
8ulgari•tan dün de teba
r~:ı ettirdiğimiz; gibi ih
~roa ve yaldulı •Özlere 
apılaralt en küçük bir 

ltıuvazenesi.likte bulu
~llrıa ittifak veya hiikim-
1~ Perdesi altında ifgale 
~llrar. Fakat Türkiyeye 
Garru:z; etmek ve Türki-

ıl)ı~. Yolu ile Muıra gitmeyi 
il .• 

~ ~ıınmek «cinnet» olur. 

~TEMlZZETBENİCi 
ı. ~ •• "' l,llh . ~e rağmen Almanya ve 
~'ııı~I':" harbin birinci safhasını 
l~t•yl_tin ancak Akdcnizden İn-

ııtl/ı~ilt 1 çıkarabilmekle mümkün 
• Ce' • • 1 'lıııe gını çok evveldenberi 

~~ llitu \ noktai nazarımız olarak 
,.•di~ı narda müdafaa ediyoruz. 
"t •• b' ~ ıze hak verdirmekte-

•;, illan a<I 
ı/. ı ~"•ky . ?ki ~gal dahi Akde-

ı; I\~ etı ıl~ alıikalıd~r ve Sov-
1' 1 l>o4 v ayı bır sandovıç halinde 

v~~~ııı.ı; .l\Jnıan korkusu arasında 
( haı..;ı.: ve hağlamıya matuftur. 
ı~nı·a len de üçler ittifakı ve 
~ hıı ·.ltilUn işgali ile Sov;rct Ru• 
~ tıtıbn tehdidin arasına iyice 
~""~ ıştır. 
~ta~ Yadaki işgalin taşıp taş
l -~~ ve taştığı takdirde han
~ij4d llıetıere taşacağı fıakkında 
t, ~ d ~n kat'i bir hiiküm ver -
~t h,~ değildir. Söylenebile-
11;; t•k ~Y ~öylenmiş, yürü tüle
( ııu, n' turlü tahmin yüriitül
~llııııı;, u münasebetle, Anadolu 

,< lı-,..Qda n buırtin verdiö-i haberler 
~11ııuı.1 "taymis> in bir haberi 
~t.ırı~ •ası da vardır. Taymis 
~ l ~. b ~nı.n da işgal olunaca -
fit ~trııır ıbtimal ile Türkiyeye 
~~ıra" edilerek Anadolu yolu 
t"'iıı ve Iraka gidileceğini 

ı •~ı/Yleınektedir. 
~ ~hli'uı". bu tahmin, mütalea 
ı,~llda ~rı yaparken ayni za -
~b da:v slı bir is.tib bara daya
~1~~ bi~"rnadığıru bilmiyoruz. 
tıı,.ti ta •djii:imiz kadar istihdaf 
~h"t, t:" ve maksadı da bilmi
'l'ı •r, . ·~ rnütaleası mevsuk bir 
"ıf ita ~~·~at ediyorsa vaziyeti 
ıı.1 bir 

1 
lıl etmek gerekir; eğer 

~· !!! 'di ihnıini veya tasavvuru 
~ı.llıiıiııYo~sa mütalea ve hüküm
~'dir, Yın ebaşka türlü olması 
n,,~ .. 
~ tib; 'tun de tebarüz ettirdiği
~ .h~dut l~anya Bulgaristan ile 
~ 11lıtih hır hale gelmiştir ve 
~·ı. tı: an karşısında bulunmak
ı;ı, h~r llulgarlar hayale, ihti
~~ b• d.ıztı vaitlere kapılarak en 
S'ıiıı;'.r hesapsızlığa ve muva
~a~ ~i~" kapılırlarsa bir ittifak 
~~I ı u~ aye mevzuu içinde hem 
St'•iıı ar, hem de erir giderler. 
~t 'nd,

11
a11 • bilhassa Romanya 

~~ ı,,, ıbret alarak yaldızlı 
~~·ıııı,;e ~ud?tsuz hulyalara 
ı,ı •lı, ~ak ırntılıanını kendi se-

l
j1 '~da ~ildi istikbal ve istiklali 
,,: du~u aı~n.mak mccburiyetin
t~d''•nd gıbı her türlü ihtimal 
~ ~dıt, a da şaşırmamak ibtiya-

ı 1 "-lıııa 
l,\'4diııı~y~ ve İlalvaya karşı 
tı., ı, ~ .~" n.asıl mlidafaa ede
c.'ltr Çuk hır milletiz. Yürür 
'b; b·:· ' 

