de, renkli ispirto İ· 
çiyor?. ispirtoyu da, bir ııık, 
bir nur ft,.·zedip, acaba, mas
kelemek cihetine mi gitmiş?. 

BOB-STİL 

YASACI 

Şu acaip, kanhur kostüm 
kıyatctine Ilob-Stil tarzı di • 
yorl&r ,malum.. Bir habere 
göre, böyle kıyafetlerle mek· 
tebc geıen talebe cezalandı • 
rılacakmıt!. 

Bob - Jiilerin töhret ve e
hemmiyet derecesini dütünüa 
ki, re•mi tamimler arasında 
:!ahi yer aldılar. 

TÜNELDE 

YENiLiK 

Meğer, fU bizim aaırdide 
tfü1el arı:.baları buharla İ§İer• 
mit! Halbuki, herkes, elek • 
triKle mü.eharrik zannediyor
du. Tünd, buharla itlediğine 
gilrc, tepesinden duman Çıkı· 
yor, demektir. Dumanı üstün· 
de olan birşey de taze, adde
dilir. 

O halde, tünelde yenilik, 
ı&!ahat neden mevzuu bahıe
di!iyor, acaba?. 

İSTANBULA 

GELiYOR 

Gazeteler yazıyor, Adana• 
da bir muhtekir ce.:a gÖrıLÜf 
ve İstanbula sürgün ediliyor· 
muş . Adam, timdi yoldadır, 
belki ... 
Düşündük: Acaba, buraya, 

ıtaja mı gelecek?. 
_ AHMET RAUF 

.._adra müsait değil 
Bir küçük gazete havadisi göıd

muze ilişti: Bu S<ne kadro müsait 
obıadı:ğ! ıçin, baz;ı ıfoçenllerin 
or )fesörlüğe terfii gelecek seneye 
k~.dcakmış. Biz - eğer, hakika~en 

t • bir 'aziyet varsa - bu hali 
,~·- ı-> bulduk. Üniversitede terfi, 
dib'Cl' herhangi bir resmi daire -
ıle!<i terfilere benzememek ıa · 
zıın. 

Liyakatli olan cloçendin ter • 
f!ıııe hiçbir şey engel olmamalı. 
Yok, e(!cr, bir yıl daha çal~ması 
tcnı ... iy-0rsa, o, a,- ·rı. .. 

BURHAN CEVAT 

Kadın kıyafetine giren 
er kekler 14 yaşında ma
sum bir kızı öldürdüler r 

Erb;ıadan bildirildiğine göre fil. 
devi nahiyesine bağlı T .. ml:ıa kö
yünde alçakça bir cinayet işlen
m~tır: Ali oğlu Sayik kızı 14 ya· 
şında Fatma; dayısının Juzile bir
likte, evvelce sözleştikleri Halilin 
evine bulgur çekmeğe ı:ıitmişlcr ve 
gelecek komşu kızlarını bckle!1li
ye bl!ilamışlardır. Bıraz sonra içe
riye bir kaç kadın ginniş, bunla· 
nn beklenen J<ad.nlar olduğu sa
nılmı •a da kadın kıyafetine gir· 
mi~ sarh<ıt ve çapkın erkekler ol
d• ğu :ınl~ılml'it:r. İkisi köyün de
likanlılarıncan bulunan bu sahte 
kadınlara Fatma çı'<ışmış ve: - He
men evden çıkınız. Yaptığınız a· 
vıptır!. demiştir. 
Foyalarının meydana çıktığını 

~ren çapkınlar evi tcrketmişler, 
fakat biraz oonra bu vaziyete kızıp 
evine dönmeğe kalkan Fatm:ın:n 
yolunu bek!iyerek onu arzularına 
tiıometmeğe çalışmışlar; olmayınca 
da bıçaklarını çekerek öldürr.ü.ı
lerdir. Alçak katiller yakalanır,ış 
ve mahkemeye \•eri!mişlerdlı-. 

Et fiatlarında ihtikar yokmU§ 

Belediye reisli.ıli ııecen vılki et 
fiatları ile bu seneki fiatlan muka· 
yeseli bir şekilde ııösteren bir cet· 
vel hazırlamıştır, Bu cetvele göre 
ııccen yıl bu av Beyoğlunda dağlıç 
45 kuruşken simdi 55 e, kıvırcı.k '10( 
ken 75, sılhr 45 ken simdi 50 ye 
çıkmıştır. İstanbul cihetinde ise 
dağlıç ~ecen yıl bu av 45 kurıışken 
balen 55 e. kıvırcık GO ken 65 e. sı
ihr 40 kuruŞtan 45 e cıkmıştır. Ka
dı.köyünde ise dağlıç geçen yıl 45 
kurusa alınırken bu vıl 55 kurusa, 
kıvırcık 60 dan 65 e. sıl!ır 4-0 dan 
45 e vükselmiştir. Maamafilı bu fi· 
atlar umumi fiat artısına nazaran 
belediyece normal görülmektedir. 

Mekteplerin sömestr yılbatı 
tatili 

Lise ve orta mekteplerin Söms
tr - yılbıl{'ı tatilleri. münascl>etile 
k.3.nunuevvelin 31 inci günü tatil 
edilerek kanunusaninin 6 ıncı gü
nü tekrar tedrisata başlanılması 
kararlaştırılnıl§tır. 

Tezkeresiz balık avlıyan ha. 
lıkçılar yüzer liraya mahkum 

oldular 
Büyükada sularında te'keresiz 

balı.k avlıyan Yorgi ve Koço is -
minde iki balıkçı tezkeresız balık 
tuttuklar,n<ian yakalanınışlar ve 
asliye 6 ıncı ceza mahkmnesine ve
rilerek yüzer lira para cezasına 
mahkiım olunınuslardır. 

---O-

Çift numara ile çalııan b:r şo
för mahkum edildi 

Tek numaralı otomobillerin ça • 
lıştıgı bir günde çift numaralı tak
sisini sdere çıkaran Rifat isminde 
bir ııoför yakalanarak asli ve 4 üncü 
ceza mahkemesine verilmistir. Ne
ticede Rifat bu d 'falık otuz lira 
para cezasına mahkiım olunmus • 
tur. 

Spora ayrılacak mütalaa 
saatları 

Kız ve erkek orta mektep ve li
selerinde badema haftada iki gün; 
öğleden sonrııki mütalea saatle • 
rinin spora ta\sis olunması için 
tetkikler yapılmaktad:r. 

--<>-

Açık it ve memuriyetler 
Konya elektrik Türk anonim •şirketi 

muamelltı hesabiyeye vakıl bir mu
hasebeci aramaktadır. 

Ecnebi 
yol 

mürebbilere . . 
verınız 

Destum Selimi İzzet Sedes, İlr.
damda çıkan cünkü fıkrasında, 

çok mühinı bir içtimai hadise ü
zerine parmağını basmış, ehem -
miyetle duruyordn. Bazı ıüppe 
aileler vardır. {Züppe dediğimizi
çin, yine bazı hakiki züppeler kı· 
zacaklar. Fakat. ne yapalım l>i, ka
lemuniziu ucuna gelen ve doğru 
blldiğinıiz bir Cikri yazmaktRn bir 
tiirlü kendimizi alamayıs.l ço -
c:uklarııııo. terbiyesini, ne idüğü 
belirsiz, bir takım ecnebi müreb· 
!}ilerin eiinc bırakmı~Iardır. Bu 
ecnebi m"irebbi ded,ı:imiz kadın
lar veya kzlar kimdir, kimin ne
sidir, böyle bir hayırpen·erligi, 
sabisıbyan terbiyecilij!ini neden 
kendi memleketlerinde yapmazlar 
da, Türkiycde yaparlnr?. 

Bütün bunlar birer meseledir ve 
cevabını almak da bfr hayli müş
küldiir. Ecnc;,i mürebbiyeler, diye 
koynumuzda yılan bcslcmiyelim, 
sözü, hiç de rnü.baligalı snyılma
malıdır. Artık, evlerinde ecnebi 
mürebbi olanlar, olnuyanlardan 
örnek alıp, bunları savmalıdır. 

Eu kuJınlar, doğru dürili>t ve 
yalnız bir terbiye aleti olsalar da
hi, yuvalarımızda mevcudiyetleri, 
yine mahzurludur. Türk yavrula
rının terbiyesini şu veya bu ec
nebi • kadının eline bırakama -
yız. Türk çocuğu, terbiyesini, 
Türk havasından, Türk iklimin -
den, Türk muhitinden alır. Terbi
yemiz de yerlidir, bizimdir, kea
dimizindir. 

Filanın evinde ecnebi müreblıl 
''ar da, bizde neden olma•ı.a, his
sine .gösterişine kapılmayın. Yine 
tekrar ediyoruz: Züppeliğin Iüzu
mıı yok!. 

Ecnebi rnürebbilete yol gorun
sün, ecnebi mürebbiler kapı dışarı! 

