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/Jııfgar ordusu 
Ve •• bir tekzip 

Bulgar ordanında Al. 
ırıcuı zabitleri bulunup 
bulunmadıiı hakkında 
nerreJilen resmi tebliğ 
bizce günün dikkate ıa· 
Y01ı mevzularından bi. 
r·d· ~ _ ı ır .. 

~il: t'"r 0!El'yt İZZET BENİCE 
~lıQ~aol . .un Alman ordusu ta
lltı41ı 8" işgali devanı eder.ken 
~t ~y •trafta muhtelif dedikodu
'<lı.11 lıı~ı.rması tabildir ve tabii 
C..ı .::ı '":ada Bulgarist.uı ve Bul
"~•b· llSu h•kkında da muhtelif 
1•4,~ kaynaklarda, ajans ve rad
~Qltra muhtelif tefsirler ve ta1i
"'l•d· Yapı.lmıştı.r. Bu münase • 
~~.t~~ .. k.i, Anadolu ajansının 
tııı,; b1.ı:ı nıalılmata göre Sofyada 
~bligd~t tebUğ neşredilmiştir. Bu 
~bitler; Bulgar ordusunda Alman 
~ Qd~kl tıın muallim olarak bu • 
~i~ ~tı hakkndaki haberler 
~ aiıc o UOoıuştıır. 
\..b~ 'i ~~u hadiseleri arasın
ı.7"'1s •hhgın dikkate şayan bir 
~"ı;,..'~ve hususiyeti olmak ge-

b. 4.bn fl"°'onı• ..._ *--r- "" Lı-.-_._ 1: 

l<t llı •• an ordusu tarafından iş
~ ""a alındığı ve Bulgarlarla 
tııd~ln adeta bemhudat hale 
~ih:· hır sırada bu tekzibin hu
'<lıd; 1

• bilhassa Bulgaristanın 
1tı.ı;1r••dusunda Almanlara yer 
"•~ 1 

veya verecej(ı hakkındaki 
~•tı ~a.ıı hoıılanınadığını ihsas 
'ilııı~:!' hava yaratmasındadır. 
~Q ~;"" birçok tekzi olerin ba
l~ a lokallerin tam ııddıoa ola
t~liiı.'şredilm~ bulundukları da 
1tııı.~~eru;~ değildir. Ancak, mih
~)ı~ ll~nJtii tarzı hareketi ve 
~Ilı.~~ .~lletleri hakkında las
;:,ııte v tı,,ı plan gözönürıe geliri
'<;~ de bilhassa Romanyanın Al
liıitit; 0•tluğundan ,.e Alman hii
~)~ adeıı aldığı neti•e meydan
~i~~ B~Igarların neşrettiği bo 
~1 ib ~ır ır.ıyrisami.milik bulıı.n
t~ d Unıalı Bulı;arc.tana hanç
~hi~t .ııazarlnrla hakanlar için 
~l h arıt gibi gebnektedir. İn

t•ıa, u. hiikıne kötüren amil, Bul
'ltıl ~-~ Vataıılannı sever, mtista-
~~ i~ı ~~ ister tanunak ve gör

:).ııh;ı,;:ıı-ı~ır. Müstakil olarak ya
\ "t•d 1 •ııın ırrrı ise bugünkii 
ı, ıı,1;° Y' irinde an•ak ve ancak 
,. tiad %ı, harici ve dahili s.iya
~lt,• 

1 
Ve ordusuna hiikmeylc -

'lil ·~. bir isi iklfil sahibi ol-
aalg. ruuınkündür. 

~tıı.,. 11 ar dostlarımız belki zaman 

1 tttı\~ınan dostluğundan istifa
~· İttit1J •tdir .Bilhassa Dobruca
ı.'~ı,,. at için taşıdıkları emel 
~ı, uı ';lalkanlar hakkında mu
i:" ~ü •ttıği planın tatbikine uy
~ı il!tü~~ için Almanyanın yar
'1 le haJQ llıusbet sahaya intikal et
i< loıa katte mihverin maksadı
ı •;,la Ylastıran bu islirda t Bul
~ h;, llda bir Alman dostluğu 
~ lt; •ı "1ınan vefası şeklinde te
\~İtıır ;.•k fır.atını buldu. Fakat, 
\ ltıı ~t ~vletini idare edenler 
ı 1ld, nı~stc Kral Boris olduğu 
1 "ıı~~l>ckalıl takdir ederler ki 
'.llııııı:• bir ölçü ile mukayyet 

l qılb utıur. 
!~· ••sa 'h · ~t' •ıııı rııı verın fazla dostlu-
li. ~d; 1 :rensirıi bütün dostlarını 
1ı;~i ia. •kkümü altında ve kendi 
~;•e, ı.~~de .derlemek olduğuna 
'ı; 1 llıofh lık•lıdir ve millet istik-
1.!ıllir. n"nıuna karşı labammül-
4~• ç., uıııın denemesi ise bil
~"'ıvutı:slovakya. Avusturya, 
~ı -~•d • Danimarka ve Ro • 
c, Vey,\~apılınışhr. Bulgar'stan-
1~.d~ lıılhır ~aşka dev.le! nezdin
~ "'<l•ıı b Ytrın •azamı dostluğu. 
Ilı~ Ç.~ka türlü şekilde tetelli 
t;~ 1~'1ci 11rıkiı, mihverin kurulu
ıı,1 '1;1\i ray., her nevi devlet ls
'ltı -~ 8,~eyfemeyi ve her adım 
~tı.,•tııı r1• ken<ij varlığı içinde 
'liı'' beı~ 1 ~ın~dir. Bulgaristana 
"ı~ t•kJ;rı $tmdi nıilıver çok mü
~,. 'it tekJ•_rde bulunabilir. Bu 
I;~ 1 •trıı; ıfler biitiin milli emel
ltj11.~rl( n V~lunda fevkalade nik
~. ij İnk~rı ıhtivn edebilir, her 
t .... .... t . d 
•ıı1"-ı arıla 1 alının e etek. ma-

1q1 .. Veca,· rı unutturarak kadar 
~~ ijıı lıu~;P olabilir. Fakat, yarın 
~11,ve Sevk ara ümit lıağlıyarak 
'lı~~ lı.ete •le bu \:iitlcr yolunda 
li~i 'lltlı.ak&'k~nıenin ilk inkisarı 
'·~~· Ved;; ı mihtakH Bulgar ta
"ıı~ ltı &on •Yleınrk olacaktır. Bu 
tıı,aua itele v~. bariz ve ne halde 
t a rıı; r~.ı:ınin ifadesi ise Ro
·~.I~ n" •nde asikiırdır. 

(il Ulgar el'karı umumiYe
cya.nıı 3 üncü ıahU~cİe) 

Mektepli Rumen ...ı:ıları da 

GL. DÖ GOL 
KAMERUN 

TOPRAGINDA 

nazi usnlii sellma alıştılar 

BİRMANYA' 
YOLUNUN 
AÇILMASI 

ROMANYA 
TÜRKiYEYE 
PETROL 

VERMiYOR 
Bizim de Romanyaya 
pamuk satışımız kayıt

lara tabi tutuluyor 

Y anlız ita/ya ve 
Almanyaya pet

rol verilecek 
Londra 11 (A.A.) - Alman cü-

2ü tamlar~ Rornanyaya ııönde
rildiil:i dün Berlinde tasdik edil -
mi.ştir 

BİR RUMEN HEYETİ BERLİNE 
GİDİYOR 

Bütün Fransa müstem- Japonya Çinde 
ıeıı.eıerınırı rıur ı ı cııı->oy"' 

ümitsiz 

bulunmaktadır 

Bükreş 11 (A.A.) - Bir Rumen 
iktısat heyeti yakında Berline ııl
decektir. Heyet Romanya petrol
lerinin Almany~. ve İtaıyzdan b~
ka diğer memieketlere ıl':racımn 
'Y~~ ~rnesi ~lesini ııörüşe
rnen petrollerinin Türkiyeye ve 
Yunanistana ihracı daha evvelden 
yasak edilrni$tir. 

iltihakı bekleniyor 
Londra 11 (A.A.)- Hür Fran

sız kuvvetleri umumi karargllbı, 
aşağıdaki tebliği neşretmiştir: 

(Devamı 3 üncd s&hl!e<le) 

Meclis 1 Teşrini- 1 

• •• •• san1 gunu 
açılıyor 

MILLT ŞEF O GÜN 
BÜYÜK BiR NUTUK 
SÖYLİYECEKLER 
Büvük lllillet Meclisinin açıla • 

cağı 1 te~rinisani günü. Cunıhur
reisi İsmet İnönü senelik nutuk -
!arını sövliyeceklcr, Türkiyenin 
iç ve diş politikasını açık bir su
rette teşrih ve iz alı edeceklerdir. 

1 te~rinisaninin Şeker bayramı
na tesadüf etmesi, Meclisin top
lanmasına mani teşkil etmiyecek
tir. 

Londra 11 (A.A.) - Çinin Lon
dra büyük el<;isi iB. Kuotai$i, bu -
rada yaptığı beyanatta demiştir ki: , 

( Deı-amı 3 iincii sahifede J 

Bükreş 11 (A.A.) - İyi haber 
alan mehafilde beyan edildiğine 

(Deva.mı 3 üncü salıl.!ode) 

Barbaros türbesi 
ve Beşiktaş camii 
meydana çıkacak 
Beşiktaşın kat'i imarına geçilince Dolmabahçe 

sarayının duvarları da yıkılacak 
Belediye imar işleri müdürlüğü 

Beşiktaşıu tahsilatlı plônlarını ha
zırlarken Nafıa Vekaletinin mü -
t:ıleası sorulmuştur. Vekalet, Bar
baros türbesile Beşiktaş canıünin 
tamamen meydana çıkarılması i
rin bazı miitalcalarda bulunmuş -
tlK'. 

Şehircilik mütehass.sı Prost, Be
şiktaşı şimdiki sıkışık vaziyetin • 
den kurlannak için esaslı tetkik
lerde bulunmuştur. 

Dolmabahçe sarayının tramvay 
taddesi ü~erindeki yüksek duv&r
lar tarihi kıymeti haiz olmadığı 

( Devamı 3 üncü sahifede ) 

Hurda demir toplamak Erzincan zelzele 
. • J bölgesinin imarı-

ço k karlı bır san at na başlanıyor 
haline girdi 

Mezarlıklardaki demir parmaklıkların çalın
mamaıı için tedbirler alındı 

Demir insaat mıılzemesi fiatla
rının alabildiğine yükseldiii ma
lünıdur. Paslı çivilerdcu istifade 
edilmekte, hurda demir tedarikin
de güçlüklere tesadüf olunmak -
tadır. 

Demir buhranı karşısında yeni . 
bir ticaret ~ekli tiiremiştır. Kır
larda, köşe ve bucakta terkedil -
miş paslı ince ve kalın teller top
lanmakta, birbirınden ayrılmakta 
ve inşaat sahıplerine satılmakta
dır. Paslanmış hurda tellerin ki
losu 80 kuruşa satılmakta. bunlar 
inşaatta putrel yerine kullanıl 

Bir adamı 
otomobille 

kaçırdılar mı ? 
(Yaı:Lcoı 3 \mcU sahilecle) 

- - -

1'7o'KA TLIY AN 
OTEL t 

Hergün Meşhur 

ErnaROSELL 
Kadın Orkestrası 
Öğle - AL.şam ve Gece 

maktadır. İnşaat sahipleri kilosu 
80 kuruşa satılan bu teller yerle
rinde sahiplerinden mutavassıtlar 
tarafından kilosu 8 kuruşa alın • 
maktadır. 

Bir kısun arıkgözler, •eskiler a
lanlar. ııibi sokak sokak dolaş -
makta, kapıları çalarak hurda de
mir parmaklık, hatta soba borusu, 
kapı tokmağı, hurda demir top
lamaktadır. 

Mezarlıklardan demir parmak
lıkların çalınmaması için tertibat 
alınmış, mezar bekçilerine bu hu
susta talimat verilınlştir. 

Eli taşlı 
kadınlar 

iki kişiyi yaraladılar 
Yenişebirde oturan Kiızım is -

minde birısi düu Kllsunpaşada 
deniz kışlası kapısı önüpdc ye -
mel< almakta iken, Kas,..ıpaşa sa
kinlerinden Fatma ile kavJıa etmi~ 
ve kadın Kazuuı taşla başındau 
yaralnını~lır. 

l'enişehirde llakkal sokağında 
oturan Hamil ayni •yerde oturan 

. Şül.riye tarafından yine başına 
tnş atılnrak suretile yaralanm11>trr. 
Cihan~irdc oturan Hasan a~· ni 

yerde oturan Seferle kavga et -
mişler, Sefer Basanı luğlıı ile ba
illldan yara~tır. 

ilk olarak iki milyon 
lira sarfedilecek 

Erzincan zelıele mıntakasıııın 
yeniden tanzim ve ihyası hakkın
daki talimatname Başvek.fılete ve
rilmiştir. İnşa edilecek resmi bi
nalar tesbit olunmuştur. 

'.J'amamile yeniden inşa edil.,.,ek 
olan Erzincan için bir buçuk mil
yon lira, diğer yerlerde de kıs

men veya tamamen inşa ve tamir 
edilecek binalar içinde 800.000 lira 
kadar bir para masraf edilecektir. 

lstanbulda 350 
ecnebi garson 

çalışıyor 
Kı, yakl~tıtı için yazlık eilen

ce yerleri birer birer .kapanmakta 
buralardan ayrılan garsonlar da 
İstanbulda hirikmektedirler. 

Garsonlar cemiyeti, bundan son
ra ecnebi garsonların faaliyetine 
mani olmak için Tiirk garsonla
rını sm1flara ayırmağa karar ver
miştir. Garson istiyeu mile.sese • 
lere, her nıilcsscscnin sınıfına gö
re garson verilecektir. 

Garsonları sınıflara taksilu e -
derken cemiyet, 350 garsonun Türk 
tebaası olmadığını, muhtelif ve
silelerle İstanbula gelmiş olanlar
dan buhındui:'llnn lcsbit etmiştir. 
350 garsou. da birinci SlJtlf eğlence 
yerlerinde, barlarda çalışmakta -
dır. Bundan sonra en iyi yerlerin 
Türk garsonlarına bırakılmam 
imkanları temin edilecektir. 

YIL: 4 

"BeyazHaramiler,,arası da .. 
500 yıl boyunca hususi ve esrarlı 
hayatlarını sürdürenPınarca' lılar! 
Istanbul adliyesini esrarlı ve heyecanlı bir dava ile 
karşılaştıran cinayet hadisesi ortaya neler çıkardı ? 
~2~~ VE ATEŞE TAPANLAR- DANA AY1NI - ORMANLAR ARASINDA - E~

FİR' A vt~y ~z0~~~I~:fR'I~b AZNODIRAN «PINARCA» KIZLARI - DEDİKODU _ 
• - 'S' LEN ESRAR SiLSiLESi - DON VE BUGÜN ... ,,_....,,.....,,...,,.._ 

E:ararengiz hayatları içinde yaz oe Jııı beyaz giyinen oe an'anevi itiyatlarınirı 
mrdürüp giden «Pınarca• kadınları cSon T elgral» objektüi karfwnda._ 

lı.ükiimlerini 

Röportajı mahallinde 

l yapan: ı~t · ı u. 

H..-.'LllK CEMA~ 

~ehrimiz ikinci ağırcez mahke
mcsiııde evvelki gün görülen bir 
cinayet davasında davacılardan 
Çatalcanın Pınarca köyü halkın
dan İsmetin muhakemeye şayanı 
dikkat bir istida vererek yeryü • 
zünde tekmil efradı 24 kişiden iba
nt bir kabilenin Pınarca köyün
de yaşadığını bildirdii:'ini ve Fatih 
zamanında Mısırdan Trakyaya ge
lip Fıraunun torunları olan bu 
kabilenin ayrı bir dil ve din knl
Iandıklanuı haber verdiğini yaz
mı.<tık. 

Dün muharrirlerimiz hem bu 
şayanı dikkat iddiayı tahkik et
mek ve hem de İstanbulun yanı
başında ıssız bir köyde esrarengi:ı 
bir varlık içinde yaşı yan bu mah
dut topluluğun hayatlarıru, adet
lerini ve esrarlarını tetkik edip 
•Son Telııraf• okuyucularına bil
dirmek icin Pınarca kö)·üne ka
dar gitmişler ve onlar arasında 
enteresan bjr gün geçirmişlerdir. 