\İ hiık~~ korka ve trli Uulgaris
~~~•lııııı olduıtu takdirde herşey 
~i nıu,,~· ~·~~garistan feJaket 

n,, suruklenmiş olur. 
( 101 "'ııı 
ı'· ~ı ~1 il:n:va ve İtalya büyük or-
~ ~4;: top~:kıl olsa bizi yenecek

' 11 ·it;~ 1 
larımızdan geçecek

~ ~·i~•tn~nllıazsa onlu la beraber 
ı~~ de 1 k ~onunda kazanrrlar-

1 ~İb· bir ~ 5tıne iştirak eder ve 
ı.' ~: bir e~l~t oluruz .. 
~111 ~dil,,~ulahazaya kapılırlar 

ı~: lr ;
8

'
0 e .Yapılacak vititlere 

'dA ''''a elı Y1ne Bul"arislana 
'" ... et ' ü · e. ' 1ı'tiJ llıis 

1 
rrı:vet ve istiklale 

~1, hr llıuz 0 urlar. Çünkü mib-
1 ı. ~ lltii •.~fer olurlarsa Avru-
~ &n;ıııı,,~~.staki~ bir İtalyanın 
, 4~ı-~•rist Şuphelı olduğuna gö-

un anın 1ı· d i,ı;n'h •lurı ıç a ı sa~ ılmaz. 
1 )•ııı~• hQ:rsı llulgaristan milli 
ı' t•ı· 1 ~e••k •~ı~ı ömrii bol·unca 
1 •tı ~Pl•r he hır vaziyete girer 

loı ~ 1~ ller; 1t •halde acı hatıraları 
~ ''~ :Y~I: '!Ufnıazlık edemezler. 
ı,\~it 'lıak, ~""t ettiöimiz gibi 

'11, ,~• tor it •Yanmak, cebir, 
r'l'ı!ddii ~.r ısında ieap edl
Oeııanılsüz ~ar~i kabul et-

1 3 uncu sahifede ) 

Berlin siyasi mahafiliria 
göre anlatılan vaziyet 

Bir Bulgar 
hey'eti Bı ırline 

gidiyor 
Londra 12 (A.A.)- D. N. n. bil

diri ,rnr: Bulgaristanda sanki Al
man k.ıt'aları bulunduğu hakkında 
basın haberleri ve saviaları tekzip 
edilmektedir, 

YUGO~LAVYA -- . 1 ' • . '\ BULGARİSTAN 

Şehirleri peyderpev Alman kıt'alar ı tarafından işgal edilmekte olan 
Romanya 

150 ALMAN 
TAYYARESi 
BÜKREŞTE 

HARBi 
YÜRÜTMEK 

iÇiN ••. 

• 
•' 

Sahip ve Bqmuhuriri: 
ETEM İZZET BENİCE 

====="" 

Beyaz Haramiler arasında .. ., 
''Biz yalnız Fatih Mehmed' le 
buraya geldiğimizi biliyoruz •. ,, 

Pınarcanın haşin ormanlannın beyaz fiatanh sakinlerinin ihtiyar 
Reisi sırtını ·.-erdiği dağlara hakim bir diklikle 500 yılhk ananevi 

hayatlarının sırlarını muharririmize nasıl anlattı ? .. 

Röportajı mahalliııde 
yapm: muharririmiz 

HALUK CEMAL 

[İıılanbal atır CHa muhıılteme
ıinde görülen bir dna:rM dava -
sında dava.cılard.ıuı Çatalcanın Pı

:aa.rca :köyU halkından İsmetin; 
mahkemeye bir tslida _,,,..,.,. Pı
narca köyünd ayrı bir dtD. ve dll 
kullanan bir kabiJ.enln mevcut ol
dufunu ve FatJh samanında Mı • 
sırdan Trakyaya &'elen U lı.lşlllk 

b ukabilenln l'a.rtp idetlerl buJun
dııtunu habor Vfl'dltlnl y&mUŞlık. 

Berlin siyasi mah!Hleri şu cihe
ti tebarüz ettirmektedir ki halen 
Avruparun cenubu şarki memJe -
ketleri, ~eniden İngiliz propagan
dasına }ur merkez teşkil etmiştir 
ve bu propagandanın hedefi, en
dişe yaratmak, cenubu şarki mil
letlerinin sulh irindckj mesaisine 
engel olmak ve Avrupanın bu 
mıntakasında bazı memleketlerde 
halen vukua gelmekte olan kal
kınmaya mani teşkil eylemektir. 

Dul5-.:.04 ... ..,ri.,, r<nııolri Alnı~n la{. 

Ve Pe~rof mıntakasındajİngilterede harp masrafı 
.. bır uçuş yaptı üç milyar Sterlin 

Mnharrirlmtz. Ha.lük Canal İs • 
t:mbulun ya.ruba..°'ında 19SU bir 
köyde esrarlı bir varhk ielnde ya.
tJ'&n bu mahdut topluhıfwı b& -
ya.tlannı teüı:ik e.tmek ibeft Pınar
ca.ya kadar g-ltm..iş ve yolda, clvar

l»ta köye ..it Ulı. ınııı.ıtvlı.Nt:A.
lkü caırelembdc neşretmlfU, il& -

alarmın bulunduğu b&kk:ındiilü 
haber, bu İngiliz harp propagan -
dası çerçevesi içinde yapılmıştır. 

Aksi takdirde, Bulgar kıt'alan
nın cenubi Dobrucaya girmesi mü· 
nasebetile Alman fotoğraf ve si
nemacılannın Bulgaristanda bu
Sunmasını Loodraıun bir ~eri' 

( Devıımı 3 üncü ıahitede ) 

Milli Şef imiz in 
yeni seyahati 

Milli Şef İsmet İnönünün ya
kında cenup vilayetlerbnizde bir 
te.tkik seyahatine çıkacakları ve 
bilhassa Hatayı ziyaret edecekleri 
söylenmektedir. · 

Otomobil bir •dam• çarptı 
2138 numaralı taksi Beyoğlun

da Lala biralıerısinin önünden 
ııeçenken 53 Y8$mda Şemreddin 
isminde birisine çarı:mııs ve Şem
seddin muhtelıf yerlerinden yara
lanarak Beyuj:!lu hastanesine '1<al
dırı.1ıru$tır. -- -

Muhterem 
okuyucular 

Kağıt fiatlarının artışı üç kuruşa 
gazete neşredebilme:ri külliyen imkil.n

sız bir hale sokmu~tur. Bunun içindir 
ki, bu ayın on beşinden itibaren Son 
Telgraf da gazete fiaUarınJ yükesltmeie 
mecbur eden ahvali nazarı dikk:ate a
lan İkdam, Haber, Hakikat gazeteleri 
gibi fiatını beş kuruşa çıkarmıya mec
bur olmuştur. Önümüzdeki salı güntin
den itibaren cSon TetgraI• diğer re .. 
fikleri gibi her yerde beş kuruşa sa
tılacaktır. 

cSon Telgraf> üç kuruşa Jlk çıkan 

gaz.eteydi ve başlıbaşına her gün adedi 
çoğalan 3 kuruşluk gazetelerin rehberi 
ve alemdan halindeydı. Fakat, ne ya
palım ki harbin on dördüncü ayında 
artık bu imkiı.nı kaybetmış ve tiatımızı 
tekrar eski haline iade eyliyebilmek 
için ilk ç.ık:ac:ık .fırsatı beklemek vazı
yetine girmiş bulunuyoruz. 

Son Teıcrat'dan dalına lneceüble-
rini ekliltrnemit, onu verdili baber -
!erin doirululu, yazdığı yazıların ıa
mimiliii. siyast görüşlerinin jsabeti w 
kalitesinin Ustünlüiü le her vakıt sev-
miş ve aramış olan muhterem okuyu
cularımıı.ın bu fiat arturmak mecbu
riyetinden dolayı bizi mazur l'Örecek
lenni ve bugüne kadar olduğu gibi bu 
günden sonra da her yerde Son Tel -
gıat'ı okum.ayı tercih ey1iyece.klerıni 

inanLı. ümit ediyoruz. 
Her halde liimdiy~ kndar azam! fe

dakiıırlıkları icinde da:ma okuyucu.la-
rınıa ıeıvkini, fikrjni, aradıCJ samim.6.
mlyet ve itimadJ kendisine r«ı.ber edi
nen <Son Tel(Ttf> bundan böyle de 
bütün bu bizmetlenni daha plip bit 
faaliyet içinde )'t-rine cctınne:re ve 
arttJTJD&,.a (alışacak, mtlndeTeeaıtm.ı 

Bükres ı~ \.n. ..... , _ •• , 

sam 150 Alman lxxmbardınıan 
tayyaresi Bükreş ve petrol mın
taıkası üzerinde u.cmu.şlardır. 
Yüksek rütbeli hava zabitleri de 
BUkreşte J;?örünüyorlar. 
Alınan askerleri de Tuna yolu 

ile Romanyaya gelmekte devam 
ediyorlar. 

I~matik ~u'ıı"a~-r.JMl.Y!~~n dip
Pek yakında, harbin idanıesi için 

parlamentudan yeni kredi talep 
olunacaktır. 

İçinde bulunduğumuz mali sene 
zarfında, meemuu bir milyar 700 
milyon İngiliz lirası tutan buna 

(Devamı 3 üncü !ahifede) 

azı vilayetlerde 
nüfus sayımı ha 
evvel yapılacak 

Buna sebep eleman azlığı ve mü
nakale imkanlarının güçlüğüdür 
Memleketin her tarafında !bu a

yın yi.rınisinde yapılacak olan nü
fus sayımı hazırlıkları tamamlan
mı.stır. 

Yalnız bazı vilayetlerde mahal
li vaziyetleri itibarile sayınıa bir 
'kac l?Ün evvel baslanacaıh ve 20 

teşrinievvelde mmeleketin !her 
tarafında savunın bitirifoceli an
l8$ılına'ktadır. 

Bu vilityetlerde eleman azlığ:ıı 
ve ımünaıkale iımk.iınlarının ııüçlü
ilii dola-"lSile sayıma daha eVYel 
başla.ı.ı.ması zarureti hasıl olmuş
tur. 

Bir günden az zaman
da ne kazanıyorlar? 

Peşleri bırakılmıyan dilenciler artık Üzerle
r inde fazla para bulundurmuyorlar 

Emniyet altıncı şube memurları 1 
dün ve bu sabah da şehrimizde bir 
çok dilencileri toplaınııılardır. 

Bunlardan Aziz oğlu Ömerin ü
zerinde 340 kuru<. Mehmet oğlu 
Basanda 425 kuruş, İbrahim Kızıl 
l\ieryemde 95, Hasan oğlu Basan
da 493, yine Hasan oğlu diğer Ba
sanda 763, Kirkor oğlu Araçda 152, 
Hasan oğlu İsmailde 540, İbiş kızı 
Tevhidcnin üzerinde 13 kuruş bu

-lunmuştur. 
Son günlerde haklarında sıkı 

takibat yapıldığını bilen hemen 
bütün dilencilerin evveke kazan
dıkları paraları Üzerlerinde bulun
durmadıklan ve kendilerince ma
Hlm yerlere sakladıkları da anla
şılmaktadır. 

Tramvay durak 
yerlerine konan 

sepetler 

Dün. ve bu sabah yakalanan di
lencilerin üzerlerinde çıkan )'U _ 

karıki paraların bir &ünlük ve 
hatta daha kısa bir müddet zar
fında elde ettikleri kazançlar ol
duğu tesbit edilmiştir. 

.MÜSADERE EDİLEN EKSİK 
EKMEKLER 

Dün fırınlarda da teftisler yapıl
mıştır . .Şu teftiş.l.,,.de Kumkapıda, 
Langada Mjhalın fırınında 190, 
Arabiıade sokağında Enveri.a b
rmında UO, Nişancada Ahmedlıa 
fırınında 52, istasyon eaddeııbııle 
Kiıkorun fırınında 77 eksik ek
mek bulunarak müsadere edil • 
miş ve bunlar hakkında uza ke • 
silmiştir. 

iki elçi dün 
i tima tnamelcrini 

verdiler 
Başvekil Sovyet sefiri 

ile görüştü 

idil Cemal bu .,,-.. ,_,,.ıaJma Bu beyaz lktanlı, beyaa kostümlü iıtsanların .l!.UJ uu~ - -
fÖYI den. motmeklodlr:] ·ve hindi rirma mi!. Onlara göre .evet .. Çünkü etil.ki kapar• diyorlar 

•Akşam çolttan olmuş, k8IJ1 tepele- -Buyurunn, iç meydana gidelim!, j lnmei:e başladık. İki üç dakika 80ll1'8 

rin arasırıd•kl boğıızlara, ormanlara Onnnnlığın arasında dik bir yoldan ( Devamı 3 üncü sahiyede J 

Onlar TUrkçeden baalı.a dil bilmeyiz. 
diyorlar, :lalı.al kadınlarının ..ıı.ıı sak) 

öyle bir konuşması var ki o da bize 
,-abanc.ı &eliyor ve muhakkak ki 

tiirkçe değil!, 

karanlık çönntiftü. Pınarcanın en ib

•üyar adamı Hasan baba :rad.ıraa -
:ran mütecessis bak.ıllarmı bir müdd 
daha üzerimizde ff sonra karanlık. ... 

larda dolaştırdıktan sonra ağır bir ha
re!<eUe yerinden doğruldu. Bize dö
nerek demizıki teırlifini tekrar etti: 

Ondü eden saçları 
dökülen kadın 

Belediyenin koyduğu 
edilmediği 

Aksa.rayda Ordu caddesinde 321 
uumarada oturan CErnil kızı N ec
J.fi. bundan iki sıün evvel, Beyol!
lunda hıtiltl1ıl caddesinde kadın 
berberi Hanri'nin dükkanına l(ire
;rek, saçlarını altı aylık on9 üle 
yaptır:ıııall< ıstemiştir. OOk'kanda 
bu)Jınan cırak Mirev gelen müş

' terivi. ·hemen koltuğa oturtarak, 
ondille makinesini basıoa ııeçir
mis ve makaraları saclarına do
laııustır. Yarı.m saatten fazla sii
ren ondülasvon ameliyesinden 
sonra Necliının saçları kıvırcık 
kıvu"C?k olmustur. 

ÇERÇ~V~ 

Dedi- Dedim 
Dedi: 
- Evvelil ruhunu, sonra da 

maddes;ni Alman i<ıı:aline ar
zeden Romanya hakkında he
nüz birşey yazmadın!. Balkan
lara ait olarak bundan evvelki 
teşhis ve tahminlerini birdenbi
re ve pek yakından ı;ıerçekleş
tlım~e başlıyan yeni vaziyet 
üzerine hemen konuşmalı değil 
miydin! . 

Dedim: 
- Alman askeri birliklerinin 

Bomanyaya girme•ile doğan 
yeni vaziyet, işaret ettiğin gibi, 
bundan evvelki teşhis ve tah
minlerimin o türlü gerçekleş
mesi oldu ki, artık sükUtu ter
cih ettim. Bana, bu mevzuda en 
,,eciıt ~onuşmanın artık sus -
mak olacağı hissi geldi. Hem 
de eWeın hadiseyi tefsirde ha
la nasıl inat gösterir diye bek
lemeyi eğlenceli buldurn. 

Dedi! ·ı 

talimatnamenin 
anlaşılıyor 

tatbik 

Aradan bir kac qün ııednce, 
Stızcağızın başı hafiften baslıvarak 
nihayet cılk yara icinde kalrr.ıs ve 
sacları dökülmeğe başlamıştır. 

Kadının sikiı·,eti üzerine. bcr~ 
ber hakıkında tahkikata ııecilmiş
tir. 

Bu kırlıil eikavetler coğaldıitı 
için, Beledivenin ondüle talimat
namesinin tatbik edilmedii:!i an
l8$ılınaktadır. Belediyenin bu şi
kayetleri dikkate alarak bu kabil 
berber dük.kanlarını sıkı '1Jir tef
tisten $!e<;innesi lazımdır. 

reket planının, şu veya bu ba
hane arkasında tecelli eden ilk 
safhasıdır. 

Dedi: 
- Kime kar~ı?. 
Dedim: 
- Herhalde hemen Sovyet

lere karşı değil. Kulak kesil ve 
dinle!. Dava mihverin, İngiliz 
imparatorluk bütününü Asya 
yolile vurmak kararından iba
rettir. Bu da, bin kere tekrar
ladığım gibi, Balkanlardan geç
medikçe çıkmaz sokakta kala
cak olan harbin, artık çıkar so
kağa girmek üzere bulunduğu
nu gösterir. Bu yol çıkar aınn1a, 
acaba kimin mezarına?. 

Dedi: \ 
- Romanyadan cenup istika

metinde bir hareket mi başlı
yacak yani?. 

Dedim: 

- Ellilemin hadi•eyi tefsi -
rinde, idraksizlik ifade eden 
bir inat mı görüyorsun? Hadi
se, Jayık olduğu tanda tefsU 
edilemedi mi?. ı· 

Dedim: 

- Belki hemen başlamaz da, 
claba evvel teklmer meklifler, 
kurdun kuzuya yaptğı iğrenç 
iltifat edebiyatı filan sökün e
der. Halbuki bu edebiyat aptal 
kllluları memnun etse de, ken
di emniyet ve rahat çer~evesi 
içindeki bozkurdu büsbütün çi
leden çıkarabilir. Sonra, hücum 
belki hemen Romanyanın ce
nup istikametinde başlamaz da, 
cıyak cıyak kurt muavinliği 
taslıyan Akdeniz çakalının 
garptan şarka doğru, sözüm ona 
bir yürüyüş teşebbüsile baı;lı
yabilir. 

Dedi: 
.: . - Allah Allah!. Hakikat mi 

söylediklerin?. 

Kırılmalarına sebep 
olanlar yıldırım ceza

sına çarpılacak Prat dö Nantuv'e ı;aat 16 da, yeni -· Dedim: . · - "· • ı tenvi eylemeyi ve ta.b 1 mı daha ınükem-_ 

m~ı, lrı•pınnı ~ 11=aJ 1 tm ecelı.tir • Tramvay durak yerlerindelü se-
e ~ • petlu pbuk bozulmaktaclır. HaL-

yeni İspanya elcisi :t.faıoki Dö 1 ) 
Cin elcısi Şan~Ttm saat 17 de İlle k6711D """78 1raMlenfn :relaf Hwn 
Ankaracllı Cımka,ya lı:öskfuıdııı mu- )>alla.. Ve peri Jı:rllırnn• a™'mq 

- Edilemedi dostum! Kimi
si bu işi ihtiyati bir tedbir, 

kimisi Sovyetlere karşı ~ev
lı:ulceyşi bir hikimiyet, kimisi 
de Romanya içinde inr.ıbati 

bir gayeye bağlamak istiyor. 
Had.ise ne ihtiyati, ne i.anba ti, 
ne d.e tedafüidir; had.ise yalıwı 
ve yalnn tuaviiz! n taarnırl
cllr. Bidise, ceni3 bir askeı1 lıa-

- Allah Allajı!. Hakikati yal-
111% Allah bilir: 

(Devamı 3 ünotl tıalllfedı) <Dwamı ı tbıcll ııahlfe~ ~ S••""':ı m;ctp FAZIL KISAKÖRE& 
---
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•';ARIP; 
ITJJV{TLAR 
"° Çatalcanın bir köyünde a· 
tt~.; tapan insanların hika • 
yı~ini gazetede okudunuz 
mu?. Yalnız, bu garip itikatlı 
al'lenin acaip taliki eailen bir 
an'anesini, ben, hiç de aykırı 
bulmadım. 

Mesela, bunlar köylerine, 
evlerine hindi sokmazlarmıı. 

Peki amma. ıu zamanda, 
hangimizin evinde sabah ak
§am hindi dolması yeniyor?. 

HEYECANLI 

BiR TAKlP 

Küçükpazarda, mahlut yağ 
yapan bir fabrika ile, memur· 
lar arasında geçen heyecanh 
bir baskın ve takip macerası 
okudum. 

İyi, bundan sonra, çocuk
lar, heyecanlı Amerikan film
leri görmek için sinemalara 
gitmesinler.. Küçükpazarda, 
Balıkpazaruıda, böyle bas • 
kınlan, takipleri gözlesinler .. 

BiR ;OBILE 
VE HAMiT 

Geçenlerde aktör Bürha • 
nettin için jübile yapıldı. Ne
den yapıldı, bir sual?. Kim 
yaph, ikinci sual.. Ve daha 
ıorulacak birçok ıualler var. 

jübilede bulunan bir do .. 
tum bana, ıöyle dedi: 

- Ben, seyircilere acuna-
dıın. 

- Kime acıdın?. 
- Abdülh•lc H•~·..ı-
- Bürhan Tepsi, koca pi-

ri bir kere daha öldürdü. 
SEYYAH 
NE iSTER?. 

Belediye mecmuaaında, bir 