REŞAT FEYZi 
~~~--......::-~ 

jiüçüK HABERLER 11 
*Boyalı ispirto içerek Aksarayda biri 

dükkfuıın camlarını kıran sabıkalı ve 
sarhos Hidayet, hastaneye yatırılnl.ak 

üzere tıbbl adllde müııahede altına a
lınmıştu:. * Kars vaJiliğine tayin olunan vali 
muayuı.i.mız B. Hüdai Karataban diin 
akşam Ankaraya gitmi~tir. Mumalleyn 

belediye rci$ muavinliğine de ,·ekalet 
etmekte olduğundan belediye reis mu

avinliği vekaletine belcdıye mektup • 
cusu B. Necati Çiller tayin olunmuştur. * İmar müdt.iril Hü.snü dün nk$am 
Ankaraya gitmiştir. Müdür; Süleyma -
niye, Silivrikapı, Aksaray, Azapkapı, 

Topkapı ve Karaköyle Sullanahmedin 
imar planlarını tasdik ettirecekt.i.r. * Romanya ve Yugoslavyaya pamuk 
scvkiyatı ile ziraat bankası uğraşaca:kr 

tır. * Tünele yeni bir kayış ıetirtilınesi 
için hükümet a bin liralık al<rcditi! 
aç~ • * Orta mektep ve liselerdeki lale -
belerin vazlyetıeri hökkında görüşmek 
üzere her ay talebe vı~lileri ile toplan
tılar yapılacaktır. Toplantılann sureti 
icrası bugünlerde kararlaştınlac~1ktır. * M"'8rlılt bekçilerinin sayısının 
arttırılması belE.'diycce kararlaştırılmış
tır. Halen ıchrimizde 381 mubafa?.:alı ve 

395 de mctı ük mezarlık bulunmaktadır. * Kahraman askerlerimlze hediye 
edılmek ilı'.ere ~ehrimiz ilk rrıekteple -
rinden ıimdiye kadar 200 bin parça ~ 
ya toplanmıştır. * Yarınki peqembe gilnü doktor 
profesör B. Fahrettin K~rim Oökay ta
rafından S..'lat 1?,30 da Beyoglu Halke
\.inde (cin:;.i bayatın rolü) mevzulu mü- ı 
him bir konferans verilecektir. 

Son Telgraraa EdebJ Tefrikası: 33 

• den bahsettiğini duvdukları ııece
denberi, Cahit kendini ona l!ÖSter
mek istiyor, Jale kocasını ona mu,. 
avene ettirmek istiyordu. 

.. çök Hanım Yavas el! 
SELAMI iZZET SEDES 

Öteki! .. Havır, bu öteki kendisi 
ıl.ı:r.azdı. Bu res,mlcr onun de -
; ı. O bukadar mt'Cr.unca :sev~e_r 

ı,. vvur ve tehayul cdemezdı kı, 
., .. ~ac fırça darbesıle bir musam
ı,a," tesbıt edebilsin. 

.ı. Ji. ötckınc de vabancı değ:il-
ci., .,uıaenalevh bu resimleri vırt
mak hakkıvdı. 

Bir cakı aldı; 
- Hakkımdır! 
Di verck resmi kesecc~ı sıradıı 

l!eııe durdu. !fa\ ır. bu resimleri 
doktor Silkrü veya Kafi ve l!öster· 
melivdi. Kendisini esaslı tcda\ i et
tinncli, ikınd benlii!iıı<ien, öte • 
!tinden artık kurtulmalıydı ... 

Yeni bir cndiscve daha kapıldı: 
- Ya öteki. bir l!Ün vazivete ~

kim oldu~ sırada bu resi-nlerı 1 
ser,g de tc hir et .. cı; \al' arsa? .. 

Bu korku, ötekinın görünmesi 
korkusundan da büvüktü. Beyni 
zonkluyordu, Müfekkıre •• duru
yordu. 

- Beni bu korkudan kurtarsın
lar!. Beni bana kavustursunlar! .. 
Artık bıktım, artıl< usandım, ar· 
tık bu kadar fazla ... Ya kendime 
ııeleyim, yahut da öleyim. 

Doktor Kıifi için: 
- Delinin biri! 
Diyorlardı. Cahit düsündu · 
- Deli deliden anl&rını$ diyor

lar. belki de doi?rudur. belki de dok
tor Kafi •beni iyi edebilir. 

iKiNCi KISIM 
-1-

I..ABORATUAB 
Doktor Kıifi! 
Doktor Şükrünün doktor Kafi • 

Ancak bütün mesele doktor Ka
finin evine ııirebilmekteydi. Ser
vet. e1Hcncc, menfaat. kötülük, iyi
lik peşinde kosan. muhteris. müş
fik, zelil, vakur, sakin. rrürültülü 
bu koca İstanbulun bir köşesinde 
doktor Kafi, hapishanede oturur 
ııibi oturuyordu. !stanbulun bin 
haletinden. birbirine zıt binbir his
lerinden tamaınile azade ve onla
ra tamarnile liıkavttı. 

O, kendi Aleminde yaşıyordu. 
Kendi işlerile meıışuldü. Bir ideal 
sistemine takılmış. onun tahakku· 
kuna calı~ı vordu. 

Malfun bir meçhulü arıyordu, a
sırlaraanberi kimsenin aklına gel
miyen bir i~i başarmak için uğ -
raşıyordu. Bu meşgalesi deJılikten 
başka birşey değildi. Doktor KAfi 
muhakkak ki meczuptu. 

İşte Cahit Yaman böyle bir a· 
dama gitmek, böyle bir adamdan 
şifa dilenmek istiyordu; çünkü 
aklı ba~ındıt, makul bir doktorun, 
dokt:or Şükrünün hazakatinden Ü· 
mıdi k..-..rnlşti. 

Buna rağmen do'<•-0r Şükrii} u 

Asker 
ailelerl 

Belediye, 7ardımın inti
zam ve sür'ati için 1eni 

tedbirler aldı 
Belediye reisliği asker aileleri-

1\e yardım tevziat= en mükem
mel ve seri bir şeklide icrası için 
dün kayrnakaınlıklaı-a esaslı di -
rektif veınuştir. Belediye reis mu
avini Lıitfi Ak.soyla belediye mu
hasebecisi Muhtar Acar dün Be
şiri.taş ve Beyoğlu kazalarına gi
derek asker ailelerine yardım mü· 
kcllefiyetınc ait tahakkuk ve tah
sil ey.erinin tesrii hususunda .k.ont
rollar yapıp tedbirler ~!ardır. 
Beyoğlunda üc yüz bin, Enıine>
nünde üç yüz elli bin, Beşiktaşta 
seksen bin, Fatihte 21 bin lira as
ker ailelerine yardım parası ta -
hakku.k ettirilmiştir. 

Tevziat her kazada her ayın bi
rinci günü yapılacaktır. Belediye
ce yeni alınan !?O tahsildar ev, a
_ııartman ve ticarethanelerden var· 
d.m tah.silat.'la başla-mışlardır. 

POLiS 1 n: 
IUAHKFMELER .__ 

Kızı uğruna 
4 yıl hapis 

yatacak baba! 
Bahaettin isın:il>de biriıu yara

lamaktan suçlu Topkapı haricin
de Yılanlıaya.zıınada bahçe sahip
lerindım Arnavut Ali Dıkbıy ığ;n 
muhakemesi dün ikinci ağırcezada 
neticelendirilmiştir. Hadiı.e şudur: 

Alinin 19 - 20 yaşlarındaki gü
zel Juzı Mahmıı.diye bir gün orta- . 
dan kaybolmıış, babası ful kızın; 
civarda.ki Bahaetlınin çiftlığinde 
bulunduğunu haber alarak altı -
patların ıbeline takı-o çiftliğe ııit· 
miştir. 

Bahaettin Mahmudiyenin çift • 
likte olduitunu saltlıyarak: 

•-Evet kız burada amma ... Ev
vela bana kefalet ve oonra vait 
ver de kızı teslim edeyim!, demiş
tir. Ali Dikbıyık buna çok kızmış 
ve hiddetle <- Ulan meret .. Klzı.n 
bal:ıas> sen misin?. Yoksa ben mi?• 
dedikten sonra altıpatlarını çekip 
ateş ctımistir. Çı.kan kurşunlardan 
Bahaetin ağır yaralan.~, fakat 
sonra tedavi ile kurtulmuştur. Kı
z.ı uğruna eli kanlanan baba da 
bir ata binip emniyet müdürlüğü
ne teslim ohnuştur, 

SONGADAN AÖLIYAN KIZ! 
Mahkemede, kızın Bahııettine 

değil, çiftlikteki yanaşma ve katip 
Musta!aya kaçtığı ve Mustaianın 
o gece Mahmudiyenin ibikrini jza
le ettiği an~~tır. Neticede 
Mustafa bu suçundan 6 ay hapse 
malıktlm edilmiştir_ Ali Dikbıyı.k 
da 18 yıl hapse mahkfım olunmuş, 
fakat bu ceza esbabı muhaffefe
i!rn dolavı 4 vıfa indirilnıi•tir. Bu 
karan dünkü celsede dinlemiye 
ııe.tn .Mahmudiye cık.tıkan sonra 
koridorda; ziyan ettii(i iffetine ve 
mahktlm babasına acıyarak; son· 
radan pişmanlıkla ağlamış, hıçkır
mıstır. 

İki muhtekir ıürıün edilecek 
Konyada KayJdıkahve civa • 

rında Sıtkı Vural isminde bir 
rmıhcırun çivileri çok pahalıya sa
tıp ihtikar yaptığı anlaşılarak 2 
yıl müddetle Niğdeye sürgün edil
mesi ve 500 lira da ağır para ceza.ııı 
ödemesi kararlaştırılmıştır. 

Yine Konvada demir tüccarla -
rından Öm~rin ih likiir cürmün
den dolayı~ yıl Kayseriye sürgün 
edilip 500 lira ağır para cezası ver
mesi karaı-Jaştırılnııştır. 

gücendirmek, ona sormadan bir
şey yapmak da istC'll!iyordu_ Bu -
nun için ooktor Kafiye gitnıeden 
ön:e doktor Şükrüye gitti ve bek
lerken, evlenmeden bir gün evvel 
bu ayni salondaki heyecanını ha
tu-ladı . 

Doktor Şükrü Cahidi görünce, 
biraz mütereddit, canı sıkılını.ş gi
bi: 

- Ne var? Hayrola? dedi. 
Cahit Yaman söze nereden baş

lıyacağını, doktor Kii!iye kendi -
sini göstermekıistediğini nasıl söy
liyeceğirti bir türlü bulamıyor, o 
da kekel~ordu .Kekeliye kekeli
ye hu iste~ini anlatiL 

Doktor .Şükrü olgun bir insandı. 
Güldü: 

- Bazı hastalar vardli', OOktor 
reçetesinden bıkarlar da kocaka
rı ilacı: yapmak hevesine kapılır • 
lar. Ben de bazan .kncakarı ilaç • 

Jarına b3§vurınak ihtiyacını du • 
yar:>n. Doktor K.lfinin sizin has
talığınız i«in hususi bir terti.bi var 
mı? bilmiyorum .Doktor Kiliye 
J'id 'liz. Fakat o kimseyi kabul et-
ı .. ez.. 

(Devamı var) 
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Deniz Fedaileri 
OSMANLI - iT ALYA HARBiNDE TRABLUS

GARB ve ADALAR MUHAREBESi 

Gemideki Türkler dışarı çıkmtyor 
İtalyan zabiti bir düdük çaldL 

Gelen çavuşa bazı talimat verdi, 
tekrar amiral gemisine gönderdi. 
Birkaç dakika sonra düşman a • 
mıral zırhlısının işaret dire~nde 
şu işaretler göründü: 

- F'ransız gemisi düşman hesa
bına kaçak eşya naklettijii için 
mevkuitur .Siz gemide kalıp onu 
Kaı:liyeri lim:ı.ıuna sevkediniz!. 

İtal;ran zabiti işaretleri Fransız 
kapt.aıuna gösterdi, i~ıive etti: 

- Aıni" 1 Obri emir veriyor. 
:\levkufsunuz. NC'lnretim allında 
Kağliycri limanma doğru rota teb
dıl c<tniz .. 

V c. .Menuba vapuru Kağliycri 
Jin~anına götürüldü. 

Kağliy~ri~e gelince Fransız kon
solosu ile temasa geçen süvari hi
diseyi anlat>!rak geminin derhal 
tahliyesi i~in teşebbüste bulunul
masını istedi. Kunsolosun müraca
atini de hıçc sayan nıahallı hüku
mete karşı ne suretle hareket edi
leceğini vak'anm tafsilatile bera
ber F~ansız hariciye ne7arrtine 
telgraila bildiren konsolos cevap 
bek.lemcğe başiadı. 

Gemideki Türkler dışarı çıkmı