Muharririmiz ve arkadaşımız HalOk 
Cemal bu p,yanı dik.kat seyahatin m .. 
tıbalarını şöyle anlatmaktadır: 

,_ Dört saatlik üzüntülü bir oto -

500 yıllık bir han.t hususiyetinin bıı
&'Wl Y3.~ıiı ormanlar içinde mümes
silliğini ya.pan cBabu hilii bir relin 
P,bt beyadJı.r P.11mıllt kansı ne hlr 

arada 

'

Ne garip ki, dün Nizameddin Nazil ve Halôk Cemalin kostüm
leri de kimi tarafından Firavun, kimi tarafından Uzan HasCllf 
nealinden ıandan Pınarcalılar gibi beyazdı! 

mobil yolculuğundan sonra kuytu ft ı kolay olmadı. Haddi zatinde Çatalca 
Jo~ ormanJar arasında snklanmı,, du- kaza merkezinden 20 kilometre uzak
ran Pınarca köyünil bulmak hiç de ( Devamı 3 iincii sahifede ) 

Asker ailelerine yar
dım için 1 milyon lira 

ÇERÇEVE 

Neler, ne 
nisbetle ? .. 

Bir ajansa son bir senede tek· 
zip mahkümiyeti düştüiü nis
bette, hiç bir orduya mermi 
yakmak borcn düşemedi. 

• Hadiselerin düşünmeğe, ses 
çıkarmıya ve iş görmeğe zor
byan tesiri karşısında Sovyet
lerin sessizlik ve gizliliği. nis
betinde, (Sfenk) sırrını saklı
yamadı. 

• Düşmana teslim olan Belçika 
kralına, eski Fransız şerefinin 
timsali (Lejyou donör) nişanını 
veren (Vişi) hükumetinin bu 
soiı nıarifeti nisbetinde, cihan
da hiçbir hülrftnıet şerefsizlik 
rekorunu kıramadı. 

• ltalyanlann. i•n ve şerefle 
harbe girme saatin! bcldiyebil-

(Yansı 3 üncü sahifede) 

diği nisbette, kuzgunlar sabah 
lcahvalhlarının pişmesjni bek· 
Jiyemedi. • 

• Romanyarun, maatar taban-
cası bile patlahlınaksızın, ru • 
hile maddesinden feda ettip 
,eyler nisbetinde, ölü, Auaile 
kıymet teslim edemeclL 

• 
Bulgarların, •lllimar Sinan 

Bulgardır. iddiası nisbetinde 
(Da.rvin) mücerret manada in
sana iftira edemedi. 

• Hadiselerin, sııat bnşında Ctl 
kere yalancı çıkardıltı bazı baş
mulıarrirler nisbetiude, Jıiç bir 
aktör orta oyununda aptala çı
kamadı. 

• Siyasi hidiselerin peşin tcş. 
his ve tahminlerimi tc)"it ettiği; 
ve benint onları «ben, ben ... • 
diye tekrarladığ'ım nisbette, 
Be~ziçiniıı ıneşhur (Tahsin 
K~ptan) ı çocuklara bu yaz ca· 
na\'ar düdüğü çalamadı. 
~ECİP FAZIL KISAKÜKE:& 



ıı 

Yeni bir 
tasnif 

BiR ARŞIN 

BASMA 
Fiat mürakabe komisyonu, 

manifatura fiatlarını ilan et
ti. Artık, bol bol ipekli ku • 
matlar, keteııler, basmalar, 
yünlüler alabilirsiniz. 

·Tekmil cadde ve sokak
lar -sınıflara ayrılarak 

inşaat yapılacak 

Birkaç arım basma d~ biz.
zat fiat murakabe komısy~ 
nu satın alsa da, yüzüne tut
sa.. Hiç olmana, bu suretle 
ihtikar yapılan diğer madde
leri görmez .• 

GALATASARAY 

KARAKOLU 
Galatasaray karakolu na • 

mile maruf köhne ve eski bi
nanın artık yıkılmasına ka
rar verilmif. Bu karakol bi • 
nası, yıllardanberi hadise ~ 
lan bir mevzudur. Bu sefer, 
yıkılmasına karar verilince, 
kendi kendime : 

- Acaba, nasıl kıydılar, 
diye dütündüm. Karakolun 
önünde, cadde de geniıliye • 
cek demektir. Artık, Galata· 
aaraydaki itaret memurunun 
bayah tehlikede değil!. 

SiYASi 

MUHARRiRLER 
.Gıı.zetel~r.in siyasi mubar • 

munımce bır kısmına arbk 
itimadım yok. Çünkü öyle 
basit, o kadar malilm, o ka
dar çocukça fikir süprüntü • 
leri ve turıuau çı.knnt kalıp • 
lar üzerinde dil hokkabazlı
ğı yapıyorlar ki, inaaıı, bay • 
ret içinde kalıyor. 

Ayol, beceremiyorsaruz, 
vazıeçin, ramuan pidesi ıa-
hn !. • 

ONLAR.DA 

BiLMiYORMUŞ ... 

Muharrir Muhittin Birgen, 
çok ajiır olan ıu ithamı orta
ya koyuyor: 

cDil bilrisinden mahrum 
Bir takım Üniversite Profosör
leri türkçeyi tahrip ediyor • 
lar.ıt 

Eğer, hakikat aynen böyle 
İse, o halde, orta mektepler
de, liselerde çocuklarımız 
türkçeyi, crameri iyi bilmi • 
yorlar, diye, neden feryadı 
basıyoruz. 

AHMET RAUF 

ınveı 
Sokakların ışığı 

İstanbulun mühim bir kısilll 
semtlerinde, bilhassa şehrin mer
kezine uzak civar mıntakalarda 
sokaklar hava.gazi lambasile ay~ 
dmla:ımıa-ktadır. Artı.k;, havagazi 
tenvirat hususunda göze pek ipti
dai görünüyor. Işıjtı az, renksiz ve 
soluk. 

Bu eski usul umumi tenvirat 
vasıtalarını elektrik l.mıbalarile 
deıti~enin yolunu bulsak.. 

BORDAN CZV AT 

Tahriri nüfusa ait hazırlı.klar ya
nılırken tasnif edilmemiş sokakla
rın bu:lunmas:ında ve sokaklarda 
bulunan evlerin tesbitinde güçlük 
çekilmiştir. 
Avrupanın modern sehirlerin

de cadde ve sokaklar tasnif edil -
miş, sokaklar sınıflara ayrılmış ol
duğundan her iş kolay !ıkla yapıla
bilmektedir. Bizde de bu esasın 
nazarı itibare alınması için bir 
teklif hazırlanmaktadır. 

Teklife göre İstanbulun cadde 
ve sokakları, birinci, ikinci ve ü
çüncü diye sınıflara tasnif edile
cek, her sınıf caddenin ehemmi -
yeti, genişliği tesbit olunacak, in
şaatta bu esaslar gözönünde tutu
lacaktır. 

EVVELA YAPILACAK YERLER 
Şehrimizdeki 1 inci sınıf cad -

delerde bulwıabilecek olan tiyatro, 
lokanta ve emsali gibi yerlerin 
ikıymetleri ve evsafı belediyece ta
vin edilecektir. Bu evsafı haiz ol-
ıınıyan müessesatın birinci sınıf 
caddelerde açılmasına izin veril
miyecektir. Beledive ilk defa bu 
usulü yapınağa Elıni.nönü ile Un
kapanı arasındaki ticari sahayı 
tanzim ederken başlıyııcaktır. 

Parasız lisan dersleri 
Yeni ders yılına başlanması do

layısile Malkevlerinde de ecnebi 
lisan kursları açılmıştır. Bu me -
zarcesı, -ı:ransıua Jfufsıarina ı:f incı 
salı ve ingilizce ılrurslarına da 7 i
kinci teşrin perşembe saat (18) de 
başlanacaktır 

Bu .kurslara yazılmak istiyenle
rin ikise.c vesika fotojtrafı ile bü
roya müracaat edip parasız ders 
alabileceklerdir. 

Terlik sabtları niçin azalıyor 7 
Son zamanlarda şehrimizde ter

lik sarfiyatı çok azalm1$tır. Bun -
dA malzeme. nahalılığı yüzjinden 
fia tlann artması aınu olmuı;sa da 
bir k:sun halkın bilhassa yazlık 
terlik kullanma adetini yavaş ya
vaş terketti~ de anlaşı!m"ırktadır. 

~lık fanile ve keçe terlikler 
de az satılır olmuş<.bu yüzden bazı 
terlik imalathaneleri f~aliyetlerini 
azaltınağa mecbur kabnı.şlardır. 

---<>---

Hali eıki nüfuı tezkereıi 
kullananlar mı var? 

Eski nüfus tetıkerelerinden ba
zılarının hala sahipleri tarafın -
dan deıli.ştirilmediği görülmüştür. 
Bu kabil hüviyet cüzdanları ile 
muamele vapılmıyacak ve sahipleri 
herhangi bir iş için bir resmi dai
reye müracaat ettikleri takdirde 
derhal bunlar nüfusa yollanarak 
yeni hüviyet cüzdanlarile de~i<; -
tirtilecektir. 
~ 

Boğaziçinde tamir olunacak 
camiler 

Beyoğl uevkai idaresi şehrimi- . 
zin mWıtelif semtlerindeki cami

leri tamire devam etmektedir. 
Bu kerre de Tarabyaoo Osman

reis camii 1200 lira sarfile, Sa
Tıyerde Mehmet Kethüd<ı camii 
1100 lira sarfile ve Ortak:övde J 

Defterdar İbrahimııa.şa camii de 
1200 lira harcanarak 1 teşrinisani-ı 
den itibaren tamir olunacaklar
dır. 

Son Telgraf'ın edebi romaı~;: 84 

ÖZYAŞLARJ 
· ETEM iZZET BENiCE 

Herif bin alıyor, bir veriyor!. ı 
- Onu bile vermiyor. Kutuyu 

(iirnıedin mi. beş bin aldı bir verdi! 
Dedim .. İçli bir kinle ilave et

im: 
- Bütün dünya böyle. Beş bin, 

on bin alyorlar; bir veriyorlar. E
navilt r o lma.a akıllılar nasıl ge
çir.ir be Cipil?. 

Ve .. sırttan geçinmeyi konuşa 
k on u•a bodrum sarayın yolunu 
tut t.uk!. 

BİR TARİH FASILASI 

On beş gün sonra 

Aradan uzun bir tarih fasılası 
geçti!. 

Bitkin bir haldeyi.ın, 
Görmüyorum.. 
Tanmuyorum!. 

4itmivorum. 
Düşünemiyonmı!. 
Günden güne düşüyorum!. 
Her tarafımı ağrı ve sızılar kap

ladı. 
Öhürük hırıltısndan boğulup 

öleceğim!. 

Ciğerlerim yara ve bere içinde. 
Kafam bir tuğla parças gibi! 

Sıımsıkı, kaskatL. Onu bir türlü 
çalı.:;tıramıyor, hafıza ve hatırala
rımı toplıyanı.iyorııım!. 

Miskinleştim!. 
Uyuştum ... 
Yerimden kıırmldanamıyorınn!. 
İtilip kak1Lmaıına1t, yumruk, tek-

me yememek için herkesten ka • 
çıyor, sakınıyorom. 

Reisl~rden, ~rıbalardan, ~ 
lardan yırka "sryımıarun i:mkAru 
yak. Enayiler, ııenıerile.c bile ken-

l\fAWl.ıııl 

• 

Ahşap 
s:nemalar 

Lüks hayat 
Epeyce oluyor. Fransarun, ha~

retengiz bir şekilde bozguna ug
radığı, dört milyonluk . ~rdunun 
panik yaptığı sıralarda ıdı. Fra":
sada bütün manevi kıyınetlerı, 
için için kemiren içtimai.~b.eple· 
rin neler olması icap ettigını, ak
la en yakın gelen tahminler ha -
linde yaz.m.ış, sıralaOll!ilım. 

Şehrimizdeki tekmil 
ahşap sinemalar 1 yılda 
belediyece lılaldırtılacak 

Fransavı ortadan kaldıran se -
bepler arasında, liiks yaşamak me
rakı sahte modern hayat, sefahat, 
ahlAki tereddi, müfrit alkol, zina 
neŞFiyatı ve sairenin de bulundu
ğunu izaha çalışmıştım. 

Ben, şahsan, prensip olarak de
ğil; fakat tesirleri, rolü itibarile 
ıinemava düşmanım. Muhakkak 
ki, Fransayı bütün dünyanın gö
zünde ,kepaze eden, 4 wilvonluk 
orduyu adeta hiç muharebe ettir
meden kaçıran amiller arasfnda? 
sinemanın menfi tesirleri, sinema 
yıldızlarının sarı boyalı saçları -
nın sarhoşluğu da vardır. 

Birkaç hafta var ki, sinema mev
simi baslamıı;tır. Gazetelerde çı -
kan film ilanlarını gözden geçiri
yorum. Topu topu, şimdiye kadar 
10 - 15 yeni kordela geçmediği 
halde, bir çoğunun rekliimlarında 
"1 satırları okndum: 

•Lüks bayat.. Kumar ve kadın .. 
En dekolte tuvaletler .. Sefahat, ih
tişam, ihtiras ve aşk ... Çılgınlıklar 
filmi.. ililb~·· 

Bu kıı.)ıil filmleri seyreden bir 
insan ne görecek, ne öğrenecek?. 

Bir sürü rezalet değil mi?. 
Acaba bütün dünva sinema 

stüdyoları, adeta, birbirlerile ya
rış edercesine, yalnız, bövle asap 
--ı.. ... .....ı ... ı;ı"" "'i rPkivorlar?. 

Gece saat 22 den sonra 
telefonsuz kalan yerler 
İstanbulun ekser semtlerinde 

bilhassa ııeceleri umumi telefo~ 
bulup konuşmak ~ müşkülleş
m~tir. Ezcüıınle Edirnekapı, Top
ikapı ve Şehrmıini g>bi yerlerde o
turanlar saat 22 den sonra herhan
gi bir ilci! zaruret dolayısile tele
fon edecek bir yer bulamamakta
dırlar. Postanelerdeki telefunlar 
ise hem uzak ve hem de tek oklu• 
/!undan birinci sınıf bir sebrin en 
ikalabahk semtlerindeki hal·k bu 
yüzden müşkül vazivete düşmek-
tedir. ... 

Telefon idaresinin bir an evvel 
bu derdi halletmesi ehemmiyetle 
istenmektedir, 

(BüçüK HABERLER 1 
* Ramazan münasebetile camiler

deki fazla kalabalıktan i•tlfadeye kal
kışan bazı açıkgözler ayakkabı ve pal

to hır~ızlığına başlamışJardır. Dün de 
Bcyaat camiinde iki iskarpin ile bir · 
palto çalınm1$t1.ı:. * TTakyada pamuk yetiştirilmesin
den iyi neticeler alınmağa başlanmış-

tır. 1 * Toprak mahsulleri ofisi umum 
müdür muavini HAmit şehrimizin buğ
day ihUyacını tetkik etmek üzere İs
tanbula gelmiştir. 

* Sümer Bank Erzurumda bir yerli 
mallar pazarı açmağa karar vermiştir. * Üsküdarda Seliimi Ali mahal.1e- J 
sinde Üzüm.kızı sokniında 25 numa -
rada mukim Santubt çamaşır yık.arken 
tahta kaplamalar tutuşmuş ve evin bir 
klsrru yanmıştır. * Maarif müdürü B. Tevfik Kut 
dün Kartala giderek teftişlerde bulun
muştur. * Şehrimizde 1800 ton peynir stoku 
mevcut olduğu anlaşılmıştır. Peynir -
cilerin fiatlara z.am talebi kat1 olarak 
reddedllmlştir. * Havagazt saatlerinden bazılan -
nın bozuk oldutu hakkında şikayetler 
ıırtnuştır. 

di çöplüklerinde birer Hint horozu 
kesiliyorlar: 

- Kalksana!. 
Şunu yapsana!. 
Bunu yapsana!. 
Hepsinden illiillah artık. Gün

leree Yağhane sokağındaki bir 
harabenin kovuğunda tek b,..ıma 
uyuşup kalıyorum. Zaten ispirto 
ve esrar bütün hayatiyetiıni öl
dürdü!. 