makalede, meal itibarile, ıöy
le deniyormuı: 

«- Seyyah, kendi memle
ketinde görmediii, alıımadı
ğı, bilmediği ıeyler ister. Te
miz sokak. konforlu otel, u
cuz hayat her yerde vardır.• 

Bu tarife göre, İatanbulun 
seyyahla dolup dolup bO§al
maaı li.zım.. Haydi, timdi 
harp var, diyelim.. Ya, eski.
ilen?. 

AHMET RAUF 

ı-ı 
Kuş olan 500 bin lira 

Durup d=ken, gazetelerde 
bi_r eski hikayenin tazelendiğini 
gv:ırdük. Esnaf Bankası meselesi ... 
Bu hazin ve acı.klı. hikaye herke
~ rnalı'.ımudur. 5 - 6 sene evvel 
lstanbul Esnaf Bankası idaresizlik 
ihrna~ hüsnüistimal yüzünden if-· 
13.s etmiş, muhtelif müesseselere 
ait yarım milyon lira kadar bir 
para kıı.ş olup uçmuştu. 

Şimdi, meğer, hill, bu bankanın 
tasfiyesi bitmemiş .. Fakat, affe -
dersiniz, birşey öğrenmek istiyo
ruz: Bu warmı milyon liranın ziya
mdan dolayı hiç kimse mes'ul edil-

- dimi?. 
BÜBHAN CEVAT 

Birleşik 
cemiyetler 
Tekmil Hayır cemi• 
yellerinin tevhid olun· 
maları için bir proje 

hazırlandı 
ıHayır cemiyetlerinin sa}'lSı bir 

hayli ar~. Bu _gibi cemiyet
lerin talimatnamelerinde teberriiat 
mühim mevılt.i tuttuı'!u için ber ce
miyet mensll1)ları bütçelerini te
berrüatla mütevazin .kıl.rna_ğa ça
bşınakta, bu suretle bir şahsa ayni 
zamanda müteaddit cemiyetlerden 
müracaatlar yapılmaktadır. 
Hayır cemiyetleri varidatın tek 

elden idare edilmesi daha .ınıuvafı!k 
bulunmaktadır. Bu .ıtibi cemiyet
lerin tevhidi için bir proje hazır
lanmış, alakadarlara verilmiştir. 

Macariatandan getirtilmek 
istenen ilaçlar 

Sehrirnizdeki eczanelerde bazı 
Alman ecza müstahzaratı kalma
mıııtır. Bu eczaları yapan fabrika
nın şehrimizdeki mümessili dün 
vilayet sıhhiye müdürü Ali Rızava 
müracaat etmiş ve: 

c- Almanyadan şimdili'!ı: bu ec
zalan l(etirtmelt im:kfuıı mevcut 
değil. Tetkikat yaptık. Macaris -
tanda stdk müstahzaratmuz mev
cutmuş. Müsaade edin de getire • 
lim· demiştir. 
Sıhhiye müdürlüjhi bu miira

aati tetkik etmektedir. 

On vilayette açılacak 
knrslar 

Maarif Vekaleti yeniden 10 vi
lavetimizde demircilik ve maran-
5(0Zluk kursu aı;main kararlaştır -
mıstır. Bu kurslarda köylü ikız ve 
kadınlar da maranl(ozluk ve de
mircilik öi(renebilece'klerdir. 

Vesaiti nakliyeye kapahlan 
bir cadde 

utmııl.ttl asıaita çevrilmesi icin ka
nalizasyon inşaatına l(eçilrnesi 
münasebetile pazartesi sabahın -
dan itibaren burasının !kapatıla • 
rak hiQbir vesaiti nakliyenin geçi
rilmemesi belediyece alakadar -
lara bildirilmiştir. 

Kapanan yol MeşeUk sokağın -
dan Firuzai!a camii basma kadar 
olan kısımdır. ---Eğri ıpor ve temsil salonunun 

açılına merasımı 
Eminönü Halkevi yanında fa

ikat düz caddeye nazaran 2.5 metre 
i<:eriye kaçıp ei(ri olan spor ve 
temsil salonunun re6llli ıküsadı 29 
teşrinievvel Cumhuriyet havra -
mında yaoılacaktı:r. 

Bu münasebetle o ııece yeni sa
londa temsil kolu a2aları tarafın
dan Kral Lir oivesi temsil oluna
caktır. 

Bu piyeste 70 den fazla eŞhas rol 
almakta ve bü vük kostüm. dE!kor 
masrafları ile wovalar. hazırlık
lar yapılmaktadır. --Büyük f'arnlıcada kanalizas-

yon yapılacak 
Belediye reisliği büyük Çamlıca 

yolunda yeni kanalizasyon yap -
trrmaih kar ar laştınınıstır. 

Bu ise 1200 lira sarfolunacak ve 
ayın 20 sinde insaata baslanıla -
caktır. 

---<><>--

Açık iı ve memuriyetler 
Maden tetkik ve arama enstitüsü 

Diyarbakır rnıntakası için aylık 250 
lira ücreUe bir doktor aramaktadır. 

A,yrıca ev de verilecektir. 
K.ı.rıkkalede fltihdam olunmak üze -

re bir hasta bakıcı hemşire aranmak
tadır. Talipler Ankarada askeri fab -
rikalar umum müdürlüğüne. müracaat 
etmelidir1"r. 

Son Telgn.f'm edelti roma..ıı : 85 

GÖZ_Y AŞLARJ 
ETEM iZZET BENiCE 

- Serseri.. 
Divete tıopluyorlar. Yanımı ve

rimle ağa dilşmek daoha kötü. 
- cEshası mu2llTadan• 
Llfı hemen insarun üzerinde ka

lıyor .. Ondan sonra artı>lı: sıralı -
yorLır: 

Arakçı .. 
Tavcı. 

Manitacı! 
Dızdızcı! 

Ve .. bütün rütbeler ünvanlar. 
Yivt-ceğin dayak da caba! 

Ben daha masanın ucunu rast -
lamadım. Fakat. 

l - Her.ver sefıin. hiçbiri senin 

1 

değil. 

Galata olmazsa Bevol!lu. o da 
olmazsa Ycnicmni, Çesmemev -
danı. Taksim. Tophane. Dolapde-
re .. Bin ver. bütün arsalar. bütün 
duvar ditıleri bejien. En beğendi -
itinde otur, vat. zıbar! 

Haftanın sonü 
Yapyalnız kaldrm. 
Yasamak için kuvvetli olmak 

.tazım. 
Polise yumruk _gösterenler. ka

çamak yapabilenler. i>ciliğe. ır -
!?atlığa 11elebilenler. güçlü kuv • 
vetliler Galatada yaşıyabiliyorlar. 

- iste eeldik gidiyoruz .. Şen ol-
sun Galata sehri! ı 

D~'tnC'kten baska çare vok!. Ser
serilik wr sey amma, tatlı ela: 

Birçokları da öteye berive sıinn
dılar. 
Darına dai!ınık olduuk. 
Kimseden QÖpleı:ıım.iyonrtnl 

HALK= Hamamıa
rı ıslah 

Kim okur, kim dinler •• Her h< m .ında muhak-
Birhirini takiben, evvela elek- kak alafıranga duş Ve 

trik, sonra da, sular idaresini ala-
kadar eden iki meseleye dair bu camakialı soyunma 
sütunlarda üç yazı yazdım. l • b 1 1-

Her iki meselede de bir hayli Jef eri U UD&C\& 
üzüntü duydu~n, hatta, maddi Belediye şehir hamamlarına mü-
zarara uğndığımı ilave etmiştim. dahale etmeı.?e !karar venın.iştir. Be-

Aradan günler ıeçti. Bu iki ida· ledive sıhhat işleri müdürlü.e:ü şim-
reden de ııes seda çılnnaılı. Doğru- diki faaliyetinin mühim bir kı.sımı
sıı bu so2ııkkanlılığa, hayranım. 

Filvaki, sükilt ikrardan gelir. m bu işe tahsis etmiş bulunma!k-
Binaenaleyh, hatalar kabullen - tadır. Harnımıların tabi olacai?ı 
oıiş demektir amma, amması var. sıhhi şartlar tesbit edilmiş, ala • 

Vatandaşın ne demek olduğunu ikadar doktorlara bildirihnistir. 
henüz layı.kile bilmiyen, vatan - Doktorlar birer birer hamamla-
dı41ar arasında sınıf farkı bulun- n teftiş etrnei<te, noksanların ik • 
madığuıı idrak edemiyen ve va - --4'~ · ır:naıını .istemektedir. 
tandaslık haklarına sahip bütün ~· diye her ha:ınamda mütead-
fertlerin hizmetini azami titizlik di afranl(a duşlar bulundura ~ · 
içinde yapmakla mükellef olduğu• 
nu hatırlıyamıyan amme mü -
esaeseleri, demokrasinin •)),o sini 
dahi bilmiyen aristokrat müsved
desi garip varlıklardır. 

cak, soyunma yerleri de i<Mni.len 
camekfınlandınlacaktır. Fevka -
13.de ahvalde ve salııın hastalıklar 
3.nında belediye reisliği hamam • 
lara derhal kat'i müdahalesini ya
pacak, idarelerini kendi eli altına 
alacaktır. 

Fakat, kazara, .. azetede bir yan
lış haber çıksaydı. Mesela •Elek
trik idaresinin merkezi Metro han
dan Sütlicedek.i mezbahaya taşı- t-:=============.-ı 
nacaktı:r.> 

•Sular idaresi şebekeyi 1Slah için 
kaplumbağa sür'atile hareket edi
yor.• 

POLİS 
ve 

MAHKEMELER 
O zaman, siz göreydiniz .. Birer I 

arşın boyunda koskoca kağıtlara Hem suçlu hem 
... azılmış, Napolyon edasında. Nefi- ' 
nin dili kadar tumturaklı, infilaklı gü c, l Ü sabıkalı 
bombalar kadar ateş sa~an, Nubun 
gemisi derecesinde karmakarışık b • k k f 
ibareli, Himalaya tepesi kadar yük- lT QCQ Cl • • • 

' sekten atıp tutan bir tekzipuame.. Sabıkalı esrarcılardan İsmail Ka-
Bu tekzibi, haddiniz varsa, neş- dıkövünde l(ezerıken şüpheli bir 

retmeyiıı.. vazivette görülmüş ve üstü aran-
Fakat, benim gibi, doğru lif et- ıın.ıstır. İsmailin üzerinde 1 kilo 

tiniz mi?. Tıs yoktur. 150 l(I'arn esrar 'bulunmuştur. Us
llcidar asliye ceza mahkemesine 
teslim olunan İsmail ıfirara da te-

Yahu, insan nezaketen olsun, 
vah vah, affedersinil, diye bir iki 

satJt.bjJ::Şf't..Xl'"Mu~1.~cı, srz QUk .. 

kincısınız. Sizinle aksuata yapı-
yonım. 

Kim okur, kim dinler ... 
KESAT FEYZİ 

,KÜÇÜK HABERLER ı. 
* Romaıı;yadan Filistine gitmelı: il

zere bir muhacir kafilesi ı;ehrimi7.e 

gelmiştir. Y!l%1erce mülteei de henQz 

..,ıırlmizde bulunmaktadır. Bunlara 

Kızılay Ti:recek vermiştlr. Yarın bun
lar da Fili.tine pdecel<lerdir. * Şehrimizde ilk partide 2526 asker 
ailesine 7ardm oluruı.caktır. 

* Sayını günü doktor w ebeler va
zife göreceklerdir. * Kömür fiaUarı yükael.diiti için ha
vagazi fiatla.rına da zam ;rapılacalı:

tır. 

* P'iat milrakabe komioyonu pazar
tesi günU toplanarak kaşar peyniri ve 
diğer nevi yağlara da narh koyacaktır. 

* Polonyadan alacaklan olan !Gc
carlanmızın haklarının tedi,yesi için 

Polonya bankası ile Cumhuriyet mer

kez bankası arasında bugün bir an -
laşma imzalaomaktadır. * Kışlık manto ve paltoluk kumaş
ların fiat yükseltmek için bazı açık .. 
gözler tarafından saklandıb haber a

lınarak tetkiklere geçilmi;itir. 

* Muallimslz mekteplerde çifte ted
dira..t yapılacaktır. * Kazlı.çeşmede Kirişhane sokağın
da 15 numaralı Albpannak deri fabri

kasında bir kulübe itinde ruğan yağı 
kaynatılırken kulübe tuluşup yanını:;- · 
tır. * Rıhtım inşaatında İzmit eski be
lediye reisi Kemalin usu.lsu.z sarfiyat-

tan mı.thakemesine dün şehrimiz 2 inci 
ağır ceza<la başlanılmıştır. Maznun is
nat olunan ci.ırmu inkar etmıştir. 

Herl(Ün Galataya, surava bura- 1 
va inin l!iizcülük. marazacılık. yar
dımeılık aramak için haJim de vok! 
Gözlerim sönüyor. Bacak larun tut. 
mu yor. Cok zavıf düstürn. Oturdu
~urn verden bir daha kalkmak: is
temi vonnn. 

Dört l(iindür Perapalasm arka -
sında mezarlıkta vatm kalkıyorum. 

Servi diplerinde yılan gibi sü
rünen bir les!. 

Ancak karsı evlere gidip biraz 
?>ara. ekmek filim istivebiliyorum!. 

Bir tütün. bir iki esrar parası 
zor ctkanyor. 

Demek artık dileniyorum ve ben: 
- Bir dilenciyim!. 
Serseri dilenci!. 
Camur dilenci!. 
Esrarkes dilenci! 
Bundan daha ötesi yok. Arada 

lbir k.ızıvorum, i:çlenivonnn. azı -
yorum. ciğerlerim kabanyor, l(ÖZ
lerirn dönüyor: 

- Hevttttt!. 
DİVe avaz avaz havkınyorınn; 

bosalıvorum!. Bosahnasam delire
cei!im. atılac~: va kendi boğa
zmıı. va bir baskısının boğazını 
l,.ulıw srkacafrtm!. 

~\Niı&ıt"erile,~ -~u ~~·h~ 
ll?ÜclÜ sabıkalı !kaçakçıyı 1 vıl 1 ıtün 
haoı;e mabkıJm etmistir. 

Bir azılı cani mağarada 
yakalandı 

Muhtelif cinayetlerden ve yol 
kesmek suçlarındaı> mahk:frın edi
lip aramakta -0lan Ahmet rsmin
de bir azılı caninin Orhanı;ıazi !ka
sabasının Gürle da~ sa'lt.lan -
dı.iiı ha.bet" alınmıştır. 

Bunun fuerine takibine çrk.ıl.nu6 
ve Ahmet mezkUr da.itdaki Gürle 
:ismi verilen iıir mai(arada diri o
larak ya'kalanmıstır. 

Bir posta tefi S yıl 1 O ay ağır 
hapse mahkıim olundu 

Adana vilayetinin Kadirli ika -
zası posta. telgraf ve telefon şu
besi şefi Kemal Türkler tevkif o
lunarak zimmat ve ihtilas suçile 
Adana ağır ceza maıllkemesine ve
rilmiştir. Muhakeme neticesinde 
ıınezkiır p05ta şefi 5 vıl 10 ay ağır 
'hapse mahkı'.im olunmuştur. 

Fosfordan yangın çıkmazllllf 

Mahyacı Ali isminde bir mü
ezzin mahyaları titrek ış:k!andır
mak için aldığı fosforu bir teneke 
icinde evine götürmüş ve gece te
neke delinerek fosforlar akınca 
yanııın çıktığı zannolunmuştu. 

RAPORA GÖRE 

Y anııın crkarma:k su çile adliye
ye verilen müezzin Alinin davası 
dün Sultanahmet sulh ·birinci ceza 
mahkemesinde neticelenmiştir. 
Tıbbi adli raporuna l(Öre bu fos
forun kırmızı fosfor olduğu ve 260 
derece hararette yandıitı bildiri -
!iyordu. 

Fosforun yanl(Ill cıkarmıyacağı 
ve bill(isizliği yüzünden mahke -
meve sevkedildii(i anlaşılarak mü
ezzin Ali hakkında beraet kararı 
verilaniştir. 

Eskiden böyle değildim .. Yeni 
oldum! 

Ansızın cosuveriyorum .. Dünva, 
insanlar bütün her sev i<üciilüyor 
!kücülüvor avucıınıun içine ııiri -
veriyor! Ve .. ben bu anımda ej
derha ııibi kuvvetlenivoru:m. azıım 
lbir kanlan l(ibi her pençeledii!imi 
1koparıyorum!!. 

"aöz" YASLARINDAN 
BİR NEHİR 

Sekiz qün sonra .. 
- Tanımıyorum. 
Görmüyorum!. 
Bilmivorum. 
Dü~ünemivorum!. 
Demek hakkım?. Bir defa daha 

bunu haykırarak ifade e1meliyiın: 
- Ben tanımıwrurn. 
Görmüyorum!. 

Bilmiyorum ... 
Düsüne mi\~rum!. 
Boi!az durmuyor. Mide işliyor ve 

istiyor! Fakat. en cok istiven, o • 
bur gibi. mentlebur gibi istiven 
dovmak bilmiven sinirlerim. İc ~ 
meden duramıvonmı. Esrar alma
dan vaşrva.mıYon.ım. Sinirlerimin 
bayılması. ezilmesi. harap o!m:tSı. 

CI»u~ var\ 

DÖNMIYEN FiLO 
~üyük Tarihi Tefrika 

No. 10 Yazan : RAHMİ YAGIZ 

Düşmanın yeniden bir forsaya 
girişeceği pek iyi anlaşılıyordu 

· Özidomun hakkı vardı. Hatta, 
hu keyfiyet ondan daha evvel ve 
daha etraflıca gören, düşünen mi
ralay Cevat bey, Harbiye Nezare
tinin vaziyetini, imparatorluğun 
nuılzem.e ve harp teçhizatı nokta
aınılan çektiv sıkıntıyı bildiği için 
ayrıca ısrara lüzum görmemiş, 
eldeki ile idare keyfiyetini kabule 
mecbur kalmıştı. 

Halbuki Özidum böyle yapmı
yor, 
._ Silihsız, vas.ıtasız harp ol -

maz!. 
Diyor, Harbiye Nezaretinin, u

mumi karargfıhın kendi raporla
rına ehemmiyet vermediğine al
dınruyor, isteklerini tekrarlamak.
ta devam ediyordu. 

5 Mart . 18 Mart 1915 - büyük 
forsası da toprak miidafaasında 
kainata meydan okuyan kahraman 
Mehmetciğin azinı ve iradesile a
kamete uğradıktan sonra, itilaf 
devletleri donanması boğaz dı -
şında yeni ve daha geniş ölçüde 
bir forsaya hazırlanmakla iştiga
le başlamış, Amiral Dörubek teh
dilcn İnğiliz donannıası kuman
danlıi!ına getirilmiş, General Ha
milton kumandasında gemilere 
irkap olunarak Canakkal~ye ih -
racı kararlaştırılan hir Anzak ko
lordusu ile Fransız Senegal k.ıt'a
Jarı İmroz önüne gelmis. gcıni -
!erde beklesmeğe koyulmu lardı. 
Düşmanın yeniden bir forsaya 

gi,-is~('eği yapılan keşiflerden an
laşılıyordu. 
Boğaz istihkamlarına çeki dü -

zen verilmek, sakatlanan topla -
•\'"'- ... _ : _ . • • ·-· ... ~•ud.ıl, ycnt 
ru ikmal e!radile tabyaların tak· 
viyesi, uzun menzilli Avusturya 
toplarının getirtilmesi hakkında 
Özidum son bir müracaat yaptı. 
Bu müracaata 4 Avusturya sahil 
topundan ibaret bir bataryanın 
Kalcisultaniye istihkamları ku -
mandanlığı emrine gönderildiği, 
şimdilik başka malzeme yolla -
mak imk8nsızlığı karşısında ida· 
rei maslahat lüzumu da cevaben 
bildirildi. 

Harp ve idarei maslahat?!. 
İşte, Osmanlı imparatorluğunu 

tarihten sildiren teli.kkilerden 
düsturlaşııwı bir tanesi de bu idi. 

1 

Boğaza gelen bu yeni toplar 