yorlar, siivari ile birlikte vaziyeti 
enine, boyuna çckiıştire, çekiştire 
ne sunlle hareket edeceklerini 
münaka~a ediyorlardı. 

29 kişilik Tiirk grur-··nun menfi 
cevap geldiği tnkdirde bar"ketleri 
hakkında ver.!iklcri karar gemi -
deki eş~·ap ela beraber ahp bir ka
yık veya motörle buradan firar 
etmek, Trablusa, mukaddes vazi
felerine koşıııaktı .. 

l\faamafih süvari verilecek ce • 
vahın lelıde olacağını, Fransawn 
• velev haksız da olsa - bu hare
kete tahammülü kü~üklük adde
deceğini ileri sürüyor, neticeden 
emin ve r:ıüsterilı bulun'1yordu. 

Konsolosun kendi hükumetine 
müracaati üzerine İtalyanlar ce
,·ap gelinciye kadar Menuha va
puruna hariçten kontrolla iktifa et
mişler, geıniye el sürmemilcşrdi. 

Fran'."'17 kons.olosunun yaz -
dığı tahrirata Fransadan verilen 
cevap telgrafını tahrif ettiler. 

Fransa hariciye nezaretinin ver
diği cevap: 

«-- Fransız sahilleri ve sulan 
arasında scyrü!'efer eden Frans.ız 
gemilerinin hiçbir sebep ve baha-

HARRININ AVRUPA 
--~---~-~-- -~ 

YENi MESELELERi 

Senusi ihvanı •• 
Yazan: Ali Kemal SUNMAN 
Ergeç İtalyanların Trablus ve Biıı

gazide niye uğrıyacaklarını keşfe
delıılwek büyük bir kehanet iste
mese gerek. Şimdiden alınan ha
berler ı:österiyor ki o havalıniıı 
idaresi Senusilere, yani asıl yer
lilere verilecektir. 911 de İtalyan
lar Trablusgarba taarruz ettiği ~il· 
maıı yerli mücahitlerin nasıl mu
kavemet gösterdiği hiç unu.tul • 
maınıştır. Senusi teşkilatı •Ih va· 
ni. • yani kardeşler; - nin sene
lerce bu mukavemeti devam et
tirmiş olması bu teşkilata karp 
Avrnpalıların 'bir kat daha na. 
zarı dikkatini celbetıniştir. 

MalOmdur ki Trablusgarp ve 
Bingazi havalisini tamamile elde 
edebilmek için İtalyanlar 930 se
ne>ine kadar uf:raşmağa mecbur 
kalmışlardır. Nihayet on sene ev
vel çöldeki Kufra mevkiini de ele 
geçirdiklerini ilan ederek artık 
ca'llerde kendilerine mukavemet 
i.mkıiru kalmadığını söylemişlerdi. 
Fakat Senusi teşkilatı dağılmış ol
muyordu. Çünkü Senusiler için 
çölleri aşmak işten değildi. Mısı
ra, Sudana v~ daha müsait bul -
dukları rcrlere çekilmişlerdi. Bir
birlerile irtibatı muhafaza ederek 
çöl türlü türlü zahmetlerle, bin 
türlü meşakka!lerle aşılabilir. U
cu bucağı olmıyan o sahada uzun 
zamanlar emniyeti tesis eden Se
nusiler olmuştur. Bu teşkilat sa
yesinde çöllerde günlerce deve üa
tünde dolaşabilmek kolaylaşmış, 
cünkü yardım ve trsıınüt arltığı 
i_çin zahmet ve meşakkat sanki du· 
yulrnıız olnıuştıır. Senusl ihvanı 
arasında askeri bir ruh hakimdir. 
'l'•·şkilatın zaptü raptı dost olsun, 
düşman olsun Avrupalılarca ötc
denberi takdir edilegelmiştir. Bir 
çok da yazı yazılmıştır. 

Senusilerıo ilk reisi Mehmet is
nıind~ki zat hicri 1206 da Cezai1' 
taraf1ar111da doğwuş, Fastn tah'lil 
etnıiş, senelerce sevn11attcn sonra 
B!ııgazi !:lraflar1na •.~ ··"'rek ilk ıa
vi.}·cyi tezis ctnıi.ştir. S ~ usi teş-

ne iltı taharriyat ve t.ıvkifi gibi 
neticelere maruz kalamıyacaklan 
bilihtar Menubawn serbest bını
kılmasmın temini lanmdır .• 

Şeklinde iken İtalyan makam • 
ları bu resmt telgrafı: 
•- Fransız sahilleri ve denizleri 

arasında seyrü•efer eden ı-·ransııı 
nal.üye gemilerinin hiçbir ı;ebep 
ve bahane ile İtalyan filosu tara -
fından taharriyat ve tevkif gibi 
neticelere maruz kalındığı tak -
dirde miidalıale edilemiyeceğinin 
alakadarlara tefhimi ile Menuba
nın e~ya ve yolcuları boşaltıla • 
rak hareketine müsaade olunma
sının temini Jıizınıdır.> 

Kılığına soktuktan sonra kon
solosa verdiler. 

Tabii bu cevap karşısında elleri 
böğründe kalan l'ransı:. konsolosa 
püriinıit bekleııen süvari ile Türk 
mücahitlerin~ neticeyi bildirdi. 

Menuba süvarisi hayretle koa· 
solosu dinledikten sonra haykırdı: 

- Olmaz .. Fransa hükumeti a.s
la böyle bir cevap vermez. Bunda 
bir hata, yahut da ... 

Kor:.solos, cümlesini yanda bı

rakan süvariyi kurcaladı: 
- Evet .. Yahut da?, 
- Yahut da .. bu iııte bir sahte-

karlık, bir kurtyeuiği var. 
- Ne gibi? 
- Telgrafın muhtc~iyatı deği1-

tirilıni~ olımclı .. 
- Nasıl ve kimin tarafından? 
- Bizi tevkif edip buraya geti-

ren şu kor kak kabadayılar tara· 
fından .. 
Konsol~ itiran bastırdı: 
- İm:.imı yok. Evvela telgraf 

şifre ile ya7.1lınıştır. Bu şifreyi İ
talyanların bilmesine ihtimal ve
remem,. Saniyen böyle bir har.,_ 
kete başvurmakla elde edilecek 
netice ne olabilir?. Pek, pek ge
miyi birkaç gün dahn burada alı
koymak değil mi?. Bundan bir 
fayda tasavvur etmiyorum. 

. {Devanu v;.r) 

AÇT'I: JIIVllı\DF.UF.: 

İmılrlf doktor Bay Şültrilye: 

Bir mesele hakkında göTÜşmek üzere 
cuma günü !'aat 17 de matbaamıza ui-
ram.anızı rica ederim. 

R. Y. 

kil:itının tanı bir asırlık bir tarihi 
vardır. Reis Seyit Mebmedin bü
~·ük oğlu Seyit l\lehmet Mehdi ile 
kücuk oğlu Seyıt l\lclımct Şerif 
sır;sil<.: te~kilatın başıııa geçııuş -
!erdir. Seyit Mehmcl Mebıliııin d~ 
iki oğlu vardı. Sf".}İt Mehınet idris 
ile Seyit Riza. İşte Seyit Rizauın 
altı oğlundan en bii:,.üğü olan 2eJİI 
Ahmet Şerif geçen umumi harp 
esnasında Türkiyeye gelmiş, uzun 
zaman kalmıştı. Dığcr karde~lcri 
teşkilatı Afrikanın muhtelif muı
takalarıuda idareye devam etınış· 
lerdir. 

Sen!lsilcrin Afrıkodaki müca
deleleri senelerce sürmüştür. Bu
gün de me\'cudiyetlerini muhafaza 
ediyorlar. f'akat zaman her vakit 
1 aşka bir hal arzeder. Senusilerin 
de Avrupa harbi karşısındaki va
ziyeti şayanı dikkattir: Geçen 
harpte Almanyayn taraftar ol -
muşlar, İalyayQ karşı mücadele
ye devam ediyorlardı. 915 de İtal
yawn İngiltere tarafıııa geçmiş 
olması üzerine l:ngilizler için Af
rikada İtalyanlarıu işini kolaylaş
tırmak luzıın gelmi~ti. Onun i~in 
Scnusikrle İngiliılc< arasında 
916-17 de çarpı~nıalar olmuştur. O 
zaınan Senusi kuvvetlerinin Mı
sırı tehdit ettikleri söyleniyordu. 
İngilizler 917 de bunun artıl< kat'! 
surette öniıne geçildiğini yanrlar • 

Geçen harpten bu harbe kadar
ki yirmi sene zarfında Senusiler
den vakit vakit Avrupalıların bah
settikleri olmuyor değildi. Bil -
hassa İtalyanların içerilere doğru 
ilerleıtiklerini söylerlerken Senu
siler de unutulmuyordu. Lakin da
ha bu harbin arifesinde A!ınanya 
ile İtalyanın gitgide birle,nıesi ve 
nihayet lta !yanın da İngiltere aley
hine harbe girmiş olması Afrikaya 
müteallik her meseleye ehemmi
yet verdirdiği gibi Sennsilerin va
ziyeti de yeniden mevzuu bahsol
mağa basladı • 

İtalyanların İngiltere ile btta· 
ber olarak harbe girmiş o!ına8l 
ge_Çen sefer Senusileri de İngiliz
ler aleyhine Afrikada harekata 
sevketmisti. Bu sefer i.e İngiltere 
ile İtalva brsılıklı •lü~nıan vazi
,.~tiıulcdirler. O halde Scııusiler 
de tabiatile İngiliılerle beraber 
dcmel:lir. İtalyanın dostu Siinu
sil"Tin düsmanıdır. it~lyanın diiıı
maııı da Scnusikrin dostudur, 

Laval'in azli 
Yazan: Ahmet Şükrü ESM. 

Vişiden verilen habere. go 
Bqvekil muavini ve Haricı)·e · 
:urı Piyer Lava! l\lare~al ı•cı-n 
rafından azledilmiştir. 

Peksin bu kaı:arı ve ı..~rarı _ 
diren beyannamedeki ifaden• 
kııt'iliği ve hatta şef, mıılıter 
Mare"·'in Frausa~fa vaıi)ctc ..._. ' de 
kım olmadıg" ı ve Lavalın eıın 

dU oyuncak vaziyctwd..: buıuıı 
hakkındaki bıitun dedikodulara 
hayet vermclidır. La\Bl, t'fall" 
rua su.kulundan sonra kurulan 
jiınin wreklcrinden bıri ı;ıbl 
riınii;ı:ordu. Fıllı3k a bu rcı'.1' 
kuruJmas.i.lc baş\'ckıl ıuua,·inlıg 
'\'e biraz c;;unra Baudoinın çckıh 
sile de barıciye n urlı~ııa ı;cÇ 
Laval, avni zanıanda Pctenııı 

1 

leli idi. Biıtaenalcyh eger )fart 
Lavali azlet.ueı:dcn bir gtl.n e" 
ölrnüs olsa,·dı, ba•wkil ııuı•'' • • . ·d· 
Fransanın mukadderatını ı 
edecek bir vaziyete I:eçecek, )' 
Peteu.i i.stihliıf edcct:kti. ı; 

Bu sansasiyonel habrr karşı
da herkes Peten ta•afından ' 
len bu kararın şümul ve eb•"'-ı 
yetini sorup araştıracaktır. f~ 
hakika Mareşalin beyannaıı•< -· 
Lavalin azline amil olan Jü~ 
açık olarak ifade cdıtınckt< 
Mareşal Peten diyor ki; 1 

«Bugiinün dış siyaset seb•P 
dolayısile bu tedbiri alnuya k 
verdim.• 

Lavalin de Almanya ile liJ)<ı. 
iıbirliği siyaseti takibin~ ı•~ı 
olduğu bilindiğine göre, bu ııı~ 
Vişi hükumetinin Alrnany•Y8 

§ı siyasetinde bir teheddul nı•P. 
sezilebilir .Galip ihtimale ': 
Peten de böyle bir şüph•ııiıı ." 
nacağıw anlamış olacaktır 1'• _ 
yannamesine sık ştırdıı;ı bır _ cU 

le ile bu üşpheyi izale eıın•1'd' ~ 
lışınqtır. Filhakika l\lare~al ıY 
ki: 

•Bu karar Alman rn ile otun 
nasebetlerimiz üzcı~nde bİÇ 
akis uyandırnuyac~btu.• l~U cU 

lenin nıanasını şö~ le aJ"aştır~:, 
dır: Almau~·aya karşı takıt> 

0 ğimiz siya;ette bir değişııJık 
nuyacaktır . . 
Mareşalin bu sözlerinde saı!I' 

olduğuna süpbe etmek için ort• 
bir sebep yoktur. l\lnliıındllr 

1 
Pcten .prensip itibarile Alıı1• 0· 
ile işbirlii(ine hazır olduI,'llllu .'y 
de etmiştir. Bu siya•ct dç,ı-işıt'' l 