- Kalkayım ..• 
Desem bile kalkacak halim yok. . . 

Daha iki gü.n 
İyi bir dayak yedim!. 
KaburRalarım biribirine geçti!. 
Kollarımı kaldıramıyorum. 
Alnım şişti!. 
Buna: 
- Islatma ... 
Diyorlar. Hep SJÇan Nurinin yü

zünden oldu. Fakat aldırmıyorum! 
Dün kopuğun biri alay ederek 

sordu~ 
- Ne oldu Çamur?. Ensende 

boza mı pişirdiler?. 
Ona şu fıkrayı anlattım: 
•Belttaşinin birini meyhanede 

döwnüşler; ertesi sabah dostların
dan biri: 

Belediye fen heyeti müdürlüğü 
İstanbulu yangından kurtarmak i
çin alınacak tedbirleri tesbit et -
mektedir. Bu hususta hazırlanan 
teklif, şehir meclisine sevJtedile -
cektir. 

Fen hevetinin ka.bul ettiji;i şekle 
göre, ah$aP sinema binaları teb: 
liğ tarihinden itibaren bir sene ı
çinde ortadan kaldırılacak, sıne -
rnaların üst katında apartunan d.a
ireleri bulundurulınayıcaktır. Is
tanbulda ahşap sinemaların sayısı 
~ olduğuna göre, bu müddetin 
bira:z..,.4aha temdit edilmesi muh
terıre:rtıir. 
1 R<!Wn binaların çaUarı ahşap 

;olarak ~a olunaıbilmektedir. 
Prostun teklifi ile bu uS"Ule de 

nihayet verilecek ve bilıimum in
şaatın catıl an da beton olacaktır. 
Bilhassa etrafı ahşa" binalarla 
çevrilmis semtlerde bu nevi inş 
ata lüzum görülmüştür. 

İmha edilen meyva 
konserveleri 

Beledive müfettişleri tarafın -
dan m eyva konserveleri ve snar -
malatlardan alını;p tahlilhaneye 
j?iinder il en nümunelerin tahlili ne
ticesinde bunların bir kısmın :n 
ham meyvalardan yapıld ıgı ve i
çindeki meyvaların da çürtiJnüş 
olduğu ııörülınfrştür. Bunun uze
rine 8() kutu maıımalat ve reçel 
mıha olunmustur. 

' 
1 MAHKETME~E~ 
Karısını vuran 

bir adam delirdi! 
Geçenlerde i:ıir gece vakti Şeh -

zadebaşında lbir tiyatro lbinası ö
nünde vu!lrua gelen ağır yaralama 
hadisenin mWııtk.emesi dürt 2 inci 
aıtır cezada neti.celendiri1mistir. 
Davanın suçlusu Melek ·ismin

de yaşlı biridir. Melek:; !Mehlika 
adında lbir !kadınla evlenmis; fakat 
lbilfilı.are aralarında ~çimsizlik 
baş '1ÖS!ermiştir. Bunun üzerine de 
Mehlika evden ik~ ve mahke
meve de ıınüracaat ederek kocasın
dan avrılınak için dava açımış!ır. 
Karısını wk seven Melek onun 

ibu hareketlerine çdk kız:mış ve ti
yatroya gittiğini ~ndiiti 'bir ge
ce volunu bakliyerek bı<;akla ü
zerine hücum edip altır surette va
ralamıstır. 

Bila.Jıare muhakemenin devamı 
esnasında aşık 1<ocanın bazı ııavri 
ta'bii halleri görülmüş ve müşa -
hede altına alınmak üzere tı'bbı 
adliye göndeirLmistir. 

Dünkü celsede okunan hbbı adli 
raPOTuna göre, Meleıtin delirınis 
oldu~u anlası~tır. Bunun üze
rine de hakkında beraet kararı ve
rilerek Bakırkiiv emrazı akliye ve 
asibve hastanesine l!Önderilmistir. 
Tövbe eden sabıkalı kadının 

marifeti 
Ma"kbule isminde sabıkalı bir ka

dın tevbek~r olmuş (!) ve alın te
ri ile para kazamnak icin Sul -
tanahmet civarında oturan Cemal 
adında birinin evine hizmetçi sı
fatile ı?irrnistir. Fakat Makıbulenin 

ıbu tövbesi ancak üç gün devam et
ınistir. Üçüncü .gün nihayetinde 
evde yalnız kalan sabıkalı kadın, 
evin hanımı Dilovanın vatak oda
sından ımücevherlerle 500 lira pa
ra calıp kaçmıstır. 

Polis Makbuleyi yakalamış. 
dün mahkemeye verilerek hır • 
Bız kadın 6 ay ba))Se mahktlın e
dihnistir. 

- Erenler sizi dÖ'Vdiller .. diye 
duyduk, doğru mır?. 
Demiş. Bektaşi ırayet sakin ce

vap vermiş: 
- Evet abamı biraz tırtMtladı

lar. Ben de şöyle kenara çekil • 
elim, seyrettim!., 

Kopuk bu fıkradan birşey anla
dı mı, anlamadı mı bilmenı?. Fa. 
kat, sesini kesti, gitti!. 

Halen gaflet içindeler ... 

Dört gün sonra 

Serseriliğiıni şimdi anla<iını!. 
Biz sahiden polisin dediği gibi: 
- Bimekan ... 
Takımındanız .. 
Galataya aksi bir merk.ez me

muru gelm.iş. 
Her Rün kovalanıp duruvoruz!. 
Polisler le kö.şe kapmaca oynu

yoruz. 
. Ne duvar dibinde, ne yangın ye

rınde, ne de bodnmılarda rahat ve 
huzur kalmadı. 

Bodrumda va.kalarursan: 
- E:srarkeş !. 
Diyip içeriye' tıkıyorlar. 
Duvar d:ilıinde enseyi kaptırır • 

san: 
(Devamı var) 

DÖNMIYEN FiLO 
l}üyük Tarihi Tefrika 

No. 9 Yazan : RAHMİ YAGIZ 

Amiral Ozidom'un icraatı 
kuvvetleri 6 cephede döğüşe sev
kolunruai(a giri',,i!miş, donanma
da tatbik edilen usulün ayni, ordn 
cüzütamlarına da teşmil olunmuş, 
bütün askeri mevkiler Alınan ku
mandan ve zabitlere verilmişti. 

İtilaf devletleri donanmasının 
Çanakkaleye hücumu, boğazda çe
tin bir muharebenin başlayışı sı
ralarında yine Alman amirallerin
den Fon Ozidum boğaz kuman
danlığına tayin edilmiş, boğaz sa
hillerinin müdafaasına memur Or 
manh kolordusu kumandanı Esat 
paşa, fikir ve görüş itibarile bir 
türlü mutabakat göremediği bu 
amiralle ayrıca uğraşmak mecbu
riyetinde kalmıştı. 

İtJ!af devletleri, güzide bir do
nanma ile boğazı zorlamıya baş
lamışlardı. 

Fcrsa, üç hat üzerine teşkil e
dilen saffıharp gemilerinin müt
bi s toplarla sahil bataryalarını 
döğerek Muarız körfezi mıntaka
sını tahrip ve istihkiinıları · sustu
rarak 1\farmarnya girmek gayesini 
istihdaf ediyordu. 

Forsanın birinci hattında: 
Enflekı;ibl, İrresistibl, Endiko

tibl isimli üç güzide İngiliz saffı 
harp gemisi bulunuyor, ikinci 
batta: 

King jorj, Küin Elizabet, Gol -
yat, Agamemnon gibi korkunç 
ateş kudretini hamil zırhhlar mev
ki almış bulunuyor, 

t'riinrii hRtta. Fransız donan -
j. j. Rosso, Didero, Şarlman, 

Buve, jan Dark gemileri. 
İhtiyat hattında ise: 
Glocster, Osyad, ve bu sınıftan 

ağır zırhlı kruvazörler forsaya iş
tirak ediyordu. 

Forsa, bu donanmanın şiddetli 
ateşi ve dayanılmaz hücumuna 
rağmen, Dardanos, Orhaniye, Ha
midiye, Mecidiye, Çanakkale is
tihkamlarındaki kahraman Türk 
topçularının şayanı hayret mu • 
kabelesile akamete uğramıştı. 

Maamafih, Çanakkalenin zor • 
lanmağa başlandığı pavtabta ha
ber alınınca, Osmanlı donanma • 
sının mukabil tedbiri düşünül • 
müş, itilaf donanmasının lrndre • 
tini pek iyi bilen Amiral Suşon 
boğaz tabyalarının forsalııra ta ~ 
hammül edemiyeceğini zan ve 
kal!uJ ederek, bu harekata donan
ma. ile de istirnki kararlaştırmış, 
Arıf bey kumandasındaki ikinci 
zırhlı fırka, birinci fırkadaki Al-

AVRUPA ''"PRh'''1 

YENİ MESt:Lt<.:ı.~·•l 

Gene Romanya 
bahsi 

Yazan: ALİ KEMAL SUNMAN 

Avrupa harbinde Romanyanın 
aldığı, alaca!;'! vaziyet ne olursa 
olsun sonuncu olmıyacaktır. Ro
manyada şu &on bir senedir cere
yan eden hadisat gözönünden ge • 
çirilirkeıı bu sözü unııtmamak la
zım geldiği anlaşılıyor. Romanya
nın bu seferki Avrupa harbi ne -
ticeleııinciye kadar daha bir çok 
değişiklikler göreceğini bundaıı 
aylarca evvel galiba Lon<lralı Ob
serverin tanınmış muharriri Gar
vin ileri sürüyordu. O zamandır 
bu zamandır Romanyada olup bi
ten şeyler bu hükmün yanılmadı
ğını göstermiş olsa gerek. 

Romanyaya dair gelen yeni ha
berler birbirine uymamakla be • 
raber Eflak ve Buğdan diyarının 
veni<len dünya matbuatına me -
raklı bir mevzu t~I edeceğini 
hissettirmekten geri durmuyor. 
Hak:ika ten Romanya ne değişik
liklere uğradı. Dahilde türlü te • 
bcddüller, harice karşı türlü ta • 
havvüller, hudutların büsbütün 
başkalaşması .. ve saire. Bu deği
şiklikleri saymağa kalkışmak da 
ayrı bir külfet. Politika ve politi
kacılık file.mi türlü garabetlerile 
beraber ne kadar ibret verici bir 
ı;eydir, değil mi?, 

Daha harpten evvel, Romanyada 
bir Gordenau vardı. Bir kış geco
si Gordenau bulundufu bapisha • 
neden diğer arkadaşlnrile berab..
başlı:a bir yere nakledilirken yal
nız zindan değiştirmekle kalmadı, 
dünyasını da tebdil etti. Devrisi. 
gün Rumen gazeteleri yazdı lı:i 
Gordenau yolda kaçmak teşebbü
sünde bulunmuş, onan için üze
rine silalı atılmış, bu esnada öl
müş diye. Soğuk bir kSntın gecesi 
cereyan eden bu faciaya dair o za
man neler yazıldığını aşağı yukan 
iki seneyi doldıırnıakta olan bir ,... 
man geçtilden sonra tekrar göz • 
den geçirmek tarihin daha birçok 
vekayiine dair bir fikir ediıımelı: 

man tipi dört destroyerlerle de 
takviye edilerek Çanak.kaleye 
gönderilmiş, bu kuvvetlere de şöy
le talimat verilmişti: 

- Narada bekliyecek, düşman 
forsasının neticesine bakacaksı -
nız .• Eğer neticede mütearrız do
nanma, boğaz istihkamlarını sus
turur, içeri girmek isterse, prova 
hattında ve birer birer Naradan 
geçmek mecburiyetinde bulunan 
bu gemilere torpito atacaksınız. 

İkinci fırka, bu verilen vazife -
nin icrasını beyhude yere bir se
ne bekledi. Fakat, boğaz istihkam
Jarında çelik göğsile bütün akın
ları k..,.şılıyan Mehmetçik, ne 
forsaların muvaffak olmasına, ne 
de boğazdan bir gemi geçmesine 
müsaade etmedi. 

AMİRAL ÖZİDOMUN İCRAATI 

Çanakkale boğaz kumand~: 
ğına tayin olunan Alman an1ırali 
Özidum hasım donanmanın bo -
ğazı zo;layısına ~ok ehemmiyet 
veriyor, yersiz bir korku ile dii~
manın istihkamları susturarak ı
ccri kayacağına hüknlcdiyor, ar
ka arkaya umumi karargaha yağ
dırdt!'ı raporlarla deniz tayyaresi, 
tahtelbahir, tabyalar için müced
det toıılar istiyordu. 
Ooırrnnlıların müttefiki bulu -

nan All"'lanlnr, 'l'iirk vatanının bü
tün istilısalatmı kendi memleket
lerine aktarma ettikleri halde ne
dense ellerinde bol bulunan harp 

-" · "" c.o '" 

terivorlar, ne Özidomun raporları, 
ne de Osmanlı umumi karargahı
mn i!!tekleri nazarı itibııre alın
mıyordu. 

Beş martta, itilaf devleti do -
nanmasının elbirliğile yaptığı şid
det1i hücumda boğaz tabyaları bü
yük bir metanet göstermişler, ina
nılmaz jıir mukavemetle bu for
salara karşı koymuşlar, fakat üç 
gün süren dalgalar halindeki de
niz hücumu sırasında Dardanos, 
Orbaniye istihkamları çok hırpa
lanmış, Hamidiye ve Mecidiye tab
vaları da 38 santimetrelik ağır top 
mermileıile iyice pataklanmıştı. 

Bu forsa ve yapılmak istenilen 
ihraç hareketi akim bırakıldığı sı
rada, Özidom tekrar tel~afa sa
rılarak Osmanlı umumi kararga
hına kendine ait harp raporunu 
bildirdikten sonra: 

- Top gönderiniz, top, tayyare, 
gemi istiyoruz; cüm'lelerile eski 
metalebahnı tekrarlıyordu. 

(Devamı var) 

noktasından az ehemmiyetli ol • 
muyor. 
Arlık siyasi hayatına hatime çe

kilmiş olan sabık Kral Karo! bir 
zamanlar Gordcnauya yüz ver -
miş, sonra yüz çevirnlİŞ, sonra hap
se attırmıştı. Bugün Gordenau sağ 
kalsaydı ne olacaktı?. Demir mu
hafız teskiliitına dair gazete sü
tunlarını dolduran yazıların için
de o kadar çok bahsi geçen Gor
denau herhalde bugünleri görsey
di bütün dediklerinin fıktı«ını 
söyliyerck yalnız adının gazete -
lere geçnıesile kanaat etmi~·erek 
kendisini de Romanynnın başına 
geçi_rirdi. Romanyanın ınııkadde -
ratını idare nıevkiinc· eeçcnJerin 
birbirlerini o kadar çabuk takip et
mesi ise yeni değildir. Romanya -
nm bir zamanlar siyasi ve tarihi 
Osmanlı imparatorluğunun siyasi 
tarihi idnde cereyan edip gider _ 
ken Rus Çarı müdahale eder, Ef
lak beyinin kendi arzusuna uvma
dıe-ını görünce Babıaliden b~nun 
tebdilini isterdi. Mesela 184% de 
Çar yine böyle bir talepte bulu _ 
narak beyin azlini temin ettiği za
man ortodoks hıristiyan.lık ile -
minde nek cazip olan münhal ma
kama geçmek için adlarını ileri 
sürerek bilhassa Çara kendilerini 
beğendirıneğe uğraşanlar otuz ye
di nam~etten a•ağı değilmiş .. Ni _ 
hayet bunlardan biri beğenilmiş, 
fakat o da Rumenleri memnun e
clemiyerek memlekette isyan çık
mıstır. Hele Macar - Rumen kav
gası hiç eksik olmamıştır. 1848 s&
nesinde Transilvanyadaki Rumen
ler Macarlara karşı silfilıa sarıl -
mıslar, Rus f'arının nüfuzuna kar
şı da Eflak ile Buğdan halkı isyan 
etmiştir. 