Orhanive tabyasına yerleştirildi. 
Özidum, Narada bnlunan iki zırh- · 
lı fırkanın gemilerini gezdilden 
sonra Mes'udiye etrafında iyice 
tetkikat yapmış, sonra gemide 

mevcut 12 tane on beşlik ajiır to
pu fazla bularak: 

- Bu topları gemiden çıkaralım. 
Burada hir iş gördmderi yok. Hal
buki istihkamlarda bunlara şid
detle ihtiyacınuz var!. 

Hükmünü ileri sürmüştü. 

AVRUPA HARBINlN 

YENİ MESELELERİ 

Japonya ya 
karşı ... 

Yazan: ALİ KEMAL SUNMAN 

Anglo Sakson teşriki mesaisi bu
eünlerin en ehemmiyetli mevzuu 
oldu. Avrupa harbinin altı yedi 
ay sonra yenideu en şiddetli saf
hasına gireceği kolayca tahmin e
dilerek o zaman Anglo Sakson a
leminin de yalnız tedafill vaziyet
te kalmıyara.k te.:avüzi hareki.ta 
girişebilmesi için .kış aylarını a
zim tedariklerle geçireceği söylene
bilir. Bu mücadeleıle yalnn İngil
terenin rolü değil, Birleşik Ame
rika devletlerinin de iştirakile ba
sa.rılacak iş mevzuu bahsolduğuruı 
göre daha şamil bir ifade ile artık 
Avrupa harbinde Anglo Saksou 
teşriki mesaisi gözönündedir. U
nutulmıyacak ille nokta şudur: 

İııgilterenin gitgide kuvvetlen • 
mesi, İngiliz ml!!µıvemetinin art
tıkça artması Amerikalıluın da i
timadını büvütmüştür. Onun için 
Birleşik Amerika devletlerinin 
bunılan sonraki Anglo Sakson teş
riki mesaisinde kendi hlssesine 
düşeni nasıl göreceğini hu harbiıı 
en ehemmiyetli bir meselesidir. 

Bunun için İngiliz matbuatının 
hazı iıslihbaratı az şayanı dikkat 
olmasa gerek: 

Havay adalarındaki Amerikaıı 
donanmasının Singapura yollan • 
ması, Amerikadan japonyaya gön
derilen demir ve sair mevaddı ip
tidaiyenin artık kesilmesi, Uzak 
Şarkta Holandaya ait müstemle
kelere silah ve saire gönderilerek 
buraların tahkim edilmesi gibi ted
birlerle bunlar tatbik edilince a:ı 
netice vermiyecektir. 
Amerikanın tanınmış askeri m"' 

haniri Major Eliotun clıı ileri sür
dü~üne gö~e Abnan - İtalyan - ja
uon ittifakına karıl ilk yapılacak 

Mes'udiye süvarisi Sarıyerli 
Vasıf kaptan hu hükme dudak 
hüktii, ilave etti: 

- Toplar çıkarıldığı takdirde 
duba halini alacak olan Mes'udi
ye kolayca alabura edilebilir. 

Öziduın hwıa aldırmadı. Top
lardan altı tanesinin hemen çıka
rılması hakkında boğaz kuman -
danlığı tarafından verilen emir sü
vari Vasıf kaptana tebliğ edildi. 

Toplar sökülürken bu mütal&
asını bir raporla da tekrarlıyarak 
nezarete ve umumi karargaha 

sunan Vasıf kaptan, Mes'udiyeden 
çıkarılan toplar Mes'udiye istih
lkan'1arına taşınırken Özidumun 
bir jurnalile Mes'udiye süvarili . 
ğinden alınını~, İstanbula çağırıI
mış, Karadeniz boğazında bulu -
nan Hızır Reis muhribi süvarili
ğine verilmişti. 

Özidumun tertip ve tasavvuru 
üzerine !lles'udiyenin çıkarılan 6 
tane topu yeni tesis olunan Mes'u
diye tabyasına konuldu. 
Diğer altı topu üzerinde bırakı· 

lan gemiye de Asaf kaptan süvari 
tayin olunarak Çanakkale önünde 
demir üzerinde durması; burada 
gerek forsa yapan deniz kuvvet -
lerine, gerekse mayn hatları a
rasından kavnıak cür'etinde bulu
nacak düşman destroyerlerine 
karşı ates açmllSl ernredilıfı. 

!lles'udi_yenin etrafına daha Va
sıf kaptan zamanında torpıtolar
dan muhafazası için ~l'pifo ağı 
çekilmişti. Asaf kaptan hunu ol• 
luzınnsuz g'irdü, ağları kaldırttı. 

Nisan forsası sırasında. boğazı 
denizaltından geçen 11 gemilik 
dtişman tabtelbalıir filosu vahit
lerinden kaptan Helbrükün sü -
vari bulunduğu B. 7 markalı İn· 
giliz tahtelbahiri tarafından Mes
udiyeye - 17 kanunusani 331 - bir 
torpito atıldı. Gemi, aldığı i..'Ulbetle 
alabora olarak battı. 

İki forsa arasında, Çutakkale 
boğazını dışardan abluka eden 
düşnıa·ı donanması, o zamanla: 
henüz iptioai bir şdtllde bulunan 
tayyarelerden endirekt ateşlerde 
büyük. istifadeler temin ediyor 
!ardı. 

Tayyareler boğaz mıntııkası, 
tabyalar v~ Osmanlı müdafaa hat
ları ÜZP> inıle istikşaf uçuşları ya
pıyor, hedefleri tesbit ediyor, do -
nanmaya isaret verıyor, donr.n.ma
run 38 sanlımetrelik dehş~tli top
ları kolqyca hedeflerini buluyor, 
bombatdımaıılar çok şiddetli olu
yordu. 

(Devamı var) 

hareket Vaşington ile Londra ara
sında, Bahrimulıitikebir için bir 
anlaşma akdi ile japonları şu 2 
noktadan birini kabul etmek mec
buriyetinde bırakmaktır: 

1- Uzak Şarktaki türlü türlü 
taleplerinden vaz geçmek; 2-- Ne
ticeleri herhalde japonyanın lehi
ne olmıyacak bir harbi göze almak. 

Bunu da yapabilmek için İngil
tere ile Amerikanın elinde şu im
kanlar vardır: 
1- japonyaya karşı İngiltere i

le Amerikanın ınevaddı iptidaiye 
yollamaması; 2-- İngilizlerin tek
rar Burnra yolunu açarak Çine a
labildiğine silah yollamıya başla
ması; 3-- Bundan başka daha her 
vasıta ve suretle Çine yardım edil
mesi; 4- Amerika tarafından Sin
gapur boğazına deniz ve hava kuv
vetleri gönderilmesi, Avustralya
daki Darvin !imanının da büsbütün 
tahkimi; S- Uzak şarktaki Ho -
landa miistemlekelerinin İngiliz ve 
Amerikan himayesi altına alın -
ması ve buraların Holanda erkim 
harbiyesinin iştirakile tahkim e
dilmesi. Amerikalı askeri muhar
ririn miitaleası böyledir. Diğer 
mütalealara gelince; Amerika Bir
leşik devletleri İngiltere ile bera
ber olarak Avrupa harbine •res
men. kanşmış değildir. Fakat bu 
artık bir cşekiJ. meselesi haline 
girmiştir, erbabınca ehemmiyetli 
değildir. Çünkü hakikatte bugün 
şöyle bir vaziyet vücude gelmiş 
oldu: Bil' gün Asyaya hakim ol
mak istiyen bir japon;va ile Av -
rupa kıt'asın'! sahip olmak istiyen 
Almanya ve Italya kendi kendile
rine birer •hayat sahası• ayırmış 
oluyorlar. Bu emeller tahakkuk e
der mi, etmez mi7. Bahsi ayrıdır . 

Görülen şu ki Berlin - Roma -
Tokyo mihver devletleri elele ver
miş olmak için bir de yeni muahe
de akdettiler. Buna karsı Anglo 
Sabon aleminin elinde dünyanın 
denizleri vardır. Amerika kıt'ası 
vardır. Afrika kıt'asırun mnkad • 
deratı da bu büyük mlicadelenin 
soımnda tayill edihnİI olacaktır. 

l•lti 4·1!i ö:Jj 
Çözçil'in yeni aut~ 
:ılazan; AHMET SüKRü_t:S• eti 
İngiliz Başvekili Çörçıl gt rıı' 

gün Avam Kamarasının ~uı~ej\Jo 
da uzun bi~ nutuk söyleıııJS ~i ı•' 
manya ile Ingiltere arasın~• fb'' 
cadclenin askeri ve siyası sa ~t~ 
!arını etraflı olarak izah elfll çılıl 

Çörçil, İngiltereye ka!Ş' ~;ıli~ 
hava haı;hinin muvaffak•)· rı~·r~ 
ni istatistiklere dayana~ ~c ~'t ~ 
isbat edecek vaziyette '~\r. (V 
rakamlard~n istifade etrnıı aıt' 
çile göre, ln!!'iltere adaJ~r~ ... ~ 
ne atılan bombalar hayh .:1 iiııı~ 
yapmış ve birçok insanın • .,,,ı 
ne sebep olmuştur. Fakat "'ıııii" 
di hasar, ne de can zayiat~ -il~ ,t 
delenin neticesi üzerine bU!bal ~ 
çüde müessir olabilir. T~hrı vi 
mikyasta devam etse bılc)·s ,ı' 
ranın tahribi için on se.oe 

1 
Jt ~ 

man geçmesi lazımdır. ,ıtıl•bil< •' 
baların her tonu bir insan t n ,ı!· 
dUrememistir. Diğer taraf "bripıl 
manların yapabildikleri t• ,., r 
haftadan haftaya azalınL~~~ 
zalmakta devam etmekt~ 'ı\ıııı" 

Bununla beraber Çörçıl, b,ı' 
!arın İngiltereye karşı iht•~ırıi!: 
keti yapmaktan vazgerl~" •• 
kani dci{ild!r. Almanya, ~1,ı; 
hin askeri Ingiltereye na l •~ 
için lazım gelen vasıtalat\~ıd~ 
mış bulunuyor ve fırsat .. ,.,~ 
takdirde böyle bir teşebb 1'"' vıf 
mekten çekinmiyecektir..!"ı,ıı~ 
milyon yedi yiiz bine bahll" ~ ... ~ 
giliz ordusile gittikçe 8~ırıil" 
olan İngiliz tayyare kuv~• eW 
böyle bir teşebbiisii önl•".' 
zır olduğunu ilave etıniştıdı' f 

Askeri harekat sahasın jıı·J 
litika meselelerine geçen. ,,.;_; 
Başvekili, bilhassa japonl,~';1,ri'". • J • U• 
ispanyanın vaziyet er_ı t 1 
durarak, iiçlü pakta iştırak jı.ı~;t 
le japonyanın Almanya ~e riPi · 
dan yardım göremiyece:k e.j: 
leınlstir. rörçil demiştır l<~fl ~ 

- japonyanın bu üçlç P'.'ııiP "'ı 
mekle temin ettiği istifa.dcd·r ~il" 
hlyeti anla~ılamadığı i~ın. ~ı',1 
caba üclii paktın bazı gızlı si ır 
leri mi vardır? diye bir so I 
gelmektedir. ıeri' ~ 

Fakat Çörçil gizli nıad.d~~ 1 olabileceğini tasrih etn11Y ur}1 
noktayı müphem bırakın;;0yı.f. 
cak paktın evvela Amerı JJiıl•;1 
ikinci derecede Sovyell~~ 1,ıııi 
istihdaf ettij{ini açıkça s•Y ,1~ 
Bununla beraber, pakt ~t~ 
nın takip edeceği hareke.t tııı'11 
zerinde en ulak bir teSi! r: 
getirmiyecektir. Anı~,#. 
mağrur bir devletin IıöY}eb~~~ 
ler karşısında boyun eğe fi . 
•• • •• "( tm L a- ,~fi ,;i gıru UJDJ e e .. nıue dt,, r' 
merikalılan tanımamak j!i ~' ıJ 

İspanyanın takip ed~e ~,ı1 1r 
ket hattı hakkında Çörçıl jof1jf 
söz sö1lememiştir. Yalıl!."··!11"' .J 
re ile lspanva arasnda g_or'l tl'rfr 
halledilemiyecek hiçbıf .. ı~· ~ 

•• Jeıfl 1' ' mevcut olmadığını so! ıııı~' · r 
İngiliz Başvekili, BiJ111 s<,ıı',f 

~unun. l~ bi_ri~citeşri~de ;sl"~r 
gını bıldirmıştir. Bu yol'ırıı)~ 
ile Çin arasında bir aııl•I 10 /.. 
nlır ümidile üç ay için ~:01ı·l 
Bu müddet zarfında b•f dı'1 "fl' 
,ııa varmak mümkün o~ııı• .~ıı / 
jnponya üçlü pakta gı~8r!' ./. 
giltereye ve Ameri.kJIY8 fi, of 
ziyet almış bulunuyor. ıııı, l'{ 
altında Birmanya yoloıtOpııl' i 
rinci teşrinden sonra 'J:,ıııı'' 
ması için ortada sebep ,, 
tır. 1~~ 

İngilterenin BirınanY9 pıel. 1ır 
açmakla japonyaya katl

1
1 jpf1JI 

okuduğu aşikardır. Fak• ·ıe •0 r . ik• 1 tı 1 
renın bu kararı, ,Anıer .,J•lı ~·( 
tıktan S<Jnra verdiği abd ,11,~, r 
Binaenalevh İngiltere: ftıt'et1 

tin bütün tehlikelerin• 11 
le beraber karşılıyac~k~~ 

Çörçil, nutkunda b'!" ırı~" j 
zihinlerinde henüz bıt 1ı1ıd1t 
halinde bulunan D~~ ıJR<!:.I 
de izah etmiştir. İngılız ıJ 1p'~ I 
ne göre, Senegal Fraıt9 j;.ıe" j)I 
lekesi, lı ür Fransız!•""·· et' l 
Dö Gole iltihak et111ek ;;ı ı~ııl' 
Vişi hükı1m.eti J>ak~t 0Jl~j~ 
Fransız harp gemiler' ~ııı•"''f 
Bu gemilerin Tııloıt tı•lıl' ,/ 
hareketleri hakk:ıad• d•ıı'" '/. 
alındığından ingiliZ 818rı•~11 
bunların Dakara vaf111 I• !ı" r' 
ni olamamıştır. Bn""~•" sııP 1. 
gemiler Dakara vardık ,.sıııJ~~ 
Dö Gol İngiliz donn?.~eıP''~~~ 
dımiJe Fransız JJ1P ·ş ~· ~ef:, 
çıkmıya teşebbüs etrtıl. 1 bO i, 
fak olamamıştır. Çöt~t t~ {. 
hüsün İngiliz istibb:iceSi~~~f~ 
tındaki aksaklık ne kçll ıtı 11...
vaffak olmadığını a(I 

11 
cet' ~ 

miş ve suçlu olan!•~• ıı', 
rılacağını bil di"fo' 1.ştır,;.;;c•0{ı•~ 

İngiliz Başvekılı ırıı••g t " 
hava harbine ait olall e1<te ~.01 
yetleri tebariiz cttir~11Jla~~

1tl'~ 
dar açık bir lisan ffBlr'·ırı• 1 .... "t mttVil O ıı 
dıger sahaya aı kte ıte ıı~~ , 
ilkleri itiraf etme J<todıt· ·iP~ 
samimi davranm• ı;ııeti 'eP I' 
içindir ki Çör(iJiD S b'j(/li~ 'f' 
mekten baska bir~e:V ~,.Jr " 
tatörlerin .özlerin~:;.ı;r. 
itimat telkin etıne• .. 



Roınanya bize Islam memleket-! Uzak Şarktaki 
gaı göndermeğe leri taarruza Amerikalılar 
devam edecek uğrarsa • • • dönüyorlar 

Don neşredilen haberiu Hindistan müslümanları 
aslı çıkmadı yardıma gelecek 

~~Ya hill<Umetinin Türkiye Bombay 12 (A.A.)-Bint birliği 
ll@ır~anistana petrol ihracını me- müslüman cemi~eti reisi jiıına dün 
~l!I hakkındaki haberin tama- beyanatta bulunarak, müı.lünıan 
!\,, asılstt olduğu anlaşllmıştır. memleketleri taarruza uğradığı 
lonllıaııva hükfuneti, Tünkiye ile takdirde müslüman Hindistanın 
ltıa,; aktedi.J.ıniş olan ticaret anl~ dıı kendilerinin safında yer ala • 
dıı~ından fevkalade memnun ol- cağını ve onlara mümkün olan her 
lılrı % \le bunun tatbiki için her \ türlü miizaherette bulunacağını 
lıııı: tedbirleri ittihaz . evlemııı söylemiştir. 
~ lldufuınu tasri hedere!<, mev- L d d .. 
bt11 baııs ha.berin asılsız oldui?unu on raya un 

t'l'Jııiştir. . r "d b b 
ı.ı,;:~atıistan\a olan ticari bir sui- yenı en om a-
"!ııı· tun de tamamen mtaraf e- 1 ld 
şa;~k. "'ı Afrı"kada ar atı ı 

Londra 12 (A.A.)- Dün gece it ı b erkenden Alman tayyareleri, Lond-
(l Y~nlarla ir ra mıntakası ile İngilterenin ce-

nubu şarkisinde kain 35 den faz-

, çarpışma 
);a· 
~ "?hi 12 (A.A.)- Dün alqam 
~•dılen resmi tebliğ: 

~•ıtYada kuvvetli bir keşif ko
~ b~\ln Bu.nanın biraz cenubun
~ı. ~r- ınevzide İtalyan ·kuvvetle
,%, "'"°liılaşması üzerine bir çar
ilı\ a Vukua l'elmiştir. Düşman, -.1\;t "aralı, ağır zayiata uğratıl
liı. !r Bizim kayıplarımız hafi!
~u u hareketi müteakip, keşif 
~ı~~~ muvaffakiyetle geri çe-
~ıştQ 
İ'tr • 

~'d Şeınhe sabahı Lodvar bom
t,~1•ınan edilmiştir. Ölü ve yaralı 
~ld·ur, 111addi basar ehemmiyet-

i! ır, 
~., un_dan evvel.ki tebliğdcnberi 
~•ıı~~ıı, cenubi Afrika hava kuv
d, h•ıı ınutad kr•if hareketlerin
i\. Uluıınıustur. 
~tı&turalyada intihabatın 

P.ı, Neticesi 
~~u,, 1h.ıurııe 12 (A.A.)- Röytcr: 
~l~ lıalyada meh'us seçiminin 
\' ~•ticeleri dün bildirilmiştir: 

~.~~ı nartamentoda, hükumet ta
~~iıı •ıı United Australia parti
~tt; ~4: hükumet taraftan çiftçi 
~ :•n'? 14, komünizm aleyhtarı 
~ ıı;.~.ttsinin ( ve işçi partisinin 

llu • usu vardır. 
>eı; ~et iki meb'uslnk ekseri

"81•tlir. 

Vi/ki'nin yeni 
•özleri 

ıı.,t 
\''ti .0~ 12 (A.A.)- Cumhuriyet 
~ıl~;''n:,n cumburreisliği nanızedi 
'"P n •tonda söylediiii bir inti-
•ıı;1~fkunola dcmistir ki: 

)ı ;.. 'Y?ruz ki, Bitler Amerika
~''• •ı ıçin seferi kuvvetler gön
~ h~ değildir. Fa'.;at onun elin
~! tarar verecek ve bildiği
~~ h'ınel!erini tahakkuk ettire • 
,,~~ka '1asıtalar vardır. Alman 
~lı,t ·ar~arı, demokrasilerden 
~~., ettıkferini birçok defalar 
~ etınişlerdir.• 

•• ctstaların yuz e 
sekseni 

bozukmuş! 
ı, lı.ı.d. 
~i to,,h'.Ye İstanbuldaki pasta ne
~' Pa •t etmektedir. Şimdiye ka
~~ı.,~latıeıer sayılmamı_ştı. P~s
~h' •a ın SOıntleri taayyun ettık-
1 h; 1/ısı belli olduktan .sonra 
1~İJ .. e°ı:'ı~ollanna yeni bir şekil 
ı:,lı•ı"" ..... 
~t•n 'Ye, pastaneleri tesbH et-
i ;; Sonr b d h f d liı 'C d a uralar a a ta a en 

) ~"•I"~~f teftişler yaptıracak, nü
'ha~ 1 

llastalar tahlil için kim· 
Ş· •ve g·· d k . ~'nıd· on erilecc tır. 

,:~ıa1?e kadar yapılan teftişlere 
~~d. 'k Şehirdeki pastalardan 
iıq hit :~ seni bozuktur. Bunlan 
, af ..ı·~ek, hanJı'i pastanclerde 
~n; ~ ~ii:!~i bilebilmek ancak 
~a ka~~f ı. ı ikmal olunduktan 

l~·~ 
~ 1 Yaşında bir 
~Ctık haşlandı 
~~~~a;ada Aşıklar cı.k.ma -
~n ııunıarada oturan Sala -
l'ı...:" •-