cek. Esasen bugünkü şortlnf • 
tında değişmesine imkan c8 
savvur tdilemez. r,kat Peten•~. 
~n".v~~.cttiği işbirl'.ği il.e 1'."~~ 
ışbırlıgı hakkındakı tclakkı~ı 
sında büyük fark old uğı• ds ıP 
hakkaktır. SöylendiJ;ine göre, 
va! bu işbıdiğini, Alman)·• 
Fransız donanmaı.~nı te<Iim ctııı 
ve Fransız müsteınlekclerindc I• 
manlara üsJer vern1l'ğc ıuu~ıı 0 
kat etmek derecesi1>dc ilerı gl' 
tiirmüştür. Halbuki i\-lareşal ,

1 
ten, işbirliğini bo) le aıılnnıaılı~ 
sözlerile ve hareketile anl8 

bulunuyor. , 
Peten kendi anladıi:ı ın~Jlf 

Almanya ile işbırliğine tar• ıı 
olduğunu Flandiııi hariciye 11~ 
lığına getirme.ile de ıobct e 

1 
oluyor. Filhakika F lnndiıı s•g.1 nalı zümreye nırn:'\up ,ıup fl 1 ~ 
rin ta f.dirkarı olarak tanınaıı , 
Fransız polıtikacıocdır ,i\1ÜD''1 Jr 
laşmaswın imza!Jt üzerine, JJı~ ~ 
bir teb·ik telgrafı göııderıncl< ~ 
retile, harici politilrn<laki dur 
munun ne merkezde olduğuJI~ 
zaman anlatmış bıılıınuyordtl; 
cak Flandin, Lava! gibi siıı~ 1• 1 · 
entrikacı bir politikacı deı:~ ·i 
Bununla beraber, yeni har•~ 
nazırının da Lava! gibi, fr• b 
dış politikasıııın inkişafınd• •. 
merhale teşkil edip etmiye<:•~~ 
taraftan Almanyanın Fr•~;& 
karşı takip edeceği siyas~t•:.,ıe 
taraftıın ve daha büyük ol~". pi' 
İngiliz - Alman mücadelesiıı•Pdif• 
ticesine ba~lı olan bir mese~ •.... , ..... , ....... ,. 

Yurddaş: ~ 
Altın rüya.:;ından acı .rurttte ~ 
nacaksın Altın fiatlan düştuıct"• 
fllll taştontaşa vuracakslll· fi 

ULUSAL F.KONO' .;ıtf 
ARTrIRMA ıc(illl °__,IA 

····················~ 
1'7-=====~ 

Birimizin Olrdl. 
Hıplmlzia O~ 

Ayakkabı ihtika111 
1~tt' 

Üskildarda oturan okUY'ı:rot= 
mızdan B. Süleyman Özlü Y ,Y 

•- Dün. çocuğuma ayakl<•bM-' 
.. ıak için Istanbula iudırJ'l· ~ ' 

evsa!ta bir ayakkabıya ast> JI' 
ura rr 

6 lira, Mahmutpaş:ıdn 4,S ştı1" 
diler Geçen yıl tiç Hra.1a aıwı d:tf"' 
Bu te<effil ve fiat farkı ol!I<" ~ 
lann nazarı dikkatini cel~rıv / 
mu'?> ~ 



BU AKf; 
iPEK w SARA Y'da Tiinçe nGslaaa 

llEt.EK 8181Jı .... ••ı -····· Orijlaal ........ ...._. 

Bardiya önünde Italyanlar bütün 
şiddetli muha- tayyarelerini Lib· 
rebeler oluyor yaya gönderiyor 

(Bu yumm.m...,Mri Ana. 
dolu A:jwl baıbMleTinden 
ahnm1*J 

Telhis CMlen: MUAJDIEIL ALAftJS 
itaıyada s!yasi variyet .rittik'çe 

nezaket keabetmekedk. Bıtaraf 
kaynaklardan Loodraya .ıelen ha
berlere ~öre, Şimali İtalyanın Al
mıuılar tarafından askeri isaal al-

3 AHBAP ÇAVUŞLAR 
SİRKTE 
Dla)'a kemi kler Krab 

Arfllk P•labıyıkyan'ın 
lhıcibte kadar çe.Uifii • aıtlkemmel filminde sizi ba akşam 

hayatuuııda saJmedlğiıab k adar ıttlmeğe davet ediyor. 

al'in cekil-, 
ıi etrafında 
ni tafsilat 

18 (A.A.)- İngilız mat
zzo ıle Sollum'un zaptin
univetle bahsetmekte ve 
Inı?ilız hava kuvvetleri 
bombardırıtanı esnasın

azörlerden ve destroyer -
IRurekkep lll"UPlara tam isa
kavdedılditini tebarüz et-

ta varelerınhı Berlin üze
tıQI\ akınlar da avrıca kav
teilir. 

'ın azli hakkında Tımes'in 
muhabırı söyle yazıyor: 
tarafından hazırlan n hü· 

darbesınin akamete utra -
-.e bu eski nazırın Pe~ 

nda t vkif OOildı~ine da-
haberi diier b'r haber 
"ştır. Bu nuncu habere 

· selerjn yenı evrini endise 
eden Almanlar Fransa · 

(Biter .haberler 1 bel .alait._. 
wnrıınl kararSUumn tebUll: 

İn&ili& bo:nbard.w an taxrareler1 ev.. 
vclki gun, Tobnık ile .Bardiya aramı 
daki bütım İtal7an tayyare meydanla
I"JN e.dde le bembardıman eblıl.jlercür 
p r.esı gecesiBardıyaya yeniden kesif 
b r hücum :y.apılm1.1, kı§lalara ve demir 
yollanna 12 ton bomba ab.lmısıır. Yer
li kıtaatın bulundutu k11lalardan bü
yu t Yan&ın. r çıımu,tır. Diri şiddeW 
infilak oım111tur. 

İngiliz avcılan 7 Savua ve ı Kapro
nl tayyare6i dO§urm ~!E:rdir. 

Mıaır Ha :vekilinin 
zi7afeti 

KaJUre, 18 (A.A.) - .Mısır Baii ekili 
H09e71n Sun Paşa dun ıeneral Va7Vel 
ve orta .. rk Ingllız havr. kuvvetleri ku 
mandam rn&ref&l Longmor ,ere!lerıne 
bir ziyafet ver~llr. 

Sollumda terk edilen 
tayyare fer 

Kahire 18 (A.A.) - !!ollum:u,ı fN'li 
esnasında, İncilizler b rada 10 kapronJ 
ve 5 Suvana tay~resl bulmU1larcls'. 
İtal)'anlar, İnaıliz bava alanlan esııaan 

ile itralini derpiş evle- da kullanıllllDyacak hale cet.irilen bu 
'l.aı• tayy:ıreerı bırakmışlardı. .auuer. 

en relen bir telerafta bil
tıöre ~hafta Hit -

al vasıtasile Peten nezdin-
ıesebbüste bulunarak ltalva· 

20.000 esir Hindistana 
çidecek 

mına sıitmek üzere Alınan Kahire 18 (J\.A ) - Garb çulunde 
- .... ~.....,u. Fransız toı>raklaı ından es·r edilc."l it yıınlıırdan 20.000 kişi 

müsaade istemişti Pe- enterne edilmek üzere l!ındı lana göo-
llann lrklbına mi.ısait ve- derilecektir. 

11.nan olan Toulon'un bir Draçta buyuk yangm'ar 
deniz ü ü olduırunu ıleri 'd 
IMı teklifi kabul etmemistir. çıkar1. 1 

llihver devletlerme hicbir 
deniz üsleri terketmi veceli
verd.iti sözü tutmak ıste • 

llve etmisür. 
Times gazetesinin :Qern 

irinin bir haberine gore La
Ytchy llükfuRetini devırmet 

~ Duc de Reıcbstadt' n kül 
IP.l'lnl•ya nakledildiği zaman 
-~.itti. 
~ıı»ıni"in cuma nkü toplantı. 

!.aval, Alman anın Fransa-
-letiri Abetze Pe en n de me

bazsr bulwıacagma dair 
ini bildirmişti. 

._Mime Hitler de i tirat 
- bu swetle bu hadise iki 

aruında bir ) ak nlık 
tel<iiği kanaatuıi verecekti. 
ıe Nazırı Peyrouton, Ma-

'tetenin hayatının emniye\ 
lluıdıjıoa dair verilen hu· 

..nllln.11 tm peden ibaret oldu· 
4orauı9ı il.zerine Laval ver

... ıırant pJAnlarım meydana 
battl Mareşali phsan 

et.mele bile kalkı§m14tı. O 
tnuhafızJar çajırılm.ış ve· 

tevkif eclilmiştir •• 
gazetestnİn Vaşington 

Kahire 18 (A.A.) - Arnavutluk
ta İn2iliz hava kuvvetleri ızeceleyia 
Drac üssünü siddetlc bombalamıs· 
lardır. Havanın müsaadesizlii:ine 
raimen, bu hücum .muvaffak:,,,retle 
neticelenmiştir. Doklarm bulundu
~u , erde siddefü infilakalr oLmUi
tur. 
İngirı taHarcler·, üsden ayrılır

ken, çok bti"t' ilk yanı?ınlar .«örmüt
lerdir. Bütiın tavvareler üsler.ine 
dönmüslerd r. 

l~ - 16 Reeesi Gura ve Asmara 
bombalanmıştır. Gurada 80 kilo
metreden 2örülen bir vanrın cık
mıştır. Asmarada bir fabrika ve na
kil vasıtaları tamamen bornbalan
mıstır. Arabaların arasında vall1VD 
Qkmıstır. 

Düsman tavvareleri de t•~t defa 
Por - Sudan'a hucum etmiskrsc de 
hava kuvvetlerimiz hiçbir avıata 
uitramamıstır. 

Talebeye fazla 
ma•raf 

yaptırılmıyacak 

--:;- ... ~ ~~. ~ .. ·' 
Yelkenci ~apuru 

kurtarılıyor 
Db ~onguldakta kayalara çarp· 

mamak için .lr.enclialni batırdığını 
yszdıgı~.u.z «Yelkeud• tapuru hak
kında mi;temmi.m malumat aluı· 
mıştır. 

Vapur Denizyellan illareıine 
kömür nakletmekte oWuKundan, 
diin sabah Deaizyolları idaresine 
ve müteaJ iben armatörler birlı -
iine •Yelkenci vapuru kendini -.a
tıriu diye telsiz telgraflar gel -
m!ştir. İlk haberlerle vapaaua 
Zo.uguldaktan hareketiadea sonra, 
kentini batudığı §U) u bulmuşsa 
cfa mütemmim malumat bicliaeaia 
Zonpldak limaııuuia ve prjmıaa 
önünde vukua gelcUI:ini, oa dokuz 
kişilik mürettebatından .lr.imı~ye 
biney olmadığıw, ııeminin bqtaa 
iki metre, kıçtan 5 metre kadar 
suyun ilstüıule buluaduiuau lt11-
dirmiıtir. 

Sulannm tahliye&i için EUbank 
tulumbıı.·~an çalışmaia Nplll.lf
lardar. Bupn kwtamıa ve tahliye 
işiaia biteceği tahmin oluamakta
d.ır. Diler taraftan ka1alara çarp. 
mamak için ayni tekilde hareket 
etmesine ınüsaacle istiycn Kaplan 
vapuruna bu miısaac!e verilm~ 
bbt tehlike bertaraf eldujundan 
kaptan müsaadeyi kullaumağa lü
zum görmemİftir. 

Deniz mo törleri 
Kira ile çallpll deniz motörleri 

de ta.ksilet gibi binr ıibı müna • 
vebe ile işliyorlaırdı. Bu sabah 
Münakalat \"ekiletintlea liman i
daresiJıe gelen bir emirle bu mi
navebe usulünün bldırıltlıiı bil
dirilmiıtir .Motörler badema her 
gün çabşabileceklerdir. 
D~er taraftan Vali ve Belediye 

iReisi Lutfi Kırdar bütün taksile
rin ker gıin iylemeleri için Baş -
vekaletten birkaç güne kadar mü
saade verileceğini umduğunu ve 
ayrıca Basra yolile Amerikadan 
otobüsler getirtileb)leceğini bir 
rr- hn• ririmıze söylemiştir. 

tına aluunası vakmdır. Hitler'ill 
böyle bir harekete ~i için. 
müfrit faşistlerden Farinacin1n 
KDnt Ciano'nun ~rine Hariciye 
nazırlıbna 2elmesi bit' vesile tes
ıkil edecektir. Farinaçi son ~ün -
lerde İtalyan Generallerme, bil -
hassa Badoı?lio'ya şi~tU hücum
la:da bulunınust\ı. Faşist parti.it 
Kont Ciano'vu da kabahatli 2ör -
mekted.i.r. Cünkü Araavutluı?a ~ap. 
tıitı seyahatlerde vanlıs ra'POI" ~ 

Şebzadebaşı 

FERAH T:i:;'ı~ 
1- i{IZ TALEBE 

YURDU 
Blıltla meldeplileria &latelk· 
)eri .-ftik filmi. 

? -KIZIL ORMAN-

Bagüıa matinelefteR ltiharen 

ÇEMBERLITAŞ SiNEMASIND 
EmU cörtllmemlt 1 pheser ltirdea 

ı- YW... Mr amile çalışarak hayatıDJ beferiyet ıçia bir 
fellbt .ıa. VDa JdKıiOBU müradeleline ffda Men 

