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En Son Telfrafları Ve Haberleri Veren Akşam Gazetesi Sahip ve Başmuharriri: YIL : 4 
ETEM İZZET BENİCE 

ap nlar, Avrupadaki Muharebenin Uzak Şarka 
, a Sirayet E inesi i Ço Muhtemel Görüyorlar 
..:~yej'in Almanlar eline geçtiği bildiriliyor - A manların Brüksel' e yaklaştığı 
~;anlaşılıyor- iki taraf külli kuvvetleri arasında henüz l1arp başlamış değildir 

"Arjantin, Amerika' dan bitaraflığını terketmesini istedi 
italya ve 

~lkanlcır harbe 
~(Yorlar mı ? 

Almanlar dört gün içinde 
500 tayyare kaybettiler 

"•taristanm Ynaoslavya 
~~. Romanya hududunda 
""Şidat yapm8SllllD mana
~ • İtalyadaki son hareket-
~ - Almanyanın Balkan • 
«ta inmesi ihtimali. 

~ -- . 

~ETEM İZZET BENİa 

Müttefiklerin Amerika' ya sipariş 
ettiği tayyare miktarı 3600 ü buldu. 

l 

İiıı hadiseleri üç noktada 
~Ot; 

~l~ika - Dolanda 't'e prp 
;.,. I deki harp 
) ~ laiyadaki nümayişler "e 

'ııtlıkJ.an 
~ 'ıataristanm kısmi leler • 

... ~. tahşidatı ile bilınuka -
ı:'.'anya ve Yugoslavyanm 

~ dışında bir mesele de 
:ı._ ~ İsveç, İsviçre hudut
~t.lışidat yapmaları. Av -
b ilti lıir dönüm noktası l

~ ~lıuıduğu kadar iıısıınlı
•:"'~ıı.iyetin talil de en ha
l:'~ görülmemiş bir zul -
\.~IBDmış bulunuyor. 
~leı; teker teker izah • -
~~~p cephesindeki muha -
">t "2 netice hakkında blr
~neceı. vaziyette olma • 

~. ~ . aber Avrupa harbi baş
ı'\ ti cereyan eden muhare
'n kanlısıdı,. Fakat, he -
it dbu sahada bütün bu f• 
~1 e}ışete raiızıen tarafla -

'Yı külliye ve imha harbi 
11\ı ~e .. daha o vakte cok var
\lb~ kuvayi külliye ve iın
ltijlııin bu muharebeyi taki-
1,ı~~ gelmiyeceği, harekatın 
)• da mütekabilen durup 
. il •llğı da henüz malfun de
"ı llııu ancU;, aelecek hafta 
Ilı~~ atin zarfında tayin et
i> ....._ün olabilir. 
lı~alti nümayiş ve harp 
i~·~':"a gelince, her vakit 
· llııu gibi bütün bunlar 
ıbjfhada zorunu müttefik-
, ite. oka tazyikinden almak-
. llnlYanlar ablukanın başla
hı,t' bugüne kadar bir mil-

Fransanm 

Londra H (Hususi) - Bütün 
cephelerde tarihin ilk defa kay -
dettiği şiddetli muharebeler de -

vam ediyor. 
Alınan tebliğlerine bakılırsa, 

Alınan ordusu Bolandada Züy -
derzeye varmış ve cenuba doğru 
sarlmııya başla_mıştır. 

Belçikada Alber kanalı cenu -
bunda iki tara( ordusu arasında 
kanlı muharebeler olmaktadu. 
Liyej istihkamları şiddetle müda
faaya devam etmektedir. Alman 
tebliğleri bu istihkamlardan bazı
larının düsürüldüğünü ve hatta 
şehre girildiğini bildirmektedir. 

\j İd~ geçen bir zarar gördük
: .\ha ediyorlar. Dilekleri a
~· ~kanm kaldırılır dere
. ~•lılmesini istiyor.la~. ~k
•litu "l'J> yapmak tehdırunı ıle-
"iı ~orlar.Bu bir harp bahane ı 
'1~1 Dıidir, yoksa bir pnzar-
1,;t!;u .. ınudur?. Bunu da an

g·· nu takip eden günler 
l~ıi'eceğ:iz. Yalnız, aydınla-

Ayni tebliğlere göre diğer bir 
kısmı kuvvetleri de Brüksde otuz 
mil mesafeye kadar yaklaşmış • 
lardır. 

:<tı Yete göre İtalyanın müt
ltıe81lfına K"Çme•i şimdiki 
ı~~;ıuu bahis de; ıldir. Olsa 

1ı.:ıı.1ı adan zarar görmemek, 
~ ' Almanyanın allD'J ve 
'bt~llldım eylemek, harbin 
~ifede) 

,ı --

Holanda Kraliçesi Vilhelmina ve 
Prenses julynna dün Londraya 
gelmişler ve Kral tarafından ka
bul edilmişlerdir. Kraliçe Holanda 
hükômetinin talebi üzerine mem
leketi terketmiştir. Çünkü Alnıan
ların Kraliçeyi kaçırmak teşebbü
sünde bulundukları anlaşılmıştır. 

1 

~~j şehrinin sukutu Belçika mü
~'\ ~asının kırıldığına delalet etmez 
~~ ~~lı~aıııar Liyej şehrinin a- müte:ıddit istibka~ara. ~e bir 

,·ti~ı:1 ~dirdiler. Bu haberi tahkimat man~.umes~n~ ıst.ınat ct-
1ti. l ~ın radyo haberleri tek- mcktedir. l'tlaııno gıbı. Bır hattı 

' \ 1 'Y•iin sukutu hakkında müdafaa halinde ifade edilmesi 
1 İlııu•h~ili;inin verdiği malô - doğru olmıyan Liyej şehrinin ve 

1,% n ıstihkamların düştüğü- istihkamlarından birkaçının su -
~t,ıli~~~ etmiyor. Almanlar da lrutile ilk Belçika müdaafa terti
'ı i~0 ~llıların dayandığını iti- batının tamamen kaybolduğu id
~'l, h <Q, dia edilemez, Daha Liyejin şar -

İt, ll&şlıbaşına bir tek kale kından geçen üç nehirden istifade 
~İt elçika müdafaasının e- edilerek yapılmış kuvvetli bir tah-

noı.tası olan bu mevki ' (DEVAMI 3 ü11cü sahifede l 

hudut şehirlerinden birinde düşmanı bekleyiş 

Prenses julyıııuuım kocası Prens 
Bernar orduda hizmet etmek üze
re tekrar Bolandaya avdet ede -
cektir. 

Dört günlük muharebe zarfında 
Almanlar bütün cephelerde beı 
yüze yakın tayyare kaybetmiş -
lerdir. Almanların tayyare ibti
yatlarınm ne kadar oldııiu malUnı 
değildir. Lakin son muharebeler
de İngiliz tayyarelerinin Alman 
tayyarelerini epeyce hırpaladık -
ları muhakkaktır. 

Almanlar paraşütçü efradı çok 
fazla miktarda kullanarak taa:rnı
za devam etmektedir. Holandada 
esir edilen bir Alman par·~ütçüsü 
17 yaşında bir çocuktur.' .'lerede 
bulunduı;mu öfrendii(i zaman, 
şu sözleri.söylemiş ve ağlamağa 
başlamıstır: •Ben memleketimin 
Dolanda ile muharebe halinde ol
duı;mu bilmiyordum.> 

Alman tayyareleri Dolanda •-
(DEVAMI 3 sahif~de) 

Amerika hariciye 
nazırının beyanatı 

Vaşington 14 (A.A.) - B. Hull, kayıbedecekler ve korku içinde 
Amerika hukukudüvel cemiyetin- yası"acaklar.• 
de bir nutuk söyilyerek Amerika- Hatip, bir takım !lllİlletlerin mil
nın menafii bakunından Avrupa li hedeflerine vasıl olmak için si
vaziyetinin ehemmiyetine işaret lihlarını arttırmı• ve biriktirmiş 
etmis ve hakkın kuvvete galebe ve birlesik Amerika da dahil ol -
çalacağı kanaatini izhar eylemiş- duğu halde di~er milletleri siliıh
tir. Mumaileyh, ·bilhassa demiştir larını arttırmaca sevketmiş olduk
d<i: larını söylemiı:tir. Memleketleri 

•- Milletlerin ve fertlerin hiç- fethedilmiş olan ahalisine şimdiye 
bir kaide tanımaksızın hareket et- d<adar görülmemiş zulümler ve 
meleri, kendilerini harabiye sev- tazyikler yapılmı<;tır. 
keder. Bugün beseriyetc meydan Hatio netice olarak demiştir ki: 
okumnuştur. Bu mevdan okuma, •- Amerika kendi müessesele-
hukukudüvelin terakkiyatını ve rini muhafaza ve her Amerikalı 
beynelmilel münasebetlerin esas- vatandruıın refahını temin etmek 
larını silip süpürecek mahiyette - ımaksadile sulh halinde yaşamağa 
dir. Şu halde hukukudüvcl orta- azmetmiş ve buna kudreti olduğu 
dan kalktığı takdirde teha<ldüs e- sabit ise de. bövle bir anarşiden 
decek vaziyeti açıkça nazarı dik - ıınasun bir vaziyette değildir ve 
kate almak çok mühimdir. Amerika hükumeti infirat halin-

Bir milletin vaitlerini tutaca - de kalmak suretile anarşiyi defe
ğından emin olmıvacak olursak demez. Anarşinin bize sirayet et
bütün milletler emnivet hislerini miyeceği vehmine kapılamayız.• 

(Diğer Telgraflar 3 üncü Sayfamızdadır) 

e 

Italvanın Almanya lehine 
r 

vaziyet alacağı anlaşılıyor 

Musolini Vitturi hattını teftiş etti, Mısır 
Trablus hududun da fevkalade tedbirler alındı 

Londra 14 (Hususi) - Roma -
dan bildirildiğine !!Öre, İtalvada 
yeniden 4 sınıf asker silah altına 
çağırılmıı;tır. Bir milyona yakın o-

lan bu sınıflar garp hudutlarına 
sevıicclunacaktır. 

Davet olunan bu sıruflarla İtal
yanın silah altındaki askerlerinin 

sayısı 2 milyona çıkacaktır. 
Musolini dün, erkanıharbiye re

isi mareşal Greçyani, harbiye 
(DEVAMI 3 üncü sahifede) 

Balkanlarda tedbirler 
Yugoslavya' da çete teşkilatı 

vücuda getiriliyor 

Belgrad'da resmi binalar muhafaza altında ! 
Londra 14 (Hususi) - Bütün 

Yu.ııoslavyada büyük hazırlıklar 
göze çarıımaktadır. Hudutlarda, 
bilhassa Ahnan hududunda büyük 
askeri kuvveler tahşit edilmiştir. 

YugoslavyamJJ herhangi bir 
mütecavize karşı silahla müda -
faası için, 300 binden fazla sokul 

İyi uçanlara 
ikramiye 
verilecek 

Yeniden hazırlanmış olan cordu 
ikramiye nizamnamesi• bul{Ünden 
itibaren meriyete ginniştir. 

Buna göre, ordunun kara, deniz 
ve hava kısımlarında bir talim yı
lı içinde muhtelif atışlarda en çok 
muvaffak olanlara •ordu ilttihar 
atıs madalyesi• verilecelktir. 

Donanmada, orduda taliın ve 
terbiyede temayüz eden bölüklere 
tayyare uçıışlarında muvaffak o
lanlara ikramiye verilecektir. 

Okuma yazına, müsadeımelerde 
yararlık, binicilik, hayvan ter~i
yesi, ihtira, ecnebi diller tahsı -
!inde temayüz, meslek! telif ve ter
cüme, harita, kroki, hava fotogra
fisi ve muhtelif rökorlar ~in ikra
miyeler verilecektir. 

Adliyeye verilen 
yeni muhtekirler 

-
lhtikar komisyonu 
buıabah toplandı 

Şehrimizde d<alav. kumaş ve de
ri ile diğer bazı ıınaddeler fiatla
rının ızayri tabii yükselmesini tet
ikiik edip mal saklıyanların şid -
detle takip olumnaları hakkında 
kararlar vermek üzere dün akşam 
Valinin reisliğinde ticaret müdür
lüğünde bir toplantı yapılmıştır. 

VALİNİN BEYANATI 
Ger vakte kadar süren toplan -

tıdan sonra Vali bir muharririmi
ze şu izahatı vermistlr: 

•- Toplantımızda İstanbul şeh
rinde hayat l)ahalılıAı ve lhtlkh 

(DEVAMI 3 ünoil scıhlfe"-) 

nümayiş yaPoIDıştır. Memlekette ) !erdir. 
bir tehdit havası esmektedir. Bü- Bel,ıtrat 14 (Hususi) - Macaris
tiin resmi binalar askeri muha - tan, son günlerde akl:ı)(ı askeri 1 

1aıa altına alınmıştır. tedbirleri bir kat daha arttırmış-
Yugoslavyada, umumi harpte tır. Yedi sıruf ihtiyat Iruvvetleriı 

çok hi2ımeti görülen komitacı teş- silah altına davet etmiştir. Bun -) 
kilatı da yeniden vücude ııetiril- !ar, Slovakya ve Yugoslavya hu
mektedir. Bunlar gönüllü fedai - dutlanna tahşit olunmaktadır. 