0
i!lu lki yaşındaki ibra-

,._~ ...... ıtıe,· · 
"'ıı · Oda,t' dl$arı c>ktığı bir sı
İi>~llıa~a ~ kavnıyan tencere ile 
l..''1ne d alk.nuş ve kavnar w 
ı;ıııı'stıı: eVrilerek fena halde has
\,~"1cıe. ,..~vatlı cocuk pek feci 

'""''«tır,"'°Cuık hastanesine kal-

la nahiyeyi bo....bardıman etmiş -
!erdir. 

Bava Nezareti ile dahili emniyet 
nezaretleri tarafından tebliğ olun
muştur: 

Düşmanın Büyiik Britanyaya 
karşı yapmış olduğu hava taarruz
ları dün gecenin ilk kısmınıla de
vanı ve ondan sonra Alnıan tay
yarelerinin faaliyeti ehemmiye -
tini kaybetmiştir. Yapılan hücum
lar bilhassa Londra mıntakasına 
tevcih edOmiştir. Maoınafih İn
gilterenin cenup ve cenubu şar
kisindeki bazı merkezlere, Gal 
memleketi ile İskoçyanın bazı nok
talarına ve şimali garbide bir ta
.kını mevkilere de hücumlar ya
pılmıştır. 

Londra mıntakasındaki bom -
bardıman, geniş ınikyasta olmuş
tur. Londranın bir nahiyesinde bir 
omnibüsün yolcuları arasında te
lefat ve yaralı vardır. Londranın 
bombardımana maruz kalan diğer 
nahiyelerinde bir miktar telefat 
vardır. Fakat bu baptaki tam ra
porlar henüz gelmemiştir. 

Biiyük Britanyanın diğer taraf
larında yekdii(erindcn uzak bulu
nan müteaddit nnntakahıra hem.
balar düsmüşse de hasara! ehem
miyetsiz ve telefat miktarı azdır. 

Yun an zabitleri 
Berline gitmek

ten vazgeçti 
Londra 12 (A.A.) - Atinadan 

bildirildiğine göre, Berline git -
mek üzere olan Yunan zabitle -
rinden bir grup bu sevabattcn vaz 
gecmişlerdir. Hiçbir sebep bildi
rilınenıektedir. 

İtıılyada nezaret altında 
bulunaıılnr 

Roma. 12 (A. A.) - Stefani a
iansından: 

Resmi cer.ide, muayyen yerler
de nezaret altında bulunan veya
hut Dahiliye nazırı tarafından irae 
edilecek bazı mahallerde ikamet 
etmeleri Hizmı gelen diişman te
baasına tatbik olunacak nizamata 
müteallık bir kararname neşret
mistir. * Vaşin!!ton 12 (A.A.) - Ame
rika birlesik devletleri bahriye ko
misyonunun 4,640,000 <kılar muka
bılinde İngilizlere silühtan tecrit e
dilmiş 19 ticaret gemisi sabınıs ol
du1'u buı?Ün bildirilınistir. 

""' 
..., .. . . . . 

İki elçi dün itimataa-
melerini verdiler 

( 1 inci sahifeden devam ) 
tat merasimle Cumhur Reisi İsmet 
İnönüne itimat mektuplarını tak
dim etmişlerdir. 

Başvekil doktor Refik Saydam 
da dün yeni Sovyet büyük elcisi 
Vinoııradov'u Basvekilette kabul 
etmiştir. 

-----<>-

Tramvay durak yer
lerine konan sepetler 

( 1 inci sahifeden devam ) 
kın bu sepetlere yaslandığını \le 
Üzerlerine ağır eşya koyduğunu 
nazarı dikkate alan belediye, bu 
gibi eşhastan yıldırım cezası ol
mada karar vermiş ve keyfiyet ali
kadarlara bildirilmi~tir. 

Belediye teınizlik işleri kadro
sunda çalışan murakiplerdeu ikisi 
durak yerlerini ge:ımekte, sepet
leri kuacak harekette bulunanları 
tesbite çal~maktadır, Temizlik a
aeleleri bu ..;hi kimseleri ikaz e
decek, sepetleri• saMam kalma -
lan bw;u.sunu tem.ine çahı;acaktır. 

Amerika hükumeti iki 
büyük vapur gönderiyor 

Vaşington, 12 (A. A.) - Nev
yorkTimes gazetesi, hilkıimetin 
Amer.iıkan tebaasını almak üzere 
Nf_anha ttan ve V asinı?ton adında
ki iıki vapurla diğer bir tala.ın A
m.,U,kan vapurlarını Uzak ŞaM:a 
ııöndeı:me:k niyeJinde olduğunu 
yazm..ıctadır. 

Manhattan'ın bir kaç ıı:üne ka
dar hareket edeceği söylenmekte
dir. * Be~ad, 12 (A. A.) - Dün 
akşam Belnad civarında kain 
Smtderevo bağlarında Alınan ti
caret heveti serefine bir ziyafet 
verilmiştir. Gece davelilcr Kara
l!'!'Or!!e vapurile Bel~ada dön -
müşlerd:ir. 

Hava gazı 
şirketleri ile 
bir ihtilaf 

Fiatın azalhlmasına 
itiraz ediyorlar 

Fiat tesbiti yüzünden havagazi 
şirketlerile belediye arasında ih
tilaf çık:mıştu. Havagazi fiatını 
tesbit için belediye fen heyeti mü
dürlüğü tarafın<lan bulu.nan for
mül •irket sahiplerini tatmin e
derken, Nafıa Vekaletinin bu for
mülle bulunan fiatı her sene bir 
miktar azalttığı ileri sürülmekte
dir. 

Bavagazi şirketleri bu fiat ten
zilini usulsüz bulmakta ve itiraz 
etmektedir. Havagazi fiatına itiras 
eden şirketler, yeni tarife hazu\a
nırken formülün aynen tatbikini 

· istemekte, tatbik edilmedi_ği tak
dirde mahkemeye müracaat ede
ceklerini bildirmektedirler. 

";rketlerin bu müracaati tetkik 
edilmektedir, 

---000>---

Ticaret 
sabah 

Vekili 
geldi 

bu 

Ticaret Vekili Nazmi Topçuoğ
lu. bazı tetkiklerde bulunma'k ü
zere bu sabah Ankara ekspresile 
şehrimize gelmiştir. 

Kaybolan bekçinin 
cesedi bulundu 

Unkaoanınıda Tekirdağ iSkele
sinde Abdullah isminde birinin 
lbir motöründe bek.çilik eden Ce
mal adında ve filrk vaşlarında bi
risi bundan bir müddet evvel kay
bolmuştu. 

Nihayet dün motöriin ba.<ilı bu
lunduğu yerden çıkarılan bir ce
seq Abdullaha ı;ıösterilmiş \le Aıb
dull&h cesedi teshis etmi>;tir. Ce
malin sar'a illetine müpt.ela ol
duku ve 'bu yfuıden denize diiştji
ğü anlaşı.lı:ıuştır. 

Bir amele batından 
aiır yaralandı 

Bcmıon ti fabrikasında calıJıan 
ıuneleden Melımed çalışırken mu
vazenesını kav>bederek vinçten 
düsmüs başından a1'ır surette ya
ralanmış ve sol kolu da kırılmış
tır. Yaralı Beyoğlu hastanesine 
kaldırılnu.s tır. 

Dört otobüsün plakaları 
alındı 

Emniyet Altıncı su.be müdürlü
ifü dün ve bu sabah şehrimizin 

r o,htelif semtlerinde yaptığı kon· 
troller ve muayene neticesinge, 
3169, 3018, 3075. 3006 numaralı o
tobüslerin bozuk oldu~u anlaşıla
ra'k. 'bu arabalar plirkaları alına
rak ı;ervisten menedilmiştir. 

3650 nuımaralı kamyon da bo
zuk oldu.ı!undan plıikası alııınıış

tır. 

Teftişler neticesinde dört oto
biis, üç araıba sahipleri hakkında 
talimatnameye muhalif harC>kct
lerinden d<ılayı ceza zaptı tutul
mllj;tur. 

lsoN24SAA 
içindeki 

Hadiseler 
~------~ 

(Bu yazının metinleri Ana.. 
dolu Ajansı biilt.enlerinden 
~tır.) 

Telh.iıı eden: MUAMMER ALATUB 

Alman kııvvetlerinin yavaş ya
vaş Romaıcyaya yayılmağıı başla
ması üzerine, Almanların Balkan
lar hakkındaki niyetlerinden bah
seden •Taymis• ıazetesi diyor ki: 
.Daha büyük kuvvetler Romanya 
limanlarına ve petrol havzasına 
doğru yoldadır, Buralara yakında 
avcı tayyareleri de gönderilecek
tir. Yine Berlinde söylendi&'ine gö
re, yakında Bulgarif:tan da işgal 
edilecektir .• 

«Taymis. in askeri muharriri, 
bu hareketin Anadoludan Mısıra 
doğru yapılacak askeri bir taarru
zun başlangıcı olup olmadığım so
ruyor. Bu hareket daha ziyade 
Libya taarruzuna müzahereti is
tihdaf eder görünmektedir. 

Muharrir şu tezi ileri sürüyor: 
•Fakat Suriyeye kadar yolu zor

ladıktan sonra, Filistine hücum 
etmek maksadilc Türkiyeye karşı 
taarruzda bulunınak kışın ameli 
bir hareket değildir. Bulgar hu -
dudundaki Türk müda{ileri çok 
kuvvetlidir. Çatalca hatları ise da· 
ha çok kuvvetlidir. Bunun içindir 
ki, asıl ileri hareketin hedefe eriş
mek için İskendcriyeden 400 kilo
metre uzakta bulunan kuvvetler 
dururken 1600 kilometre yürüye
cek kuvvetler tarafından yapıla -
caP.ına inanmak biraz güçtür.• 
MAREŞAL KAYTEL AFRİKAYA 

GİDİYOR 
Röyterin diplomatik muharriri 

de, Alman genelkurmay başkam 
Mareşal Kayte\in şimali Afrika 
harekatını sevk ve idare için İtal
yan Mareşali Graziyaniyi istihl8.f 
edeceği hakkında bir haberden 
babsetmişse de, Roma ve Berlin 
bu haberi hemen tekzip etmişler
dir. 

Muharrir diyor ki: •Bu şayialar, 
mihverin hakiki maksat ve he
deflerini gizlemek için kullandığı 
bir duman perdesidir. Alman kıt'a
larının Romanyayı işgali hakkın
da alınan haberlerin çok ium e
dildiği czannolunmaktadır. Bunun
la beraber bidiseler sür'atle yürü
mektedir .• 
BÜTÜN İNGİLİZLER ROMAN

YADAN AYRILIYOR 
İngilterenin Bükreş elçiliği, dün 

bütün ngi\izlere derhal Roman • 
yayı terketmeleri hakkında tali -
mat vermiştir. Diplomatik meha
file göre, Romanya - İngiltere mü
nasebatının kesilmesi artık kaçı
nılmaz bir safhaya girmektedir. 

Transilvanyada çıkan Alman ga
zeteleri, Alman kıt'alarınm Ro • 
manyaya gelmiş olduklarını •ya
bancı sabotajını önlemek için• Ru
men petrol mıntakasında ve di
ğer Rumen kilit noktalarında nö
bet beklediklerini açıkça yazmış
lardır. 

Braşova, Tamşvara, Tuna li -
manlarından Orsovaya yeni Al • 
man kıt'alarırun gelmesi beklen
mektedir. 