Romanya nihayet 1881 den 1913 
senesine kadar gitgide artan bir 
refah içinde, aleme buj!day ve 
petrol satarak kazanmakla rahat 
yaşamıştır. Lakin Romanvanm o 
devirden sonra biiyiimüs· olması 
ise etrafındakilerin husumetini 
eelbedip durmuştur. 
Romanyanın tarihine bakılınca 

hariçten gelerek yerleşmiş olan 
kuvvete. nüfuz ve tesire karşı Ef
h\lı: ile Buğdan halkının vakit va
kit birer suretle mukavemet gös
terdiği. kendini kurtardığı görü • 
len vekaridendir. Hulasa Ronıan
yada hiçbir ~şildik sonunca 
olma~ 

• 
Mihver devJetlerl 

ve ·Romanya ~ 
l'azan: AHMET ŞÜKRÜ ı;S ~ 
Brenner geçidi mülfıkııll,3pılS · 

ver devletleri tarafından 
1
} 0g1rıır 

cak .. o.,; hamlenin baş .r·l'c~~ 
teşkil edeceği tahmin e~ı 1 

00 jı!-
Nitekiıtı Romanyaya P. :~ ııaJ.' 

alarının ilerlemekte oJdu~ eıı d•1 
kmdaki haber. her tarafla filhııi' 
bir alfıka uyandırmıştır. ııhİ)ı0 
ka bu askeri barekfıtın ırı , dt 

d 1 11011< 
henüz tamamile ay ın a 

ğildir. ıeıı .~ 
Bazı kaynaklardan ıı•. 'cif'" 

herler Alınan askerJeriuın ı~ i~ 
, tıııe"' 

kuyularını muhafaza c . bildir 
Romanyaya sevkedildiğiıı• 
mektedir. rı0 

d n•ı• 1' 
Romanya propagan 3 de J 

neşrettij(i bir beyannaıııc 
9 0rd,;

1 
man askerlerinin RomaD)3~;ııd• 
sonu tensik ve terbiye ırı , 
geldiğini iddia ediyor. ,.ıJ1)1) 

Bertin, askerlerin, ~"-'ğ;ııi sbf 
verilen garanti icabı gıtl• r 
lüyo~ brt ~ 

Amerika kaynakları d• rİ bstl' 
kiyahn genis öl~iide. as~~~nİ ~· 
kata başlangıç teşkıl el · I 
dirınektedir. . . dow1'ı~ 

Bu haberlerin hangısı ırıı•"'°.;r 
duğu henüz mallım 0 d•' .ı 

..ı "h\·Cf (P. beraber. herhalae mı bil'f'.I 
!erinin Tıına boylarınd• ·ıı olıl"' 
vanmakta oldukları sarı J 
anla'1lıyor. ı,ıı~<'I 

Romanyada huna n~u.01;ı••, 
etmek •ö:vle dursun. bıı 1 ~~ ,oı'1 • . ibl •. 
nuniyetle karşılamış g. ·ot ~· ;)' 
mektedir. Bu da göstcr'\ı• ~ 
tık Romanya, Çe~~lo":ı,.k~ ~ 
mihver devletlerınıo 1 fP:İ' 

ı . . ,. ...,, --sırıY · "" + ......... ,,..-....... ·"i': •• ......... tJtf t 
vaziyeti, mihver de•'.~ 4,IJ 
yardun ümit eden kü~"k·rr'~ı 
!erin akıbetine yeni ~·~ ~ın' 
Romanya, mihver polıtık ,b~ 
mayül ettikten sonra s...sıı;n ~ 
kaybetmiş. Transih•anl""11ııııf· 
yük bir kısmı elinden alıll cJI 
rucadan mahrun1 cdjflJli~;,~~~ 
de askeri işgal altına alıll alı"', 
tiklalinden büsbiitün ~,,ı'~~ 
kalmak tehlikesile knrşıl• ~iil 
dır. Mihver politikası~". ı.ol , 
parmağını kaptıran, _elı:;\~ V'; 
ve sonra da bütün yiıcll ".:ııııP 
betmektedir. Çekoslo••akl , 
kıbeti de öyle olmuştu. . P'ı\f 

Memleketinin muhtelif ğ• . 
larını biç döğüşmeden .. 1,o ~ 
dağıtııktan sonra geri k~1, lı"1~ mını da şu ve bu bahaııe ~.,JtP 
bir devletin istilasıua te~ 1 r~ 
devletin bu yolda bar• f•~'I ,. 
sine kimse miiııi olanıazb ,k• ~r 
meselede Romanyadaıı :Jı •"' 
Jetlerin menfaatleri, h• il'' d~r 
yetleri bahis mevzuudıil\ıer ~ • 
Jetler arasında dn So"Ye y• ~ı· 
hesiz başta gelir. Alın•11 • ,ı 'r 
manyayı tahakkünıii attın ,,; i.., 

• rıkll ,,prr 
tan sonra Karadcnıze · r•• r 
mektir. Asırlardan beri ı<:,,.ı~~ f 
bir Rus gölü nazari le b• .ıcl' .r 
lışruış olan biivük şimal ?'µ ;'~ 
caba bu denizin sahillrrııı ,,.~' 
zın, büyük bir Cermco d<r:11ıY' 1 k~ • ' 
zuhur etmesini nası .. i .~~ 
caktır? Sovyetler Birlıe •1,,r'• 
1939 paktının imzasıııd•" ,r ~ , 
ınanva tarafından :ıtılnll ~ .... '), 
kendisine müteveccih '"~,,ı~ ~ 
harici oolitikasının :ıı••1, b~ · ı' rak kabul etmiştir. Bel '.~:0 i ._,, 
d d ·· ı l'kli ef!ı,· ı ır a ımı a oy e tc a ı ısr'' tt/ 

liyecektir. Fak:ıt Alnı""ı;oı·:' r 
manyayı ele g-eçirmckl< · P'~;~,~ 
Birliil'inin en1niyct ını!ıtnı.ı.ıb'' 
yak bastıkfarı dn iııkur ./ 
miyen bir hakikattir. "O<) • 

d• ~ ... 
Bu yeni şartlar altııı .. ,ı ~·1.1 , 

"hl•) 
ler, azami derecede 1 d·rl''fl" ,4 

Ü
. de ı 

termek mecburiye n dall . ;il 
ğar taraftan V aşinı:ı~~ ,ıci>~. 
haberler, Sovyet bıı~ t•şıı''· / 
Amerika hariciye roıı• ..ı;riıı' ,·~ . ,,. I'' arasında başlıyan ycı;,,..,• 1 t• ( 
den bahsetmekte~i_ı:· .• pıı••\ı. ~ 
İngiltere ile işbirJıgıi ,,0ııd 1 ı.• 
tedenberi muhteriz a ııı•Y"J'•'' 
halde Amerika ile n~l~~~r· . 1 ' 
raftar oldukları oınluıı J• :>" b~ 
men Aınerikaya, kısnı•~.pıl'Pıl 
yetler Birliğine karş'. ~t r'~ 1( 

pakt, iki devleti birbıf 1,.0s~~ıJif 
tırmakta iken, Rotn•"· _,crt ti 

~ıı -~ 
ziyet bu cereyana b•~ıJır' 1l 
Herhangi cepheden tıcriıı.İ~. 11 ' 
kılsın, mibver devle . yeıV ~ ( 
havzasında ııiriştiJı:leJ"'. el•"'~ 
şebbüs, on üç aydatl~~;, ••~ ı' 
den mücadelede ye~;ıııfllııı~ . 
açılması manasın.ı ~ 
mektedir. 1101&' 

Vali Üıküdar ve ~";ti µıııfl 
in§aah tetkı ·si pr;,.ı;ı' 

ed" e :ııeı t)"s'" ı' 
Vali ve Bel ı~~ .. Y ve .Ae ''ıl' 

Kırdar, dün Kad 0 erıerv1e o!..ı 
da istimlfık edılen J·ı.ıııel< ıelY 
lan sahaları, inşa y~1ııoıl ~ 
Üsküdar - Beykoz fi #';ıı 
etm.iştir. . jnde J(ııle1;,iıtl' 

Bu tetkik gezıs ]!niş, tB 
lisesine de uıtran_ı ~ti! 
mesaisi tetkik '!(!il 



h Şid 'eili yeni ) 
a\7a mul1arebe· 

lei·i oldu 

Afrika da, 
T obrukta bir 
gemi yakıldı 

Dünkü taarruzlar 
hakkında tafsilat 

tİıl~lldra 11 (A.A.)- ıe - 11 teş
~ıııtVel gecesi düşman tarafındaA 
~ •n hava hücumları hakkın -
llıtıJı{e~ haberde Londranın 
'-ka elıf·noktaları ile Londra mın
tllı sına yüksek infilaklı ve yan
dıı~ık~r1cı bambalar atılmış ol
tiv11tı hıld!rilınektedir. Londra ve 
hca h ~·enıden bu hiicumların baş
~kııtı eddini teşkil etmektedir. Bir 
~ta evler \ 'C ticarethaneler ha
~k~ tığrarnıştır. Birkaç yangın 
~ s~tır, fakat bunlardan lıi~hiri
'te h lrayet dairesi genişlememiş" 
~~k 'tısj de siir'atle bastırılmıştır. 
\11 h:ı;. Ölü ve yaralı vardır. Fakat 
ttı~ u~nıların geniş mikyasta ve 
' g.uzcl yapılmış olmasına rağ
~ ''llldiye kadar alınan rapor-
Ca~rzaran telefat miktarı azdır. 
\~.es memleketinin cenubun -
!et la~n.. bir şehirde bir takım ev,1 rıp edilmiştir. Birkaç ölü ve 
,, 1 ~ard '-l'll ır. 
~~;' !lıeınleketinin köylük mm
t,~t tına da bombalar atılmıştır. 
ltıef hasarat ehemmiyelc;ixdir ve 
~ at "1ıkuuna dair malumat yok-
t~ . 

ı •. l•lterenin şimali şarkisinde 'ijıı .. 

--~ll'Uç Şehirde hücumlar yapıl -
ti~ • nUnlardan birisinde bazı 
~i .~t hasara .uğramış ve birka( 

t 
0hııüşt" 

11 ur. 
\iı.b~lerenin diğer aksamında 
itte ~nden çok uzak olan nahive
lııi~ lllhalar düşmü~ ve ehem -
~:lsiz hasarata sebebiyet ver
~ ~k az kişi telef olmu~tur. 
~ 4L t-~/"IM 
8ke~·-iikıerlııe 
htdım parası l 
~ilyonu geçti 