~~~~~~~~~~~~-'-~~~~~~-

ÇERÇEVE 

Dakika, saat ve gOn 
Alman orduları nihayet Av • 

rupanın şimal batısına yükle • 
Dince, fili muayene eden kör
ler bir ağızdan şu hükmü ver~: 

- Tamam! Artık harp garpte 
teessüs etmiş ve Balka.nlardan 
uzaklaşmış demektir. 

Avrupanm ensesindeki çeki
taşı şimal batısma doğru kayar
ken biz dedik ki: 

- Acele etmeyin efendiler 
ve küt diye hüküm vermeyin! 
Balkanlarm yükü hafiflemek 
yerine şimdi bir kat daha ağır
laşmıştır. Bütün dava, Alman
ların garpte kat'i neticeyi ara
yıp aramıyacağında ve İtalya
nm bu vaziyet karşısında ne 
yapacağındadır. 

Daha sözümüzün yankısı kay
bolmadan şu haberler geldi: 

Macaristan ve Yugoslavya, 
iki üç gündür harıl harıl sefer
berlik halinde .. İtalyada, Ak -
deniz kontrolünü milli bir feUi
ket diye gösteren arık bir harp 
vesilesi hazırlığı... Akdenizde 
üstüste takviye edilen İngiliz 
filosu ve mütteCik tedbirleri... 

Ne buyurulur? 
Hadiselerin önünde, koyu ah

maklrla ileri akıllılar yürür. 
Ahmak olmaktan korkan ve 
ileri akıllı görüruneğe de cesa
ret edemiyen tedbir sahipleri
nin veri, hidiselcrirı arkasıdır. 
Nitekim bu mevzuda. (Ulus) 
başınuharririnin, üslfıp ve ede
biyat bakımından güzel bir cüm
lesini görmüştüm: 

. Hadiselere tekaddüm etme
mek adetimizi muhafaza ettiii
miz iç.in ...... :. 

Fakat (Ulus) Başmuharririri 
inkar edemez ki, tehlikeli olsa 
da aüzel yer, yqine nöbet ve 

müşalıade mevkii, hadiselerin: 
önüdür. 

Hadiseler beni 18 aydır, asıl
da ve teferrüatta o türlü ve o 
kadar çok teyit etti ki, (listesini 
çıkar!) deseniz aciz kalırım. Bu 
na rai{men ben, asla akıllı ol -
duğıınıu ve birşeyler bildiğimi 
sanmıyorum. 

Sifistlere: 
- Bilmediğimi bilmekten 

başka bilgim yok!. 
Diyen Sokrat gibi, başkala -

nrun akıl ve bilgisine iştirak et
memekten gayri emııiyetim 
yok. Bu da bir nevi akıl ve bilgi 
değil mi! Eh, izin verin de be
nim bu kadarcık akıl ve bilgim 
olsun. 

Ben dedim ki, belli baslı şart
lar altmda garp hareketi müs
tesna, Balkanlardan başka her 
istikamet çıkmaz sokaktır. 
Hanı, gayesine ulaşmak i~in 
Balkanlardan g~meğe malı -
kômdur. 

i te, Balkan caddelerini bu 
n1uazzam geçit için ha.zırh) an 
hazırlıyana ... Şimalden cenu -
ha, cenuptan şimale ve garptcn 
şarka doğru, üç cereyan üzerin
de her grup, ordusunun ayak -
}arına atacağı ipek halılara ka
dar bütün mevcudünii yollara 
sermiştir. 
Lafıma iyi dikat buyurun! 
Ya şimalden cenuba, ya garp

ten şarka, yahut .. , ve yahut 
cenuptan şimale doğru bir ha
reket, Balkanlar sahasında bü
vük aksiyonu açacak ve harbin 
en kat'i neticeli cephelerinden 
birini kuracaktır. 

Dakikalar, saatler ve aünle
rin hududu içinde, sizi &iiriiş -
mefe davet ediyorum. 
NECİP FAZIL KISAKÜREK 
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Al\IERİKANIN 

YAl'TICI İŞ 

Ne zaman Avrupada yeni bir 
hadise o:uhur etse, Birleşik Ame
rika devleti de derhal .sesini çı
ka,;r .. Bu sefer de, muharip taraf
ların açık şehirleri ve sivil halkı 
bombardıman etmemesini istedi 
Fakat, dinliyen kim?. Almanlar, 
böyle sözden anlıyorlar mı?. • 

Amerika kah tavsiyelerile, kah 
tı>klifleri, kah tavassutlarile garip 
bir hal alıyor. Ayol, söz dinliyen 
yok, tir an evvel müttefiklerin 
cephesinde yeralmağ;ı bakı. 

DÖ?\YANIN EN 

KÖÇÖK KİTABI 

Dünyanın en küçük- kitaoı, ge
çenlerde, Yugıoslavyada neşredil
miş .. Fakat, bu kitabın ne kadar 
küçücük birşey olduğunu tahmin 
ve tasavvur edemezsiniz .. Kaç sa
hife diyeceksiniz?. Hayır.. Kaç 
satır, deyiniz .. Hayır .. O da çok.. 
Kaç kelime diye sorun .. 

Evet, bu kitap, yalnız bir tek ke
limeden ibaret imiş .. 
Kitabın ismi şu; cDünyayı kim 

idare ediyor? .• 
Kitabın mündericatı olan tek 

kelıme de şu: Para .. 
Bu kitabı bilmiycn, dünvada 

kimse varını?. 

YENİ ÇEKİLECEK 

PİYANGOYA DAİR 

Şu 19 mayıs gençlik ve spor bay
ramında çekilecek piyango, bana 
parlak geliyor. Piyango bileti al
mak itiyadını olmadığı halde, bu 
st:Jfer. iki lirayı kıyıp bir adet ala
cağım. İki liraya bir bilet alacak
sınız. 50 bin lira çıkacak .. İsabet 
nis betleri de zengin.. Hem öyle 
50 ')in lira ki, onda bir filan de-

değil. .. Tamam 50 bin adet liravi 
Türki! 

Fakat. bu para bana çıkarsa. siz
lere acırnn aziz okuucular ... Çün
kü. beni bir daha bu sütunlarda 
göremezsiniz .. Ne .işim. var.u 

LÜKS OTELDE 

YASIY AN ADAr,. 

Geçenlerde, Avrupımm-
mış zengin ve kibarlarından bir 
ihtiyar hovarda, 73 yaşında ölmüş!. 
Bu adama, Moda Kralı diyorlar -
mL~!. 

Bütün hayatında, hiçbir hususi 
ev. bark sahibi olmamıs .. Ömrü -
nü, hep otellerde geçirirmiş!. Hem 
de en lüks ve pahalı otellerde ... 

Garip bir hayat yaşamış, de -
mek.. Ben, hayatını daima lüks 
otelde geçirdiği halde, her gün ö
nüne sürülen fahiş hesap pusııla
larınıı. bakıp, nasıl sinirlenmedi
ğine ve nasıl kalb ağrısına uğrayıp 
erkenden ölmediğine şaşıyorum. 

Bizde, lüks otel, bu, demek de
ğil midir?. 

ON BEŞ SENE 

BEKLE~IEK LAzIM 

Ben, :;u mahut ce.rideye ctarihi 
gazete. ismini takdığıma, meğer, 
ne kadar isabet etmişim. Gecen 
gün baktım, Afrodit romanı me
selesine dair bir yazı neşrediyor. 
Hem de ehemmiyetine binaen (!) 
başmakale ... 

Bu gazetenin henüz intişare baş
lamad_ığı zamanlarda geçmiş ve o 
zevatın içinde bir •dağı derun• 
olmuş ne kadar hadise varsa, bü
tün bunlar için, hep birer başma
kale yazılacaksa, hesap tamam!. 

Demek ki, bu ceride, bugünkü 
meselelerin mütalea ve tetkikine, 
daha on bes sene sonra gelebile
cek!. 

AB'.\IET RAUF 

·s yy r 
satıcılar 

-s Ü 
adı 

ar 
o 

Belediye reisliği pişmiş f nıar planında Çamlıca· 
köfte, balık ve cıger nrn ihmaline ve diğer 
satanlar için kayıtlar yerlere ş- hir meclisi 

koydu encümenleri itiraz etti 
Şehrimizin bazı semtlerinde ve 

ezcümle Balıkpazarı ile dii!er bazı 
pazar yerlerinde seyyar surette 
pimıis et, köfte, balık veyahut ci
fr,er satı imasını belediye reisliği 
takvit etmiştir. 

Yeni karara göre hiçbir sokak, 
meydan veya arsada bu kabil gı
da maddeleri pişirilemiyecektir. 
Bunları seyyar satanlar kapalı 

yerlerde pişirecekler cam vevahut 
mika ile kaplı hususi kaplar teda
rik edeceklerdir. Başka hiçbir kap 

kullanması vasaktır. Pişmiş et, köf· 
te, balık ve ciğerler muhakka' te
miz ambalaj kağıdına sarılacak -
]ardır. 

Kullanılmıs ambalaj kağıdı isti
mali de memnudur. 

IKüÇüK HABERLERi 
*Altın fiatı dw;, 20 lira, 40 ku

ruşa çıkmıştır. 

* Cumartesi günü Çarş.kapıda 
kadın yüzünden Haydar isimli bir 
genci öldüren ve ağabeyisi elbise
ci Gafuvu da ağırca yarılan katil 
Şükrü iyileştiğinden Cerrahpaşa 
hastanesinden çıkarılıp dün sorgu 
hakimliğince tevkif olunmuştLr. 

* İngiltereden geniş miktarda 
yumurta talepleri yapıldığından 
dün bir vapur yumurta gön;;eril -
mı<tir. Yugoslavyadan da 100 bin 
kilo yumurta talaşı getirilm~tir. 

* Etibank piyasaya çubuk ve 
levha halinde yerli bakır çıkarıp 
bunları mutavassıta lüzum kal
madan asgari fiatla satacaktır. 

* Muallim ve n;"Uharrir Refik 
Ahmet Sevengil tarafından bu 
a~am saat 20,30 da Eminönü Halk 
evinde cTanzimat ve tiyatro. mev
zulu bir konfc.rans verilecektinr. 

Şehircilik mütehassısı M. Prost 
tarafından hazırlanıp şehir mec
lisine verilen Üsküdar ve Kadıköy 
semtlerine ait nazım plan mecli
sin mülkiye ve nafıa encümenleri 
tarafından tetkik olunmuştur. Bu 
encümenler: planın bazı yerlerin
de tadilat yapılmasını zaruri gör
mü~lerdir. 

Ezcümle encümenlerin müşte
rek mazbatasında şöyle denilmek
tedir: 

•Camlıca tepeleri ~ibi tabiatin 
bunca zc-nırinliklerini ca.mi ola -
rak dünvaca büyük rağbetler gö
ren bir kısmın, imar hududuna 
dahil edilmemiş olmasını encüme
nimiz bir noksan telakki etmek -
tedir. Binaenale"h buraları da 
sür'atle etüt edilmelidir. 
Havdar~asa lisesi önünden ge

çen cadde ile baytar mektebinin 
ve nümune hastanesinin arkasın
dan İbrahimağa caddesine kadar 
aeılacak olan veni bir yol arasın
daki milli emliike ait arazi mın
takasının evler inşası suretile is
kana tahsis olunması da muvafık 
değildir. 

Bu sahanın, hastanenin geniş -
letilmcsi için muhafazası daha uy
gundur. 

Sahil yolu, tayyare meydanı gi
bi mecburi ··erlerin tayininde a
mil olacak ve başka değişiklikleri 
de icabettirecek olan yeni liman 
mevkiinin de tayin ve tesbit olun
ması icin hükilmet makamları 
nezdinde teınıennilerde bulunul -
ması icabetmektedir .. 

Şehir meclisi heyeti umumiyesi 
varın haritalar üzerinde tetlcikat 
yapmak suretile imar projesini ve 
encümenin bu itirazlarını tetkik 
edecektir. 