BOBF.BT KOCB 

di~~en dolayı mes'ul 2örü1.1c~- . LAR HAKlMI 
tedır. ' 

ÖLÜME KARŞI SAVAŞ 
a.. alde: Ölmez eserler yaratan 1'eynelmilel sineıucılılm ea 

biiytik san'atkirı olu -E M t L 1 A .N N 1 N G S 
Hi:tler, müdahalesini kan d9k - ' ŞARL PİKFORD • 

meksizin yapmak istemektedir. Or- JEAN PARKER 2-PARİS DELiLİKLERi du ile faşist partisi arasında ihtilaf • 

f ~~~~ı;:;;~~~2~J~n~~~;ı;. fi 3 · Yü ~A~ · ITlLY AH 
ihtılal başlayınca ... o\bnan askerı ış- lıarbiuiu T::"RKÇE 
azali de kolavlasDllS olacaktır. • "Ik ~ı . v· 

DONANMA DA MEMNUN ı l.l mı 

Kalewtleri titretea ltir nriısik son saz bir aev.lr., doyu.lmu bir saaiet 
Propama ilhetea: Paramunt Jarnal ea son harp ve dİUlJ'a 
haberleri. ,_ 

môtL · 4- Paramunt 10''Ç( 
•J:?.evli Mevl• in v;rdiai maIU.ma- Harp havsdisleri 111\ 

ta 2ore, İtalyan 1enızaltı remılerı . 
Afba laayal.. tlatiraa.a hareket._ ~r.in heyeeau... Müzijia •leı 

ftl'tiiji phftft' 
mürettebatı arasında çı.~an c•.Jdi Bu p\oogramı biittin mektepU- TO RKÇE meınnunivetsizlik, donanmanı.tı. bü- lerin görebilnieleri içia kanv-

;.1 AV i T U tün kısımlarına sirave\ c,.:nıstir. ni resim farkı müessesemiz ta- A Sicilyada iki denizaltı mürett~a\.ı ra!mllan verilmek şartile 

~;ıilerine binm~k istememisler - T a'ebelere g~d;: T ftRZİlat 
Bunlar hemen ~aska Vl!rc nakle- gun 

ŞARKiSi 

dihnislerdir. Brend.izide denizaltı 

müre~atından bazıı~ harp alev- Ist~ bul dördün-
hinde bd'ırıp caitırdıklan için haı>- ~ 

MABGUDİTE MOBENO- JEAN GALLAND - JOSE NOGUEP.0 
Bs teliıulc çılguı bir ~k.. Her sazında b"nbir ıztırap in.liyea •ethar 

JlOD~ SA~DOH 

sedilmislerdir. 
ARNAVUTLUKTA DENİZE 

DOCRU CEK!Ltş 
İn~iliz Hariciye Nazın Lort Ha

lüaks, Londrada. İnlliliz - Yun:ın 
cemiyetinin verdiii zivalette b1r 
r.utuk söyliyerek, bilhusa demiş· 
tir ki: 

c- Garp cöliindeki lneiliz ta -
arrusu. Arnavutlukta Yunanlıların 
elde ettikleri ı>arlak zafe.-lerle bi:" 
kat daha tesirli olmuŞtur. Ymıan· 
lıların aönüllü olarak kuvvetleri -
mizle isbirlii!i vacması, iki cer:>he 
arac::ındaki kuvvetli rabıtavı röde
rir. Müsterek düsmana amamız 
darbeler indirmeie azmettik.• 

Lort Hafif aks bundan sonra ma
harcbeleri büvük bir meharetle 
idare eden General Metaksas ve 
General Papajl()Stan takdirle bah
setmistir. 

Dii!er taraftan İtalyan kı'alarınıa 
denize do,i!ru ric'aıi devam etmek
tedir. Arnavutluk sevkivatı icln 
İtalvanlann en mühim irkil> linıa
nı olan Bari. İnailiz tayyareleri ta
rafından tekrar bombalamnıstır. 

İNGİLİZLE.R stnt 
ÖMERt ZAPTETTİLER 

Garp tölünde de harekat İnsrilta
ler lehine inkisaf etmektedir. İnıi
lizler Kapuzzo ve Sollum'dan aoara 
Sidi Ömer ve Seferzen kalelerini 
de zaptetmislerd.ir. Bardiya mınta
kasında muharebeler devam et -
mektcdir. 

Çttan orkestra ı ba filmi sületli 

Cu.. ı·cra memur- ı...... qktan ihtarasa ... ibüraıtan kine ... Ki-- einayete slriikli
ya ~ alaşi bir sevk, ltu filmi yarattı . 

luğun dan LsAi~ daıL·maEen sa~=~;;e~• 
Eovelce Ktafamoniıle A'9 mm gieterec~ktir 

virankariyeaindemalıinaikcnj~!!!!!!!!!!!!~!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!~~!!!!!!!!!~ 
halen aJrule.9i meslnıl bala· lstanbıJ° ikiaci icra memurlu;uadaa: 
nan SGli.h ~ı F atına ile '4Y • Kilo Lombardoaım !ffko Popovlçteki alacajl.n temini lçbı mah uz ve m.ı-
p' yc mına 2380 lira kıymet takdir edilen Be70ğlunda mi Htbe7lnala ,eni Şehll 

Mülga Eytam İdaresinden istik- Muhtar ınahallesinde ealıii ... Pelensek 81Jkalmda 8*i 7 79Jll 1 No. 1u doı-t 
raz etmiş ol<iuğunuz 467 lira 99 rol kme7i ev u baba ev t ~ nı.r 1-2-3 ne mahdut ktııtr ev arttırma
kuruşu 1/3/931 tarihinden itibaren 7a konulmuŞtur. 3/1/Ml tirlhinden itibaren prtnameli heıbstn llNbilmlll 
maafaiz ve masarifi kraiye ve üc- için daire divanhanesine talik edilecektir. Sa.ti peflndir. ıım,teri1a k~ 
reti vekfiletle tahsili talep edilmiş lôuhamrnmenln y(bde yedi bucuk nlabe&lnde J»e7 akçe.t ft7811ut mUll bir b ... 
ve adrestnizin meçhul bvlunmw bam temınat mektmuml ibra -.... klıbeder. lıl8llnılda ..pı. ve rU-. 
ha.sebile ilanen yapılan teW.igat ü- ına ıen.u,. borçlup w ao AMllk tam beclell ·ıt•IJıa atttlr. 
zerine de bir itirazda bulunmamış mruııt VASn: BIDa bedm du'Nrlan kllb' dalılll abamı ...._. Dİİ1t 
oldutUJıuzdan 2280 M)'1lı kanun nama üaaı ~ ~ ~ olup ~ -- tllll&ta vmlıır. ZeıaW 
ahkimına tevfikan merhwı bulu-. ve ~ katı pence:reJeri deııDJr paıwaJrhlrb -.. w ..._ demir JUJDÜ
nan gayri menkulünüze yeminli bit Urkululdudur. Zemin katma alııll9 ...un.a. .-. ı... Qda (to) ııı. 
Ü ehlivukuf tarafından 306 ÜÇ tJra ile lt.ileman ldnıadır. 
~lira 24/9/938 tarihinde kıy- BODRUM KAT: r.e.fnl m.. tim I* ..... • P P -Wllllamaclll 
met konulmut olduğundan icra ve bir oda balA bir madMn alta w U. _... a- cW .- .aldl _.. 
i.Qis kanmıunun 102 inci madde- .. tılılmııli "tabteıu- dn w alıla bir ıautMtm ._. oh9 mu 
sine tevfikan haciz için mahallin- bahceJw w odUlll **ak lmlJlll ..... lalplllft ftl'dlır. M a ı ı! tı Mır 
de zalnt varakası tutuluı1ten ~ vardır. 
llgata rağmen hazır bul~ zalbf KAT: Dlmlr '** n; 'illa slrDıllkte .-t1ıı1 -- 1ıılr P9-
nızdan işbu varakanın illnen teö- çluk ve roerdhım ........ camlı ka(llll '"'1uma Wr _. ......_ Dd oda 1* 

liği tarihinden itibaren mezlolr ka- baJl J!mmerıwct _ ........... Bir'•_._ vardır~ biri p' :ıu Od oda 1'ir' aa-a. a... 
nunun 103 cü maddesine tevfikan -...... -
OD beş giin içinde zabit varakasını rettir. ~ 
tetkik ve bir d.iyec~ğiniz varsa icra i:ıdKd KAT: YWdl ..... lıılr illa Dwa! t· l*IDID ..ııılııııl ... be 

- tl ı..n..ıir eniz elu Od ock bir luılldlr. 
dairesine muracaa a uuu m CATI KATI: Basık ..,_ıı ..,. '* 6llaltı ...,_. bir dadaa ibaret oı_. 
ihbar olunur. 38/3882 blDamn in kısmı CMlaJan WOnıle '*"' _... ÜllP ""'11 m.. kllNll ._ 
ZAYİ - Çocuklarunm nGf\as ki - dır 

lıdmı U71 ettillmdeo ,...waı Çlkar - • Y\ıbnda ,.azıh SQri ..ını11a Wrtnd uUumlısı H/1/Ml tarihJne ma-
tacatım. J!skjstnjn hfllmla ,..... mil lah ıono ...ı ti daa 11 ,. um l7dlld icra daJrelinde 7apı1Mktır. Aıt

Tarlabqı Dereotu cadıdel1 lfo. 1 tınna bedeli kıymeU muharnmmJDta ,we ,.._.. beli bulduJu taWllde lh:ı· 

• de şunlan yazmaktadır: 
bazı haberlere göre Pe

l!lıı:ümetlni Vi.ş"den Versaya 
ek teşebbüsü hükılmet 

yapJırken 'Peteni Adeta 
alt nda bulundurmak mak

Maarif Veületi ban muallim
leria talelteyi fala kırtasiye ·~ 
tlarikiae mecbur etti)deriai göre-

TavuK pazaranda yangın 

İn~ilizler simdi Mısır demirvo
lundan 240 kilometre açılmıs bu -
luıunaktadırlar. Yan resmi bir ha
bere ~re, İtalvan kıt'aları Bardi
vava doiu ric'ate icbar edilmiştir. 
BiR fNGİLİZ FİLOSU ATLASA 

izmaro Tekintaplan ıe edllecekUr. Aksi takdirde • tok artbramll taahhüdü beki k ima ~ 
=------===-ıı=:m=-=::m ___ arttmna oa gilo temdit edilerek H/l/Mltarihiae mlladif cuma gunu ayni saat:e 

~f etmekte idi. 

dalyayı kafa11na 
indirmiş 

ber zaman bir cBrGmdOr. • 
bir hf7aMUlr. 

ULUSAL BONOJll "ftl 
A&'ftDllA K1Jat111D 

rek çocuk vellleriJıe yakım olan bu 
haliJı öalen~ni dün mekteplf're 
tamia etmİftir .Bu tamime göre, 
hlr den için fasla defter ahlınl -
mıyaeak, defter ve kitaplar ıuete 
.lr.ijıtbırlle bplanaeak, pa)aalı bo
yalar, per•el takımları, kunaaslar, 
örcl malzemesi alnıalan içia ta
lehe kat'in·• tazyik edilmiyecek
tır. Bu Jaaqsta talebe7i zorlQ'an 
muallhnler tecziye olunaaklanbr. 

---0--

Amerika lngiltereye 
ödücç malıe me •erecek 

( ı itlCi ıahiledn dev8m i 
cejini ihsas etmqtir. 

&azvelt demiftir ki: 
- Bu, biaim kead.i a1Walaa -

mm temin eden bir çare olacak
tır. Barbia Mn11Dda ı.u malzeme 
bbıe ide edilecektir. Eter çok ba
sar liirmiipe, lqilteıe .. mat.. 
m..ta kirası iP., Anllrrib7• .... 
dut ai.lr.tarda bir para verecektir. 
:q. ...-.me ıa.ar lindt wıa 
tallrip .m.it be, lncilt.re .... 
••• Jini ödiyeeektir •• 

........ 1-le Wr ........... 
rika11 mı..~~ 
mi7fteli ......... ld -- .... ,. ... -............. . 

Kö1li7ü koruma 
ım..u. bfiJ6k kir ft il' .. 

riıı lrıöyliiye yerilme. kararllıfQ • 
nhmştlr. lık .. 10 miJ1on Hral* 
6zilD ft ..... iNcmıia .. ...ı 
.. o1n .. ld& 

Tavukpazaruula Mehmetpaşa M

binula Z1/Z3 numaralı İspiro -
nun evinin alt 1nıfmda maranroıı
luk eden Dimitrinin dtiWnmda 
sobaun çıkan kıvıleunlanlan yan
ıni çıkmış, n k1S1nea yandıktaa 
..ara itfaiye tarafadaa aöadttriil-

müşt.ü~r~·----------

-Asker gözile 

ACiLDi 
Muhtelif sınıflara men.sup 14 

harp ıemisinden mürekkep bir İn
j?iliz filosu Cebelüttarıktan Aııaa 
denizine ac:.lmıstır. Biıwk tavva -
reler bir müddet harp sıemilerine 
refakat etmişlerdi. 

M:>fDcORC DA KABİNEYE 
GİRİYOR 

Loidcorcun Cörçil ile yaptı~ı son 
( 1 ir.ci .sahifeden devam ) müllkat, İn.ırillz matbuatında tef· 

mfihlm bir darbe teşkil eder. Cilnkil bu. sirlere yol aeımşiır. Bazı 2azete • 