ş,ll\d"ılı·k d 0 l tesbit e ı ea 
~llhtaç aile miktarı 
~ 2526 dır · 

~~~~taç asker ailelerine yapıla
~h ""d1tu şekli belediye mu -
~aliııde 1llÜdürlüğündc maddeler 
~h ~ tesbit edilmiştir. L,: tı · 

~iııd rn.ız belediye hudutları da-
"tt •ile ~ıındilik 2526 muhtaç as
~ h esı tesbit edilmiştir. Bunun
~ tr6ı.._ 

lllq ~~r. bu miktarın daha faz-
lı llgu tulımin edilmektedir. 

~ıı 11 ~ilelerc muhtelif men balar -
.~:a~ılan yardım bir milyon 
~ hıu liralı bulmuştur. Bu 
~~lctahavvül edeceği içi~ top
~ Para birkaç ayda hır de-
~ eltur ..,. . . d • • 

tıı~rı • n.arar pro3csı aımı en-
e verilmiştir. 

~ 
llaıga UzwLluğuı 1 

·~.!'':8 ın. 182 Kc/s. 120 Kw. 
~<i l.; ın. 9465 Kc/s.120 Kw. 

IQ l9.7sın. 15195 Kc/s. ZO Kw. 

~" İl 
ıa ~ ~r~~rarn 
~.i(ı ıt~~ 
ı." 'l'·· Zik: Fasıl heyeti 
~-io A. ı.:rk IIn üzi{?i 

15 ),ıl.~ns halberleri 
~ ,, Uzik: Radyo incesaz he-ls 1eti 

~iS ~dy<> f{azetesi 
~-io l\ Crnsn 

·is htnusrna (İktisat saati) 
~ t UZık: Radyo salon orkes

-3{ı rası 

~ ~iakns haberleri; Kambiyo-
·iS l.~ Ut Borsası (Fiat) 

'llU · 
~ tra"1 ıt: Radyo sakm orkcs-
~·' b sı 
~~ \' :ns ınüıii7i (Pl.) 

O ltarıttki orom-am 
, _ o:_nış 

-....:.:~=====;-
işleri 

lta-1 it· Şubeye davet 
t ~ l)y askcrli"k subesinden: 

Q tıc1 
7 kayıtlı (4305) yedek 

~I <ırJı a~ınıf hesap memuru Üs
bıı-~ ?vıen! do umlu Hüsamettin 
~ ~ll)a et Nurettinin uek kısa 
~llcı~<t .nda subevc müracaatı ve 
~ ı~es:e &arih adresini şub~ 
tıl~. 'lrlıükerre.ren ilan ve teb-

Limanda demirli gemi
lere hücum edildi 

Kahire 11 (A.A.) - Dün Kahl
rede ncsredilen bir tebliğe e()re, 
İne:iUz tavvareleri Tobruk lima
nında d~irli bulunan gemileri 
'bombardıman etmiştir. Bir petrol 
J?emisi vanmıstır. 

Kıbrıa üzerjnde mec-
hul bir tay7are 

Lefkoşa 11 (A.A.)- Milliyeti 
tesbit edilemiyen bir tayyare diin 
Ktbns iizerinde uçmu~tur. Hiç 
bomba atılmamıştır. Tayyare dafi 
fi topları harekete geçmiştir. 

Roma elçimiz gitti 
Roma büyiik el~iıııiz HiisPyin 

Ragıp, diin akşamki ekspresle Ko
maya hareket etmiştir. 

Kanada 3,000 tank 
yaptırıyor 

Londra 11 (AA.)- Ottavadan 
bildiriliyor: Kanada Mühimmat 
Nazırı Hom, İngiliz ve Kanatla or
duları için Kamıdada yeni bir tip
te 3000 tank yapılacağ'mı söyle • 
mi~tir. 

ROl\lANYADA AL!\IAN BELE -
DİYE REİSLERİ 

Berlin 11 (A.A.)- Stefani aian
'Smaan: ıscrıın ve liulU'eş lluku -
metleri arasında aktedilen itilaf
lar mucibince Transilvanyanm 
•Hermanstadt. ve «:!\faduach• gi
bi ekseriyeti Alman olan .şehirle
rinin belediye reisi Bülcreş hüku
meti tarafından tayin edilecek o
lan Alman ırkına mensup bir kim
se olacaktır. * Londra 11 (A.A.)- Malta u
mumi valisi Sir Çarl<'S Karter sıh
hi sebeplerden dolayı Krala isti -
fasını ver~ ve istifası kabul e
dilın~tir. 
*Vaşington 11 (A.A)- İstişa

re için V aşingtona çağınlmış olan 
Amerikanın Berlindeki masla -
tıatgü.zarı Kirk Berline dönmiye
cektir. * Londra 11 (A.A.) - Dün ~ .. 
düz dört Alman tavyaresi düsü -
rülmüstür. Dört İneiliz tayyaresi 
Dtavıptır. * Tokio 11 (A.A.) - Japon fm
paratorlurunun kurulusunun 2 bin 
600 üncü yı1dönümü münasebetile 
Japon İmparatoru, butnin, Yak -
hama acıklarında tıoplanmıs olan 
Japon donanmasını teftiş edecelk
tir. 

. .• )>. • ' . -' 

Bir adamı otpmobille 
kaçırdılar mı? 

Mecidiye kövünde evvelki gece 
~arip bir adanı k~ı.rma hadisesi 
olmuştur: 

Henüz hüviyetleri tesbit ~luna
mıvan ilri sarhos bir adamı kova
lıvarak silah atın durdurmuşlar ve 
1844 nwnaralı otomobile koymuş
lardır. 

Otomobil Büvüıkdereye .do~ 
vollanıo lkavbolmustur. Polis e
hemmiyetle tahıkiıkat yapmaktadır. 

KAÇAKÇI İMİŞ!. 
Son dakikada yapılan tahkikat

ta tabanca atanların gümrük mu
hafaza memurları oldukları ve 
takip ettikleri bu ka(akçıyı yaka
lamak ·için silah atıp tuttuklan 
ötı'enilmiştir. 

----<00>----

Dün yakalanan zengin 
dilencil~r 

Polis memurları dün şehrimizin 
muhtelif semtlerinde 8 dilenci ya
kalamışlardır. Prodromosun üze
rinde 14 Jira, 39 kuruş para çık -
mıştır. S saat içinde bu parayı ka
zandığını (!) söyliyen dilenci ad
liyeye teslim olun~uştur. 

NOKSAN PlDELER 
Ramazan pidelerini tetkik e

den emniyet 6 ıncı /lUbe memur -
Iarı Çemberlita~ta 19 numaralı 
Mustafanın fırınında, Beyazıt 11 
numaralı N urinin, Yeniçeriler cad
desinde Hüseyin Avninin, Ordu 
caddesi 71 numarada :Mehmedin, 
Çarşıkapıda Meddin fırınındaki 
pidelerin hepsinin noksan oldu
~unu görmüsler ve müsadere e
dip ceza kesmişlerdir. 

20 şoför ve 5 otobüsçü de beledi
ye nizamlnnna muhalif harl"ket
lcrinden tecziye olunmuşlnrdır. _ 

Şehir tiyatrosu 
TEPEBAŞI DRAM 

KI !\UNDA 
Bu ak am sant :?0,30 da 

OTELLO 
İstiklfil caddesinde Komedi 

kısmında 
Bu akşam saat Z0,30 da 

'YALI UŞA(H 

1
Amerika sür'atle 
21,000 tayyare 

yapıyor 

Bir Amerikan hava 
he7e~i Londraya geldi 
Vaşill'j?ton 11 (A.A.) - Harbiye 
dairesi İsv~ kin imal edilen 100 
bombardıman tayyaresinin İn.l?il
tereye gönderileceğ'jni hildiı:nı.iş

tir. 
AYDA 1000 TAYYARE 

Vasir:vrton 11 (A.A.) - Ameri
ka hava sanayii halen avda 1000 
tayyare imal etmektedir. Bunun 
500 ü İngil tereye gönderilmiştir. 

FABRİKALARI GECELI 
GÜNDÜZLÜ İŞLİYOR 

Vasinırton 11 (A.A.) - Sipariş 
edilen 21,000 tayyarenin imalatını 
tesri etmek icin 24 saat mesai u
sulü kaıbul cdil.mistir. 

BİR AMERİK.AJ.'{ HAVA 
HEYETİ l.JONDRADA 

Vaşinırton 11 (A.A.) - Harbiye 
dairesi :müsteşarı Stimson bir A
merika havacılık heyetinin dün 
tayyare ile Londraya hareket et.
mis oldu~unu bildirmiştir. Heyet, 
İn~ilterenin hava müdafaa tesisa
tını tetkiık ede<!<!'.ktir. 
Müsteşar Havav adasına 1000 

tayyare daf i topu gönderecci?ini de 
sövlemistir. 
BERLİNE HA VA HiİCUiMU 
J..IVlH..lA. u. ...... \·---, 

reti tebliğ' edivor: 
10 - 11 teşrinievvel ~ecesi İngiliz 

bombardıman tayyareleri Alrnan
yada benzin deoolarını, münaka -
lat vasıtalarını ve sair a.Skeri he -
defleri ibombcrrdunan etmişlerdir. 
Düsman tarafından isı!al edilmiş 
olan arazide kain cistila limanları• 
da bombardıman edilmiştir, * Stokh<>lm 11 (A.A)- le41.-
1942 bütçe senesi için, ordu daı
resi, ilk tahsisat olarak 174 mil
yon kuron istemiştir. ~nanma 
dairesi de içinde bulundugu mali 
sene hesabına munzam kredi ola
rak 112 milyon kuron talep et -
miştir. 

tK.:~~~~ ...... --~
Romanya petrol . 

vermıyor 

" ( 1 inci sahifeden devam ) 
~öre, Rwnan petrollerinin T_ürki· 
veye ihracı mencdildi~i takdirde, 
Tfuıkive Romanyaya pamuk ihra
cını menedecektir. 

Avni mehafildc söylend.ii?ine fı!Ö .. 
re Bükrcstc bulunan Türk iktı -sat heyeti. bundan oonra Türk oa
mul?u satısının. -pesin olaratk d'olar 
tediyesi esası üzerinden yapıla -
bilec~ini Romanya hiikUı:netine 
bil.dirrnistir. 

ROMANY ADA DA YİYECEK 
TAKYİDATI BAŞLADI 

Bükrt3 11 (A.A.) - Stefani a -
jansmdan: 

Taze etlerin olduR'u e:föi tuzlu ve 
isli etlerin de haftada ü~ gün sa
tısı ve istihlaki menedilmi::;tiİ'. 

--eoo--

General Dögol 
( 1 inci sahifeden devam ) 

General Dö Gol, 9 teşrinievvel
de, Kamerunun hükumet merkezi 
olan Dualaya gelmiş ve müstem
leke valisi albay LecJerc kendisi
ne hoş geldiniz demiştir. 

Bu arazinin, Fransız müstem -
leke imparatorluğunun hür Fransa 
bayrağı altına giren ilk par('ala
rı.ndan birisini teşkil ettiği hatır
lanırsa, hür Fransız kuvvetleri 
başkumandanlığmm bu ziyareti
nin husust ehemmiyeti kendili -
ğinden tebarüz eder. 

General Dö Gol, manda altında
ki bu arazi hal.kının vatansever 
cesaretlerini ve hür Fransa dava
suıa itimadını övmüştür. 

General Dö Golün Fransız hattı 
üstüva Afrika.sını ziyaretinin hür 
Fransa davasına iltihak etmiş o
lan bütün Fransız müstemlekeleri 
ile civar arazide muhakkak su -
rette çok h·i t~irleri olaraktır. 

DÖ GOLÜN SÖZLERİ 
Duala 11 (A.A.)- Kamerun va

lisi Lcklcrkin •hoş geldiniz• te
mennisine ce,·ap veren hür Fransa 

JsoN24sAA'fl 
içindeki 

Hadiseler 
(Bu ya.zm.m metinleri Ana.. 
dolu Ajansı bültenlerinden 
alınmıştır.) 

Telhis eden: MUAMMER ALATUB 

Rumen ordusunun yeniden ten
sik ve tanzimi için Rumen hüktl
meti tarafından ve.rihniş olan ka
rarın tatbik.ine devam edilmekte
dir. Almanyadan gelmekte olan 
büyük miktarda harp malzemesi 
için yeni depolar ve Bükreşte sı
ğınaklar yapılacaktır. 

1941 smıfı ınüddetinden daha n
vel olarak 20 t~inievvelde silah 
altına çağırılnuştır. 
Diğer taraf tan Alman kuvvet -

lerinin ~manya dahilinde yayıl
ması devam etmektedir. Belırat
tnn aelen bir habere göre, altı Al
man vapuru daha BcJgrattan geç
miştir, Bu askerlerin Romanyaya 
gittikleri zannedilmektedir. 
Diğer taraftan bu vaziyet karşı

sında Romanya ile İngilterenin a
rası epey açılnustır. 

Sovvet gazeteleri ise yalnız Al
man askeri müşavirleri ile Alman 
ordusundan l>irka~ nümune kıt'a
sının Romanyaya geldiğini yaz -
maktadırlar. 

Rumen petrolleri de güniin mü
him me.,elesi haline girmi~tir. Ru
men petrollerinin sadece mihver 
devletlerine inhisar ettirileceği 
şayiası dolaşmaktadır. 
MAREŞAL DÖ BONO MADRİTTE 
Mareşal Dö Bononun riyasetin

deki bir İtalyan heyeti tayyare ile 
Madride gitmiş, birçok İspanyol 
nazırları ve ordu mümessilleri ta
rafından kar ılanmıştır. 

Heyet, İtalya Kralı adına İspan
~~bay~k-'Kcfı-tıı>b'ttiİ l\~vc:re.. 
cektir. 

GENERAL DÖ GOL DE 
KAMER UNDA 

Hür Fransa kuv'\1etlcri başku -
mandan. General Dö Golün Fran
sız Kamerununda bulunan Dua
laya gitmiş olduiu teyit edilmek
tedir, 

General Dö Golün hür Fransaya 
ilk iltihak eden bu büviilc müs -
temJekeyi ziyaret etmesi tabii gö
rülmektedir. 
Diğer taraftan Vi.şi hükUmetinin 

Afrikaya umumi murahhas olarak 
gönderdiği General Veygand da 
carşamba günü tayyare ile Ceu
ire vannıştır. 

General Viand. da Dakar teh -
rinin müdafaa kuvvetlerinin ve 
garbi Afrika topçu kıtaatmm bat 
kumandanlığına tayin edilmiştir. 

HA VA HARPLERİ 
Hava harpleri de mütekabilen 

ve ayni ~iddetle devam etmekte
dir. İne:iliz tayyareleri dün de ıi
mali Afrikada Bardiya ve Tobruk, 
Sollum limanlarını tekrar bom • 
bardıman etmişlerdir. 

Almanlar da dün Kent ve Süs
seks kontlukları şehirlerine hü -
cum etmişler ve bombalar atmıt
lardır. 

Evvelki gün de Alman tayyare
lerinin Londranın kırk nahiyesine 
bombalar attıktan bildirilmekte
dir. Şehirde bir~ok yangınlar çık
mıssa da derhal .söndürülmüştür. 

UZAK ŞARKTA VAZİYET 
Amerika hükfuneti, Şanghay 

bölgesinde bulunan Amerikan te
baasını müstacel işleri olmadığı 
takdirde Çinden avrılmağa davet 
edecektir. İcap ederse, Amerikan 
tebaasını götürmek üzere vapurlar 
da gönderilecektir. • 

'tahliye haberi Şanghay borsa
sını altüst etmiş, birçok kıymetler 
birden düşmüştür. 

Jlirmanya yolunun açılacağı 
hakkında Çörçilin son beyanah 
Şanghayda hararetle karıılanmıt
tır. 

$anghayda (lkaa bir Amerikan 
gazetesi, Birmanya yolunun açıl
ması ve Amerikanın Uzak Şarkta 
aldığı tedbirler dolayısile Ameri
ka ve İngilterenin japonya ile he
sap görebilecek bir vaziyette bu
lunduldarını yQ:maktadır. 

Bulgar orduau 
ve .• bir tekzip 

(Başmakaleden devam) 
si, onma sempat~i fethedilecek, 
milli ih tiraslan tatmin bahanesi 
ile bu fetih mihver politikası w 
gayesi uirunda istiıımar olunacak 
ve onu takiben de işbirliği sistemi 
içinde Te günün birinde Bulgaria
tan kendisini mihverin şahsiye -
tinde nıezcedilmiş bulacaktır. 
Böyle bir gidişe mani olmak, dost-

S- S O N T S L G & A I' - 11 t lnel nsalN t• 

/ Bey~z haramiler 
- ( 1 inci sahifeden devam) • GZlanıyorduk. Fakat bozuk. berbat 

lı.kta bulunan bu köyü Çatalcadan a- ;yollar bir türlü bitip tUkewnck bil -
yıran uzun yol daha kazanın son tar- miyordu. Ve her geçip arkada bırak-
lalarmı geçer geçmez bozuk ve dolam- trtıına kilometrelerle beraber muhlt-
baçlı bir hal aldı. İki yanımızı saran te manzaralar da değ~lyor J>ınarca> 
lo~ tarlaların arasında biraz sonra bu ::ra 7aJtı.qtakça arazi ımnsıkı omın -
dola~baçlı hat da kayboldu. Artık ta- lar, dar boğazlar, ha~ytli aiaçlarla kor
mamen tütn.cıekll, ta~1ı, !rızalı tarla kunç bir hal alıyor. Sanki aradığıma 
:yollan arasında kalmıştık.. Köyün esrarlı ruemi et.rafa da s.uı-

luktaki ölçüyü ve mütekabil • ı· 
tildal endişesini kaybetmemek için 
şimdi Bulgaristan çeti.ıa bir imti
hanın karşısında bulunmaktadır. 
Bu imtihan ise BulgariAtanm ka
yıtsn ve şartsız kendi iradesiae, 
kendi i.stikWine saqip olinası ne
ticesinde mttvaffakiyetle verile
bilir. En küçük bir hesapsızlık, en 
basit bi~ hırs ve iştiha, en hafif 
bir muvazenesizlik Bulgaristaam 
istiklaline malolabilir ve böyle bir 
hareket ayni zamanda cenubu şar
ki Avrunası ve ••akın şark sulhunu 
da ihJaJ edebiJir. Bunun içindir ki, 