İngilterenin Bükreş sefiri Sir 
Rejinald Bur geçen gün Romanya 
Başvekili ile görüşmüş, Başvekil 
Antonesko üç ~,:n Almanın bek
lendiğini, bunların mütehassıs, 
muallim ve teknisyen olduğunu 
söyleıniştir. İngiliz sefirinin ra -
porlarına göre, Rumenlerden alı
nan izahat memnuniyet verici de
ğildir. Romanyaya gelecek Alman 
askerlerinin miktarlarının büyük 
olacağını tahmin ettirecek deliller 
vardır. Bükreşteki İngiliz sefiri İn
giltere ile Romanya arasındaki va· 
zivetin nazik bir safhaya girdiğini 
Başvekil Antoneskoya bildirmiş 
ve Romanyada yapılan İngiliz tev
kifatı hakkında da şiddetle pro
testoda bulunmuştur. 
ÇEMBER~YNİNRADYODA 

BlR NUTKU 
Eski İngiliz başvekili Çember

layn radyoda söylediği bir nutukta 
harp kabinesinden ve parti şefli
ğinden istifasından sonra, bir çok 
mektuplar aldığını, hu samiınJ ve 
heyecanlı mektuplardan son de
rece mütehassis bulunduğunu söy· 
liyerek demiştir ki: •Bu mektup· 
!arda en ziyade izhar edilen şey, 
nihai zafere karşı olan itimattır. 
Bu itimada iştirak ediyorum. Bri
tanya imparatorluğunun mağli'ıp 
edilemez vaziyette olduğunu bil
mekle müftehiriz.• 

MUHAREBE VAZİYETİ 
İngiliz tayyareleri dün Alınan

yaya yaptıkları taarruzlarda baş
lıca hedef olarak petrol depolarını 
seçmişlerdir. Hamhurgda petrol 
depolarında infilaklar olmu• di
ğer birkaç şehirde de yangınlar 
çıkarılmıştır. Şerburgda çıkarılan 
yane-ın1ar, tayyorelerin dönüşün
de 65 kilometre mesafeden görü -
nüyordu. 
Şerburgn denizden de yapılan 

hücumda Almanların mühim bir 
mukavemeti görülmemiştir. 
Diğer taraftan birçok Alman av

cı tayyareleri de Kent ve Süsseks 
eyaletleri ile Taymis mansabı ci-

Bulgariatanı 

iıgal ve Türki
yeye taarruz .• 

(B~alede.. devam) 
mektir. Birçok imkinlar maneYi
yatı yüksek ve hakka dayanaıa, 
hak yoluoda savaşan bir Bulgariıı,
tanı takviye edebilir. Fakat, hu· 
nun aksinde hesapsız, muvazene
siz bir adım ile hata çukuruna yu
varlanırsa. bir defa daha belini 
doğrultmasına imkan lı:almıyacağı 
gözönünde olan bir hakikattir. 
Taymisin Almanların Mısua ve 
Iraka varmak için Türkiyeye ta
arrın: eylemeleri ve Anadoluya 
gecmek teşebbüsüne kallonalan 
yolunda bahsettiği haber veya ih
timale gelince bugün için ortada 
bu yolda kat'i bir emare olma
makla beraber dünyada herşeyin 
vukua gelebileceği de hesap dahi
lindedir. Ancak böyle bir teşebbüs 
açık ifa.desi ile •cin.net• olur. 
Berşeyin başında Türkiye dün

ya ordularının geçemiveccği bir 
sed ve bir kale olduğu gibi Mısır 
ve !rakın yolu da bir ;va hancı dev
let için Türkiyeden geçmez. Mısı
rııı sağ cenahı Filistinden vurulur. 
Mısua Portsait ve İskenderiyeden 
asker çıkarılır. Mısıra Trahlus -
garptan gidilir, l\fısua Habeşis -
tandan cıkılır. Eğer buralardan 
l\lısıra gidilemiyorsa, .;dilmek im
kanı görülmüyorsa yakın ve orta 
şarkın ha~ma yalnız ö1üm ve in
hizam vadeden yolundan gitmeyi 
düşünmek nasıl mümkün olur, 
nasıl hesap ve kitaba uydurulabi
lir?. Onun itindir ki Alntan erkB
nıharbiyesinin böyle bir •cinnet• 
nöbetine tutulacağını aklımıza ge
tirmek isteme)'iz. Buna rnğnıen 
böyle bir teşebbüs karşısında ka
lırsak Türkiyenin yalnız bütün 
zihayat kudretleri ile değil taşı ve 
tonrağı ile dahi nasıl •aman ve 
geçit vermez. bir sed olduğu çar
çabnk l'nrülür. Binaenaleyh böyle 
bir teşebbüse imkan olmadığı gibi 
yine böyle bir teşebbüste mantık 
da olamaz. Çünkü, dava İngiltere
yi mıığlup edebibnek davasıdır. 
İngiltereyi mağlôp etmek ise ne 
Iraka varmak, ne Mısıra 11;itmek, 
ne Hint !)kyanusu sahillerine ka
vuşmakla mümkün değildir. İn • 
ıziltere mağlup edilemedikçe de 
Almanya için galip gelmiye imkan 
yoktur, ve her türl!i salduma, ya
yılma, geni,leme lngiltcreyi ya
kalamak yolunda sadece serabdan 
seraba varmaktan başka birşey de
ğildir. Taymisin ortaya attğı ha
ber, tahmin veya mütalea mtina
sebetile düşündüklerimizi bu şe
kilde iııah ederken Almanyanın 

&manyaya yerleşmesindeki ga
yeyi daha ziyade Türkiye mevzuu 
dışında ve fakat Balkanlar \le Sov
yet Rusya mevzuu içinde mütalea 
eylemeyi hadisata daha uygun 
bulmaktayız ki, bu husustaki dü
şüncelerimizin izahını da yarına 
bırakıyoruz. 

ETEM İZZET BENİCE 

Harbi büyütmek için 
( 1 inci sahifeden devam ) 

müşabih iki kredi talebi parla -
mento tarafından tasvip edilmişti. 
Mali senenin bitmesine daha he· 
men altı ay luıdar vardır. Bunu 
nazarı dikkate alarak, bu mali se
ne içinde harp milli hesap pusu
lasının asgari üç mDyar İngiliz 
lirasına baliğ olacağını tahmin et
mek mümkündür. Bu hesap pusu
lasının kat'i umumi yekônu her ne 
olursa olsun, bu maliye naz1r1run 

elediği gibi, İngilterenin, zafere 
kadar mali ve yahut herhangi di
ğer hiçbir gayreti esirgeıniyeceği 
hakkındaki kat'i azminin veni bir 
bürhanmı teşkil edecektir. 
~ 

Almanlar Bulgarista
na asker yollamamıf 

<Birinci sahifeden devam} 
tehdit teHlkki ettiğine inanmak la
zım gelecektir. 
BERLİNE BİR BULGAR HEYETİ 

GİDİYOR 
Sofya 12 (A.A.)- D. N. B. Önü

miizdeki pazartesi günü, Berlinde
başlıyacak olan Alman - Bulgar • 
konomik wörüşmelerine iştirak e
decek olan Bulgar hevetine Bul
gar harici ticaret dairesi reisi Zo
nef riyaset edecektir. Bulgar he
yeti cumartesi günü A\ınanyaya 
hareket eyliyecektir. Görüşmeltt 
esnasında 1941 nisanına kadar ya
pılan mübadele takip o\u.nacaktıL 

varına bombalar a.tmışlardır. Ölö 
ve yaralı miktarı azdır. Kenterbo
riye atılan bombalardan büyük iri- ' 
lisenin camları kırılmıştır. 

5 Alman, 5 İngiliz tayyaresi dii
şürülmüştür. İngiliz pilotlarının 
birisi yanlı olmak iizere hepG 
sağdu. 

Dün Manşm iki sahilinde nzuıı 
menzilli toplarla yani.dm aief t., 
ati edilmiştir, 

,,_ s o N T ıı: L G • A r - 1.! ı inci TEŞRİN ım 

Beyaz haramiler 
( l inci p.blfedl!n ......... ) 

büyük bir hendek önüne gelmiştik. 

Mübalilğasz iki insan boyu derinliğin
de olan bu hendek lı:öyün etrafını sa
rıyor ve geni§liği en mahir bir cam -
bazın bile kolayca atlıyamıyacağı. bir 
nisbett• bulunuyordu. Asıl köye; ku· 
runu vusta şatolanna girilir gibi, hen
değin üzerine gellııi Cfizel yerleştiril

miş eski bir köprüden gçiliyordu. Hen
değin içi birikmiş dere •ulan ile dolu 
idl 

İki dar kütüğün yanyana getiİiınle -
sil~ kurulan daracık köprüde yürümek 
de ayı: bir hünerdi. Kütüklerin ikisi 
1er yer aıclınıl, üzerleri yemy~il yo
sun tutmuştu. 

Hepimi% gayri ihtiyari burada irkil
miştik. Çünkü en küçük bir yanlış ha
reket veya açık yerlere takılıp kalacak 
bir adını insanı hemen hendeğin iç.ine 
TUVarlıyabilirdi. , 

SIRAT KÖPRtlsi}Nil GEÇERKEN 
Evvela Hasan baba yaşından hiç de 

umulmıyan bir çeviklik ve sıçrayışla 

bu sırat köprüsünü geçti. Karşıda dur
muş, hafif müstehzi nazarlarla bizlere 
bakıyor en küçük bir hareketimizi ~i- 1 

le kaçırmadan gözleyordu. Onu bır 
ıövalye heybetile Nizamettin Nazif ta ... 
kip etti, birkaç hareketle karşıyı bul
du. Arkasından ben ve arkadaşlar öl
çülü adımlarla yanlarına vardık. Artık 
şimdi tam köyün içinde idik. Karşıda 
akşamın alaca karanlığı içinde uza -
nan siyah bir orman, sağımızda bir .. 
birine sıkışmış çalı c:ırpılı evler, ahır
lar ve ağıllar görünüyordu. Yıkık bir 
duvarın önünde bir boğayı götürmeğe 
çahşan küçük bir çobana ra~geldik. Bi
zi görünce hayretle irkildi. Hayvanı 
bırakarak yavaş yavaş yanımıza gel -
di. Hepimizi ayrı bir merakla süzü .. 
yordu. Fakat en ziyade dikkatini fo
tografçmm elindeki makine celbetmiş 
olacak ki foto muhabiri arkadaşa dö
nüp masum bir eda ile sordu: 

ÖMRÜNDE ITOGRAF GÖR.MİYEN 
ÇOCUKl 

- O ne be? .. 
- Fotograt! .. 
- Ne yapar ki? .. 
- Resim çkarır. Al senin olsun!.. 
İsminin Necip olduluzıu sonradan 

öğrendiğimiz ve köyün dı,ı meydanında 

karşılaştığımız kadınlar gibi baştan a
şağı bembeyaz gi:yirun~ olan küçüle 
çoban totografın manasını bala anla
mamıştı. Bir müddet tereddüt ettl 
sonra; ömründe ilk defa gördüğü ma... 
kinPnin yanına korka korka yaklaştı. 
Garip bir iirküşle ııaıarlarını üzeri -
mizde dolaştırıp müsaade ister gibi bak
tıktan sonra r,armaldarıru hafitçe ma
kineye dokundudru. Ondan hiçbir za
rar gelmediğini görünce si:yab kutuyu l 
eline alanık ötesini berislııi çevirdi 
Henüz 10 _ 11 yaslarında bulunan köy
lil çocuk bu kutunun hikmetine bir 

mettin Nazi!iıı de nazarı dikkatini """' 
betmişti. Kendini tutamadı, sordu: 

- Baba- Askerlik ettin mi! .. 
- Biltiln köylillerimiz gibi.,. 
Dedi ve sonra ilAve etti: 
- Ben Tunadan arta kalmayım. :ıt6 

yilmilzdeld dlğer erkekler Balkan ,.. 
büyillı: harplerden dönenlerdir. Zaten 
biz özbeöz asker torunlanyız .. Dede -
!erimiz Fatih zaınanmda buraya gel • 
nıi§lerdir. 

H..an babanın sesinde tam Prldt 
Türklerin ahenk, lbtizazı vardı. Ve bu 
cümlelerile beraber - sanki ne için g9'
diğimiz.i ~ gibi - asıl mevzua 

eirmişti. Onu söyletmenin tam zama
nı idi. I...lkayt görünür gibi sordum: 

- Baba Bizler Mısırdan geldinlzıH 

değil mi? 
Kurnaz ihtiyar bu sualim üzerine 

birden cootu. Ya rasına basılan bir a

dam asabiJ.i4ile cevap verdi: 
•- Yalan bu! ... Vallahi yalan ... Biz 

Mısırlı değil.iz.' Buraya Hasankaleden 
gelmişiz. Uzunhasan zamanında Fatih 
bizi buraya getirmiş! .. > 

- Peki öyle ise ölülerinizi niçin ge
ce gömersiniz? .. 

Öbürü ikinci sualimi de ayni i"Y"lll• 
karşıladı: 

- Bu da doğru değil... Biz ölüleri -
mizi hep gündüz gömeriz - elile karşı 
da karanlıklarda bir yer göstererek -
nab şuraya.. Mezarlığa ... 

- Orada cok mezar var mı? 
- Yüzlerce!.. 

- En eskisi hangi tarihe yükselir? 

- He rhalde beş yüz yıl öteye .. 

- Üzrlerinde yazı, tarih var rnt? 
- taşları var .. Fakat yazı yok!. 

Şih Hasan gözlerini mezarlık is

tikametine dikerek bir ı.aman düşün

dü. Sonra içinde.kileri dökmek istiyeıı 

bir eda ile yine söz aldı: 

- Sizler de söylenenlere inand.ını%... 

Bizi ateşperest sandınız değil mi? .. Gıl· 

ya ölülerim.izi elbise ile, geceleri &Ö

mer; ateşe, Leyaz renge taparmqız .. 
Köye hiç yabancı sokmaz, dyinler ya
parmışız öyle mi? Söylenenlerin hiç 
birinin bugünle alfilı:ası yok.. Bunlar 
yılların, asırların arka~ında kalmış hu
rafeler ... Belki dedelerimi7.in itikatları .. 

Evet biz dısarıya k:ıı; vermiyoruz. Hep 
kan:Jş çocuk.lan ile evleniriz!.> 

- Köyünüze niçin hindi, tavuk so'<
mayorsunuz? 

Srtın bef yüz yıllılı: dlJı: ormanlara 
çeviren Hasan baba bu sualime de kur.
naz bir diplomat gil:Jüşile mukabele etti! 

c- Tilki kapar da ondan! .. > 

YARIN 
Köyde eerarh bir dol:ışma ve gece 

dönüşü 
türlü akıl erdiremem~ti. Nihayet g!I- ı --------------
zünün birini objektife tenı uydurarak 
icine baktı. Ve sonra dudaklannda beo 

liren masum bir gülümse1lile maki -
neyi kucağına aldı. 

Biz k.adınlann getirdili hasırlara Yel
leşirken küçük Necip onu h~lA kuca - j 
ğından bırakmıyor ve ummadığı bir 1 

bediyeye, bilmediği, en kıymetli bir 
oyuncağa kavuşan çocuklann masum 
duygu ve tebessümile hafit hatif par
maklarile. makineyi o)Qayarak sevi -
yordu! .. 

HASM BABA ANLATil'Oll 
Dakikalar ilerledikçe 'Jfasan baba 

bize ısınmıştı. Fakat yanunız.' olur -
mayor, fıtri bir köylü bi5rmeti ile a
yakta duruyorctu.. K.ıvnk omuzuna ka
dar uzanan çoban değneğini soJ kolu 
albna bir tii!enk &ibi sıkşhrısı Niza-

SAKARYA 
Sinemasında 

Bombardımanlar ... Sukutlar ... 
Pike ucuşile hücumlar ... 
Bava zaferi uğrunda ölenlere 
ithaf edilen muazzam bir film.. 