rası İtalyan ordusunun b07ük lir am- ler kendisine Vasm.ton sefaretinin 
barı mevkimde idi. Şimdi İnlillzlerl leri teklif edildiiinl vazmaktadır. Di
barekAtta bu ambardan da ehemm7.W ter bazı ırazeteler, bu sene 78 yaşı-
aırette istifade edeceklerdir. na basacak olan Loitcorcun. sıeçen 

Bu mmtakadakl muharebelerde, in. umuml han:>te Buvekiletı i!ası aa
slliz mot6rlil tuvveıüerlııba çok b._ rasmdaki hizmetlerinden takdirle 
yük 1f1er ıördotı.ri ualaplmaldadır. bahsetmekle beNber, vaşı ilerlemla 
Buradada, Flander muharebesinde Al- old$ iein zabmeW mevkileriu 
mantann kullandıll taktijln teterrllril- alır vüklerine tahammül edemi • 
nil ı6rib'oruz. fnıntrıer, keadlleriDdla veceilni kaydetmektedirler. Bu -
ODk faik kuneUere ıaarruz etmleler, fa- ıumla beraber, ~ devlet na
bt muvaffak olm'Ullar, mOblm mJktu. ımı llfatile kabineye ekerse. tec
da lıaı,aa tuH'lltlerlld llılıb dala • ıübelerindeu cıok ktifade edile -
m1tJerdir. cektir. 
Şimdi Bardb'a &ılerinde flddeW 1m1- Kabine azuındın Wr atın Am9-

Mrebeler oJdulU mnheJrlr•'lrtır. ltab'an rib.va sefir J(Öaderi)meR takd.irin
rlc'•tlnla ile il Sicil Barra1 GalaiDden de, J.,oidcorç 1ııu zatın yerine ıe
~ ..,rı dftam etmektedir. ~ cecektir • 
11a topraklarma mtital eden mubartbe. LAV AL ıo:slLISt 
• bil DdllGl ..,.. ........ da. lnıuız ta- Lavıal'in azli Mlrlnnda h6r Fran
Jld 1fitfkoe ır.ıdflol ~. m.z ajana 8'l JWDi tl6ültı ftrivor: 

YUNAN CSPHESi cAlmanyanm Parllteld mfimeaill 

Haliç vapurları en çok arttırana Jhale edilecektir. 20M No. 1u icra ve i!lb kanununun 126. 
( D 3 -ftt'Ü 14hif~de) maddemine tevfikan ipotek Ab!bl aJMaldılarile dijer alAkadarlarının ve irtttaJıc 

evamı 1l .... 1.Ja..ı .. 1.. lfbu P7ri menbldekl haklarını ve hulusile faJs ve ma-
Diter taraftan halkın istirahat hakkı -- evrak mllbitelerbe bh1Dcte on bet ıon lçnde era 

ve sMıhatini konımakla mükellef arife dair olan ~=- .. :._. ._ide .... ._ ... _ tapu alclBer le sabit olma-
' L... A-- •• ..: c8 da1re9ine bUdir...ı.i JAp~. - - llllAIACI oıan vu muwe muesseıl!n, ııı nu- 1apnaamdan ı.artr lralırlar AIAbdarlarının işbu rNMl-

maralı vaı>ur wlculanm üç «ün- ddtça •ta bedellnlD ,.~ ı..I .,,. ..... ~ 1118ı6Jnal almak lstl7enlena 
dür birinci mevkide avaz w soluk- deki kaaunl7e7e .... ıaan::: Gnıcaatlan mn olunur (1211) 
ta lefthat ettirmektedir. Ciintii m/718 No. ıu ckıqallle ze m · 

=n~=c'!ıin~c =:~ lstanbul C. müddiamamilifinden: 
tır. Bu viizde yolcular ütimekte fataaıbul ad111'8 w mahkemeleri IPn lüzumu olan 800 adet e' raJı: ııancbo 
ve hastalanmaktadır. elmll~ kmuJmlJllur. lılW..-en bedel ı• ve muvakkat teminat 121 

Bundan blşka diler Halle ftDUr- ::dır J:lmlltme 1/1/Ml c:uma 11111 saat 14 de Sirkecide adi re levaaaa 
lan Jdbl 8 numaranın da kal&i - ~lııcte yapılacaktır. I*kltlft .-rtname ve nilrn neyi tatil günlerinden ... 
ferleri ıavriklfi vanmaktadır. Ka- da her lfln ça1ı1ma IMUeri ~nele makQr d ede görebilirler cııtob 
löriferler süs obnadılına ıare. bun-

!:1t ~ ıt::~=~ Mefluc bir ilatiy•r 1 LI __ H_a_lk_e_v_ıe_ri_n_d_e_ ... J 
trolle mükellef olan belecilvenia kadın ,andı 
alikadar müdür ve,. memurlarıa-
dan biri; ldtfen bir Sllbeh w aksam Galatada Yesal dakta 20 nw_na-
vakti 8 numaralı vauurla köorüden ftda mefiiic 85 ~ Emhıe • 
Eyübe «idio Relirse bu vazıddrla - einde bir kadının: odwnda duran 
nmızın dolru ve haldı olduluılu eaıuEala etei?i ırirmek suretile en
~. Allkedarlarm e1aem- tll'Bl tutusmusıur. Odada km. 
mtvetle mmrı dikkatini celbederis. 1!nlnmo•dılından 7,RVallı mef16c 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • lhtivar ~nm vücudü kısmen 
iRi: nnm.w ve tehlikeli bir halde Be-
_. .,....., her --' ~ "fOilu llMtanellne bldırı1mıstır. 
cabpn lktılat cephenin v....... Beeiktuta ~ JIGlm -
cllldlr. IUll~ 6 nQIDAJ'llda mukim Zeki -

111.UllAL •OJIOld "ftl nin '1 V81'ndald .-U ftNthı .... 
.Ul"i'i&llA lmll1JllU IMaeal G dr h':f .... tuıu.ant 

"• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • u aötsb: ·n hatif _... ftll!!I tar. 

Türkçe kurslar 
DnlD&ıO Halkevinden: 

Bvtmizde, türqe (A) ve (B) tu lan· 

M 2J bbiJM'flrA(WW 1f40 ~ lfl• 
Dfl saat (20) de blllanacaJdlr. ~ -
iare .... edlbDeJıttedir. ~ -
na o llD .,,. aaaUe denbaDede bula-

Jôlan. 

Şehir tiyatroa 
TEPEBAŞI DILUI 

IDSMINDA 
Baakpmaat».11• 

B111anmaz Upk 
s.e.. IDüe& merked m.ı.ura --- Otto Abetz ile Lnal'tll yakın don- dür!l T n !l!llOllUD ffsaatı ... :bie .. 

ldlnde obmkta tlenm ettJıw. Yuma- larmdıuı milnıkkeı> Wr hiik1lmet tet- ım>ıe &aft dfismilttir. 
V ...... alOfteler Yazan: J. M. Barrie 

ı.ew eaddesincle Ko_. ._...... 
iller bunda ftldicle bAktm 7Ci tlpelm' kiline karar wırilmiltl Paıisdelli Abets din Vllidıe lıbretll P-.. 
.ı. ~rmlllerdlr. Hava mub.alefetlnlll bu yeni hükt\met Bitlerle sulh mtı- ile ile .at dıeıvmn ~~~ftllDJlıb'
banöil aiırlaftlrdılma fQphe ~- .ureıerw wa edeceık. w ttaıva- ta iıaJnnn•_...,.· Bir ~ ruetıe-

larm Tepede. aaked hedmetıerl mtlcel:inde 1 sine .... Abetdn Almm'NDIB Vl-:':!.::1:i:~---. .,._ :Ü,vmle inhiW eden mwkie Fran sl birfük dcMiliv taıW =alt •si 
-*' be41eqb°'•· -..-tirilecl1dir. h1raı 1M>lJe mil. d!r. 

.. •'ı -· .,.. 
.. ....... eri 

$elıırtn ı. ta4ma otobüs 

~-
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Gayri Menkul Satış ilanı 
5ultanabmet 5 inci sulh hukuk hikimliğiade~ 

İstanbul Şehuıdebeşında Kalenderlıane mahallesiDde Burmab
mescit sokağında eski l yeni 3 kapı numaralı hanede mukim iken 
14/1/939 talihinde ölümü üzerine mirascısmm va.ki talebi ile tere.~e
ane mahkememizce eJ.konmuş olan Gürcü Güven namı di,ğer Hayri
yenin uhdei tasarruiunda olduğu celp ve tetkik <*nan tapu kaydm
dan anlaş:lan Şehzadcbaşmda eski Emin Nur~t'tin yeni Kalenderilane 
mahallesınde Bucmalımeı.cit &0k~ğmda e&k:i l yeni 3 No. eah36l 58,50· 
metre murabbaı ZL"illİn k.atı ile beraber üç katlı k.Argir VG bir oda bir 
bela ve bir muffak, birinci kat tahta !bir soia üzcri~e iki oda, bir 
hela, ikinci ut tahta bir sofa li2erinde iki oda 1 hela 1 dadan ay
rılmış ufak bir mutfaktan ıbaret terıko; ve elektriği mevcut ve arka-
1mda 5,5 g~liğinde Vi onünde müselles şeklinde bir aralıkı olan ol
duk--ça yeni ve ku11anılışlı orta .ltat 15 ve üst kat 12 lira kiraya mut~ 
ilam.mil ve mah .. llen ehli\'ukuf maritetile keşfi icra ettirilerek meWU 
ve şeref halihazır alım ve satım piyasasr gözününde tutularak heyeti 
meonwasına ebllvukufça 2917 lira Juymet takdir edilmiş olan hanenin 
tamamı terekenin tes\•ıy_csi zımnında açık artırmaya çıkarılmış olup 
b irinci açık artırması H/1/941 tarihine müsedif Salı günü saat 10 dan 
!!! ye kadar ?stanbul Sultanahmetteki Tapu dairesinde alt kattaki 
mahkememizde ~cra kJlmac<?ktır. Bu suretle icra kılınacak bırinci 
arbrmada teklü olunacak bedel; muhammen kıymetin % 75 ni bulursa 
talibine kat'i ıhalesi ıcra kıl:nacak; bulmazsa ihalesi icra kılmmıya
rak ancak bu müzayedede <.·n Y.fiksek teklifte bulunanın taahhüt hakkı 
bakı kalmak üzere beklenerek ikinci açık arhrmn için tayin krlınan 
24/1/941 tarihine müsadı{ Cuma günü saat 10 dan 12. ye kadar icra 
ılolınacak müzaye<iede tt!klif ol~cak bedel neye ibaliğ olursa talibine 
kat't ihalesi icra kllınacaktır. İpotek sahibi alacaklıların ilan tarıhin
Mrı itibaren 20 gün içinde evrak! müsbitelerile birlikte mahkememize 
1PÜracaatlan, aksi takdirde hııklan tapu sicillcrilc snbit olmadıkça 
atış paylapnasından hariç tutulacaklardır. Müterakim vergiler tere
:b:Ye ve 5'> 2,5 deUaliye ve ihalf: pulları ve fapu ınasa-afı ve 20 senelik 
e•af taviz bedeli müşteriye aittir. Taliplerin muhaımmen layrnetin 
% 7,5 nisbetinoeld pes akçcsµıi hamilen ihnlc günleri miiracaatları 
ıtzun olup daha ziyade tafsılat almak ve mcYcut şartnam ~ i okumak 
ı.ti)·~nlerin 939/3 tereke dOS);, nuın:ırasile ilan tarihinden itıbaren 
her gün sabahl:.rı saat 9 He Hı aruıı mahkemede memuruna. müracaat 
t:de-bilccekleri dP mın olunUJ;. Tereke 939/3 • 

Deniz Gedikli Erbaş O rta Okulu 
Müdürl üğiir den : 

Okllhımuza Dertli bir rty:ızl~ • e b tr ıı.-rnicnik ö{p-etmcni alınaenktır. 

eutıar: 
l - m;,-. ôtretrM"nliji için ün.lvf'rsite mf!Z\ınu elmak Vf'yn üniversite

._ llrfıtmen1Jk ...uu..ıı ahtll6 baMmma k, 
2 - Gemicilik i(retmenliti .içia meslek okullarından mc•zun v~ bu vazifeyi 

.-v.JtOııırıelfne tlair elln4e bonserris wlunm:ıh, 
A - Ask.tilde illşiti bulıınmemak. 
:B - Ucnıt aikıan barem kanununa gore M;lll MfıdnfM Vı.-lı.Okt.ineıe bıym 

.-ec:ekür. 
:8'ıı var.ifelen UınıMerln ~ KJ:ısımpaşadaki Duuz gedıkl olcWu mudiırlw

llne müracaatlan. • 11759> 

Maliye Vekaletinden : 
l - Bir ııene müddetle hesap mülehrsssları refakat.inde siuıj yapl.Jktan ııon· 

• lnanbul, Ankara, izmir, Bursa, A<Ulnıı, ıı..ersin, Sunsun gibı \•llfıyet merkez. 
-- '8)oin edılmek ua:ere mtısabeka He lıesap ınüt<:haMıs mU:l\ i.ıı ıılıııacakhr. 