-00!>---

Köylerin haritası 

Ankara cinayetinin şehrimizdeki 
karanlık safhaları aydınlanıyor 

* Fikret isimli 15 yaşında bir 
talebeye kitao satmak bahanesile 
komünistlik propagandasında bu
lunmaktan maznun, Ankara cad
desinde eski cKıvılcım. kütüpha· 
nesi sahibi doktor Hikmet Kıvılcı
mın annesi bayan Münevver Kı -
vılcımın ve Fikretin muhakeme
lerine dün asliye 8 inci cezada 
baslanılmış ve muhakeme safaha
tının gizli olarak devam etmesi 
kararlaştırılmıştır. 

Dahiliye Vekiıleti tekmil vila -
yetlerimizin kaza, nahive, köy, 
çifflik, yol, yayla, demiryolu, şo
se yolu, adi ve araba ollarını gös
terir birer haritalarının acele 
vaptırılarak ıtöndcrilmesini dün 
bir tebliğle vilayetlerden istemiş
tir. 

Kendisini terkeden eski sevgi
lisi doktor Kilisli Mehmet Aliyi 
Ankarada tabanca ile öldüren e
be Naciyenin temyizen muhake -
mcsine dün a~am Ankara ağırce
zasında başlanılını.ştır. 

Mahkeme dün ebe Naciyeden 
tekrar uzun uzadıya izahat almış, 
tabancayı nereden tedarik etti -
ğini, nerelerde kullandığını sor
muştur. Müddeiumumi Zihni de, 
bu sırada birQOk sualler sormuş
tur. Ebe Naciyenin ve Mehmet A
linin Kadmhanda nerede ikamet 
ettikleri, kimlerle görüştükleri, 

nişanlandıklarından kimsenin ha
beri olup olmadığını sormuştur. 
Neticede iddia makamı, Haseki 
hastanesinde doktor Ali Şükrü -
nün ve şehadetten çekinmediği 
takdirde maznunun ablası Hayri
yenin maznunla maktul aras_mda 
geren ve katle müntehi olan safa
hatı hayat hakkında bilgilerinin 
şahit sıfatile tesçili için İstanbul 
aı'ırceza mahkemesine talimat ya
zılmasına, emanet dairesinde 

Yazan:-lskender F. SERTELLİ 

Netahat güldü: 
- Hakkınız var. Hemen ~e baş

lıyalım. Almanyada çok sıkıldı -
ğımdan mıdır, neden, bilmiyorum. 
1çim daralıveriyor. Bir mevzula 
ve bir işle uzun müddet meşgul 
olamıvorum. 

Şekip, N ebahate poz verdi: 
- Biraz tebessüm eder misiniz? 
- Gülmesem daha iyi olmaz mı? 
- Zevki selimime itimat ediniz. 

daha çok güzelleşiyorsunuz!. 
- Pekala. Zevklerinize güve

niyorum .. 
Hafifçe gülümsedi. 
$ekip P<>rtre için herşeyi ha -

zır lamıı;tı. 

Sehpanın önüne gecti... İlkönce 
kc:-nür kalemle portresinin ana 
hatlarını çizdi. 
Şekip cidden mahir ve zevki se

lı ıne güvenilir bir san'atkiırdı. 
Alelacele çizdigi bu kara kalem 

pı tre taslağı bile bir şahser dene
cek' kadar canlıdı. Nebahat çizgi-
lere şö"le bir göz attı: · 

_ Sizi tebrik ederim, $ekip 
Be • Beş on dakika içinde çizdi
ı:ınız şu portreyi bile bir san'at e
ı;crı oıarıık, bu halde odama asa -
hı ırt?:: Bu nckadar bana benze-

:-, ~!.. ., 
- Bu çızgilcr, yapacagun Por

trLnı.:ı temelini teşkil ediyor, N .... 
t:ıahat hanımefendi! Renkleri bu 

maktule ait banka cüzdanının cel
bine ve ebenin İstanbulda Kara
köyde yazıhanesi olan komisyon-
cu ağabeyisi İhsanla, diğer ağa
beyisinin ve n~anlarının huzur
larında yapıldığı söylendiği Fah
rive ve Muazzezle annelerinin ve 
Aliyenin ve ebenin Kadmranda 
hasbelvazife bulunduğu sırada 
kaymakam ve malmüdürü olan 
Kemal ve Saitle muallime Nihalin 
ve doktor Mehmet Alinin ihtısas 
yaptığı hastane telefon santral 
memurunun ve katlin ikaı tari -
hinde Kiliste hukuk hakimliği ya
pan zatın sarih hüviyet ve adres
lerinin tahkik ve mahkemeye iş
arı için müddeiumumiliğe müzek
kereler yazılmasını ve adreslerinin 
tesbiti halinde şahit sıfatile celb
lerini ve maktulün eşyası meya -
nında bulunan ve maznunla mak
tul arasında cereyan eden muba
berata ait vesikaların tetkikine ve 
Bitlisin bir nahiyesinde müdür 
olan Naciyenin eski kocası Talat
tan bazı izahat alınmasını ve ara-
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çizgiler üzerinde işliyeceğim. Bir 
kaç gün sonra, portrenizi daha 
canlı ve manalı göreceksiniz. 

- Yarın tekrar gelecek miyim? 
- Evet. Yarın ve öbür gün ayni 

saatte tekrar teşrif ederseniz .. 
Müsterilerini sallı yan tem bel diş
çiler vaziyetine düşmekten kur 
tulurııım. 

- İki gün sonra? .. 
- Bir hafta kadar gün aşırı. 
- Yani on ı:ün sonra portrem 

bitm~ olacak, öyle mi? 
- Evet. Nihayet on iki gün son

ra, portrenizi teslim etımeğe ça -
lıszıca}!ım. 

ŞC'~ıp, sırtındaki beyaz görnle
ğile N c ~a 1ate o kadar şirin ve sı
cak güı O.rımüştü ki.. Artık resim 
iı;i bitmı,<i, Şekip dolaptan bir şi
şe ile ıki kadeh çıkararak: 

- B" ·r likör içelim mi, hanı
mefendı '? 

Dive sordu. Nebahat reddet -
medi: 

- Tesekkür ederim .. Zahmet o
lacak. 

- &tağfurullah. Size lıi=ıet 
etmekten zevk duyarıan, hanıme
fendi! Almanyadan iyi ki geldi -
niz .. Vallahi, 'köyde gözlerimiz gü
zel gönneğe hasret çekiyordu.. 

Kadehleri doldurdu .. 
Ve N ebahate uzattı: 

* 19 mayıs pazar günü kıymetli 
muharrir Ahmet Ağaoğlunun ö
lümünün yıldönümüdür. Bu mü
nasebetle sabahleyin saat 10 da 
N~antaşındaki makberesi ziyaret 
olunacaktır. 

* Esk~ehrin Mihalıççık kaza
sının bir köyünde çirkin bir teca
vüz olmuş, 6 yaşında jale isminde 
bir kız hayvan otlatırken 16 ya -
şJJda birinin tecavüzüne maruz 
kalıp ölmüştür. Sefil mütecaviz 
yakalanmıştır. 

larındaki boşanma davasına ait 
dosyanın celbi için müddeiumumi
liğe tezkere yazılmasını istemiş

tir. Heet müzakereden sonra bu 
talepleri kabulle, muhakemenin 
devamını Iıaziranın 8 inci gününe 
bırakmıştır. 

- Şerefinize ... 
Nebahat likör kadehini eline a

lırken, Şekip, genç kızın gözleri
nin içine öyle ateşli bir bakışla 
baktı ki .. Nebahat adeta muvaze
nesini kaybetmiş gibi, birdem:ııre 
titremişti. 

- Teşekkür ederim .• 
Dedi ve içti. 
Sekip: 
- Portakal likörü, en çok sev

digim likörlerden biridir. Bilmem, 
siz hoşlanır mısınız? 

- Kompostosunu çok yemiştim. 
Fakat, portakal lıkörünü ilk defa 
iciyorum. Cidden nefis .. 

- Almanyada likör içmezler 
'? mı. 

- Belki içen çoktur. Fakat, biz 
tahsilden göz açıp da etrafımız -
da kimlerin ne içtiğini tetkik fır
satını bulamadık. 

- Biraya çc.k düşkündürler sa
nırım. Bol bol bira içmişsinizdir 
Almanyada! 

- Bilakis. Ayda bir kere .. An
nemden para geldiği zaman, pan
siyon haricinde "ani lokantada ye
mek yediğim zaman bir iki bar -
dak bira içerdim. İşte o kadar ... 

Şekio, eline geçen bu temiz yü
re)tli kızı kaçırmak istemivordu. 
Konuştukça ona karşı derin bir 
incizap duyuyor ve yanından ay
rılmak ister iyordu. Yeni başla -
dıgı nortrevi on on L<i gün içinde 
bitirip teı;lim edeceğini söyle -
mişti. Fakat, ke.'ike bu kadar kısa 
zamanda yapacağına dair söz ver
meseydi .. KeŞke müşterisini sal -

İyi et seçilePlİyor mu? 
Bir kasap bize dert yandı. Söy

lediği şeyler, halkın da ~-enfaatini 
aliikadar ediyor. Onun ıçın yazıyo
ruz: 

- Mezbahadan et almak için, 
her sabah saatlerce bekliyoruz. 
Saat dıokuzda gidiyoruz. Saat on 
dörde kadar bekliyoroo. Kapıda 
yüzlerce esnaf bekliyor. Sonra, 
hep birlikte içeri girilince. bu ka
dar kalabalık arasında, insan ne 
ivi et seçebiliyor, ne de pazarlık 
edebiliyor. Bundan, müşterileri -
miz de. zarar ~rmez mi?. 

Bu mevzu üzerinde, aliikadar -
!arın nazarı dikatini çekeriz. 

BÖRHAN CEVAT 

lıyan dişı:i)er gibi, o da, Nebaha
ti - git gel - siyaseti ile oyalaya
bilseydi. 

$ekip kararsızlık içinde boca
larlken, Nebahat birdenbire aya
/ta kalktı: 

- Bana müsaade Sekip Bey! 
Yarın yine bu saatte ı:elirim. 

Sekio, Nebahatin boynuna sa -
rılmamak için kendini güç tutu -
yordu .. Genç kızın billur gibi şef
faf ve nermin elini öptü .. Ve titrek 
bir sesle cevap verdi: 

- Güle güle Nebahat Hanırne
f ·ndi. Yarın yine bu saatte ... 

Altıncı talip .. 
Bu, bir tesadüf oldu. 
Neriman Hanım, Fenerbahçeyi 

küçüklüğündenberi eok severdi. 
Taksimden Gözteoeye gelir gel -
mez bacaeında.ki a&ılar geçmiş, 
kızile gezip dolaşmağa başlamıştı. 

o gün, Neriman hanım, kızı Ne
bahatle birlikte Fenerbahçede o
turuyordu. Deniz çok güzel, hava 
oldukca sıcaktı. 

Neriman Hanım, kızına sordu: 
_ Sen de sever misin burasını, 

Nebahat? 
- Çok severim. anne! Ben za -

ten tabii <'üzelliklerin meftunu -
yum. Medenivctin vücude getir -
dıği giizelliklcr nckadar göz ka
ıma tırsa da, ruhu tatmin etmi -
yor. 

(Devamı ı•ar) 

~, Lokant ve.,~~ 
aşçılar 

Yeni zabıtai belediye 
talimatnamesine bun
lar için konan hükümler 

Göze çarpan üç n 
•••. sif 

Yazan: ALİ KEll'.,..... k' Harpten sonra 
25 yıl evvelki büyük dünya 

harti bittiği zaman, cihan askeri 
akademileri, bunaltıcı bir dersten 
başlarını kaldırmışlardı. 1914 harbi 
birQOk askeri kıymetleri sıfıra dü
şürdü, yeniden birçok aserki kıy
metler ortaya attı. Sevkulceyş, ta
biye, silah fenni herşey değişti. 

Yeni zabıtai belew1e taliımat -
namesine lokantalar, ahçılar, ke
barıeılar ve işken.oeciler hakıkın
da bazı yeni ka·ııtlar konmuştur: 

Buııünkü büyük harp, 1918 de 
biten facianın derslerinden alı -
nan neticelerin ölçülerile idaı·e 
ediliyor. 

Fakat. geçen bu 25 sene, muh
telif silahların teknik ve istimal 
şartlarında o kadar başdöndürücü 
bir tekamül hediye etti ki, yeni 
buluşların hakiki tecrübeleri, an
cak, bu yeni başlıyan hailevi fır
satta yapılacaktır. 