biz şahsan Sofyada neşrolunan 
resmi tekzibe hususi bir mana ver
dik ve bu manayı Bulgaristanm 
Romanya dersinden kili miktarda 
hisse ve idrak almış bulunduğu -
nun bir ihsası şeklinde tefsir ve 
telakki etmek istedik. 

Belki yapıldıiuıdanberi hiç bir ta- m~ bulunuyordu. 
mir eli görmiyen ve keçilerin bile ted- Artık gün batıyordu. 
birsiz geçmekten ürktükleri bu yol ı.- İki sıra ormanlıim bir dönemecind• 
mi Terilen at nalları, araba tekerlek- rehber.imiz elile aşağıdaki boğaUJl 
leri ile açıl~ izleri. yık~ köprü- meçhul bir noktasını işaret ederf'k: 
leri binbir ınfiJkfilAtla aşa aşa ancak - cİşi.e ıeldilt!..> dedi. Hepimiz te-
bir saatte cİnceaiız> köyüne ve oradan llşla yerlerimizden doğrulduk: herısi 
da cKabakça> ya ıelebildik. de yanlarımız &ibi sımsıkı ormanlıl<.Lı. 

MUHTAR ~ ANLATIYOR! Birbirine geçmi§ ağaçlar, kuytu yarnııç-
Burada rastladılımız Bekirli kö;rü - lardan baP.a etrafta ne bir koy, b!ltt! 

nün eski muhtarı B. Hüseyin yol gös- ne bir ev vardı!. 
termeyi kabul etti. Ootomobilimize o- Onun şaka yaptı&'llll zaruıettik Fıı-
nu da alarak tozlu, dolambaçlı, bozuk kat biraz daha ilerledikten sonra işa
yollara tekrar daldık. retile,.tomobili durdurup aralr.1f.ım ın-

Dinç bir Trakya çocuğu, zeki bir dik Yılan kavi yolhırdıı henuz bir 
genç olan eski muhtnr biz İstnnbullu- kaç adım atmı&tık ki birdenlılre tiz bir 
lara muhitindeki yolların bozukluğunu ısık: etra!n sükünctini yırttı,. Arkasın
aczdirmemek için !ıtri bir köylü mah- dan bir ıslık ve ııynJ kuvvette bir da
cubiyetile sıkılırken bahsi Pınarca kö- ha ... 
yünün esrarengiz sakinlerine intikal 
ettiri.10r ve yolla nlılknmızı kesip bizi Görllnürde tek bir insnn, bir tek 
bu tecessüsle meşgul etmek için Pı _ canlı mahlük bUe yoktu. Akşam göl-
nnrcalıları anlauyordıı; gelcrinin büsbütün loşlaştırdığı sık or-

Müstakil ya amak, hür ve hA
kim, sulha faydalı olmak istiyen 
bir Bulgaristan için de muhakkak 
ki bundan daha faydalı, daha çıkar 
ve daha düzgün yol yoktur. 

ETEM İZZET BENİCE 

Birmanya yolu 
( 1 inci sahifeden devam ) 

Birmanva yolunun :yeniden a
ıçılacaih hakkında B. Cö~il'in vap
mı.solduğu beyanat, Çini ve Ci -
nin bütün dostlarını memnun et
mistir. 
&inde, Japonya c;ınde o aere~ u
mitsiz ıbir tarzda batmış bulun -
makt~tr ki tbu memleket, ne ken
disi icin Uzakşarkta ne de mihver 
şerikleri için U2a:kşaclcta ve yahut 
dil?er ibir yerde müessir darbeler 
vuracak vazivette dei?ildir. 

B. Kuotai.şi, derookrasilerin pro-
1n"amının evvela J apanya ~ini bi
tiI11nek olmasını ileri sürmüstür. 
YOLUN AÇIJ.lMASI MUHASA • 

MATI UZATACAK. 
Tokvo 11 (A.A.) - Japon hari

'cive n:azırı B. Matsuoka. dün nes
redilen bir beyanatında, B. Çör
~il'in nuikundan ve Birmanva yo4 

lunun yeniden açılması hakıkındaki 
!~iliz kararından lbahsetmiı ve 
deımic;tir iki: 

cJapıonya Çinde sulhun müm -
kün olduru ikadar çabulk olarak ye
niden teessüs etmesini samimi su
rette istemclttedir. Çin ile Japon-
ya arasında sulhun yeniden tees
süsünü ~örme.iti J ape>n milletin -
den daha ziyade istiyen hiobir mil-
let yoktur. Fakat Birma.Il'Va yolu
nun yeniden a.çılrnası, lkat'ivven 
ım.uhasamatı kesmei?c varamıva -
cırktır. Çünkü bu, Çinlileri teşvik 
neticesini verecektir.• 

B. Matsuo\ca, üç taraflı 'Pakttan 
da bahsetmis ve dem.istir kl: 

c- Bu paktın akitleri, sureti hu.
susivede Amerika Bir1esik devlet
lerinin ve sureti umumiyode halen 
bitaraf ıbütün di~er milletlerin Av-
rupa harbine sürüklenmemelerini 
veyahut Çin hadisesi veya lba.şka 
bir sebep dolayısile Japonya ile ih
tilafa j!i.nnemesini samimi surette 
arzu etmişlerdir. İnsaniyet üzeri
ne müthiş bir felaket getirebile -
cek olan höyle bir ihtimal,. neti -
celeri düşüneıbileceı. henkesi tit -
retmeık icin kafidir. Yani, bir tek 
büküm ile, Berlin paktı. bir su.Ilı 
paktıdır.> 

RUZVELTİN CİN DEVLET 

- <Biz onlara beyaz haramiler diyo- manlıklarda bu korkunç ıslıklar ncre
nız .. çünkü kadm, erkek, çocuk hepsi; den gclıni,)ti? .. 
beyaz rengiSOO yıl evvelden mukaddes 
tanırlar ve yalnız beynzlıır giyinirler
mial ... > 

Bu köy hallt Balkan harbinde 
160 kişi imişler. İçlerinden 25 1 sava,a 
gitmiş, bir daha dönmemiş. Harbi u
mumi de aralarından 30 kişiyi eksilt
miş. Sonra çeteler de talan etmi~ ve 
bütün köyde topu topu 15 kadınla, 12 
erkek kalarak ılmdiki kabile efradı 
onlardan türeffiİI. 

Pınarcalılar daima civar köylerden 
ayrı kabnışlar; garip yaşayışlarının es-
UC.11 l\.U1jC.11UC 1!01!~"\;.U. ........... .U.LUl~J• 

sokdurmzyan ve her cyab:ıncı> dan 
uğursuz, şaibeli mahlQk diye ürken 
Pınarca halkı, dışanya kız da vermez
ler. Gelinlik kızlar kardeş çocukları 

ile evlendirilir ve ömürleri oldukça 
köy sınırından dışarıya çıkmamağa, 1 

kendi varlık.lıırına gömülüp yaşamağa 
mnhküm tutulurlar. B\l yıllanmış iti -
yadı ilk defa 2 yıl evvel İsmet isminde 
bir genç köylü kırmış ve Pınarcalılarla 
beraber bulunan Ayşe adında genç, gü

zel bir kızla sevişerek kız İsmetin kö
yüne kaçmışhr. Pınarca snklnleri Ay
teYi tel'in etmişlerse de billlhare bir 
cinayete de sebep olan hfıdisenin dillen
mesi ile İsmetle Ayşye istemlye iste -
miye köylerinde yer almışlardır. 

KORKUNÇ BİR AYİN! 
Pınarca halkının çok garip itikat ve 

Adetleri vardır. Bir kere bunlar için 
ateş en mukaddes bir scydir. Hatta es
kiden cateş geceleri> tertip ederlermiş!. 
Issız köyün loş meydanında yaktık.lan 
büyük kütüklrden etrafa kızıl alevler 
yayılırken, ateşin etrafına bir halka 
halinde toplanıp hiç konuşmadan, ga
rip nıh! bir haz içinde alevlerin hiç 
sönmemesi için saatlerce bekleşirler -
m.iş!,.. 

Zamanla bu Metin tcrkedlldiğini işi
tiyoruz. Eskiden pek mukaddes say -
dıkları bir cdana Ayini> nin de şimdi 
artık bırakıldığını duyuyoruz. 

cDana Ayini> için kadın, erkek, ço
cuk tekmil kö::r halkı günlel'C'e evvel 
hazırlanırlar ve bir dnnnyı kendilerine j 
mahsus rneraslmle kestikten sonra et
lerini evlere dağıtırlarmış. Kurban edi
len dıınıının başı da iki hususi tas ara
sında kesildikten sonra ı. n ile diyin 

odll!ı> na götürülür ve bütün gece ka
bile efradı bu odada kesik, ezik başın 
yanında toplanıp Ayin yaparlarmış .. > 

Eski muhtarın anlattığı bu çok ga
rip haller hepimizin tece~ Usiinü büs
bütün arttırmış, hatta hatif bir ürper
me bile verml,)tı. Artık biran evvel 
cPınarca> ya varmak onlan kendi A
lemlerinde &örmek için gittikçe sabır-

Arkııdaşımız Ni.uımcddin Nazif ıp~
hur, sürekli kahkahalarındıın bırini a
tarak lAtlfe ile hnykırdı: 

- cEtem izzet... Haluk Cemal dik
kat edin Gangesterler yatağına geldık 
galiba! .. > 

Onun bu son cümlesine; nereden ve 
nasıl çıktıklannı anlamadığımız bas
tan aşağı bmbeyaz giyinmiş iki küçük 
çocuk önümuze dikilerek cevap verdi-
ler: 

- Sellmu fıleyküm .. hoş geldiniz! ... 

ba~~knclf1 JRi11PlıOWflHı&f[Ü~Jll11~: 
ğaçlar arasında kaybolan bir yoldan 
bizi köylerine götürdUlerl .. , 

Beyazlı bdınlann csrarf'~giz diU! 

Hemen hepsi birbirine sıkışmış ker
piç vlerden mü~ekkil olan köy topu 
topu 11 hanedeni baretti ve ormanın 
en <;ukur, kuytu bir yerinde bulundu
ğundan onu ileriden göremem~tık! .• 

Köyün küçük meydanlığında bir grup 
beyaz elbiseli kadınlar toplanmış anla-
madığımız bir dille konuşarak bu meç
hul zlyaretcilere haşiyctlc bak~ıyor

lardı. Alakamızı görünce hemen sustu
lar ... Aralarından peyda olan 75 ilk bir 
ihtiyar ilerlemiş yaşına rağmen dım
dik bir yürüyüş ve dudaklarında sa
kin bir tebessümle bizlere dogru iler
ledi; hiç kanıksamadan : 

- clio;ı geldiniz cvliıdlar! .. > dedi. 
isminin Hasan olduğunu, köyiln şi -
hi - en yaşlı adamı - bulunduğunu öğ
rendiğimiz Pınacanın bu en enteresan 
adamı da beyaz bir pnntalon giymıştı. 
Üzerinde kırmızı bır hırka vardı. Elııı
de bir silah gibi intizamla tuttuğu so .. 
pasını yine silfıh gibi koltuğunun ara
sınasıkştınp vaziyet alarak: 

c- Meydana gidip dinlenelim! .. > 
dedi. Ve sonra kadınlara, çocuklnrıı dö
nerek gizli bir göz işareti teau;;nı mü
teakip sert bir sesle bağrdı: 

- cHasır getirin... Misafırlcrımiz 

ieldi.> 
Ve bu emri verirken de gözlerini 

gözlerimizden ayrmıyor, yadırgıyıın mO 
tecessis bakışlarla hepimizi ayrı ayrı 
ı;üzüyordu! ... 

YARIN: 
Şih Basanın anlattığı nıe -
raklı tafsilat. 

ZAYİ - Emniyet müdürlü -
ğünden aldığım 273:11 numaralı 
ikamet tezkeresini kaybettim. lliik. 
m\i yoktur. Fernand Lepagc 

... Şehzadebaıı TURAN ıinema tiyatrosunda• 
E1S!Ni TEB.RtK1 

R - Sinema - Tiyatro - Varyete 
Vaşington 11 (A.A.) -Cin millt Oku~ SUZAN ve MİÇE PENÇEF Varyetesi 

hwrumetinin kurulusunun 29 un-
cu vıldönümü münasebetile, B. Varyete - Canbaz ve yeni akrobat numaraları 
Ruzvelt, milli Cin hük:U:meti re~ \ Sinemada: 2 büyük filin birden: 
doktor Linsen'e bir tel~af çekm~ 1- B E B İ Ç A V U Ş (Türkçe sözlü) 
ve gerek ıkendisinin ~rek Ame- . .imi 
rikan milletinin takdirlerini bil - İnsanı heyecan içinde ıbırakacaık maceralar. Büyük sergüzeşt !1 · 

Barbaros türbesi dirtrnistir. B. Ruzvelt. tel~afında 2- s o L G u N G Ü L DOLLY HAAS 
c;n.i memleket arasında mevcut an- kız.ın h t B" ka<lm ı. Ih" k k kl · t '-( ı inci sahifeden devam ) = 1 . Bir genç aya ı - ır :ıı..a ıne arşı er e erm yap IA.-
anevi dostluğt.ı.> da teyit ev emıs- 'b d ı t· ı ı. ............ l gibi, Beşiktaşm bir ku;mını kas- Iarı. Gündüz sinema 11 den itı a ren evam ı rna ıne er, a~., an 

vetli bir şekle sokmaktadır. Be - tir. sinema 17 ıbuçuktan başlar, 19 da biter. Tiyatro 19,5 ta baslar, 23 te 
siktaş ve civarıru fer-ah bir hale 

000 
biter. Sinema - Tiyatro bir biletle seyred,ilir. Tnfsiliit el ilanların-

kovınak için ~·apılacak yeni deği- R üıvet alan bir ma haile _________ _:d::.ad:::ı:.;r·;...T.:.e.;.;l.;.: ..:22"Aı~2_7 ________ _ 
şiklikler arasında Dolnıabahçe sa- bekçı·sı· yakalandı J" 
rayının duvarlarının tamamen yı- Bugün A s R sinemada 
kılması keyCi~·eti de vardır. Be - Bankalar caddesi civarında bek- W 
~iktaşın kafi olarak imarına ge- cilik yapan Haın<ii isminde biri Zevkle sevredilccek 2 büyük ve güzel film 
çildikten sonra sarny duvarları - terzi Muhiddin, Ahmet Plyer. Jak, ALLAHIN BAIIÇELF..Kİ ı AYNAROZ KADISI 
nın yıkılması istenecek!ir. Filip ve Nesim ile Dimitri~n ak- Ask ''e İhtiras Dramı ı Türkc:e sözlii vt; şarkılı 

şefi General Dö Gol demiştir ki: 
«Kamerun, diğer Fransız müs

temlekelerine parlak bir misal ol
du. Bu misali Fransız imparator -
luğunun diğer aksamı da takip e
decektir. 

---o- sanıları geç kapatma vadile para MARLENE DİETRİCll - ı HAZIM • V AS.Fi RİZA 
Bir kadın yaliıış ilaçtan istemiş ve Dimitriden alacağı sı- CHARLES BOYER HALiDE 

Bitlerin ·Maynkanıpf• daki wz
lerini tekrar ediyorum: Bir millet 
mağlUp edilebilir. Fakat bir millet 
ve zimarndarlan hezimeti kabuı 
ederlerse, o zaman ebediyen mah
volmuşlar demektir. Bir avuç in
san hezimeti kabul etmezlerse, ü
mit bakidir •• 

zehirlendi cr~aıd~a~su~ç~ü~st~ü~n~d~e~v~ak~a~la~run~~~t~rr~.~;;;;;;;;;~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~~============================~ 
Sirkecide Özipe.kpalas ot.elinde 

oturan Münevver isminde 'bir ka
dın vanlışhkla içti{!'i bir ilaçtan 
zehirlenmistir. 

İlacın tesirlle kıvranma~a bas
layan Münevver bevhos ıbir halde 
Gureba ~astanesine kaldırılmıstır. 
Tahkikata ımüddciumumS mua -
!inlerinden B. Ali Kemal el koY
ınustur. 
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TÜRKİYE HAYVANLAR! KORUMA CEMiYETi ANA NİZAMNAMESi Beyoflu Beşinci No!eril!I 
Sayın Noter; 

Dünkü sayımızdan devam -
Ekrem Rüştll Aköıner tmekli Subay Türk Nişantaşı Ömer Rüş

tU Paşa sokak No. 
19 Villa Bulay 

J,Iaddc 

1'4adde 

/ 

J!lladdc 

Madde 

Madde 

, 

5 - Cemiyete aza oıabumek i9in kanunı evsafı haiz olmak ve Cemi
vet azasından iki zat bra!ından takdim edilmek ve İdare Heyeti 
tarafından kabulüne karar verilmek ve bu karar Umum! Heyetçe 
•.asdik edilmek li'ızımdır. 

eı - Cemiyete aidatını vermiyenler, Cemiyetin ıayesine muhalit ha
tket edenler ve üç içtima:ı gelmiyenler İdare Heyeti kararile Ce

miyetten çıl<arılırlar. Bu kararın Umumi Heyel tarafından tasdikı 
ıarttır. 

7 - Cemiyetin lüzum görülen yerlerde usulüne tevfikan su besi açıla
bilınesi için İdare Heyeti tarafından karar verilmek lfızınıdır. Su
beler o yerde bulunan en az 3 aza tarabndan tesis edilir. 

8- Her aza 3-7 azadan rnüte$ek.kil bir İdare Heyeti tarafından idare 
olunur. İdare Heyeti şubede kayıtlı azanın Umuml Heyet halinde 
içtimajyle seçilir. Müddeti iki senedir. Her sene yarısı değişir. 
Şubelerin saI1hi.yetleri kendi hudutları dahilinde Cemiyetin ıa