KANATLI İNSANLAR 
RAY MİLLAND _ FRIID 

MC. Ml!RB.AY 
Renkli traıısue& Flhn 

Ve ayrıca: BENJAMİNO 
GİGLİ'niı"; 

KALBİN SESİ Şaheseri 
Bugün saat 1 ve 2.30 matine
lerinde. Duhuli~·e 15 ku~ 

ı-ı•••- Emsalsiz bir harika filmi olan 

KARA GÜNEŞ 
Fransızca sözlii şaheseri görülmemiş bir muvaffakiyetle 

SA R A Y Sinemasında 
devam ediyor. Baş Rollerde: 

Spcrcer Tracy • Ricbard Greene 
Son günlerden istifade ediniz ve gidip görünüz . 

Bugün saat 12.30 ve 2,30 da tenzilatlı matineler 

ııı-••••- Senenin en büyük Fransız filmi -.-----

HAKİKATi A·RAYAN ADAM 
Derin bir aşk.. Gizli bir ıztırap... Sonsın: bir hicran kaynağı olan 

süper film 
&AİMU • JACQUELİNE DELU BAK - YVETTE LEBON'un 
Y8§11ttığı hakiki bir lıayat romanı. Bütün gönülleri titreten çılgın 

Bugün l A"i E Sinemasında 
DİKKAT: Looodradan tayyare i le gelen en son harp havadisleri 

Türkçe PARA MUNT JURNAi.DA 
B saat 1 ve 2.30 da tenzil~tı matineler 

BU AKŞAM -._ı--~ 

.MAKSİM BAR 
YeııJ n bü7iik V~ lh 

GALA GECESi 
Bor - WıDıil ft'7Me l'KOGlı.AMiuı KATİNJI 

------ H da S8 J'e ka&ır ---··--
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GOZEL BOYOK 
ANNELER 

Ganç ve taze görünmek 
için bu kolay tedbiri 

•-ecrübe ediniz 

Beyaz renkte (yağsız) Takalon 
&reminin ihzarı için 2Q seneden -
beri kullanılmakta olan meşhur 
formülde mevcut gizli diğer cev. 
herler meyanında takim ve tas. 
five edilmiş süt kaymağı ve zey
tinyağı da vardır. Bu krem cildi
nizi serian besler ve gencleştirir, 
tenin gavri saf maddelerini ve bu
ruşukluklarını izale eder. Cildinizi 
taze, nermin ve genç gösterir. Ay
ni zamanda nefis bir koku ile tatir 
eder. Siyah benlerin zuhuruna ma. 
ni olur. 

Mütehassısların beyanatına gö
re ciltte görülen bu şayanı hayret 
tebeddül ve tekemmül, sırf Toka
lan kreminin muntazaman istima
line medyundur. Hemen siz de bu
günden kullanmıya başlayınız ve 
iıer sabah daha genç görününüz. 

SATILIK DÖRT EV 

Fatih aulh 3 üncü hukuk hlıkimli -
tindeu: 

Müferrih ve midevidir MiDE Te BARSAKLARI temizler, ah~rmu ve yormaz. MAZON uim ve HOROS markaaıua dikkat.__....., 

Türk Kimyagerler ve Mühendis Kimyagerler Cemiyeti Ana Nizamnamesi 
FASIL - 1 

T cşekkülü - Mevzuu - Gayesi 
MADDE 1 - İşbu nizamnamedekJ şerait ve evsalı haiz olan Türk mühen

dis kim,.aıer ve kimyagerleri «Ti.ırk. Kım,.ager ve Mühendis Kimyagerler> ce
miyeti adi1e 26/6/938 tarih ve 3512 numaralı kanuna müsteniden bir cemjyet 
kurmuşlardır. 

MADDE 2 - Cemiyeün merkezi İstanbuldadır. 
MADDE 3 - Cemiyetin gayeııi, azasının meslek! bilcümle hukuk ve men-

taatlerini korumaktır. 
MADDE ~ - Cemiyetin siyasetle al~ası yoktur. 
MADDE 5 - Cemiyeıin azası: 

A - Tabil aza; Türk ve ecnebi tlniversite ve darül!ünuolarından ve yük
sek teknik okullarından mühendis kimyagerlik veya kimyagerlik diploması aı
mıs veya kimyadan fen doktorası yaprnı~ olanlardır. 

B - Aktil aza; tabii aza arasından cemiyete usulü dairesinde müracaat 
ederek kaydedilen azadır. Aktil aza kongrelere iştirak, idare heyetlerini inti- / 
hap ve cemiyet ncşriyatile diğer bütün hukukundan lsti!ade eder. 1 

C - Fahri aza; cemiyete madd.t ve manevi yardımı dokunanlardan ibaret
tir. Fahri aza ecmiyctin ncsriyatile dokümanlarından isti.fadc eder. 

FASIL il - Kayıt ve kabul - istifa - İhraç 
. MADDE 6 - Aktil aza kaydedilebilmek için madde 5 te gösterilen §eraiti 

ha.~ olmak ve bu hususta iktiza eden vesaiki ibraz etmek 1fı.zımdır. Kayıt için 
muracaatın vuku bulduğu mıntaka grupunca veya cemiyet merkezince dahill 
nizamnamedeki esaslar dahilinde mua".'nelc ifa olunur, 

MADDE 7 - Cemiyetten istifa edecek aza bu arzusunu ka,.ıtlı bulunduğu 
merkez veya mıntaka grup reisliğine yazılı olarak bildirir. Müstal.i aza .istila 
etliği tarihe kadar cemiyete taahhüdü 'lÜ ödemeye mecbur olup cemi~etten 
hiçbir veçbile aidatın iadesi talebinde bulunamaz. 

l\.IADDE 8 - Taahhüdatını ifa et:niyen aza, idare heyeti kararile azalık
tan çıkarılır. Bu gibi azanın kayıt için yeniden müracaatı üzerine, ıeçen devre
deki taahhüdatını ifa etmesi şarttır. 

MADDE 9 - Cemiyet nizamnamen hükümlerine mugayir hareket eden
lerle meslekl haysiyet ve şerefi ihlfil eyledikleri sabit olanJar haysiyet diva- 1 

nına verilir. Ve bu divan kararına göre cemiyeUe olan a1Aka1arının devam 
veya ademi devamı tayin edilmiş olur. 

MADDE l O - Cemiyet azasından ölenlerin ailelerine, .. muhtaç olduklan 
takdirde mümkün olan yardımlarda bulunulur. Bu ıibi vaziyeUcrdc varisler 
tarafından cemiyetten hiçbir hak iddia edilemez. 

FASIL ili - Organizasyon ve idare 
1.ıtADDE 11 - Türk mühendis k.i ·nyagerler eemiyeti bir merkez organi

zasyonu ile bu merkeze bağlı muhtelit mntaka gruplarından müteşekkJldir. 
Umumi idare heyeti: 

MADDE 12 - Cemiyet, umumt kongrede ekseriyeUe intihap edilen umu
m! idare heyeti tarafından idare olunur. 

MADDE 13 - Umumt idilre beyett, cemiyetin manevi şnh~iyetinin tam 
mümessili, gayelerinin tahakkuku için yapılan ı;alısma1arın ve her nevi icraat 
ve :faaliyetinin birinci derecede nazırrudır. Umumt idare heyeti reisi, cemi-
yetin umuml reisi ve umumi k§.tibi de cemiyetin umumi k5.tibidir. ' 

MADDE 14 - Umum! idare heyeti bir reis bir umum! k5.tip bir muha- 1 

sip, bir veznedar ve iki aza olmak üzere beş kişiden mürekkeptir. Umumi 
idare heyeti azaları haricinde umum! kongrede en fazla rey alan iki zat ye
dek aza olarak seçilir. 

MADDE 15 - Rcis ve umumi k3•ip, seçilen idare heyeti azasından kon
ırece intihap o1wıur. İki aza arasında müsavat vukua geldiği takdirde cenllye
tin kıdemli olan ~L:ft_t tercih olunur. 

.MADDE 16 - idare heyeti aza.aının vazifeleri şunlarda.o ibarettir: 

A - Reis; biJcümle idart ve hukuki vaziyetlerde cemiyetin biriDci dere
cede mtimessilidir. İdare heyetlerine riyaset eder. 

B - Umumt kftıtip: Cemiyetin idare işlerHe muhaberatını temin eder. M u
haberat umumi kiitip imzasile yapılır. Ceıniycti bir taahhüde bağlayan işlerde 
reisle birlikte imzasını kullanır. İdare heyeti uıbıUarıru tanı.im eder. Kon!e
rans ve tebliglerin, yapılacak içtimalarJD tertibile al3kadar olur. 

C - Veznedar - muhasip: CemiyeLin bilcümle varidat ve sarfiyatının he
ısabile meşgul olur. Varidatı makbuz mukabilinde kabul eder. Bu husustaki 
defterleri tanzim eder. Banka muame!5.tında 2.5 liraya kadar olan sarfiyata 
,.lnız ve 25 lirayı tecavüz eden sarfiyatta reis veya umumJ kftıtiple beraber im

zasını kullanır. 

D - Beş kişilik idare heyetinde iki azadan biri umumi katibe, diğeri de 
Yeznedara. yardım eder. 

MADDE 17 - İdare heyetleri en az on beş günde bir toplanır. Mazeretsiz 
üst üste üç içtimaa glmiyen idare heyeti az.ası heyet karnrile müstafi addo
lunur. Her ne şekilde olursa olsun idare heyetinden ayrılan bir aı.a.nın yerine 
en fazla rey alan yedek aza geçer. 

MADDE 18 - Umumi idare heyetleri ve mıntaka grupu idare heyetleri 
esas nizamname ile kendilerine tahınil edilen vazifelerin ifasından ba§ka hiç 
bir mes'uliyet deruhde etmezler. Bu arada: 

a - Merkez veya mıntaka gruplarının varidatının idaresi, 
'b - Hesabatın kontrolu, 
c - Senelik ve tevkaHide kongreJerin içtimalara daveti, idare heyetleri 

vazi!elerindcndir. 
MADDE 19 - Umumt idare heyeti , mesleğin umumi menfaatleri namına 

resmi makamlar nezdinde yapılması icap eden teşebbüsleri ila ile mükellef ol
duğu gibi cemiyetin menlaatlcri naıruna her ttirlü temasları temin eder. 

J.fADDE 20 - Cemiyet namına ,.anılması l5zım gelen resmi veya husust 
teşebbüslerde urnumt idare heyeti, rnıntaka gnıpu idare heyetlerinden birini 
bu teşebbüsleri yapmağa memur edebilir. Veyahut mıntaka grupu idare he
yetlerinden biri bu salfthiyeti umumi idare heyetinden isteyebilir. Umumi ida 
re heyeti muvafık görürse yalnız muayyen teşebbüs ve mevzular için bu sa
liıhiyetl mıntaka grupu idare heyetine verebilir. 

MADDE 21 - Fevkal5de hallerde umumi idare heyeti yedek azaların işti
rakile ve müttefikan, yalnız muayyen teşebbüs ve mevzular için mıntaka gru
pu idare heyetlerinden birine cemiyeti temsil salfıhiyetini vereLilir. Bu takdir
de kendisine salfthiyet verilmiş olan m.ıntaka grupu idare heyeti reisi cemiye
tin umumi reisi eyerine> kaydile cemiyetin manevi şahsiyeti namına kendi
sine umum! idare heyeti tarafından verilmiş ve bütün idare heyetinin imza:>ını 
havi tahdri talimat dairesind~ imza atabilir. 

l\lıntaka l"rDPları : 

MADDE 22 - Cemiyetin muhtelif mıntaka1arda grupları vardır. İdare he
yetleri teşkil edecek kadar azası bu lunan mıntakat.ırda umumi idare heye
tine bildirmek şartile gruplar tesis olunu?". 

MADDE 23 - Cemiyetin muhteHf mıntakalardaki grupları ana nizamna
mede tasrih edilen gayeleri kendi mınta.kaları dahilinde t.D.h::ı.kkuk ettirmeğe 

çalışır1ar. Bu hususta veercekleri kararları umumi kongreye arzolunmnk üze
re umumt idare heyetine bildirirler. Cemiyetni merkezinin bulunduğu şehirde 
mıntaka grupu teşkil edilmez. Umum! idare heyeti ayni zamanda o mıntaka 
run idare heyeti vazifesini de görür. 

MADDE 24 - Her mıntaka grupunun işlemesi bir idar• heyeti tarafından 
temin olunur. Bu idare heyetleri her sene mıntaka aktif aza~ tarafından ak
dedilecek kongrelerde intihap edilir. Bu intihaplarda idare heyetleri azaları 
haricinde en 1azla rey alan ilci zat yedek aza olarak seçilir. 

"'iADDE 25 - Mıntako grupu idare heyetleri azası umumi Jdare heyeti 
için konulmuş olan hükUmJer dairesinde taallyctte bulunurlar ve ayni şekilde 
vazife taksim ederler. Ve mıntakaları dahilinde ayni salclhiYeli haizdirler. 

- Arkası Y •rınki Nüshamızda -

Baş, Diş, Nezle, Grip, RomatiıiJJ~; 
Nevralji, Kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal ke5

' 
sakJıl'ııı" 

Kadıköy Kaymaknmlığı ve 
Belediye Şubesi Müdürlüğünderı: ~· 

Kadıköy otomatik telefon santralının tevsii için umumi menfaaUel' nıı~ 
İstanbul Telelon Müdür lüğünce istimlak edilecek olan Kadıköy Osrnaııı:ıt~;ı 
hallesi KU$dili caddesinde eski 118 mükerrer yeni 27 ve 27 /1 No. l~ dU tıtd'ı: ı 
1910 lira keza eski 118 milkerrer yeni 21 No. lu dükkfırun da 1700 ııra rr.P' 
istiml5ki umumi meclisçe . 5/10/940 tarihinde karar alhna alınmış oımak.~B ,,r 
kür eı:ılak sahiplerinin takdir olunan işbu bedelleri almak üzere 15 .gi.ifloı~ 
tında JstanbuJ Telefon müdürlüğüne müracaatları teblipt makamına kRi.J'r. 
üzere nan olunur. (9777) / 

Devlet Demiryollan n L im• nlan 
U. idarem hin lan ,........."' } '-----------------------':'./lı/1 

Muhammen bedeli 11637 lira olan 9 kalem tazyiki hava aletleri 27 d• ' 
çarşamba günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binaslfl 
tın alınacaktır. rı tJJ 

Bu ~e girmek isliyenlerin 872,78 liralık muvakkat teminat ile kanun" . .ıil'; 
ettiği vesikaları ve tek.)j1lerini ayni gün saat 14,30 a k aOOr komisyon reı. 
vermeleri lAumdır. _aJ 

l d · i d Haydorı>"" Şartnameler parasız olarak Ankara da ma zeme aıres n c, 
tesellüm ve sevk şefliğinde dağtılmaktadır. (9746) ~/.. 

No. 

No. 

No. 

O DE ON 
Yeni çıkan plaklar 
NECMi RiZA AHiSKAN 

270387 SANA NE OLDU GÖNÜL 
GÖNLÜlllÜ BİR TlFLl DİLB~ 

AYŞE KIZ . 
270388 R UHUNLA BEll<i SEV o~zı:ıP' 

IZTIRABIN SEGİDEN JID ? 