Ezcümle yemek pişirme, yeme 
ve yıkama yPrleri bir<ıirlerinden 
bölmelerle ayrılacak ve bulaşık 
yıkanan yerlerin zeınıini, zeminden 
itibaren ı.:; metre yü.ksekliğe ka
dar duva.<ları mermer, fayans, ka
rosimen veya mozayik döşeli ola
caktır. 

1939 harbi, yine muazzam bir 
ders hamulcsi halinde, askeri a
kademilerin geniş ve uzun masa
ları üstünde, yıllarca merak ve 
heyecanla tetkik edilecektir. 
Başlıyan harbin bitmesi, o ka

dar muazzam değişikliklerin ka
rar günü olacak ki, blll(ünkü ordu 
teşkilatı. silahlar, 1918 sonrasm
dan daha cezri bir ta,,-fiye ve ısla
hata uğrıyacak. 

Bana öyle gelir ki, müstakbel 
orduların esas muharip sınıfı ha -
vacılık olı.cak, bütün diğer s.nıf
lar, yardımcı menzilesine inecek
tir. 

Bir gün, insanlar, Marn meyda
nında cansiperane döğüşen piya
delerden daha rahat, daha yaman, 
daha kalabalık kütleler halinde 
havalarda döğüşeceklerdir. 

REŞAT FEYZİ 

••••••••••••••••••••••••••• 
inhisarlar bayiliği 
Tütün, müskirat ve barut sat -

mak için bayilere verilen ruhsa -
tiy<>lcrin müddeti ayın 31 inci gü
nü aksamı bitecektir. İnh"ar!ar 
şubckri yarından itibaren yeni 
yıl icin bayilik ruhsatnamesi ver
meğe başlıvacaklardır. 

-000-"-

Mezarlıktan geçen yol 
Karacahmet mezarlığı içinden 

gecen volun 'kaldırılması karar -
laştırılmıştır. l 
Diğer taraftan bu civaroaki 

Rum ve Ermeni mezarlıklarının ve 
tevessü etmekte olan diğer mezar
lıkların genişlemelerinin de ön -
lemnesi takarrür etmiştir. 

---0---

Zelzele felaketzedeleri 
Bir taksit bedelini vererek ta -

tim için askere alındıkları halde 
zelzele felaketinden dolayı 2 inci 
taksit bedelini veremiyecek dere
cede zarara uğradıkları mahalli 
idare heyetlerince tasdik olunan
ların 2 inci taksit bedellerinin af 
olunması kararlaştırılmuıtır. 

Bu maksatla Milli Müdafaa Ve
kaletince bir kanun liıilıası hazır
lanmıştır. 

Buzlu su: 30 para 
Yaz münasebetile şehrimizin 

her semtinde badema buzsuz 
memba sularının bardağının 20 
paraya, buzlu memba sularının da 
azami 30 paraya satılabileceği Be
lediyece kararlaştırılmıştır. Tek
mil subclere yakında bu hususta 
tebli~at yapılacaktır. . 

Tebligattan sonra ·barda_ğı 1 ku
rusa su satanlar cezalımdırılacaık
lardır. 

Tekmil yemek salonlarının ze
minleri mermer, fayans, karosi -
men, mozayik, parke veyaut mu
saınba döşeli olacaktır. Tahta ze
minli lokanta ve ahçı düklkiınla -
nna müsaade olunmıyacaktır. 
Her lokantada şehir suvu ve şehir 

suyu mevcut olmıyan yerlerde de 
temiz sularla dolu madeni ve ka
palı depolara baglı akar su terti -
batı bulunacaktır. 

Bu dükkanların sokak cephele
rindeki camekanlarda gıda mad -
deleri teşhirinin menolunması 
hakkındaki madde şehir mecli -
since dün kabul olunmamıştır . 
Sofralarda açık tuzluk bulun -
mıvacaktır. Dükkanların hiç bi
rinde ke<li ve köpek beslenmiye
cek ve bulunmıyacakttır. 

Halaların bulasık yıkama ve 
yemek ~ erlerile hiçbir alakası ol
mııracaktır. 

---000---

Kız san'at enstitüle
rinde imtihan 

Şeh,rimizdcki tekmil kız san'.at 
enstitüleri ile kız meslek muallim 
mekteplerinde yarından itibaren 
dersler kesilecektir. Bu mektep -
!erde imtıhanlara 20 mayısta baş
lanılacak ve bir ayda bitirilecek
tir. 

20 haziran akşamı muallimler 
mcclısi toplanıp - imtihaJ?o netice
leine ·'irc - Ankaradaki Ismetpa
oa kız enstitüsüne leyli meccani 
gidecek talebeleri intihap edecek
lerdir. 

---<>--

Darülaceze yolunda 
bir çocuk cesedi 

Dün sabah Darülaceze yolunda 
kundaklanmış ve henüz 10 gün 
evvel do(!muş bir erkek çocuk ce
sedi bulunmuştur. 

Bedbaht yavrunun göğsüne iliş
tirilmiş bir mektupta ana ve ba
basının isliım oldukları, zaruret 
yüzünden bıraktıkları ve 6 y;.l 
sonra Darülacezeden gelip ala -
cıldarı yazılmıştır. 

Fakat zavallı çocuk kimse gör
meden uzun müddet ayazda kaldı
ğından ölmüştür. 

·-0--

yarı yarıya tenzilatlı 
vapur seferleri 

Adalara ve Anadolu yakasına 
sayfiyeye gidecekler için 2_5 m'.1 -
yıstan itibaren haftada 4 gun. yuz· 
de 50 tenzilatlı göç seferlerı ya
pılması kararlaştırılmıştır. Bu va
purlar s~at 11,30 da Köprüden kal· 
kacak ve Modaya da uğrıyacak -
!ardır. 
Yarın sabahtan itibaren tatbik 

olunmasına başlanılacak yeni ilk
bahar tarifcsile de pazar sabahla
rı saat 7 buçukta Köprüden Ada
lara ve 8.15 de de Anadolu yaka· 
sına yüzde 50 tenzilatlı gezinti se
ferleri ihd~s olunmuştur. 

._ __ A_v_ru_p_a_H_a_r_bi_n_in_Y_e_n_i _M_es_e_ı_eı_e __ ,; __ ,, 

Harp bu sene bitecek mi? 
Almanyanın 938 denberi tuttuğu 1 

yol komşularının endişesini git .. 
gide arttırmış oldu. ö.vle ki Çe· 
koslovakyayı malum şekilde ele 
geçirdikten sonra Almanlar uzuk 
yakın bütün komşuların her ihti
male karşı müdafaa hazırlıklarını 
arttırdıklarını gördü. D:ıhası va" . 
Almanyaya muhtaç olduğu bir
çok mevaddı ipt,idaiyeyi satan bu 
komşular artık ihtiyatlı davrana
rak ona verdiklerini azaltnıağa 
başladılar. Eğer Almanlar etrafı 
kuşkulandırmasaydılar geçen za
mandan istifade ile daha çok me· 
vaddı iptidaiye getirtip b:riktire
bileceklerdi. Ilarp çıktı cıkalı ise 
Almanyanın tuttuğu yol bu kom
şuları tazyik ederek ellerindon 
mümkiin olduğu kadar fazla mc
vaddı iptidaiye alabilmektir. Me· 
selii,,llomanya llelrollerinin müm
kiin olsa hepsini almak ister. Fa
kat bu olamıyor. Harbin basladığı 
eylül 939 dan bu senenin subatma 
kadar Roınanyan1n harice 1 m;I
yon 700 bin ton petrol yolladığı 
anlaşılmıştır. Bunun 425 tonu İn
giltereye gitmiştir. Bu altı ay zar
fında daha başka memleketler de 
su sırn ile almışlardır: 
ı80 bin Fransaya, 260 bin İtalya· 
ya, 519 bin Macaristan, Yugoslav-

ya gibi rakın ve uzak diğer mem
leketlere yollanmıştır. 6 ayda Af. 
manyaya gönderilen 385 bin ton· 
dur. Halbuki daha evvel Bükre~ 
ile Berlin arasındaki anlaşmıya 
göre Romanyadan Almanyaya .ıy
da 130 bin ton gönderilecekti. 

Demek ki bu maksat basıl ol
mamış. Fakat merak edilen bir 
nokta vardır. Acaba Almanyanın 
biriktirmiş olarak bugün ne ka
dar petrolü var?. Buna dair yürü
tülen tahminler muhtelif. Lakin 
daha merak edilecek cihet Alman 
efkarı umıımiyesının bugünkii 
harbi nasıl karşılamakta olduğu
dur. Bitaraf memleketler matbu
atının muhabirleri tarafından bu
na dair verilen malümat, bildiri
len intıbalar yok değildir. 

Bunlardan çıkan bir netice var 
ki o da Almanların bu sene mut
la]>a bu harbi kendi lehlerine bi
tirmiş olmayı istemeleridir. 939 -
940 kışı şiddetli olmuştur. Alman
lar bir kuıı daha harple geçirme
nin ıztıraplı olacağını düşünü -
yorlar. Harbin devamı için elzem 
olan maddelerisı birçoğu hariçten 
alınmak zarureti kendini hisset
tirmektedir. 

•• 

·ı 

Günün mevzuıı garııtc U 
tir. 939 harbinin dokUZ ~.'ıa 
ii.ç safhası görüldü: Leh~( 
landiya ve Norveç. Her Si 
öğrenilen çok şey oldu. 
dii.ncii. safhaya girildı. Bdui 

e . 
cephesinde cereyan . ıi~ 
harpte hava kuvvetlen' 1 
bir amil olduğu ve Ahn::;.i 
nu nasıl kullandığı e1'.. ·ıd 
tan muharebesinde görU lı 

.. 1 .. d" ·t'n -ulıa tor u ıger vesaı ı .'" örU 
şartlan altında n.: .ışJa 
miyeceği Finlandıy. d 
edildi. N OTVeç lıarekdtı , 

. . h . tı'ni bır 
vetının e emm.ıye ·a 
ha isbat ettiği gibi ha",ae 
!erinden istifade balısll • 
den yeniye bazı şeY.lef 05~ 
giliz askeri mııte ~ue 
bunda bilhassa ehe1flf1l- · U 
len cihet Almanların 1~1 
asker nakledişleir 0L11;Jf 
yare ile hafif tan~ ® ıaY. 
rii.be edilmiştir. Lakıll ·-

~ırııı 
yiyecek ve sair ıeva-. . q 
ve havadan atılması wek 
miştir artık. Norveç a,J 
man!ann hava vesait• 

ka 
deyi azami dereceye çı kla 
var kuvvetlerile çalıştı 
termiştir. JJı 

Harp çıktığı zaına\aı 
dıman tayarelcrinin ~ ~ 
arruz edivereceklerı ·: 

1 
f, 

ti. Bu olmadı. Fakat_ ıııa 
!arın böyle mühim. uır d' 
itini kullanmıyacaklarıµliY 
ğildi. Almanların şııı Li 
garp cephesinde şidd."~ı 
arruzlanna geçm.emı;; ııa 
dan ileri gelmiştir: fa~r 
nilen vasıta harpte 111 ~ 
/im,. olarak sayılmaııı~eııl 
cak kara kuvvetlerıle 1 
rek müşterek surette ça 
zaman 11dlhim rolü oyııır 

Ikinci nokta Almaıııa · 
şiddetli hareketlere git cıl' 
man düşüp parçalaııaC :et 
relerini hiç dW;ünııııY' Si' 
Zayiat ve zi.~an ne olu' 
hiçe sayılacaktır. 

1
-

J ı' Üçüncü. nokta da •u .' ~~ 
!ar kendilerini kuvvet" .. 

nı;i'" 
maz daima taarruza • ~ 
Onların aslceri ve. siY~, 
dii.nııaya bu kanatı ve 
man beklemeği sev111eZ;~ 
Şu halde 939 harbinııı d~ 
cü safhasına şu bakıfll ı)i 

mak mümkün: Beklefll.~e~ 
yenler bir tarafta, bC~i~ 
sabır ve metanete 1ll ~ı 
beklemek 4ine gelenler 
rafta. 

Deniz yolları " 
ratifi dava ' 

·iı 
Denizyolları koopera~j; 

!arından bazı zevatuı 0<' 
ait yolsuz sariiyattaP 
liyeve verildikleri yaJ-I 6 

Mezkur kooµeratifter 6 
bir mektupta bu zevat 3~ 
cezai takibat yapılmarT' ı 
j!u, ticaret mahkemesı ıl 
bir tazminat davası ~~il 
rilmekte ve yanlıstela ~ 
dan kalmamak üz~re ol 
bu sekilde tasrihi rıca 
dır. 

İş bankası uırı0l 
dürü busabah 

. . n·o 
Cemıyeti Akvatn 11 · . 