2 - MütehMul muavinltoriıı.in aylık ücrf'lleri 100 - 120 lira olup imtihanda 
..rnnatt oı-ı.n 36511 sayılı kınnm h!ikumleri daırcsinde ücretleri vf'rilfceklir. 

3 - Müıınbaka imtihanına &irebilmelı: içın memurın kanununun bc-şin<:l m:lc.l
ıAlslnde yazılı pr1lard.an ınuda huku:iıı: veya ilctı.sat fakliltelı rındPrı veya siyasal 

tıacSler •kulundan veyahut ticaret mekıebınin yüksek kısmından veya bunlara 
~ ecıJd)i mckteplerdea mezun o.ılunmak ve ıuıı askerhk hızmetmi bitir
_., • lmak .. rtbr. 

4 - Müsabaka imtihanı 25/12/JHO Uırihınd~ i~tanbul defterd:-.rlığında müıe
ll!ltJrtl iMtı'han heyeti tarafından yapılacaktır. 

1 - İrnilhaıı:ı girmek i.SUyenler yu.karki şartları luıi1. oldukl:ınna dair ola•. 
...... lanıu ve ıl,5X6 eb'adında fotoğraflarını -.;e şimdiye k:ıdar bıılunriuklnn va-

l!Helerle ayrılış ııebeplerini ıa.terir kendi el yaz.ıl;ırılc y:l7.llmı tcrcunıtoı hallerı.ni 

•ptMmeık 8Utttüe b ir istida ile i.tanbı.ıl de!lerci:ırlıı:ına !!0/12/1940 ı:ünü meşa.ı 
.. 1:inin bitam.uaa kadar müracaat etmeleri icalıedPr. 

1 - İmtihan aşatıdaki Jne\•zulardan yapıl:ıc:ıktır. 

1 - H~p: Keari adt ve aşiı.rf, faiz, tenaı;up, iskonto, talı:!J.iın mütem:ı•ıp 

2 - Hendese: Satıh ve hacim mesabalan 
3 - Verrı hakkında umumi malumat 
4 - Ticad usul derıcri 11717 

Maliye Vekaletinden: 

J 

) 

L 

1S TA NB U L ·. DEFTERDAR L /(;/ NDA N: Istanbul Dördü 
Sın 
No. 

MükeMelin adı ve iti ve 
ıoyadı 

l Attya Banıt AntJkııcı 
2 Trepsiteo Civanidı ~pkılcı 
3 Harıılambos Çorak oğlu lo.._.. 

4 Marika Kovas i&Pkacı 
5 AlQt.? kunduracı 
11 Yuvan Şek.er oğlu lıı.e:rAerci 

7 Yuvan Şeker oilu kemerci 
1 Mehmet Tuna müskirat B. 

1 İsa Bokumacıl:>r kunduracı 
ıv Lambro Avgalldi tuhafiyeci 
11 J orj liilıra mw."iki al8t B. 

12 Jerj N'ıara musiki utt B, 
13 İznk Yaf tuhııliyeci 

14 l!.lmil Selter Pnnsiyont'll 
15 Dikran Yorgun Sobacı 

l8 Ali ibrnhim Kunduracı 
17 Ali Ibrahlm Kundur.ıcı 

18 Rasım oğlu Resul EkJneici 

19 Par· .. •ot Teni 
20 Meh~ct ve Asım Kahveci 
21 Mustaı :ı :I::ı::el K:ıh\ eci 
22 Ömer Yılmaz Kolacı 

23 Yordan KQ<'am:ın Nalbur 
24 Garbıs Od<.bnliı oğlu Mobil;raeı 

Z5 Dimitri Dcka\•clo T. T~ı·si 

21 Yuva'"im Şeker oi:lu Remerci 
2'7 Nuvart Coınlekçi 

28 Dimo Rign Tuhaf yccl 
29 Jorj Zahary:ıdı Terzi 

30 Edvart Rost Dlk • r -.; e boyacı 

l!l Hayg:-, o~ s;monyan Paru;i~oncu 

32 Yahya Güm Kömurcü 
33 Yar.i Gazete ve tUtUn B. 
34 Va~il Paı·di Soba oto tamir 
35 Vilhclııt Müteahhit 

38 Rmnoz.;ın Soylu Sütçü Tatlıeı 
37 Yorgi S:ıbuncaki Maranaoz 
38 Ahmıe Şahin Diker içkıli lokan~ 

39 Aleko oğlu Yorgi KwıduraCJ 
40 Dimitri Z:ıharyadis Kuyu"DCU w 

saat tamir('İsi 

41 Dimilri Vuı;opolo Mıınav 
4 2 Hasan Kahveci 
43 Horen Kııragoz Bııkk:ıl 

4-4 Orhan Amal A\'ukat 

45 Kchork Kundura tamirci8i 
4.6 G ircguvar Kostantin 
4.7 Ethem Ton Fotogrııfçı 

48 CC'z.mi Akt:ır 

49 Nesim Cnmrı 
50 Ahmet Man.ıv 
51 Mehmet Bender F.skici 
sı Ziya Toş Gül Bakkal 
53 zıya Toş Gul Bııkkal 

54 İspiro oglu Lnzarı Bakkal 

55 Arglro P:ı ta ve meşrubat 
56 Mehmet oglu Mu t."lfa 

57 Mehmet oğl ı l\' • ı .. rn 
58 Mehmet oğlu Mustda 

.. 
59 Jı;aycr K ııkci) :ın Manav 
60 Lcon Lcvı Berber 
61 J ır .. ycr Abajorcu 
«;2 Mııstru::ı $ıT"'~ll. Fur .hc.ıı 

63 Hırı to Sutçu 

64 Nobar Apak~ ... u Demırci 

fi5 Lfıtt. Stımer Dakka1 

&e G.o, auı ()ıın.ı R •. ı!yo \"e elrldrlk 
li:ıyıı 

Adr e1I 
Mab~Heai 

Sokatı No. 

Asma~t Müeyyet No. 
> istıklnl 242/2 
> As Mc.:.. 10 

> ist.ikl61 252/2 
> 

> 

> 
> 

:t 

> 
> 

Tepcbaşı 21/l 
Haçopolo P. 38 

Haçı1pulo P. S6 
Gönül I 

Mezarlık ıl 

htikllıl 384 
Tepeba§ı 35 

Matrahı Kıuanç B•braa z. ... 
U . K. Lt K. l• JÇ. 

M6 '72 H.40 
421U8 198.81 38.6G 
255.00 113.01 22.60 

600 270.00 54.00 
200 73.75 14.75 
112.50 33.75 6.75 

112.50 
240 

90 
~'{) 

M2.iO 

33.75 6.i5 
80.00 12.00 

22.50 4.50 
148.50 29.70 

16.87 3.37 

> 
> 

Tepeb:ışı 35 262.M 108.09 21.62 
İstiklfıl Ayna1ı~t'Şinıe 1913 380 62.H 1343 11.11 

> 
> 

istiklal 3G4/3 
As. Mes. 59 

Yeniçeri ağası 

~cnıçcri af: .• 
As. Mcs. 44/1 

• .!" • 

36/2 
3G/% 

> 
> 
> 

> 
> 
> 

> 

&ılrn Snlirn çık. 3/1 

> 
> 

G.ıZC\ l'C• 12 
Gıızcveci 12 
:Me1.cırhk 13 

Mcz;ırlık 8-10 
Pi ıeınt·<'i 24 

> 
Tomtom 

> 

Hccopc•io 6 P. 311/1 
Nur Zıya 4/1 
istıkt:ıl 291 

> ist kl!ıı 397 ıı 

> Nuri Zıya 41 
> Nuri Zly:ı 15/2 
> Çıç<·kel 9 

ıtı.. Mu.,tnta Biıyiık P. K. il/l 
> > Billiırcular 17 
> > Ahuthıôu 25/1 

:t 

:t , 
> 
> 

> 
> , 
> 
> 

B. Knpu 23/l 
Maç. 36 
istıklfıl 3 
Çukur çe~me 13 
istık lal 12 ı 

Kuloğlu 

> 

:rom:ıcıbaşı 82 
Tomacıbıışı H 
Tornacıbaşı 12/l 
i:stlkl;ı1 193/4/1 

Altıp:ıtlıır : 

, 
> , 
> 
:t 

l"iru:~•tn 

> 
> 
> 
> 

Kulo~lu 20 
isııklal 257 /l 
Çukurcumn 45 

llostnnbnsı 3/1 
Boğazkesen 108 
Dogıızkest'n 152 
Palaska 10 

> Palaska ıo 

Evlıy:ı~lebi Tozkoparan 71 

> Meşnıtiyet 88 
> Meşrutiyet 18/2 
> M~rutiyct 18/2 
> Me"rut'yet 18/2 

> Me~:-ut.yct 60 
> Meşrutıyet 108 

, Cihangir ll::ıvyar 30 
.A!omalımC'SCit As. ?ıfos. 4-8 

Tomtoın 

> l\:ııınbnr~ıcı 10 

~. Mu:ortcıfa B. T·a."JT\:ık kapu '1/1 

Tomtom İs\lkl:ıı 435/l 

ııo 

54 

84 
84 
36 

300 
270 
270 
~i(IU 

1G8 

360 

ı 12.50 
115 
3SO 
lbO 

72 
180 

41! 

120 
~o 

420 

192 
~2.50 

900 
112.50 
240 

108 
45 

12-0 
180 

18 
108 
340 

112.50 

72 
63 
72 
60 
60 

~HJ 

160 
465 
120 

120 

165 
315 

90 
480 

144 

52.50 10.50 
16.20, 3.24 

:!2.6ıl 

1.82 
4.04 

42.41 
11.91 

4..53 
311 
81 

8.48 
2.38 

62.04 10.41 
2ll.77 5.75 

Cı:.ao 11.76 

108.00 21.60 

Hl.50 
69.00 
60.lfi 
w.o5· 
4.61 

:'190 
13.80 
10.03 

3.61 

92 
14.79 2.!.16 

2.l.i8 54 
1!1.12 3.82 
21.45 4.~9 

lC!J.00 37.0U 

45.10 9.mı 

78.75 1>.i5 
165.05 26.41 

20.77 4.15 
88.49 17.iO 

8.73 
9.97 

1.75 
2.29 

31.40 6.28 
82.50 ll.09 

1.93 39 
~0.60 4.12 

119.00 22.P.O 
28.12 5.63 

H 55 2,91 
5.5 

17.0S 
15.CtO 

91 
3.42 
3.00 

ll.OC :.21 
54.00 10.80 

26.12 5.:!2 
li,40 

17.34 
20.C3 

:ıvıı 

3.48 
3.47 
4.13 

2.03 
H>CJ H9 !!O.l 8 
40.'iO 8.10 

140 40 28 08 

:J..40 

23.55 4.71 

2.14 
9.37 

3.44 

3.86 

1.47 

ue 

1.01 
3.8 

3.71 

SeDcsi ihbar .... Cüt Varak N .. 

'311 
939 
939 

9-tO 
939 
939 

939 
139 

MO 
939 
137 

137 

137 

3128 
6/46 
8/22 

2/14 
11/29 
2/18 

3/49 
43/48 

9/17 
40'48 
43/34 

43/35 
39/40 

931 40/47 
931 43/50 

939 33/4-8 
939 33/48 
939 41/10 

939 41/24 
939 ıl4/9 

939 44/8 
939 44/11 

cü icra rr e nu 
\ luğundan 
' Evvelce Kadıköyünde 

aan pafa m".1.halle•inde Sı;r 
arkaı •okağında 49 sayılı 
nede mukim iken halen ad 
meçhul bulunan Rclik'e 

Hazinei maliye.) c izafeten_ l 
tanbul maliye muhakemat rnu 

, liiğü tarafından müdayene ~e 
dine istinaden 20 kanunusanı 
tarihine k.adar hes:ıp neticesi 
hakkuk eden 4397 lira 38 kuruş 
temini tahsili için hazineye rn 
ihun <bulunan Ha) darpa~ada 
seyinpaşa mahallesın<le Rasim 
şa sokağında kain gayrimenkul 
paraya _çevrilmesi için tnnzirn 
dilip yukarıdaki, adresinize .g 
derilen ödeme emri adrcsinız 
.meçiiul buluııması hascbile bi 
tebliğ iade edilmiş ve zabıtaca 

939 46/"5 yaptırılan tahkikat neticesin 
13d C8/J/940 T. Ye 1149 1111nh --.. adresinizin mt-çhul olduğu ani 

937 

939 42/24 
937-933 ll/44 

!l40 34 18 
939 38/JO 

939 38/46 
!l39 38/45 
939 3<'/28 

8/21 
5/fl 

(yiz komi&yonJınun boruna lı:a - ~ılması üzerine İstanbul icra 
.k:i:ınliğince ödeme emrinin bi_r 
müddetle ve bır gazete ile ıI~rı 
tcl>liğinc karar veril•niş ol~".'! 

(r;,rı. 

( 13/6/04<1 T. "ft' 129 ııa)"llı ~ -
(kild itıru k.omicyoo.u kararı. 

, dan işbu ilfınm -tarihı neşrı~d 
itJ'baren mezkılr mi.ıddet ıçı 
borcı: ödemeniz veya tetkik ~ 
ciinden veya temyiz •veya ıa 

939 

1>39 
939 

. !nuhakeme yolile :..it olduğ'U rn 
kl~medcn ic;:anın gen bırakıldığ 

ı duir bir k::ın·-· !W:,.·mıedilIÇC' j .. •· 
devamla rnerhuııun satılacağı 
yine bu müddet içinde• mr 1 be) 

8/2!! 03.'l:.!/!l39 ""'· ve :!57': " 0 • ıu nında bulunmazsanız hapisle ~ 
(tf'tk!lu itırnz krmisyflı1ımun ka- yik edilcccğ;nizi, hilôfı hak. 
(rarile terkm edilmiştir. beyanda bulunduğunuz tr.ıkdır 

hapisle tecziye f'dilt•c<•ğjniz öde 
emri tebliği makamına kaiın 
mak üzere ilan olunur. 939/31 

940 2/!.7 
139 33/30 
94•) 30/2 
939 47/20 
937 47/3 

940 2/30 
937 22/42 
939 30/37 
.. O S2/ll 

937 33/5 
938 3C/42 
939 2/5 
9.17 6/34 

938 10/49 
937 4:1/40 
939 42/23 
939 45/48 
~40 4!'/49 
V33 11/4.5 

933 
939 
039 
93!1 

-16 Z2 
32/24 
32/24 
41/3 

939 46 20 
939 44/29 
9:,7 45/34 

2/27 

!>38 4/5 

1137 

(Tl'myi:ı kon1ıc:ymns 1ı:ıırar ta -
(rihı ve No. !.U 28/3/940 2953 

(12/9/938 T. ve 5456 ~ııyıh tem
(yiz kombyonu bozma karan 
( uzcı-ine yeni<len tP.tklkaı k -
( r:ın JI. 

4/40 (l2/7/P40 T. y e 4&54 No. lu 