yesini tahald<uk ettirmeğe çalışmaklır. 

9- Umum! Heyet Cemiyet merkezine kayıtlı azalarla her ~ubeden se-
-;ilecek Ikl murabhasın yarısından bir ziyadcsinin içtimaiyle te

;ckkül eder. 
Umumi Jleyet, her senenin kanunuevvelinde, İdare Heyeti tara.fm
dan bir hafta evvel gazete il~nile ve her azı:ıya ve şubelere gön
derilecek davetiyelerle içtimaa çağırılır. Kanunen, muayyen haller 
de gene bu §ek.ilde fevkalade olarnk da Umuml Heyet toplanır. 

Madde 10- Umumi Heyet; aleni reyle seçilecek bir zatın reiı;liğinde içtima 

?der. 
Cemiyetin bir senelik :faaliyet raporunu ve hesaplarını tetkik eder. 
Gelecek sene içinde yapılması lüzumlu olan feyleri karar altına 
alır. Müddeti bilen İdare Heyeti ııı.alarının yerlerine yenilerini 
seçer. 
Umumi Heyet kararlarından icap eden azalara ve şubelere husus! 
tezkerelerle ve lüıumu halinde baıkalarına gazele ilAnlarile bildi· 
rilir. 

?ı.-tadde 11 - Cemiyet ?\>Ierkezinin on ilci kişiden müteşekkil ve Umumt Heyet 
tarafından hafi reyle seçilen bir idare heyeti vardır. İdare He· 
yetinin müddeti iki senedlr. Her sene azasının yarısı yeniden in
tihap olunur. Müddeti biten azanın yeniden intihapları caizdir. 

1 

Madde 12- İdare HcyeU Umumi Heyetin içtimaları arasındaki müddet zarfın
da Cemiyeti idare eder. Cemiyetin memur ve müstahdemle.rin..lıı 

1 

tayin ve tebdilleri Cemiyetin emval ve eşyasının muhafaza ve 
idaresi İdare Jleyetine aittir. İdare Heyeti fahri ola rak çalşır, bi
lAmazcrct üç içtimada bulunmyıan müstafi addeditir. 

Madde 13 - İdare Heyeti kendi azası arasından bir reis, bir reis vekili , bir 
umumi k:ltip

1 
bir de veznedar intihap eder. Cemiyeti mahkemeler

de ve daire}erde temsil etmek reise, bulunmadığı halde reis ve
kili.ne aittir. Cemiyetin her türlü evrakı ve akdedilecek mukave
lenameleri reis, yahut reis vekili ile birlikte Umum! kfitip tarafın· 
dan imza edilir. 

Madde 1'11- Cemiyete kayıtlı her aza senede en az bir lira aidat vermek

' 
le milke1leftir. Aidat veznedarın imzasını, Ccmiy~tin mtihrünü ha
vi dip koçanli makbuzlarla tahsil olunur. 

Medde 15 - Cemiyetin hesaplan, her sene Umumt Heyet tarafından seçilecek 
ild daim! ri:ıüfettiş tara.tından tetkik ve murakabe edilir. Müfettiş
ler sene sonunda tanzim edecekleri. raporlarını Umumt Heyete ve
rirler. Umumt Heyet müfettiş raporlarını okuduktan sonra inti
hap edeceği üç kişilik bir heyete havale eder. Bu üç kişilik mu
vakkat heyet, müfettiş raporlarını ve Cemiyetin hesaplarını tet· 
kik ederek mütaleasını bit raporla Umumi Heyete bildirir. 
Müfettişler fahri olarak çabşırlar. 

Madde 16 - Cemiyetin ana nizamnamesinin tadili Umum! Heyete aittir. Yalnız 
bu değişme, ancak İdare Heyeti tarafından teklif edilebilinir. 

Madde 17 - Cemiyetin feshi halinde malları ayni gayeyi takip eden bir cemi
yete devrolunaca.1ttır. 

Madde 18- Cemiyetin bir dahili nizamnamesi olacaktır. Dahill nizamnamenin 
lılsdik ve tadili Umum! Heyete aittir. 

Madde 19 - Cemiyetin aşağıda yazılı defterleri olacakbr: 
A) Aza defterj: Cemiyete g irenlerin, hüviyeUeri, Cemiyete girim 

tarihleri, aylık veya yıJlık De.ıra taahhütleri bu de!tere yazılır 
B) Karar de!teri: İdare H~yetinin kararları, tarih ve numara sıra

silc bu deftere yazılır, altı, azaların imzalarilc tasdik olunur. 
C) Gelen ve giden evrak defterleri: Gelen ve gönderilen evrak, tarih 

ve numara sırasile bu deftere kayıt ve gelen evrakın asılları 
ve gönderilen evrakın müsveddeleri bu tarih ve numaralar al
tında dosyalarında bıizolunur. 

D) Varidat ve sarfi;yat deJ ~erleri: Cemiyet namına alınan bütün 
paraların alındık.lan ve sarfolunan paraların da verildikleri yer
ler sarih olarak bu de1lerlerde gösterilir. Cemiyetler varidatı
nı dip koçanlı ve müselsel numaralı makbuz mukabilinde alır
lar ve masraflarını müsbet evrakı saklarlar. 

E) Bilanço ve h .. abı kat'!: 
Madde 20 - Cemiyetin ayni gaye takip eden diğer cemiyetlerle birlik tesis et

me sal5.hiyeti vardır. 

, 

Beyoğlunda Şiıhane karakolu civa
,.·ında (Krizantero) aparlımanındaki da
ifesinde mukim (Bohor Aboresi) İstan
bul kadastro hAkimliğine müracaatla 
22/ 6/ 1940 tarihinde vefat eden ve ve
fatına ~epn zat~eviç bu:unan ker~· 
.nesi Vıd\'nın bakire oldugunu ve bı
naenaleyh verasetinin kendisile zevcesi 
Mazalto'ya münhasır bulunduğunu be
yan ve kendi maiyetinde müstahdem 
kcsanı phit dinletmek suretile bir kıt'a 
veraset senedi istihsal eylmiş olduğu 
keyfiyetin! ahiren istihbar eyli.Yen mu
maileybin damadı müekkilim Davit 
Sabo.n (Karacabeyli) mahkeme! aide
aine bilmüracaa; hasmı bakik1 müva
ceh- alınm.tl olmak dolayısile bir 
kıymeti kanwıiyesi olmaması icabeden 
mezk\ir 940/761 esas ve H0/2111 No. lu 
veraset senedinin iptalini talep we da
va -.e muhakeme günü tayin ettirmi~ 
ise de müteve:Uiyenin pederi marüzzikir 
Bobor Aborcsi'nin bu verasM: senedine 
müsteniden; müteveUlycnin uhde;inde 
hiçbir mükelletiyeUe mukayyet olmı -
yarak serbestr;e istimal edilebılecek su

rette müseccel olması icabeden gayri 
menkAultı ahara ferağa veya kendi 
uhdelerinde bilhı!z eşhası salise le:b.iııe 
ipotek akdi suretue bazı mük.elle!iyetler 
ve vecibeler tesis eylemesi ve kezalik 
mütevet!i;renln a!Akadar buluoduğu şir
ke\teki hukukunu ~hası saliseye temlik 
veya al5.kadarlardan istifa veya alika
darlarla ıulh olmak gibi akiUer yaparak 
müekkilimin bihük:mülk:anun muay -
yen hukuku irsiyesini ipWe s!ı..i 1bir 
takını muamelelere içtisan muhtemel 
bulunduğundan esasen dermeyan edi
lemlyecek olan hüsnüniyet iddiasna 
kartı hmuaab atiyenin &:erek muma -
ileyh Bohor Aboresi ve gerek zevcesi 
müteveftlye Vidanın anası Mazalto'ya 
ve miltevetfiyenin alA.kadar ve serike 
bulunduğu (Salomon Bogaz Kate De
musten Velicanidis ve şllrekôsı Koman-

Müeltkilim Davit Saban (Karaca -
beyli) müteve!fiye Vida'nın veiatına 

değin zevci olmak dolayısile gıyabında 
ve kendisinin ketml suret.ile istihsal 
edilen veraset senedinin hükmü olına
dığı ve alt olduğu mercie müracaat e
dilerek iptali hakkında dava açıldı4ı 

gibi Bohor Aboresi'nin müekkilim 

1 t .... ... _ - \.... .• 1 1 -··R "'\!."' A~;r11<-t1n1f'" V l'!rile n 
'"'an.erı n.ııaan ıanıarı 

Harici 1 
. Aşağıda yazılı mevadın ka.palı zarfla eksiltmeler! hlzalarında yazılı gün, saat ve mahallerdeki askeri satın alma ko

mısyonlannda yapılacaktır. Taliplerin k.anunt vesikalarlie teklif mektuplarını ihale saaf.inden bir saat evvel ait olduğu 
komisyona vermeleri. Şaı1.nameleri koınisyonlarında &örülür. 1145 - 9179 

Cin ı l ihalenin yapı:ıcafı mabal Mlktın Tutan Temiıııb lhıle ıil ve l&lh 

.&lime Havsa. 
> 
> 
> 

' 
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hakkında icra eylemiş olduğu bu fiil ve Pirinç 
hareketile diğer bazı et'al ve hareki- Kuru üzüm 
tından dolayı ayrıca ceza davası da Şehriye. 
açılmış olduğunu bildirir ve muma - Makarna. 
ileyhin yedinde muhafaza eylediği ve- Sığır eti. 
raset.senedlle muamele yaptığı takdir- Saman. 
de bu muamelenin müekkilime kar~ı Buğday 
mutber olmadığı ve bir gUna hükmü 

l > 
öğüttürülmesi. Edirne sana7, 

k.ıı;lasında . 

bulunmadığı hususlannı ..• ihtar zım
nında sekiz nüsha olarak tanzim kılı

Pirinç 
Sığır eti. 
Odun. 

Diyarbakır. 

nan i§bu ihtarnameden bir nüshasının 
istanbulda Rızapasa yokuşu başında Ot. 
Yusufyan hanında (28) No. !u yazıhane- Odun. 
de mukim Bobor Aboresi'ye ve bir Sığır eti. 
nüshasının Beyoğlunda Ş~hane kara- Pirinç. 

Edirne esk! müşiriyet D. 
Edime et>ki mlisiriyet D. 
Edime lla vsa. 
Hadımköy. 

Samsun. 
> 

kolu civarında halen mesdut Tuna ------
parkın karşısında (Kriumtem) apartı- DEVREDİLECEK İIJIİRA BERA'.II 
manındaki dairesinde mukime Mazalto •Seri halinde imalata mahsus 
Aboresi'ye ve bir nüshasının Bohor yolların doğrultulması ameliyesi> 
Aboresi ile zevcesi Mazallo veya mu- hakkındaki icat için İktısat Ve -
mnileyhimln satışa mezun herhangi bir kiıletinden i,-tihsal edilmiş olan 16 
vekillerinin ıabş için müracaatları ha- Şubat 1938 tarih ve 2544 numa -
!inde berveçhi maruz istihsal eyledik - ralı ihtira beratının ihtiva ettiği 

!eri veraset oendinln mualleliyeti da- hukul- bu kere başkasına devir ve 
madı müekklllm Davit Saban tarafın- yahut icadı Türkiyede mevkii fiile 
dan iddia olunduğu hakkında alıcıya 
malümat verilmesi hususunun temini koymak için icara dahi verilebi-
zımnında Sultanahmette Tapu kadas- lecejli teklif edilmekte olmakla bu 
tro dairesinde Eyüp sicil muhafızlığı hususa fazla malıimat edinmek is-
memurluluna ve bir nüshasının da mil- tiyenlerin Galatada, Aslan han 
tevettiyenin şerike bulunduğu Eyüpte 5 nci kat 1 - 3 No. !ara müracaat 
Bostan çıkmazında (1) No. ıu fabrika- eylemeleri ilan olunur. 
da faaliyette bulunan (Tara= yün 
::lplJk ve mensucat :fabrikası: Salomon 
Bogaz Kale, Demusten Velicanidis ve 
Jilrekası. komandit şirketi) ne tebliği 

ve hukukumuzu sjyaneten de birer 
nüshasının (Vakit) ve (Son Telgraf) 
gazctelerile nesrü ilfuıını ve bu :forma
litelerin ikmalinden sonra tasdikli bir 
nüsha:ının tarafımıza verilmesi.pi ve 
sekizinci nüshasının da dairede hıfzını 
bilvek~e talep ve istida eylerim sayın 
Noter. 

İstanhulda Marpuççularda Küçük ha
nında mukim Davit Saban vekili: Ga

latada Büyük Tünel hanında 5-6-7 
No. lu yazıhanede mukim avukat 

URAL DİLEK 

DEVREDİLECEK İHTİRA BERATI 
•Arazi vesaiti nakliye Remork

ları için Çapraz mafsallı Kuplııj• 
hakkındaki ihtira için İktısat Ve
kaletinden alınmış olan 22 Tem
muz 1936 tarih ve 2202 numaralı 
ihtira beratının ihtiva ettiği hukuk 
bu kere başkasına devir ve yahut 
icadı Türkiyedc mevkii fille koy
mak için icara dahi verilebileceği 
tekili edilmekte olmakla bu hu
susa fazla malıimat edinmek isti
yenleriıı Galalada Aslan han 5 nci 
kat 1 - 3 No. !ara müracaat eyle
meleri ilan olunur. 

YAVUZ SULTAN SEliM 
Halifeler Diyarında 

No. 9 Yazan: M. SAMI KARAVEL 

Yavuz aleyhine gizli çalışmalar 
. Yavuz Sultan Selim, yeniçerile- da ipka ey Jedi. 

rın kuvvetile tahta çıkmıştı Ule- o · · ·· · nıa vüzera rical k d 1 : 1 rtalıkta zahıren sukun var gö-
ş~h,zadeler hep aiey~:nJş e~: oHan rülüyordu. Halbuki, batman Ya-

e ı . er 1 h. . lid 
bin bir tarafta kaynaşıyordu. Ya- vuz a ey ıne gız en gizliye ça-
vuz Sultan Selimi yere vurmağa lışmalar vard.ı. 
çalışıyorlardı. Yavuz, tedarikatı harbiyeye baş.. 

Yani, Yavuz Sultan Selimin et- !adı. Ordu ve donanmayı tanzim 
rafı hep düşmanlarile dolu idi. ve tensik ediyordu. · 
Yalnız elinde yeniçeri .kuvvetleri Harici iş olarak Ragoza Cum-
vardJ. huriyetinin ticari eşyası.na yüzde 

Yavuz tahta çıkar çıkmaz ilk fa beş gii.mrük koydu. 
olarak ~jtlu şehzade Süleymanı Ke- Yavuz, ordusunu tensik ve tan-
feden Istanbula getirtti. zim ile uğraı;ırken vüzera ve şeh-
Şehzade Sultan Kurkud ile, şeh- zadeler de aleyhinde çalı.şmakta 

z ade Ahmet Sultanı sancakların- d evam ediyorlardı ve y eniçerileri 

Lira Lira • 
~04,600 kilo 43,932 329$ 18/10/940 ıO 

36,500 • 11,315 849 18/10/946 
, 11,30 

20,180 > 5,247 394 18/10/945 15 
109,000 > 33,790 2535 18/10/940 17 
364,000 > 131,040 9828 19/10/940 10 

!,03.0,000 • 60,900 45G8 19/10/940 11,30 

9,000,000 > 157,500 9125 21/10/940 il 
120,000 • 31,200 2340 12/10/940 11 
120,000 > 42,000 3150 17/10/940 16 

1,000,000 > 20,000 1500 17/10/940 17 
3,150,000 > 169,000 10,700 21/10/940 10 
1,050,000 • 21,000 1575 16/10/940 15 

339,000 > 76,275 5721 ll/10/94Q 10 
63,600 > 19,080 1341 11/10/941 u 

İstanbul Kız Ô j retmen Okulu 
Satınalms Komisyonundan: 

18/X/1940 cuma günil saat 14 de Beyoğlu İsUklfil caddesinde 349 nwr a
rada Liseler ı:nuhasebeclliğinde toplanan okul komisyonunda 798 lira 89 kuı'tlş 

keşif bedelli lstanbul kız öğrelmen okulundaki elektrik teslsntı açık eksiltm<ye 
konmuştur. 

Mukavele: Eksilbne bayındırlık iı:Ieri genel husus! ve fenni şartnameleri 
keşi! hulAsasile buna müteferrr diğer evrak okuldan görülebilir. 

Muvakkat t.emlnat (60) liradır . 

İsteklilerin en az bir taahhütte (500) liralık bu işe benzer iş yaptığına dair 
idarelerinden almış olduğu vesikalara istinaden İstanbul vilyctine mürncaatla 
eksiltme tarihinden 8 gün evvel alınmış ehliyet ve 1940 yılına ait ticaret odası 
vesikaları ve teminat makbuzlarile komisyona gelmeleri. (9349) 

llıhlSllrlar u. Müdürliiğürtd4M : 1 
1 - Şartnameleri mucibince 50 b in kilo paket ve SO bin ldlo makine ka-

lası pazarlıkla salın alınacaktır. ı 
2 - Pazarlık 14/X/HO pazartesi günü saat 16 30 da Knbatnşta levazım 