' t 
içtimalarına memleke 

na iştirak eden İş -'" 
"d" .. S l•'- ttı'n Çıv-mu uru a c1.ua : rfl · 

bahki ekspresle şehr' 

_m_üş_t_ür_·----~ 
ı----~ 

Birimizin osr 
Hepimizin D~ 

ı "t' Fenerde e e ı 
bir cadde 

otıır 
Haliç Fenerinde ı 

teaddit okuyucu!~ tl' 
dığımız mektupla ,e 
nerinin en işlek "~' c 
yeri olan •Yıldır 1<trı> 
si> nde tek bir e~e ~ı ıı 
basının bulunma ı. 
!erek deniyor ki: ctrııi ~ 

,_ Akşamları 11er 
dıktan sonra zu\m~rıı!<:il' 
deden gecmek ;ııir_ 
Tekmil ıkaranlık ş sı ı 
!arının aydınlatılrtı~dJ! 
ie hazırladığını ya rııiı 

. a\·ını lediye reıs mu ıJl1 c· 
fi Aksoyun, Yıldırorl,ııl 
de biran e"':'el k;f criı·' 
!armasını rıca 



" . Amerika gayet ihtiyatlı hareket ediyor 
~ıngton 14 (A.A.) - Ameri- denin Japonyaya bu ,gayri ıınu.ha - dan bu teklifin kabulünde şu mah
kıtaraflığının yerine bir A • ripliP,i kendi emellerine ;göre tef - zurlar vardır: 

lrııean ~ayri muhariplik statüsü sir ederek Felemenk Hindistanını 1 - HuıkuJrucl.üvel kaidelerinde 
atı edihnesi hakkında Cantilo tehdit etmesi için bir fırsat ver _ gayri muhariplik statüsü derp:is 
ı;,_ll<ian yapılan teklif diplo - · · hfill . ..J c t·ı edi1ıınemiştir. 
'<;( ın.ahfellerde ihtry' atla mun" a- :rnesı. aynı ma eıue an ı o ta-
,..1ııedılınektedı'r. rafından yapılan teklifin Aımeri _ 2- Bu yeni kaidenin Amerika 
" 1.n..._ da tarafından kaıbulü, Amerikan bi -
ıı-.. '".rn atı"k mahfillerde endi"'e- kan milletleri arasın derhal mü- af b ...ıı,. ed :"" ~ tar kanunile ' ir tezat te~il e-'ctp ?lan noktalar şunlardır : zakere edileceği zannedilmemek· bilir. Bu kanunda tadilat yapıl -
2 nfıratçıların itirazı. tedir. ırnası ise Amerikan efkarı umumi-
~ Aı:ıerikan yarım küresinde Diplorrtatik ~ahfillerde hasıl o- yesile kongrenin arzusUJla ıba,ğlı-

edıleeek olan bu yeni aki- lan kanaate gore kanuni bakıım - dır. 

Alman İsviçre hududu da kapatıldı 
loııc1r • h<t a 14 'Hususı) Buraya _ge- Basel şehrindeki beynelmilel hudut şehirlerindeki bütün tlCa • 

berlere ~re, Alınan - İsviç- tedivat bankası bütün para "e ev- than · 1 d · ildud k lm d . • . re e ve müessese er e ıç şe-
llıij u a~atı ış ve emıryo- rakını J,!erilere ü•-ıımıştır. Alman hirlere uzaklasmaktadır. 

llakalesı durmustur. 

liolanda hükumeti başka bir yere nakledildi 
~terdam 14 (AA.) - Holan- [ serbest ~areket edebilmek için 1 ğunu b.Jdirmistir. 
il<l}'osu, hüıkumetin tamamile J başka bır yere nakledilmiş oldu-

t bin uzak şarka da sirayeti muhtemel görülüyor 
~a~is 14 ( ) · A • lınak · -lesi A.A. - Eksel~ior ga~ 1 sıne maııı o Japonyanm elin- cek ve yahut Malezyada müdaha· 
'J~ıı ~azıyor: dedir. Holanda, halihazırda Frau- lede bulunacak olursa müttefik -
~da~~Ya. her şeyden ~vvel Av- sa ve İngilteren!n müttefikidir. ler de müdahalede bulunmak hak-
tijı. ı nızaın uzak sarka ve ş t ·a on a .. fik · 

1( Okyanosa sirayet etmesin- aye J P. Y ~utte lenn Ho· kını kazanmış olacaklardır. Bu 
th· korkmaktadır. Maaınafih landaya aıt Antıl adalarına asker takdirde japonya ihtilafa sürük -

~Ü;t:f iki;;i~tmA~~rik·:;;uu ;';;;ri; ~itiği·;:;yareler 
tl'ııf;or~ 14 (A.A.)-: ~~vyor~ ~in 140. t~yyarede~ ibaret oldu - kaya sipariş edilen tayyare mik • 

.,. :r~ıbune gazetesı, ılan edı- gun~. bıl~ırmektcdır. tarı bu suretle 3600 e baliğ olmak-
·'llı lngiliz - Fransız siparişi- Muttefıkler tarafından Aıneri- tadır. 

v~nıerika da 500 milyon dolarlık harp tahsisatı 
h~ıng-ton 14 (A.A.) - Reisi - ile müşavirleri arasında yapıla -

l' ltuzvelt, bu hafta kongre - cak bir ,görüşmeyi müteakıp tes-

ı ~Üli müdafaa için yeni tah- bit edileceğini beyan etm>ctir. it . "V 

~s ı.:rnek tasavvurundadır. Re- Tahmin edildiiiine [.!Öre Ruzvelt 
~ hurun katibi Slephen Car- tarafından istenecek veni tahsi • 

tahsisat miktarının Ruzvelt sat 500 milyon kadar olacak ve bu 

para garp nısıf küresinin müessir 
bir surette müdafaasını ve cepha
ne imaline hız verilmesini temin 
için müdafaa seyyar unsurlarının 
takviyesine tahsis edilecektir. 

giJiz deniz kuvvetleri kara harekatına yardım ediyor 
~ra 14 (AA) - Amirallik kt-vv~tleri ~urmadan bu iki mem· tavyarelcrle indirilen dü..cmıan kıt-
~~ t bildiriyor: leketın sahilleri önünde harekatta aları ıbombardu:nan edilmiştir. 
lala.tı.da ve Bclçikanın Alman- bu.~unırr_ıakt~dır. Bu kuvvetler, Harp mımakaıannLlan . lahiiyc 
batından istilasındanber~ ~- muttefıkler171 kar~ hareketl<?rine edilen birçok ~ü~teciler Ingilte -

~onıbardııman tayyarelerının yardrm etmışlerdir. reye nakledilmiştır. 
~larına rağmen büyük deniz Hava meydanlarına ve plajlara 

~iliz madenlerinden daha fazla istihsalat yapılacak 
ll<ira 14 (A.A.) - Belçika ve gelmektedir. Daha şimdiden 20 vermeleri lazımdı. Gal memle -
ı~anın istilasından sonra İn- milyon ton Fransava tahsis edil- lketinde is şartlarına daha az ria -

1 tnaıdenlerinin daha çok ımik- ımiştiç. Holanda ile Belçikanın bu yet edilmesi ve iş saatlerinin faz-

~.;;rİk;:alanArja~ti~i;•t~kıifi;;rkürabal~r;;;C:i;~~k 
y~ ' 
ı' &trı.gton 14 (A'.A.) - B. Can-ı yanatta bulunan B. Hull, birleşik 
~tıurı. cenubi Amerika cumhu- Amerika hükUımetinin do.st mil -
,:.leri için bitaraflık yerine letler tarafından ileri s;i:-~:iecek 

l tnuhariplik vaziyetinin rka· olan bütün teklifleri dikkatle tet
~ lldil.nıesi şeklinde iltizam et- kike amade olduğunu, ancak buı
,te olduğu' teklife müteallik o· nun birleşik: Ameriıkanın derhal 
ıt nıatbuat mümessillerine be- ıbu teklifleri kabul edeceği mana-

sırıı tazammun etmiveceğini söyle· 
miştir. 

Bazı şayialara nazaran, birleşik 
Aımerikanın resmi mehafili, Ame
rikanın bitarnl1ık ' 'erine gayri 
muhariplik ikamesi hakkında Ar
iantinin teklifini kabul edemiye
ceğini beyan etmektedir. 

İtalya 
harbe 

ve B·alkanlar Adliyeye verilen 
muhtekirler 

gı.rı·yorlar mı? (1 inci sahifeden devam) 
• hadiseleri üzerinde göıüştük. İh -

(B k ıed d ) S Yet Ve Alın d 1 tl · · tikara karşı milli korunma kanu -ıı~ asma a en evam ov an ev e ennın 
ıı;ıu ve taraflann vaziyetini İsveçin bitaraflığına dokunma - nunun emrettil!i sckilde azami şid-
~ ttlak i~in daha bir. ~üd~et mayı müştereken menfaatlerine detle hareket edecejtiz. 10 

~~ldışında kalmak olabilır. Mut- uygun bulmuş olduklarını ilan e· Öğrendi,!imize göre ticaret mü-

Muharebe Uzak şarka 
sirayet edecek mi? 

(1 inci sahifeden devam) 
razisi üzerinde ~uşlarma devam 
etmektedir. 

Müttefik ordular düşmana çok 
ağır zayiat verdirmektedir. 

Majino hattında umumi taarrm 
yoktur. Fakat küçük çarpışmalar 
olmaktadır. 

Fransız Harbiye Nazırı Daladye 
harp mıntakasını ,..ezmiş ve bu 
vesile ile Kral Leopold ile görtiş
müstür. 

Müttefiklerin bir mukabil taar
ruza germeleri beklenmektedir. 
Alman erkambarbiyesi elde edi
len üstün vaziyeti muhafaza için, 
yeni takviye kuvvetleri getirmek
tedir. 

Alman tebliğlerinde şöyle söy
lenmektedir: 

Pazar günü, takriben 320 düş
man tayyaresi tahrip ettik. Bun
lardan 58 tanesi hava muharebe
lerinde, 72 si hava defi toplarımız 
tarafından ve ınütebakisi karada 
tahrip edilmiştir. Yalnız Maastricht 
civarında Meuse üstündeki köp· 
rülere yapılan taarruzlarda hava 
dafi vasıtalarımız 25 t~yare dü
"ürmüşlerdir. Avcı tayyar~le;:in- ı 
den müteşekkil bir itlo 16 lngiliz 
ve Fi'ansız tayyaresi düşürmüştür. 

Bizim zaviatımız, düşmanın za
··iatile ve dünkü gün elde edilen 
muvaffakiyetlerle mukayese edi
lirse hafif kalır. 

Denizlerde, düşman keza mü
him zayiata u/:ıraınışiır. Holanda 
s~hili acıklarında bir kruvazör, 
bombalarla ciddi hasara uğratıl -
ınıştır. Southampton tipi bir kru
vazör ve 15.000 tonluk bir nakliye 
gemisi batırılmıştır. Ayrıca yedl 
tane yük gemisine isabet vaki ol
muştur ve bunlar yakılmıştır. 

Holanda tebliğlerine göre: Mem
leket dahilinde paraşütçüler yal
nız birkaç noktaya inmişler ve 
imha edilmişlerdir. Harbin birinci 
günü inen paraşütçüler memle -
ket dahilinde serseriyane dolaş -
makta, takip ve imha edilmekte
dirler. Bunlardan birkaçı otobüs
leri ele geçirdiklerinden zırhlı o
tomobillerle takip ve imha edil -
nıişlerdir. 

Alman kıt'aları, harp esirlerini 
ve sivilleri siper olarak kullanma
dıkça Holaııdada harbetmekten 
aciz görünüyorlar. 

Fransız tebliğlerine 1;töre: Al -
ınan hücumu başlıca iki istika -
mette cereyan etmekte berdevam
dır: Liyejin şimalinde ve cenubun
da. 

Cenupta yalnız Alber kanalının 
ağzına karşı bulunan kale Alman-
lar tarafından zaptedilmiştir. J 

Liyejin şimalinde Almanlar 

Maastrichtdan Hassalte istikame
tine mühim bir zırhlı kol çıkar -
mışlarsa da, bu kolların ileri ha-
reketi, kıtaatı ve arabaları şiddet
li bombardıman edilerek bunlara 
ehemmiyetli zayiat verdiren müt
tefik tayyarelerinin kütle halin
de müdahaleleri yüzünden fevka
lade zorluklarla karşılaşmıştır. 

Ayni zamanda tayyareler Meu
sein şarkında Alman kuvvetleri
nin arkasında faaliyet göstererek 
mü~akaJe yollarını tahrip etmiş-

, lerdıir. 
Memleketlerini terketmeğe ka

rar verecek Holandalı ve Belçika
lılar için Pariste tertibat alınmak
tadır. 