ADANALI A BD I 
270389 GELİ!ll ATTAN İNMiYOR ,~ı<' 

İstanbul Levazım Amirliğinden Verilen 
Askeri Kıtaatı ilanları 

Harici 
1 

AGA~l YATU"OR H~u. ~. 
İstanbul ikinci icra memurluğundan: ~ , 
Snrıyerde Sırrı Bey sokağında 13 No. İ b b • &eı1 1 

Unkapanllıda Haraççı Karamehmet 
mahallesinin Fukai-ababası ve Hisaraltı 

aokaklarında ölü İbrhimle dlü krısı 

Meryeme ait eski 41 ve üç da!a mü
kerre 41 yeni 1, mükerrer, 1, 55, &7 
sayılı 1015 ada, 9 ve 10 parsel evte.r 
terekesinin tesviyesi sebebile paraya 
çevrilmesine karar verilmiş olup ıU
kara babası sokağındaki iki evin dı~ 

kapısı mUşterek zemini toprak bir ko
ridorla &irilir. 

Aşnğıda yazılı mevadın kapalı zarfia eksilbnesi hizalarında yaz.ılı gün, sa:ıt ve mahallerdeki asker! satın alına ko
misyonlarında yapıla~ak~ır. Talipelrin kanuni ve!iikalarile tektir mektup!arını ihale saatinden bir saat evvel komisyona 
vermeleri. Sartnamcsı aıt olduğu .korrusyonda &"Örülür. 11~3 - 9223 

lı Hüsnü Bey evinde mukim Yenima- ı r oprak mahsulleri Ofisi stan ul Şu esııı r .. ,d~' 
hallede sandalcı Tahsin kızı halen ika- Oti~·tmiz namına ~a~o~~dan Pendike gelecek bu~d::ıy. vag~n1arın~"de dB\1~ 
metgiıhl me~hul Hayrlycye. teki hangarımıza tahlıycsı ışı karşılklı pazarlık suretıle bır mutcahhl ifl,p--

Hüsnüye olan 150 lira borcunuzdan /I dilecektir. Talip olanların 14/10/940 pazartesi saat on beıte şubeırıi~ b /. 

dolayı Sarıycrde Dere caddesinde eski bulunma l::ırı . c9665> ~....oııııııııl 

Cinıi Uıiltnıenın yap.ı.cajtı yer Mıkt•ıı Tutarı Te111inau llıala a-üıı ve aaati 61 mükerrer yeni G No. He mürakkam 73 !-;~;;~~;;.İi~~~İİİİİİİİİİİiiim:miİiiiammİİİİİİİİİİİİİİİİIİİİİİİİİİjjli~ı 
1 _ 1 numaralı evin zemini toprak U 

bir taşlık, çimentolu mutfak, asma kat- u~ 
ta sokağa nazır bir oda, birinci katta 1 Sıiır eti. 

Maraf . 
İsparta. 
Erzincan. 
Sıvas. 

600 ton 
350 • 

Lira Lira 
84,000 5450 .6/10/940 16 
49,000 :ıım 14/10/940 17 

;:~:~o h~:::m::::~~r::~.:~;:;i~::;,:~ a K' 'Ş Tu·· yu·· NDE "' 
ve esmanına 220 lira k1ymet takdir e- U J J ' 

bir so1a üzerinde küçük ve büyük birer K. Mercimek. 
oda ve bir hamdan ibaret olup elektrik 
tesisatı mevcuttur. 1 mükerrer sayılı 

evin müştemilatı ayni olup elektrik 
yoktur. Hı5'1raltı sokağında 57 sayılı 

evin müştemilatı ayni olup köşe başın
dadır. 126 metre murabbaı arsa üze.. 

r ine yapılmış bir senetle tasarrul olu
nur. Hepsine 1223 lira 50 K . kıymet 
konulmuştur. 55 sayılı 4-i metre ter -
bilnde arsa üzerine yapılı ayni müş

tcmi13tlı evin tamamına 438 lira kıy
met konulmu' olup 8/7 hissesi satılık

tJr. Tell3Iiye, ihale ve taviz bedeli 
müşteriye ve müterakim vergi ve re
simler mahkemeye aittir. Taliplerin 

• birinci arttırma günü olan 14/11/940 

* AJal!ıda 7azılı mevadın kapalı zarlla 

eksiltmesi 14/10/940 pazartesi "1nil ... 
al 15 de Dörtyolda askeri satın alma 

komisyonunda yapılacaktır. Talipelrin 
kanun! vesikalarile teklif mektuplarını 
eksiltme saatinden bir saat evvel ko-

misyona vermt:leri. 1154 - 9224 
Cınıi Mı lr.tarı fıa tı te ınrnalı 

Un. 
Bulgur. 
K . fasulye 
Sade yat. 
Pirinç. 

Ki in kuruş lira 
540,000 17 ,88~ 

108,000 11 -891 
60,000 25 ll25 
19,500 123 179; 
18,000 34 6120 

perşembe günü saat 10 dan 12 ye kadar =Y=ul=a!=.= === =43=2=,0=0=0===6==1=9=44.=I 
kıymetini bulmadığı takdirde 30/11/940 S h"b" 
cumartesi günü saat 10 dan 12 ye ka- a ı 1 

dar Fatih sulh 3 üncü hukuk mahke-
mesi salonunda hazır bulunmaları lü
zumu bütün alrutadaranın mahlmu ol-
m:ı.k üzere ilılıı olunur. 936/21 Tt 

ve neıriyatı idare eden 
Baş muharriri 

ETEM iZZET BENiCE 
Son Telgraf Matbaaıı 

YAVUZ SULTAN SELiM 
Halifeler Diyarında 

No. 9 Yazan: M. SAMI KARA YEL 

Bir milyon altın cülus bahşişi 
Bir kısım kuvvetle de Malkoç 

zade Ali beyi Bursa üzerine yol· 
ladı. 

Yavuz, ç;banın başı şehzade Ah
met Sultan olduğunu biliyordu. 
Sehzade Ahmet, Yavuzun büyük 
kardeşi olduğu için saltanat hakkı 
ikendisinin olduğu iddiasında mu
sırdı. 

Asıl saltanat hakkı şehzade Kur-
kudda olduğu halde yeniçerile -
rin çocuğu olmuyor cıiye isteme
diklerinden küserek bir kÖşeye çe
!kilıniş uslu, uslu oturuyordu. 

Fak.at , şehzade Ahmet Sultan 
AnadDluyu ba.şına to ş ve tı;.. 

t anbulda bulunan vüzera ve ri
cali ele almış olduğundan Yavuz 
Sultan Selim için tehlikeli bir 
lı:arde.;ti. 

Yavuz, bu sebeple Ankara yolu
nu tutmuştu . Asıl işin şehzade Ah
ırnedi ele geçirmek olduğunu bi -
liyordu. 

Bursa üzerine yürüyen Ali bey 
l:ıir kısım yeniçeri ve bir kısun 
Rumeli askerile AJaettin askerle
rine hücum etti. 

Alaettin, Ali bev kuvvetleri ö
nünde bozuldu ve Bursayı terkile 
kaçtı. 

MalkOC?•de Ali bey, Aliettini 

220,000 kilo 50,600 379ş 25/10/940 15 
83,000 kilo 18,260 1369,ŞO 15/10/940 16 

İSTANBUL BELEDİYE S İ ILl.NLAHi l 
İstanbulun muhtelif semtlerinde kok kömürü satmak üzere daimi encümence 

kabul edilen bayilerin isim ve adresleri aşağıya dcrcedilmiştir. 

Mustala Atasayan Beyoğlu, Kasımpaşa havuz kapısı S. No. 38-40 
Sabri Akın Eminönü, Tekirdağ iskelesi 
HaUl Haydar Eminönü, Beyazıt Yeniçeriler C. No. 130 
Osman Eminönü Ahırkapı 
İbrahim Toraman Kadıköy, Klzıltoprak Bağdat caddesi No. 121 
Abit Güran Fatih, Şehzadebaşı Atatürk C. Eslil! sokak No. 5 
Salim Reis Adalar, Heybeliada Ayyıldız C. No. 109 

Ömer Başka! Bakırköy 
Süleyman Mazi Beşiktaş, Dikilitaş Emirhan C No. 168 
Hüseyin Şe!UJik Üsküdar Beylerbeyi Abduliahağa c. No. 36 
Ismail Ayar Üsküdar, Kısıklı Bulgurlu c. No. 5 

nur. 
Keyfiyet ala.kadar bayilerin ve sayın halkımızın ittil.Aına arz ve ilfuı olu

(9773) 

VEFA BOZASI ÇIKTI 
ve bir kcsım kuvvetlerini ta Ma
latyaya kadar kovaladı. 

Ali bev amansız bir takip yapı
~·ordu. Çünkü, Ya~an aldığı 
emir imha, ve yahut yakalamak 
idi. 
Şehzade Ahıınet Sultanın oğlu 

Alaettin ta Darendeye kadar kaç
tı . İrana doğru kaçıyordu. 

Şe:hzade Ahmet Sultan Yavuzun 
üzerine geldij'.tini haber alınca dağ
lara kaçtı. İki oğlunu da Şah İs
mail tarafına kaçırdı. 

Bunun üzerine Sultan Selim 
Davutpasa zade Mustafa beyi şeh
zade Ahmet Sultanın Amasya 
sancağına tayin ile döndü. Asker
lerini kışlağa git.ıneğe izin verdi. 

Şehzac!e Ahmet Sultan, kardeşi 
Yavuz Sultan Selimin askerlerini 
ıkı.şlağa göndermesinden bilistifa
de A:ınasvaya hücum etti. Mustafa 
beyi kuvvetlerile esir aldı. 

S ultan Selim rnülhiş bir entrika 
içinde idi. Mustafa beyin esaretin
derı ~üpheleıı<ii. 

Hakikaten de, Mustafa belye 
şehzade Ahmet Sultan birlikte ha
reket etmişlerdi . . 
Şehzade Ahmet, Mustafa beye 

adamları va.sıtasile haber yolla -

mıştı. Bu işten vezırıazam Mus -
tafa paşanın da haberi vardı. 

Sultan Selim, hem veziriazamı 
tarafından hıyanet görüyor ve hem 
de emin olup tayin ettiği adamla
rından ... 

Mesela; Mustafa beyi Amasya. 
ya emin olarak tay in eylemişti. 
Maiyetine de büyük bir louvvet 
vermişti. 

Mustafa bey, sureta şehzade Ah
met sultan kuvvetlerile çarpış • 
mıştı. Fakat, tekmil kuvvetlerile 
şehzadeye e$ir düşmüştü. 

Yavuz. Mustafa beyin esaretin
den şüohelendi. Yenirerilerden 
ve kendinin emin olduğu askerler
den mürekkep bir fırka te<kil etti. 
Gl'zlice sehzade Ahmedin üzerine 
sev ketti. 

Yavuzun gönderdiği bu kuvvet 
gizlice şehzade Ahrnedi bastıra -
cak ve esir edecekti. 

{Devamı var) 

AÇIK KONUŞJ\1A: 

Cerrahpaşada Kasaphaşı sokak 
No. 9 da oturan oku yucuma: 

- Me'haz bahsindeki fikirleri
nizi bir mektupla bildirmenizi ri
ca ederim .. 

dilmiştir. Bu hususta meblôğı muktazi 
evrakın ikametgfıhınızın meçhul bu- Yastık, Yorgan, Yatak kullanmak kese ve sıhhatinize :faydalJdı.ı'· f{ 
Iunmasıhasebilemercicel5gilnmüd- BİR KUŞ T ÜYÜ YASTIK 1LIRA DJ 1.t' 
detle il:lnen tebliğine karar vrilmiştir. Yatak yorganları da pek ucuzdur. Adres: İstanbul Çakmakçılar J{tJŞ 

Bu illinın neşrj tarihinden itibaren fabrikas Tele!on: 23027 

bu hususta bir itirazınız varsa 15 gün 

içinde icra dairesine ait olduğu ma -

karna bildirmeniz aksi takdirde takdir 

olunan mebl3ğın kabul edilmiş addo

lunacağı ihbar makamına kaim olmak 

üzere ilfin olunur. 39/3745 

(Fatih sıµıı üçüncü h ukuk h1kimli
ğinden). 

Başk8tip .ihbarnamesi. 
Tebliğ eden Falih sulh 

k uk hAkimliğinden. 
üçüncü hu-

Tebelluğ edecek.: Şehremini Uzun -
yusuf Mektep sokak 40 numarada o
tururken halen ikametglihı meçhul Ö
mer oğlu Yusuf Bozal. 

Karınız Fatma tara!ından aleyhiniz
de mahkememizde a~ılan ve gıyabı ... 

nızda cereyan eden nafilka davasının 
7 /10/940 tarihli celsesinde karınıza 

inhisarlar U. MlidilrlüAiindortl , 
;ıı' 

ı - Şartnameleri mucibince 50 bin kilo paket ve 30 bin kilo ,,,.ı ./ 
lası pazarlıkla satın alınacaktır. Jt~ 

2 - Pazarlık 14/X/940 pazartesi günü saat 16,30 da Kabataş!• 
ve mübayaat ıubesindeki alım k omisyonunda yapılacaktır. .,/ı \ 

lı b ·ı· ,, ' b 3 - Şartname sözü geçen şubeden parasız a na ı ır. . rftl ,1 
4 - İstekli lerin pazarlık için tayin olunan gün ve saatte teklı.f o.oG 11

1 1 
fiat üzerinden yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte mezkUr korrUSY ~ 
caatıarı. 9618 

- . 
senesının 1940 

ıon modelleri 
Çok zari! ve zengin çesiUi, kadın 

erkek kol ve cep 

ARLO~ 
dava tarihi olan 20/1/938 tarihinden . _hl' 

saatleri gelınistır· ııiJl"' itibaren on lira nafaka takdirine karar Sı.J ı 
Satış deposu: z. Saatm<lfl· .,.,ci ı-;ı 

verilmiştir. 1 µ· 
marn Camcıbaşı h3n ~ 

~füddeti içinde teınyiz etmediğiniz ~ ııj 

ı U M ··d- 1- v - d D • ı · 1 ~ takdorde hükmün kesbi kat'iyet ede- nbİsarJar mum U Ur ugun e • cJJI ~ 1J I~ 
ceğine dair işbu başk3.tip ihbarnamesi ıanlo.f rJ01 .J' ~ 
ilanen tebliğ olunur. 940/ 4 İııhisazlardakl memur imtihanına girmek için numaralı k art a d• ı! ' pY ----------------! numara1 a kadar 14/10/940 pazarleli &Unü ve 150 den yuk~ısı~ t ıett•I 

Fatih sulh 3 üncil hukuk h lklmliiin· 
den: 

SATILIK AHŞAP HANE 

Vefatile terekesine mahkememizce 
vaz'ıyed olunan mütve!!a Yakup oğlu 
Sabru ustnaın 64 hissede 57 hissesine 
mutasarrıf olduğu Fatihde Zeyrek eski 
Şah Ruban hatun yeni Hüsambey ma
hallesi atik 13 cedit 23 numaralı maa 
bahçe bir bap ahşap hanenin 64/57 his
sesi satılıkbr. Evin tamamının muham
men kıymeti 463 liradır. 

Müştemilatı: Sokak kapısından bah
çeye girilir. Bahçeden haneye girilince 

zemini malta taslı ocağı bulunan bir 
mutlak birinci katta bir sofa üzerinde 
iki oda bir ha1A ve ikinci katta keza 1 
bir sofa iızerinde iki oda bir ha!Ası 
bulunup elcktrık ve terkos tcsı~atı yok
tur. Rüsumu 1e11Miye ve ihale pulu ve 
taviz bedeli müşteriye ait olup sair 
müterakim veTgi ve resimler mahke -
me<:e ödenecektir. Talip ol"1lların ııatış , 

salı günü sut 13 de Sirkecide mimar Vedat caddesinde inJıiSA t•• 
aında hazır bulunmaları. c9753> 