\re mtibayaat şubesindeki alım komisyonunda yapıla~tır. 
3 - ~artname sözil geçen ~beden parasız alınabilir. 
4 - Isteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve saatte teklif edecekleri 

fiat üzerinden yüzde 7 /S güvenme paralarile birlikte mezk.ılr komisyona mUra-
caaUarı. 9618 

Kiralık Çiftlik ve Satılık Taşlar: • 

1 - Üsküdar, Kll)JklJ, Yalnız Servide merhum Dr. Giritli Mustafa Beyin 
çifUiğı kiralıktır. Mevcut hayvanlar, alfı.tı z.iraiye ve miktarı killi tohumluk bera
ber devrolunabileceği gibi hayvanların taliplerine ayrıca 541tJlması da kı:ıbil ola
caktır. 

2 - Ayni mahalde mevcut ocaklardan çlkarı.lmış 

llp olanların 81260 tele!on numarasına müracaatları. 
taşlar da satılıktır. Ta-, 

isyana teşvik için paralar dağıtı
yorlardı. 

.Hatta, elaltından yeniçeriler e 
şöyle f it veriliyordu : 

- İşte, don anma, ordu hazrla
nıyor .. Yavuz Seliı sizi Mısır çöl
lerinde, İran dağlaruıda sürüye
cektir. 

Fakat, yeniçeri bu gibi d ediko
dulara kıymet vermedi. Çünkü 
Sultan Selim, yeniçeriyi paraya 
garketmi.şti. Ve etmekte devam 
ediyordu. 

Yavuz, cüliis bahşi:ji olarak ye
ni ~eriye tam bir buçuk milyon 
altın vermişti. 

Yani on iki bin kişiden mürek
kep olan yeniçeri efradı tam b:r 
buçuk milvon altın almışlardı. O 
asırda bir buçuk milvon altın çok 
para idi. 

Bu sebeple, yeniçeri tayfasını 
Sultan Selim aleyhine kaldırmak 
biraz güçtü. Sonra, yeniçeriler 
Sultan Selimi scviyord u. 

Nihayet, tertibat büyüdü. Şeh
zade Ahmcdin oğlu Alıi.ettin baba
s.nın teşvikile Bursa üzerine yü -
rüdü. 
Şehzade Ahmet Sultan, t aht -

tan vaz;:ecmiyordu. İlle padişah 

olmak istiyordu. Anadoluda başına 
on binleree ıkişi toplamış, fırsat 
beklivord u. 

Ala.el tin babasının teşvi.kile ha
r ekete geçmişti. Ala.ettin kuvvet
leri pi.ştar mahiyetinde idi. 

Alaettin, bir h amlede Bursaya 
indi. Yine bir h amlede Bursa şeh
r ini zapley ledi. 

Sultan Selim, bu ani olan vak'a
yı duyar duymaz derhal harekete 
geçti. Hakikaten bir yavuz gibi 
başına topladığı yetmiş bin as -
il<erle İstanbuldan Anadoluya Jle<;
ti. Oğlu, şehzade Süleyınanı Is -
tanbulda yerine vekil bıraktı. 

Yavuz Sultan Selim, İstanbul
dan Bursa üzerine yetmiş bin as
kerle hareket ederken, donan -
:masından bir kı sm:nı da Anadolu 
sahillerine saldırttı. 
Donanm;ı, Anadolu sahillerini 

tarassut ve kon tnol altına alacaklı. 
Sultan Cem vak'asında olduğu gi
bi şehzadelerin ecnebi diyarına 
kaçmalarına mani olacaktı. 

Yavuz İstanbuldan çıkar çık -
maz bir kısım kuvvet yanına ala
rak Ankara üzerine sür'atle yü -
rüdg. 

(Devamı var) 

Mi.knatislenmedcn mülee~sir olmıyan 
iyi cins saat: hak.ikt bir mücevher ve 
bir s3n'at eseridir. l\1akinesi -emsal -
sizdir. Kat'iyyen şaşmaz. 

Genci acentalığı: İstınbul, Kutulu 
han 1/4 

Satı~ Mağazaları: A. Baro~çi. Sul .. 
tanhamam Pancjris ve Savaidis, Ga -
lata Karaköy, Albcrto Assanle, İstikl~l 
caddesi, Karevyan, Sirkeci. - ----

İstanbul ikinci icra memurluğundan: 
Dairemlzln 940/1733 No. lu dosya

sile mahcuz olup bu kerre p;.raya çev
rilmesine karar verilen Fatih Eski Ali 
paşa Hırkaişeril caddesi 75 No. lu en
kaz sergisinde muhtelli eb'adda enkaz 
ağaç ve çerçevelerinin birinci .açık art~ 
tırması 16/10/940 çar~amba günü saat 
16 dan 17 ye kadar ita edilecektir. Bu 
arttırmada mahcuz eşya muhammen 
değerinin yüzde 75 ini bulmadığı tak
dirde ikinci açık arttırması 18/10/940 
cuma günü ayni saatte ita edilecektir. 
alıcı olanlar muayyen gün ve saatte 
mahı:ıllinde hazır bulunacnk memu -
runa müracaat edilerek nlmaları ilAn 
olunur. c9716> 

İstanbul 2 inci icra memurluğun -
dan: 

Büyükadada Çınar caddesinde 48 
numa.rnda mukim iken halen ikamet
gahı meçhul bulunı:ın Kostantine: 

Alacaklı Aleksandra tarafından İs -
tanbul asliye ikinci hukuk mahke -
mesinin istihsal olunan 16/2/940 tarih 
ve 39/169 sayılı il5.mına istinaden Bü
yük.adada Çınar caddesinde 44, 46, 48, 
50 ve Sakarya soknğında 4 ve Kolbaşı 
&okağında 3 No. lu gayrimenkuller his
selerindeki haczin :fekki ve masari!in 
tahsili hakkında ilfunın berayi infaz 
memuriyetimize tevdii ile ikametga
hınıza gönderilen icra emrine verilen 
meşrubata naz.aran ikametg~uın 

meçhul bulunduğu ıınlaşılmakla icra 
hllimliğ.ince icra emrinin bir ay 
müddeUc l!One n tebliğine ka -
rar verilmiş olduğundan tarihi illin -
dan itibaren mezkür müddet zar -
tında vfıki itirı:ız..ınızı biJdirmeniz ve 
icranm tehirini icabettiği takdirde ait 
olduğu makamından karar getirmeniz 
lfrzımdır. Aksi takdirde il~m hükmü
nün usulcn infaz edilecch'i 940/2970 sa
yılı icra emrinin tebliği makamına ka
im olmak üzere il~ncn tebliğ olunur. 

(940/2970) 
---------~ 

Akınspor klübünden: 
Kulübümüzde kayıtlı azaların 15/10/ 

940 salı günil akşaını saat 20,30 da 
kulüp binn sında yapılacak fevkaHide 
umumi topJanhya te~rifleri rica olu
nur. 

Sahibi ve neşriııatı idare eden 
Baş muharriri 

ETEM İZZET BENlCl!l 
Son Tcl:raf Matbııaa 

[Kadıköy Vakıflar Direktörlüğü llanl;Q .-
Vazife 

mlkt"' 
L Kr. 
4 50 Erenköy Tüccı:ırbaşı camii imam ve hatipllği ırıtıed' 
4 50 Beykoz Bozhane köyünde Kaba sakal Must.a!a ağa camii 

kayyumluğu 

4 50 Üsküdar Büyük Selimjye camii müezzin, kayyumluğu J11ı19 
Yukarıda yazılı hizmetler için 25/10/940 cuma günü sant 10 da 

imtihanı yapılacağından isteklilerin Kadıköy Va.kı!lar müdUrlüğilne 
Jl1~? 

atları. c9710> 

Kadıköy Sulh Mahkemesi Ba§katipliğinden: . d• r 
Müddei KadıköyUnde Recaizade sokağında Mimar Ferit Bey bailes~ dtı P 

mukime vekili avukat Hayrullah ile rnüdcaaleyh Kadı.köyünde Recaız.1 ~-
ğında 3 No. lu hanede Emine Vedia ile şayian ve ı;nutasarrı! olduğu oldll~it 
yünde Rasimpaşa mahallesinde bir taralı Haydarpaşa Rıhtım caddesi oe .l<,ı> 
Recaizade sokağı ve bir ~rafı Şükrü hane ve bahçesi ve bir taralı ~e.rrıa~ ~a.tı' 
mahdut 1-116 ve 3 No. ve altında k;igir iki dü.kk!ı.nı müştcmil bırınCJ -OS 

koridor üstünde ve Recaizade sokağına naz.ır 3 oda ve rıhtım caddcSi şO'f' 
1 oda ve 1 halft, hamam ve 1 mutfak ve kömürlük ve ikinci katta 

1 
-

rinde sokak cihetine nazır 3 oda 1 sandık odası ve 1 hp.lası bulunan ktsıı' ~ 
gir kısn'!en ahsap hane ve dükklınların Recaizade sokağı üzerinde ~ca 
ran tarafına isabet eden duvarların mahdut bahçeSi bulunan ve 6~0? Jı~rııt 
muhammencli mezkO.r hane Kadıköy sulh mahkemesi baş k5.tip1Jğı . :ı ııı: 
21/8/940 tarihinde açık arttırma ile yapılan satış neticesinde 880~ ~:tı 
\>ilinde hissedarı Vedia uhdesine ihalesi yapılmış olduğu halde mud ill~ 
ıniyesi zarfında salış bedelini tediye edememesinden dolayı ihalenin f~rtıı 
ıverilerck icra ve ifl:ls kanununun 133 lincü maddresinc tevfikan ve tsıatJŞ' 
dan itibaren mahkeme kaleminde ashabı müracaata açık bulundurııla.tl 0 oı' fi . 
namesinde muharrer bulunan ~erait dalresindc ve pe~:n para ile 2

3 tttf. 
rihine tesadüf eden çar~amba günü saat 10 dan 12 ye kadar açık aJ v: 
Kadıköy sulh mahk~mcsi ba~ ktılipliğinden satılarak en çok bcdeJlC f ,1 

\halci kat'iyesi icra. kılınacaktır. Mezkür gayri menkulün bina ve e'·: il 
lediye müterakim vergilerinin hissedar !arına ve 20 senelik evka.! ta."° ~ 
pulu müşterisine. ait olmak üzere satılıktır. Taliplerin yüzde 7,~ ~ey şil"'' 
meleri lflzundır. icra ve ü15.s kanununun 126 ıncı maddesi mucıbınce 
hibi alacaklıların diğer alakadarların husus! faiz ve masarife dair 

01~ 
evrakı müsbitelerile salış tarihine kadar bildirmeleri aksi halde bakla r1 -1 

cillile sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşmasından hariç kalacak.U.9 

ha fazla malümat almak istiyenlerin mahkemede 933/848 No. dosYa.sJll ..J 
caat eylemeleri lüzumu il5n olunur. 3045 -

Cumhuriye tin 17 inci yıldönümü içil' 
yapılacak donanma tenviratı 

lstanouı oeJedıyesı JW~Klı-tK, r1cuuvuy ve Tuneı i.?lctıuelcl'J uınuJll ~, 
ğü Cumhuriyetin 17 inci yıldönilmti münasebeillc yapılacak tenvir•tt> 
yazıll bususatın nazarı itibara alınmasını ilftn eder. rt'-

1 - Resmt dail'elcr ~e muhelrem ahali tarafından yapılacak teıı"" 
tesisatın ruhsı:ıUı müteahhitlere yaptırılması lftzımdır. ~ ~ 

.. 2 -:--= Bu te:3isat her neka~ar muvakkat ise de, mevcut sayıcı ktl fllı.ıı' 
Yüz ettiği takdırde, umum müdürlük, nihayet 20 birincite~rin skŞ8 .d,ir' 
~azı ile hı:ıberdar edilmelidir. Bu kayıtların hil3tına hareket edildi~ t:ıJi..~ 
n.ız bir tesisat müteessir olmakla kalmayıp, tenviratın hey'eti unıt.ıffl

1

~" 
rınde teşevvüşata sebebiyet vrilmiş olacağı gözönünde tutulmalıdıt· 
-...--~~~~-..:.....;..:..:.::::....:.;;==::.:...=::.::.:::.:.--fte 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırlll• 
Eksiltme Komisyonundan : 

ııil' 
LeyU tıp talebe yurdu için olbaptaki şartname ve numunesi ,.eÇ 

metre gömleklik bez açık eksiltmeye konulmuştur. ı '1 
Eksilbne 26/lOİ940 cumartesi günü saat 12 de Cağaloğlunda sıhh' J\ 

m;:ı,1 muavenet müdürlüğü binasında kurulu komisyonda yapılacaktlf· 
ve §artname her gün komisyonda görülebilir . 

~luhummen fiat: Metresi 4-5 kuruştur. İlk teminat 254 UradJ.f· 1 ~ 
istekliler 1940 yılı ticaret odası vesi kasile 2490 sayılı kanunda ya.zıl ti)"° 

ve bu işe y .. ter muvakkat teminat makbuz veya banka mektubu ile bit 
gün ve saatle komisyona gelmeleri 9738 

1st an bul Sı_h_h_i _M_ü_e_ss_e_s_c_Ie-r--Ar_tt_ır_lll_•,,_.~e 

Eksiltme Komiayonundan: 
el· 

Leyli bp talebe ylırdunun azı 6500 çoğu 7000 litre benzini oçı~ 
konuhnu§itur. fl!'t \ 

. Eksiltme 26/10'.940 ~~rnarl~si günü saat 11,30 da CağaloğJund• sı~, . ..1 
tımat muavenet mudurlugu bınasında kurulu komisyonda yapıJac:ı.1' ıeı··. 

Muhammen fiat : ~enzinin beher litresi 25 kuruştur. Mu\'aki:_?teb~ 
131.. lira 23 kuruştur. Islekliler şartnamesini her gün komisyonda gor \Z . . . ~ . 

Istekltler 1940 yılı ticaret odası vesi kasile 2490 sayılı kanund:ı. ya . 1.t 
b 

. . . ~ ' 
ve u ışe yeter muvakkat temınal makbuz veya banka mektubu ılc 

gün.::aöüI<:rüR ARANIYOR_~, 
Cerrahide çalışmış bir Türk doktor Asistana ihliyaC tı1' 

11\ıllArziiiii:lıiuııiediiileniiiiileİİrıİNmiı;lianiiiitaşındiiliiliiaiilŞİİi.şlİlim. İİİS~ıhmhma~tiııİYılulırdauİİn;a~mmürlıailciliaiılaıılt ~e'; 1P - ııtf 

1 

DEVREDİ_LECEK tnrill~,ı~~ 

Satış Deposu: 
R ikardo Levi halefi 
FİLİPPO LEVİ 

Havuzlu h an No. 1 İstanbuı ---
DEVREDİLECEK İllTİRA BERATI 

•Kabilı tebdıl ış parça şJ<il ı 
samı münieridesin i te ill rı1 .. 
mastarların vaziyeUerU' ıcı~11 
yenesi ve tesvivelerın '11ııa~~ı ~' 
matuf usul ve tertibat'. eti;ıJ' ı 
ki icat için İktısat Veka~8 t~'.~~· lınmı.ş olan 16 Şubat 19 111 v 
2543 No. lı ihtira bera1~9,~~ 
ettiği hukuk bu kere 'fil'~ı. 
d evir ve yahut icad~ . jC~r' ı 
mevkii fiile koymak ıçiJl cJilJl'l 
hi verilebileceği tekl~3 ır.B: of 
olmakla bu hususa fa oa~ 
edinmek istiyenJnrırı 3 rı~ I 
Aslan han 5 nci kat 1 • ri iJ;iP 
! ar a müracaat ey lCJJleıe 

_n_ur_. ----yO~ 
iŞÇİ ARANI pı;ııci ~ 

Saat 20 den ıtitare" ..,rtJl:ıP· 
olarak çalışmak uzere .ıı"' (f 
v;7ecl ve bir m~~~boı1'" ~ 
Talip o!anlar1D :J&' - tJlj)lf 
mir eua fabrikasın• 
ları . 

•Tohum asidi. hakkındaki ihti
r a için İktısat Vekfı:etinden istih
sal edilmiş olan !i ilkle~rin 19~3 
t a rih v e 2670 numaralı ihtira ibe
ratının ihtiva ettiği hukuk bu 
k ere başkasına devir ve yahut ica
dı Türkiyede mevkii fiile koymak 
için icara dahi verilebileceği tek
lif edilmekte olmakla lbu hususa 
fazla malıimat edinmek istiyenle
r in G alatad a Aslan han 5 nci kat 
1 - 3 numaralara müracaat eyle -
meleri ilan olunur. S İ R I{ ı;; C j .,~ıl 

İstanbul üçüncü icra memurluğun - •· t Veıı'1 

dan: Salkımsöğu t 
Paraya çevrilmesine karar verilen 1 s ı e 

bir adet hamur makinesi ile Dinamo- H a 1 i e j,~ı 
nun birinci açık arllırmasının 15/10/ • )ı; ll~ıJI" 
940 tarihine tesadüf eden salı günü Karyola fabrı J jOit' 
saat 10 da Arnavulköyünde satı~ mey- ) t e" 
danı 18 sayılı fırında yapılacak ve kıy- iı ı ı • .;S~e~r~g~;~y~i;.;z~i~y•a•r·e~-~ 
metinin yUzde yetmiş beşini bulmadığı il P• 
surette ikinci açık arttırmasının 21/10/ .. . ·· h\lı.,ı;.1' 
940 tarihine t~dül eden pazartesi gil- Fatih sulh uçünCU J1;1 
nü ayni saat ve mahalde ve saatte ya- ğinden: . aı·c ııa.c~ Jı~ 
pılacağı ilft nolunur. 938/5600 Aksaroy KızıJ.ın'.::.od• ot"'~• • 
---- _ fendi sokak 6 num hiYc ~ 
ZAYİ - Tiflls İran konsol;sluğun- Hulüsi kızı Halim• )3er:ıJl ol' 9ıo 

dan aldığını 402 sayılı sicil cüzdanımı hacrile ayni yerd•. ~~ 9/ıol,.tf 
kaybettim. Yenisini alacağımdan eski- safiyenin velı taY~ce }<ar:ıl ~O 
ı;in!n hükmü yoklur. hinde mahkemeınll' ııt• 

Yııkup Danyall den key!iye\ ~ ullll> 