Fransada tutulacak Alman pa
:raşüi~üleri esir edilıniyerek idam 
edilecektir. Almanlar da şu ka -
rarı vermişlerdir: Her idam edi-
lecek .bir Alman par~ütçüsüne 
mukabıl on Fransız esiri kılıçtan 
geçirilecektir. 

. MANŞ DENİZİ KAPALI 
lngiltereye gitmiş olan tüccar

iarımızdan bir zat bu sabahki eks
presle şehrimize dönmüŞtür. 
~umaileyhin verdiği izahata gö

re, Ingiltereden Fraıısaya en kısa 
vol olan :Manş denizinde vapurla 
~iı.:.ıri nakliyat ve seyahı\t son ha
diseler üzerine durdunıhmr~ ve 
Havr limanı da kapatılını~tır 

H
A o? • 
alen bu iki memleket arasnı-

da denizden ticari muvasala Ce
belüttarıktan geçip nıarsilyaya 
gelmek su~etile yapıldıf{mdan yol
cular da Ingilte&t>i:t.cn bu suretle 
gelmektedirler. 

Fransız istihbarat nazırı Fros
sard halka hitaben söylediği bir 
nutukda şunları .söylemiştir: 

«- Henüz harbin başlan~ıcın -
dayız. Verdün harbi altı ay, Som 
harbi altı av sürdü, bir çok !:afha
lar geçirdi. Nihayet ı,galip geldik. 
Bu defa da öyle olacaktır. 
Almanların tayyare zayiatı 

müthiştir. Yalnız dün Fransa ü
zerinde 34 Alman tayyaresi dü
şürdük. Belçikatla da 88 Alınan 
tayvaresi düşürüldü. İki taraıf a
!asında henüz haro başlamıştır. 
Iki tarafın külli kuvvetleri temasa 
gelmek üzeredirler.• 
FRANSADAKİ ALMANLAR 
Roma 14 (Radvo) - Başvekil 

Pal Reyno, Fransada ·bulunan bü
tün Almanların bir kampta muha
faza altında ıbulundurulmalarını 
emretmiştir. 
BELÇİKA HARİCİYE NAZIRI 

PARİSTE 
Paris 14 (A.A.) - Reynaud, dün 

Bel~ika Hariciye Nazırı Spaak ile 
Belçika Maliye Nazırı Gutt'u ka
bul etmiştir. 

italya'nın vaziyeti 
(1 inci sahifeden devam) 

müsteşarı ve diğer ı_generallerle 
m;izakerelerde bulunmuştur. 

Musolini, bu müzakerelerden 
sonra Mareşal Greçyani ve diğer 
bazı generallerle birlikte garp hu
dudundaki Vittori hattını teftiş 

etmiştir. 
MISIRDA :ıtı.EVKAıLADE ı 

TEDBİRLER { 
Londra 14 <Hususi) - İtalyanın 

Kahire sefiri Başvekili ziyaret e· l 
derek görüşmüştür. Sefir bu hafta 
Romaya gideceğini bildirmiştir. 

Bütün Mısırda fevkalade ted -
birler alınmasına devam edil -· 
mektedir. Başvekil Ali Mahir Pa-

şa Sahra valisine icabında Sollum, 
Say dibarrami ve Mirsamatruh şe
hirlerini boşaltmak için emir ver
miştir. 

Mısır<la Libya çölü mıntakası ile 
Trablusgarp arasındaki cFaruk 
müdafaa hattb ikmal edilmiştir. 

Londra 14 (Hususi)- General 
Franko, İspanyol milletine hita
lben neşrettiği bir beyannamede 
kat'i bir bitaraflık muhafaza edi • 
leceğini bildirmiştir. 

Bu beyanname. Holanda ve Bel
çika sefirlerinin Almanya ile harp 
halinde bulunduklarını İspanya 
Hariciye Nezaretine bildirmeleri 
üzerine neşredilmiştir. 

et(!t~n ablukadan fedakarlık diy~rdu. Buna rağmen, Almanya- düdüğü; ihtikar yaptıkları ıkanaa-
erı ınevzuu bahsolamıyaca _ nın Isveç hududunda tahşidat yap- ti hasıl -0ian bazı tüccarlarla mü- Gayrı·me kUJ S t JJ" 

~!töre belki İtalyanın da har- ması, Sovyet Rusya ile yeni ve esseseler hakkındaki tah.kikatuu ll a JŞ anJ 
~:l'ışınası bu kanlı badire sıra- Balkanlara da şamil bir itilaf vaki bitiıımiştir. t b 1 E • S d ..., M .. d .. l .... •• d 
•t ~nuo. da insanlığın mukad· değilse Sovyetlerin arzusuna rağ- İhtikar komisyonunun bugünkü İl an U mnıyet an lg'I U Ur ugun en: 

1 •le beraber nasibini alın~ı men bir hareketin tasarlandığını toplantısında bu tüccarlarla mü - Saime Perihan ve Hafize iBehic~ ve Mehmet Akif ve Mehmet Atıf 
~ dder olabilir. gösterir. Eğer, vaziyeı böyle ise esseselerin vaziyetleri son defa ve Asaf Vedat, ve Turhan Fazıl ve Resime Suzanın 7817 hesap No. sile 
~l\cı.ıistanın yedi sınıf askerini hadiseleri bambaşka bir gözle gör- _gözden geçirilmektedir. Ve bun- Sandığımızdan aldığı (276) linlya karşı birinci derecede ipotek edip 
va altına alması ve bunları Tran• mek ve İsveç hududundaki tahşi- lar hemen milli korunma kanu - vadesinde borcunu vermediğinden hakkında yapılan takip üzerine 3202 
. lllra ve Yugoslavya hudutla- datm daha ziyade bir istila hare- nuna göre Cumhuriyet müddeiu- No. lu ıkanunun 4U cı maddesinin ıı:natufu 40 cı ımaddesine göre satıl
tıı~1ahşit etmesi Macaristanm ketini değil bir müdafaa ve em- mumiliğine verileceklerdir. ması icabeden Üsküdar<la Bul~luda Bulgurlu sokağında eski 72 yeni 
,t~h ve İtalya ile birlikte bir niyet manasını taşıdığını_ akla ya- Bu sabah ticaret müdürlüğünde 106 No. lu ahşap ıbir evın tamamı bir buçuk ay müddetle a~ık arttır
. & hazırlandığım göstermekte- kın görmek lazımdır. Bu takdirde saat 11.30 da bir toplantı yap1lmış maya konmuştur. 
i'1i~· takdirde Macaristan kendi · Almanların icabında Sovyet Rus- ve ihtikara sapanlar hakkında tet- Saıtış ta.pu sicilJ kaydına göre yıa;p.ı]makıtadıT. ~tı:ıım.aıya g.i.rımek 
ııı;ı 1 tnahfuz kalmak şartile ya ile de hasalrbde girmek bahasına ki:kat yapılmıstır. İhtikar yaptık- istiyen (46) lira pey akçesi verecektir. Milli Bankalarımız.dan birinin 
'ıhdtl ordularının Macar toprak- Balkanlara ıracaklarını ve bu ları sabı·~~1anlar mu"ddeı'umumı'lı'<Ye d n~ 0 1 B ;.ı..-.;~ b .... • .. h k tt ı· t ı M w n tem ınat ımekıubu a n.:aı uıl o un UT. i:r =ıuı...ıq u tun ve'Il_gileT le be'llefdiıu. e 
t n harekatlarına müsaade et- are ·e e aya ve a~aristanın ·ıerileceklerdir '.r · ~ d .. t k ı v kah · vesiml.eri ve va:J<ıf ic.a.•resi ve taviz lbedıeli vı:~ tıel1aliye rüsumu bo~J.u~"' 

t ı .. :Yo. lunda ı· talyanın ta"assutu 8 muş ere 0 acagını ul et • --oo~ h d J-""' • k kt' aittir. Arttırma şartnamesi 20/5/940 tari in en itibaren tekik emek 
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Asker gözile 
(1 inci sahifeden devam) 

ki.mat silsilesi vardır. Müttefikler 
Başkumandanlığı bu tahkimat sil
silesine dayanarak Alınan ordu -
ları için tehlikeli olacak harekatı 
ba.;;arabilir. 

İhtimalle.rin en fenasını kabul 
ederek, Livej şehrile beraber bü
tün istihkamlarının ve tahkimat 
manzumesinin düştüğünü farzet · 
sek dahi, Bclcika müdafaasının ta
mamen kırıldığına hükmedemeyiz. 
Çünkü Liyejden sonra gelen Möz 
nehri Namür müstahkem mevki
me istinat ettirilerek ikinci bir 
müdafaa futttı halinde uzanmak -
tadır. 

Möz nehri boyunca uzıyan ikinci 
hattan sonra da Espo nehri deva
mınca, geçen harpte de muhim 
muharebelere sahne olan Gan şeb· 
rile Anversi birbirine bağhyan bir 
üçüncü müdafaa şeriti vardır. 

Kanaatimizce, Liyeji ele geçir
mek üzere cenubundan hayli sür
atle ilerlemiş bulunan Alman or
dularına karşı, müttefikler baş -
kumandanlıi!ınm elinde kafi de
recede kuvvet mevcutsa, Alman -
ların hatt1 ric'atlerini tehdit ede
cek pek mühim bir hareketin bu
günlerde başlaması da ihtimal da
hilindedir. 

Şark ekspresi 
yolo n çıktı 

Evvelki ,....,ce Sirkeciden hare -
ket eden ~ark ekspresi Bulgaris -
tanın cenubunda Kostenezde yol
dan çıknu.ştır. Bu kaza neticesinde 
loko!!1otii ile ilık vagon devri1mis· 
tir. Olen olmadığı anlaşılmıştır. 

Fatih 1 inci sulh hukuk 
mahkemesinden : 

Hazinenin Fatihde Kayseri ha
nında mukim Hüseyin Avni ve 
Aksaraytla Mesihpa.şa mahallesi 
Azimkar sokak 43 numarada mu
kim Hasan Tahsin aleyhlerine ar:
tığı alacaık davası için yapılan ila-
nen tebligata rağmen davete ica
bet etmediğinizden bu kerre hak· 
kınızda ilanen gıyap kararı çıka
rılmasına kıµ-ar verilmiş olduğun· 
dan mahkemenin muallı1k bulun· 
duğu 29/5/940 günü saat 9 da 
mahkemeye bizzat veya bilvekfile 
~elip müddeti kanuniyesi zarfın
da itiraz etmediğiniz takdirde gı
yabınızda hüküm verileceği gı -
yap kararı makamına kaim olmak 
\].zere 15 _gün müddetle ilan olu -
nur. 940/221 --------

•• 
akşam S LJ M ER· Sinemasında 
Bütün dünyada unutulmaz hatıralar bırakmış olan ve 
SCHUBEit'f'in bütün musiki sini sinema perdesine aksettiren .. 

BiT EMİŞ SENFONİ 
(Tamamen yeni kopyesi) 

En büyük ve en mükemmel ınusiki saheseri başlıyor. 
Baş rolde: Altın ve billftr sesli Avusturyalı Yıldız 

MA~THA EGGE TH 
Cidden bedii bir ziyafet olacaktır. İlaveten EKLER JURNAL en 

son ve mükenmıcl hali hazır haberleri. 

Gayrimenkul Satış ilanı 
stanbul Emniyet Sandığı Müdürlüğünden: 
Seyit Tahir ve Melunedin 778 hesap No. sile Sandığımızdan aldığı 

(925) liraya ıkarşı birinci derecede ipotek edip vadesin<le borcunu ver
mediğinden hakkında yapılan takip üzerine 3202 No. lu kanunun 46 cı 
maddesinin matufu 40 cı maddesine ~orc satılması icabeden ikraz sene
dinde Tavşantaşmda Katipsinan n: ahallesinde Daltapan çeşme soka
ğında kadastro tesbitinde Nişanca mahallesinin Dallaban çeşmesi ve 
Cami sokağında eski 2 Mü. Jeni 2 kapı, 756 ada, 2 parsel :No. lu bah
çeli ahşap evin tamamı bir buçuk ay müddetle açık arttırmaya kon
muştur. 