(t(•myi:ı kom!eyonu kararı. 
(T:ık\ ;m yılı muıımellıtına ait 1 

(tic:ıri dc!tt"!lerinldn tarihi 

• 
SENi 

SEVIYORU 
Diye Mınldandı 

Şayet bu kolay Ye e:ı:ıl:> ıuırUıll 
tedbirini ltullaıursanız size de 

sözü ııöJliyttıriı ludir. 

Her genç kız, bu kelimelerin tıbC 
g ini duymak hülyasındadır. 13un:ı 
pek yakında nail olnbilırsiniz. ı.-ecf 
dilen bu pek basit giızellik r 
sayesinde veyalnız. birknç gun . 
fmda sevimlılıl:ınlz.ı yükseltcbillr 
cazibenizi arttırabilirdniz. En 

Gümüş yüı kuruıluklarıa teda vülden 
rılması hakkında ilin 

kaldı- 1 /. 
Cil!ınıl:m itibaren 15 gün için- 1 
(de> dcfterdnrlık binıısında klin 
(tetlok bül'Oı;u şefliğine lb~n 

fluzıımıı teblig olunur 

ve en sert bir cildı bcyazl:ıtıp ,·ııJt\ 
~atacak \"C' perestişe liıyık b·r . 
itra~ edecektir. Keuı, solmuş ve 51 

yalı benlerle dolu bir t<'n tazele$ 

Gfurıii~ yüı kur\lfluklann J'erine sümuı bir liralıklar darp ve piyasaya 
Utl miktarda ~arılmıı oldufun1an ıumuı yilz kunışluklarm 31 ikıucikfii- ., 
•un 1941 tarihinden sonra ~avill.lft\ k"ldırılması kararlaştmlmıctır. 

Gümüş yüz kuruşluklar l ıubaı l H J tarihinden itibaren artık tedavul etı'.P~-
7~k: ve ancak yalnız mal sandıklarile Cumhuriyet merkez bank:w şubcler'nce 

kabul fll llebll«ektir. Elinde ıümilf y1la kuruıluk ltulunnnlann bunlu. mal 
aandıklıirıle Cumhuriyet merkez banka sı ıubelerine tebdıl ettirnıeie'.i ilim 

.ıunur . 7025 - 102111 

Gayri Menkul Satış ilanı 
Sultan Ahmdt 5 inci sulh hu'ı<uk hakimliğinden: 

Ölumüı:den ötürü 1erckesjne mahkememiz.cc: elk nmuş olan ve 
1.<!rekcsınin t.!~f ·~ l sine de krıı aı verilmiş bulunan olu M, kouleye ait 
Bcyazıtt.ı Ç<.ış yıkebırdc AkikdJcr sokağ nda 22/24 kapı numaralı 
h alen Kuyumcu !Lmircisi diıkk;'.'ın açık nrttırmaYn çıkarılmış olup bi
r inci açık cırt rma l5/1/!J41 tarihine musadıt Çar~amba gi.inu saat 1() 
dan 12 ye kacı .. r \'C ikincı ~.çık ;,rt:rması !5<' 25/1/941 tarihine müsadif 
Cumr.rte:.ı gu!ıu saat ;4 ôcn lG ya kadar lstanbul Sultanahmette Tapu 
dalresı alt katındaki mahkcmemızdc icra kılınac:ıktıı Muhammen 
&~·met 200 lıradır .B;rinci .-ırtır.ma gün:.ı teklif oluna<-'ak bedel mu
h a mmen kıymetin % 75 ini buldugu takdirde talibine satılacak, bul
madığı takdirde ise bır;nd artırmada en yüksek t lifte bulunanın 
taahhüt hakkı baki kalmak üzere ikincı açık artırma gününe intizar 
olunacak ve o gün teklif olunacak bedel niye baliğ olursa talibıne kafi 
ihalesi icra kılınacaktır. 'l ahplerin ihsle günleri muhammen kıymet.in 
~Q 7,~ nis~tindeki pey &kçes5ni hamilen müracaatları la.zım olduğu 
gıbi ipotek snhibı <olacaklılarla s<au· ;,ılacaklı ve aliıkalıların hususile 
faız. ve masrafa daır c.lan talPplermı evrakı müsbitclcrile birlikte ilAn 
tarihinden itibaren 2(J gün içinde mahkememize bildirmeleri aksi tak
dırdr tt:r( kınin satış paylnşmasından hariç tutulacaklardll'. Müterakim 
vergiler terekeye ve ~i 2.!i r.;sbetindcki de~fıliye ve tapu masraf ve 
ı ... ıı ı .1 ık ~.') sen,·lik f:Vkaf taviz bedel; müşteriye aittir. Satış şart
n. m , "göıt· ıcr:ı clunacuktır. İlan mahkeme <lıvanhanesinde herkesin 
cor ::)lleccğı Vc.:rdP asılı.dır. Zıyade tafsılfı.t almak istıycnleriD 934/224 
.No. cio , a numarnsile n:ahkemeye ilan tarihınden itibaren her ifın 
saoa;1J .. ı: sn~t 9 - 10 eınısı mUr .. caat ctmelerı füın olunur. 934/224 

ZA Yir- 1284 No. beyanname için 

alınan 535868 No. 9/12/938 tarihli 
188 lırd 68 kurusluk ve 2550 No. 

be) ann. mı: i)in al.nmı~ 25465 No. 
ve 6/11/940 tarıhli 1134 hra 24 ku

ruşluk Gumriı makbuzları za) ı 
olınlli;t ıı·. Yenuerim ::ılacağırndan 

Dr. Hatız Cemal 
LOKMAN HEKİM 

DAHİLİYE MÜT1'.."1JASS?SI 
Divanyolu 104 

Ma ayenc saatlerJ: Z,5 - 6. Tel: U39I 

eskıleı ın hükmü yoktur. 
MuhenW.,. TarnQpO} 

6i Apostc 1 P•nsı~oncu Asılliııımf'Sdt -~!ll'lıalımt"Scit :n 

68 han Dra\ unu lçkı..: lokanta Toml()l"Q Ao.ı 5, Z 

-

(Temyiz komis;ronımıın 1/3/94() 1 
(tarih v e 2328 No. lıı bo:ıma ı 

(kar:ırı. 

(Temyiz kombyonunwı 8/3/940 
(t.:ırih ve 23:16 No. lu bozma 
(kararı. 

ve saf bir hal ala('aktır. 

Gal:-ıtas:ıray J.\faliyc şubesi mfıkclle !!erinden ;yıık:ır•ri:ı aıiı, iı;I \'t' tkııretgth ııdrr.!':i y:ı7.ılı ş:ıhı~l:ır terki tl<.'arctk yeni aclITsırıı bildirme:ni5 ve tebellüğe 

1 sal:ıhıyctlı bır kı•n t.' göstrnn~ \'C ya pıl:ın :ırastırm:ıd. d:ı bulun:.ımamı olduğundan hiz:ıl:ırındn gô5terilen yıllara alt knz:ınç, buhr.ın vcrı:ilerini ve ıaınla
rır.ı h.:ı\'ı ıt;harn:ımclcr ile komi~on k:ırarlannın bizznt lıendılcrinc teblil müın kün olmamıştır. Keyfiyet 36:>2 snyılı kanunun 10-11 ir.cı maddC'lerine te\"'flkan ı 

tebliğ yc-:-inc g~çmelt ~ere ilan olunur. (111188) 1 

Bu b:ıpt:ıki mütehassıs::n bU n• 
slhat.ini okuyunuz· c:Tnsfiye edlld' 
taze kaym::k ve zeytinyağının cilt 
rinde fe\"kalade yumı.ış:ıtıcı bir t 
vardır. ihı iki unsur lı:ılihazırd:ı dl 
kuv\"etlcndirici, besleyici ve bcy:ııl• 
tıcı unsurl:ırl:ı lıcr:ıbc-r bC'yaz (~·dS 
Tokalon kremi terkibine k::ırı~tırılın1U 
tır. 3 gün ımrfındn Toknlon krc•d c 
dinlzi, hiç beklemediğiniz bir dere<: 
güzelleştirecek \'e yurmışatacııktır. 

nar ff n 
1941 

iyi Bir Hediye 
MOD ELLER i 

A RLON 
S A ATLARIDI~ 

Sağlam, dakik \"e dünyanın en iyi saatl.-ırı ol
duğu gibı fiatları daha ucuzdı~r. 
ARI.O~ s;ıntlarını g;i rmeden başka ~a l 

rılm ayınız. 

Satış Deposu: Z. SAATMAN. İstanibul Sultan
hamam Camcıbaşı han 1 inci ckat 

Sat~ yeri: Basri Tiımer. Yeni Valde Han 
-*CIR -::& 

1 
Devlet Demiryollan ve Liman lan İşletme 1 

U. f dar esi ilanları - - --Muhammen bedclı 60.000 lira olaD 15000 adet buraj, 10000 adet toprak kaz
mas.ı 28/1/194 ı S<ılı guııu snııt 15,30 da kapalı zarf usulu ile Ankar:ıd.ı idare bi-
nasında satın alınacal.tır. j 

Bu ısc gırınek ı.,uyenlenn ( 4250) Hralık mu\'akkat ttominal ile kanunwı ta- • 
yin Mtiği ves.ıkalnrı ve teklıflerini ayni run saat 14,30 a kadar komlsyoo reia-

1 

liğine \ ermell'ri lfız.mdır. 

Şa.rınameler (300) kurula Ankara ve Jl:ıyda.rp:ışa veznelC"rınde saUJ.makta_ 
dır. (11765) 

• Vagonl;rın tahmil ve tahliye milddcUerl iı;in Haydarpaş:ı ve iz.mirde 4-
"'e dığer istasyonlarda c6> saat olmalc üzere verilmekte olan mühletin tatbikine 
aynı ş:.ırtı~rıa iktncikanun 941 ta.rihind_!D itibaren ikınei bir iş'ara kadar devam 
edilecektir. 

.f J,.... ta:sDlt çln lııta ;yonlara m1lucaat edılmelidir. 8701 - 11843 

Bayanlar için pek mühim: 
Sayın Bayanları.mızdan göı-diı
gumi.ız tev~ccüh ve ı nğıbetc 
kar.şı şükran borcumuzu Odt ..... 
mek için bu defa Amerı'kaaan 
getirttiğimiz en büyük makine
ler sayesinde FEl\ıllL'ı sıkıştı
rıeı silindirlerle gayet kulla
nılışlı, ufak mikropıruz bir şe-
kilde yeni ambalajların piyasa- . 
ycı çtkard•ğımızı saygılarımı'Zla arzeylerız. FE!\lJL bayanları b irçok 
uıhim hastalıklarından koruyan ve üzüntülü ~lerden kurtaıan en 

1 ~;;1t~~:;;~~::·ede FEMIL ve BAGI buluiıur. 
İst.;ınbul asliye on Udncı hukuk matı- ı 

kemeslnden: 
Karagumrük muayene memurlal"UI -

dan Abdülkadir Çoruh tarafından ~r- 1 
rabpaşad:ı Şemsi mektebi sokağında 9 ı 
No. da mukimto Şahsene Çoruh aley
hine açılan hacrin :ref'i davumın 7a- ı 
pılan muhakemesi 1011unda: 1 

O MEGA 
Saatl~riıa Kralı ve Krallaruı 

saatidir. 
Çok sağlam ve fevkal~ 

h as. as olan O M E G A kol ve 
cep ~atlerinin her nevj t ak
sıtle de satılır. 

Yeni VALDE HANI No. 49 

, '-ilanen gıyap ka 
rarı 

Eyüp Sulh Hukuk mahlı1 
me•inden: 

Hazine vekili avukat Naim tar 
fından müddeaaleyh: Balatta, . 
yan caddesinde 19 No. da n1ultl 
iken halen ikametgahı mcçh•ıl 
lunduğıı bildirilen Mişon Sa\ a~ 
posta tebliğ memurunun şerl\ 
d en anlaşılmas{na ve 9/11/940 
rihli Son Telgraf gazetesile ya~ 
lan ilana rağmen duru.şmıva gl 
mediğinden hazine vekilinin tar 
bile bir ay müddetle ilanen teb 
gat icrasına mahkemece kara~ ; 
rilm~ olduğundan bermucib1 . 

rar duruşma günü olarak ~iıı 
kılınan 22/1/941 çarşamba !i~ · 
saat 10 buçukta mahkemeye geıi 
meniz veya bir vekil gönder~~ıı· 
aksi takdirde bütün itiraz h~ 
rından vazgeçmiş ve borcu lt~ 
etmiş addolunacağınıza dair if,. 
gıyap kararı tebliğ makamına 
im olmak üzere ilan olunur. oŞ 

Akıl hastalıiına müpteltı bulunmuı. ı 
dolayısile Fatih üçüncü sulh hukuk ht.
kimliğinin 27 /3/939 tarih ve 939/391 1 

esas numaralı kararile kansı bulunan 
müddeialeyhn Şahsene kendisine vaai 
tayin edilmek prtilc tahtı hacre alm -
mıs bulunan mumaileyh AbdUlkadirin 
bu kerre şifayap olduğu anlaşılarak hac_ 
rin ve sıfatı vesayetin ref'ine ve dava
cının eskisi gibi hukuku medenıy~lJUA 

94~ 
- -~- -C!-_L •b-.---.--.J--~· 
i&tiıru.lliıe 20/9/940 ı.trihinde karar ve- .;>Qllf ı ve neırıyalı ı. ~re 
rildiği Türk kanunu medenisinin 41T in- B"f muharnrı et": 
ci madatsiae tevltbn JAn olunur. ETEM ıZZET BENi 

M0/858 Son Telaraf llat.,._ 