Satış tapu sicil kaydına göre yapılmaktadır. Arttırmaya girmek 
istiyen (225) lira pey akçesi verecektir. Milli bankalarımızdan birinin 
teminat mektubu da kabul olunur. Birikmiş bütün vergilerle belediye 
resimleri ve vakıf icare::.i ve taviz bedeli ve telliı.liye rüsumu borçluya 
aittir. Artt111ma şaı·tnamesi 20/5/940 tarihinden itibaren tdkik etmek 
istiyenlere sandık hukuk işleri servisinde açık bu!undurulacaktu·. Ta· 
pu sicil kadı ve sair lüzumlu izahat ta şartnamede ve takip dosyasında 
vardır. Arttırmaya !?'irrniş olanlar. bunları tetkik ederek satılığa çıka· 
rılan eayrimenkul hakkında her şeyyi öğrenmiş ad ve itibar olunur. 
Birinci ar'L ııı-ıma 15/7 /940 tarihine müsadif pazartesi günü Cağaloğlun
da kain Sandığımızda saat 10 dan 12 ye .kadar yapılacaktır. Muvakkat 
ihale yapılabilmesi için teklif edilecek bedelin tercihan alınması ica:b~ 
den gayrimenkul ımüıkellefiyetlerile Sandık alacağını tamamen ,geçmiş 
olıması şarttır. Aksi takdirde son arttıranın taahhüdü baki kalmak şartile 
30/7 /940 tarihine müsadif salı günü ayni mahalde ve ayni saatte son art· 
trnması yapılaca:ktır. Bu arttırmada _gayrimenkul en çok arttır;ının üs
tünde bırakılacaıktu·. Hakları tapu sicilerile sabit olmı_yan alakadarlar 
ve irtifak hakkı saQ.iplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve masarife 
dair iddialarını ilan tarihinden itibaren yirmi gün içinde evrakı müs
bitelerile beraber dair1.:mizc bildirmeleri lazımdır. Bu suretle ha'kları
nı bildirmemiş olanlarla hakları tapu sicillerile sabit olmıyanlar satış 
bedelinin rıaylasmasından hariç ikalırlar. Daha fazla malumat almak 
istiycnlerin 938/265 dosya No. sile Sand~iTımız hukuk işleri servisine 
müracaat etmeleri lüzuımu ilan olunur. .. 

!DİKKAT 
Emnivct Sandığı, Sandıktan alır,"ln ıtarimenkulü ipntek göstermek 

istivcnlcrc muhamminlerimizin koymus olduğu kıymetin < < 40 nı teca
vüz ctmt'mek üzere ihale bedelinin j'arısına kadar borç vermek sure
tilP. ko!a:·1ı1;: ı;!Östcrmektedir. 

KÖMÜRLERi iŞLEYME";'1 
Kömür Satış Şubesinden: 

• 1 EREGLi 

Ereğli Kömürleri İşletmesi Kömür Satış Şubesinin biliiınum 
mevcudat, taahhüdat ve matltıbatı bütün hukuk ve vecamile 
3780 numaralı kanuna müsteniden 2/12899 numaralı kararnanumin 
3 sayılı karan hükmüne göre teıkil edilen 

«Ereğli Havzası Kömürleri Satış Birliğine» 
Devredilmiş olduğuildan al8kadarlarm her türlü işleri i(in 

15 Mayıs 1940 tarihinden itibaren Merkezi ZONGULDAKTA 
bulunacak olan adı 11eçen Satıı Birliğine müracaat etmeleri. 

.. 1·d·•1nat1 ile Almanlarla bir iti- me gere ır. Alt f · ti · · ~ in ıya art IÇln btı'Venlere Sanchk huıkuık it5len sen1 s.iınd.e açrk 1buılunduruıl.acaıktıır. 
i ihe·etmiş demektir. Bunun Hulasa, vaziyet garpte harp baş- l'apu sicil kaydı ve salı" lüzumlu izahatta şartnamede ve takip do.yum- 1 Devlet "'-mtryoll•n ve Llm•nlar-ı 1 

41 tırnal ise şu olabilir: lamasınn rağmen tamamile aydın- bugünkü toplantı da vardır. Arttırmıya girmiş o1anlar, bunları tetkik ederek satıl•l'fa u. 
rıı<ln~ t Ik B 1 lanmış dei!'ildir. Sıraya konmuş o-- .. x... "'Fo' 1 1 t U ld 1 il•"" 1• 
iltd ·a garp e meşgu en a - larak dalın birçok sürprizler arka Alt ftal dal<' b . t çıkarılan _gayri.menkul hakkında her şeyi 01(.<enmiş ad ve itibar olunur. ' • m• • ..... n rı 
it~ au herhangi bir harekete , 1 bil' ff-{n ı. 1 • artı~ hı se ~pstılz e- Birinci artırma 15/7/940 tarihine müsadif pazartesi günü Cağaloğlunda :..--------------------===---·-

!~ ik kalmamak veya Balkanla- arkaya be •. ene . ır. Fakat, her • re udierkkvıt~Y~ ınleb cmtım.mtı.ve e na- l kain Sandı{!ımızda saat 10 dan 12 ye kadar yapılacaktır. Muvakkat ihale 
~Siıı~t'udi vardımının kesilme _ şeyin aydınlığa kavuşacai?ı günler z~ .. ·a ın: f~ de ış ~· k 'k yapılabilme.si için teklif edile<:ek bedelin tercihan alınması icabcden Muhammen bedeli 3250 lira olalı 500 metre NKBA yeraltı kablosu 

1 ~- :. teıuin etmek için Macarla· de u:zak değildir. Nihayet bu ay u~ ~a~. ~.. a mı.n .a a .ı ~ ~ayrimenkul mükellefiyetile Sandık alaca~ını tamamen J?ecmiş olması 2.1/5/1940 salı günü saat (11) on birde ;aaydarp~ada Gar binası dahi
lıallt1:eııdi politikasının emrinde "onuna kadar hemen hemen bü- !ı.sat mu~~lug~de Valinın reısli· şarttır. Aksi takdirde son arttıranın taahhüdü baki kalın.ak şartile }indeki ko:ınisyon tarafından açık eksiltıme usulile satın alınacaktır. 

· arak Balkanlarda yeni bir tün 'aziyctlcrin yüzde yetmiş ay- gınkdealımühım k~~rl. toolantı ya~~l~ - 30/7 /940 tarihine müsadif Salı günü aniy mahalde ve ayni saatte ı Bu işe gı·rmek istiyenlerin 243 lira 75 kur~luk muvakkat teminat 
~ •il \ıe i" 1 b t dınlaıunnsı beklenebilir. ra tm spe u asyonuna cur et tt 1 ,.akt B tt d · nkul .... . · · 

~'-lt "gn nvası yara ıyor ve d ~ .. h kt ed nl 1 akk d k .. ·ı ek son ar ırrnası yapı a~ ır. u ar ırma a 2'avnme en ~"" arttı- ve kanunun tayln etti<1i vesaikle bırlikte eksiltme cıiin.ü saatine kadar 
t;ı ik<ıtI~ müttefiklerin B.alkan - uguııa şup e yo ur. e er 1 111 a aıar verı ec - rarun üstünde bırakılacaktır. Haklan tapu sicillerile sabit olmıyan . .. Fo • dır F,~• 
ln..: tt<;adı' ablııl,{ayı tcsmı"l et- E'l'ElU İZZET BENİCE tir d lar . ti.fak h ı.'L.. ah' 1 . . b hakl h komısyona muracaatları lazım · "·l · alaka ar ve ır a.ıuu s ıp erının u arını ve ususile fai:.ı: . . . ~ 
~l lle ıuani olmak isti)or. -------------------------- v~ masarife dair iddialarını il~ tarihinden itibaren yirmi .2Ün icinde Bu ışe aıt şartnameler komısyondan parasız olarak dagıtılmaktadır. 
~tı~aıı:ranın İ;veç ve İsviçre hu· KA.A G\J I TÇlL R evrakı müsbitelerile beraber dairemize bildirmeleri lazımdır. Bu sııret- (3619) 
~ hi.-·~~daki tahşidatına gelince A lıe haklarını bildirmemiş olanlarla haklan tapu sicillerile sa·bit olmıyan- * * 
~i~t~\·ll'inden ayrı ik:1 mevzudur. ...._. <:!ıtm;•I Jar satış bedelinin paylaşmaşından hariç kalırlar. Daha fazla mıaltlm~t al- Muhammen bedeli 6805 lira olan 130 adet 5 tonluk ve 5 adet 10 
trta~ e taarruz ve ls\•içre yolu mek istiyenlt'rin 938/1397 dosya No. sile Saın.dığmuz hukuk ~i servi- tonluk manivelfilı ray krikosu 27/6/1940 persembe ~nü saat (15) on 
ldit nsaya geçmek çok rnuhte- Ambalajhk iade gazete kağıtları bundan böyle müteahhide sine müracaat etmeleri lüzumu ilfuı oluınur. beste Haydarpaşada Gar binası dahilindeki komisyon tara'fından ka· 

· ~e~(!t"e esasen beklenmiyen bir verilmeyip doğrudan doğruya idaremiz tarafından satılığa çıkarı· ~ ..-. pah zarf usulile satın alınacaktır. 
f! gel~cğiJdir. Fakat, İsveç hah· lacaktır. D!ıt f{AT: Bu işe ginmek istiyenlerin 510 lira 38 kuruşluk muvakkat teminat, 
~dı ınc~, burada duraklamak 500 kilodan aşağı olmamak üzere talip bulunanların her hafta Emniyet Sandığı; Sandıktan alman gayrimenkulü ipotek göstermek kanunun tayin ettiği vesikalarla tekliflerini muhtevi zarflarını ayni gün 
~e 'l' l', Çunkü, daha bir kaç gün pazartesi günleri sabahleyin saat 9 -11 arasında gazetemiz idare ~tiyenlere muhamminlerimizin koymuş olduğu kıvmetin %40 nı tecavüz saat (14) on dörde kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

l.:d:s aj.~nsı Moskova~a ecre- müdürlüğüne müracaatları. ~tmemek üzere ihale bedelinin yansına kadar borc vermek ıuretil.e ko- Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılma.kta-
11 Uıttzakereler neticesinde }.aylık göstermektedir. 938/1397 l dır. (3836) 
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• 8aııta, 
u -· 

Herkes bilhassa çocuklar tarafından alınması gayet 
kolay müessir bir müstahzardır. 

Barsak Solucanlanna 
karşı gayet tesirlidir. Barsak solucanlarının büyüklerde ve Küçüklerde 
sebeb olacağı tehlikeler göı. önüne alınarak sqlucan hastalıklarında bunu 

kullanmalan faydalıdır. 

Hekimlerimize ve halkımıza tavsiye edilen bu 
müstahzar her eczanede bulunur. 

Kutusu 20 kuruştur. 
S,h;ıı Vt'~:lktinıu mü~~:utt"&ini tı.ıı:rlı · Re t(' ik s.ıtılır. 

Cazıp ve sebhar kadın güzellik ve letafetinin ideal muhafızıdır. 
İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ BEYOCLU, İSTANBUL 

Gayrimenkul Satış ilanı 
İstanbul Emniyet Sandığı Müdürlüğünden: 

Fer.ide~ 22482 hesap No. sile Sandıj!muzdan aldığı (300) liraya 
karşı bırıncı derecede ipotek eilip vadesinde borcunu vermediğinden 
hakkında yapılan takip üzerine 3202 No. lu kanunun 46 cı maddesinin 
matufu 40 cı maddesine göre satılması icabeden Sarıgezde Hasan halife 
mahallesinin Muhtar sokağında eski 10, 10 yeni 10 No· lu kagir bir evin 
tamamı bir buçuk ay müddetle açık arttırmaya konmuştur. 

. Satış tapu. sicil kaydına göre yapılmaktadır. Arttırmaya- ı;(irmek 
ıstıyen (137) lira pey akçesı vereı;ektir. Milli bankalarımızdan birinin 
teminat mektubu da kabul olunur. Birikmiş bütün vergilerle belediye 
resimleri ve vakıf icaresi ve taviz bedeli ve tellaliye rüsumu borçluya 
aıttır. Arttırma şarnamesi 20/5/940 tarihlnden itibaren tetkik etmek 
istiyenlere sandık hukuk işleri servisinde açık bulundurulacaktır. Ta-

\ 

EREGLİ HAVZASI ·~ ) 
Kömürleri Satış Birliğinden: 

3780 numaralı kanuna miiste niden 2/12899 numaralı kararna
menin 3 sayılı kararına ıtöre teşekkül eden 

«Ereğli Havzası Kömürleri Satış Birliği» 

Merkezi ZO~GULDAKTADIR. 
Birlil<ten kömür almak lstiyen müstehliklerin 15 Mayıs 1940 

tarihine kadar İstanbulda Tophanede İskele Caddesinde 28 numa
rada ve 15 Mayıs 940 tarihin~en itibaren ~e doğTudan doğruya 
Zonguldakta SATIŞ BİRLICi MERKEZiNE müracaat eyleme
leri Uizımdır. 

KÖMtlR SATIŞ ŞERAİTİ: 
1- Kömür alıcılarının küınilr bedelini peşinen ödemeleri 

.,.ntır. 

2- Kömürler Havzada F. O. B. ola"k teslim edilecektir 
Telgraf adresi: ZONGULDAK - SATIKÖMÜR - Telefon: 

0

145 
ZONGULDAK ..... 

lnhts.rlar u. MüdürlüOünden: 
1 - 20/V /940 tarihinde ihale olunacağı ilan edilmiş olan 6330 

kilo matbaa mürekkebinin pazarlığı ,görülen lüzum üzerine tehir 
edilıniştir. 

.. 2 - Pazarlığın şeraiti sabıka dairesinde 5/VI/940 çarşamba gil
nu saat 14 de Kabatasta levazım ve mübayaa şubesindeki alım ko-

misyonunda yapılacağı ilan olunur. ,37,~ı. 

1 
Devlet Denizyolları İşletme Umum 

Müdürlüğü İlanları 

pu sicil kadı ve sair lüzU!Illlu izahat ta şartnamede ve takip dosyasında İdaremiz ihtiyacı için muhtelif cins ,45, kalem malzeme pazarlıkla 
vardır. Arttırmaya l!irmiş olanlar. bunları tetkik ederek satılığa cıka- satın alınacaktır. 

___ _. 
rılan ı:avrimenkul hakıkında her şeyyi öğrenmiş ad ve it>bar olunur. İsteklilerin bu malzemenin miktar ve cinslerini gösteren listeleri 
Birinci arttırma 15/7/940 tarihine müsadif pazartesi günü Ca.italoğ!un- malzeme şubemizden aldırmaları ve mevcut malları ile ıfiatlarını gös
cla kain Sandıı(ı:nuzda saat 10 dan 12 ye kadar yanılacaktır. Muvakkat teren tekliflerini en geç 15/5/940 günü saat 14 de kadar umum mü-
ihale yapılabilmesi icin teklif edilcelı: bedelin tercihan alınması icabe- dürlük binasındaki komisyona vermeleri lazımdır. 39?4 
den ııayrimenkul '?'ülkellefiyetlerileSandık alacağını tamamen ,ııeçmiş ı-=-::--====~====....:;~:::;;~:..::::::.:.:!!l!!!..:.-~.'..:!.----
olması sarttır. Aksı ıakdirde son arttıranın taahhüdü baki kalmak şartile Toprak Mahsulleri Ofisinden: 
30/7 /940 tarihine müsadif salı günü ayni mahalde ve ayni saatte son art-
tuıması yapılacaktır. Bu arttırmada.gayrimenkul en çok arttıranın üs- Hiılen sahipleri elinde bulunan 1939 ve daha evvelki seneler mah
tünde bırakılacaktır. Hakları tapu sicillerile sabit olmıyan alakadarlar sıılü afyonların toprak mahsulleri ofisince aşağıdaki şartlarla ve peşin 
ve irtifak hakkı sahiplerinin bu ha.IWırıru ve hususile faiz ve masarife para ile mübayaasına karar verilmiştir. 
dair iddialarını ilan tarihinden itibaren virmi l"iin irinde evrakı müs- 1 A - Afyonlar 1940 senesi mayıs nihayetine kadar İstanbul de _ 
bitelerile ·beraber dairemize bildirmeleri lazmıdır. Bu suretle haltları- suna teslim edilmiş bulunacaktır po 
nı bildirmemiş olanlarla hakları tapu sicillerile sabit olmıyan1ar satış 1 B .., ··dd zarf d · : . . . 
bedelinin paylaşmasından hariç ıkalırlar. Daha fazla mallımat almak - .~~ mu et . ın a getirilen afyon depoya gırıs sıra.sile muaye-
istiyenlerin 938/97 dosya No. sile Sandığımız hukuk işler; servisine neye tabı tutulacak, ınce ve kabasJ tefrik edildikten sonra usulü da-
müracaat etmeleri lüzumu ilan olunur. ı 

1
iresinde nümunesi alınarak tahlil ve bunu müteakıp tartısı ve kat'i 

:. !tesellümü yapılarak bedelleri ödenecektir. 
D 1 K K A T C - Hikemi muayene neticeiliıcle mağşuş bulunan afyonlar müba-

- . • vaa edilmiyece.ktir. 
Emniyet Saudıııı, Sandıktan alınan <Jarimenlfulü ipotek göstermek ı- . . . . . 

istiyenlere ımulıaınıninlerimizin koymuş oldıı2u kıymetin % 40 m teca- D - Bu afy~nlar ıçın .takdir edilen kıymet ınce toplanmış olan-
vüz etmemek üzere ihale bedelinin yarısına kadar borç vermt>k sure- Jarın beher morfin derecesı •4-0• kırk kuruş ve kaba toplanmış olan1a-
tile kolaylık ı;ııöı;termektedir. (3951) rın beher morfin derecesi .30, ottu kuruştur. 

Sahip ve nefiryatı idan eden Bllfllluhıırriri 

ETEM İZZET BENİCE 

Basıldıtı yer: SON TELGRAF Matbaası 

E - İstımbul haricinde bulunan mutavassıt veya zürra ellerinde 
bulunan afyonlarını bizzat İstanbulagetirmedikleri takdirde afyonları
nın iptidai ve kat'! teslim ve tesellüm muamelesi, bedellerinin tahsili 
için noterden musaddak bir vekaletname ile İstanbulda münasip göre-
cekleri bir mutemedi vekil teyin edebilirler. ·3620• 

Ömcrlı ve Sırapınar köy muh
tarlıltından: 

Be-vkoz kazasına bağlı Ömerli 
ve Sarıpınar köylerinde yapıl -
makta olan okul binalarının mev
cut ke•if şartlarına ııöre işçiliği 
mahalli rayice göre tutarı Ömer
linin (978.12 ı Sırapınarın (589.33) 

40 serelik bir tecrübe mahsulü olan KREM PERTEV. t;[!:. 
v" yapılış tarzındaki incelik dolayısiyle, tenin fozla ) "d• sıı· 
masma maıoi olıır. Yağsız olarak hususi tüp ve vazolar 

tılır. 

ceman (1567) lira (45) kuruştur. G • k J S t }} " J 
Talio olanların kaza köy bürosun- ayrımen U a JŞ an~ de 
da her gün şartnameleri görme - fstanbul Emniyet !:>andıgv 1 ı~üdürlüğUJl 
leri mümkündür. 15 gün zarfında d:ıJl 

..::!!_Ürac~1!E!..)Jan. olunur. Kiı:1k.or Şaraka izafetle sağlığında vasisi Arosyal< tarafın del' 
Eminönü yabancı As. Şubesınden: 1 hesap No. sik sandıi!ımızdan aıdıgı (500) liraya ıkarşı birıncı ıl:ıJl 

1 - Şubemizde kayıtlı ihtıyat ıpotek edip vaaesinde borcunu vermedieınden hak.kında ) ~p.ıııadd 
eratın senelik mutat yoklamaları uz~rıne 3202 No. lu kanunun 46 cı maddesının matuıflu 40 c .;eJ;B 
irin 19 mayıs 940 gününde yapı- gure satılması icabeden Boğaziçinde Ortaköyde DcrebOJU . pif I> 
lan ilana ektir: eski 123 yeni 129 No. lu ki\ııir bir evin üç hissede bırlıı.Ssesı 

2 - Yoklamalar saat 9 dan 12 ay müddetle açık arttmmaya konmuştur. a ~· 
ye kadar devam edecek saat 12 Satış tapu sicil kaydına ı:ıöre yapıl.ma'.ktadır. Arttırm~;~arı ~ 
den sonra ,gelenler, kendi doğum- istiyen (120 lira pey akçesi verecektir. Mılli .. bıınkalarım 1;10 ııt1 

larına mahsus gunlerde gelmiyen- temınat mektubu da kabul olunur. Bırı'kmıs butun ver_gilc ti pDf( 
lerin müracaatları kabul edilıni - resimleri ve vaıkıf icaresi ve taviz bedeli ve tellalive rusu~~i~ c 
yecektir. aittir. Arttırma şarnamesi 20/5/940 tarihlnden itibaren t«~aJttıf· 

3 - Yoklamalara nüıfus cii2dan- istiyenlere sandık hukuk işleri servisinde açık butunduiııl3 doSys 
!arı ve As. vesikalarile, ikamet se- pu sicil kaydı ve sair l~zumlu izahat ta şartnırrnede ve tak•P tıll~a 
netlerile birlikte behemehal her vardır. Arttırmaya ızirmiıı olanlar. burıları tetki.!: ederek sa r ol 
şahıs kendisi müracaat edecektir. rılan gayrimenkul hakkında her şeyyi öhenmis ad v~. it!bca~al" 

4 - Diğer do~umlular 28 hazi- Birinci arttuıına 1517 /940 tarihine müsadif pazartesi yunu r.w•8 

ran 940 tarihinden sonra gelerek da kain Sandığımızda saat 10 dan 12 fi:" kadar yapılacaktır· a.sı ıc 
yoklamalarını yaptıracaklardır. ihale yapılabilmesi için teklif edilecek bedelin tercihan aJın~ P 

321 do~umlular 14 mayıs 940 den eayrimenkul mtilkellefiyetlerileSandık alacağını taın~ıııa~ ! 
Salı, 15 mayıs 940 çarşamba, 16 olınası sarttır. Aksi takdirde son arttıranın taahhüdu bakı ka ıte ,oP 
mayıs 940 perşembe. 30/7 /940 tarihine müsadif salı günü ayni mahalde ve aynı sa~ııraP1P 

322 dojlumlular 17 mayıs 940 tuıması yapılacaktır. Bu arttırmada ııayrimenkul en çok ar 18)ıııd 
cuma, ~O mavıs 940 pazartesi, 21 tünde bırakılacaktır. Hakları tapu sicillerile sabit olmıvan 8c J1l 
mavıs 940 Salı ve irtifa~ hakkı ~~ipler.in.in bu ~aklarını ~e hus~sil~ . foiz e'vr~ı 

323 do'iıınılular 22 mayJs 940 dair ıddialarını ilan tarihınden ıtıbaren yırmı ıııın ıcınık tlr ~' 
çar•aınba, 23 mayıs 940 perşembe, bitelerile beraber dairemize bildirmeleri lazımdır. Bu surP 

11
13r 

24 mayıs 940 cuma nı bildirmemis olanlarla hakları tapu sicillerile sabit olrnıV~ 118t 
324 doğumlular 27 mayıs 940 bedelinin paylaşmasından bariç kalırlar. Daha fazla m3 1"'. sel' 

pazartesi. 28 mayıs 940 salı, 29 istieynlerin 939/28 dosya No. silP Sand.ıllınuz hukuk islrrı 
mayJs 940 çarşamba. müracaat etmeleri lüzumu ilan olunur. 

325 doğumlular 30 mayıs 940 ... 
perşembe, 31 mayıs 940 cuma, 3 • DİK K A T . .. . ~ii"ı 1 
haziran 940 pazartesi. Emniyet Sandım, San<lıktan alınan garımenkulu ıp0telk 4o pi 

326 doğumlular 4 haziran 940 istiyenlere muhaınminlerimizin koymuş olduğu kıymetın % rıııe!' • 
salı, 5 haziran 940 çarşamba, 6 ha- vüz etmemek üzere ihale bedelinin yarısına kadar borc ve 
ziran 940 nerşeınbc. tile kolaylık göstermektedir. ___..-lij 

327 doğumlular 7 haziran 940 z A 
cuma, 10 haziran 940 pazartesi, 11 p ET R o L N •ı 
haziran 940 salı. 

328 doğumlular 13 haziran 940 

hper~emb94e, 014haziran.940cuma,17 ~ ~ .... ~. 
azıran pazartesı. / ,,.--- - ·:.,. 

329 doğumlular 18 haziran 940 -,,· .- --:-.<(!-..'. <y__,(, ;;-'~- •' -.- ~ salı, 19 haziran 940 çarşamba, 20 . , ~ ,, \" ~ ~-
haziran 940 perşembe. , ) ._ , 1 ~p 

330 doğmlular 21 haziran 940 / \;"" ' 
cuma, 24 haziran 940 pazartesi, 25 / ~~'-\ ~ -:;. 1 
haziran 940 salı. ~........ ~\ 

331 doğumlular 26 haziran 940 ~ / 1 \\ ~Y /.7/// 
carşamba. 27 haziran 940 perşem- "\ ~ I 
be, 28 haziran 940 cuma. 

Dikkat: Eski harflerle ayzılmış 
nüfus cüzdanı olana hiçbir mua -
mele vanılmaz. 

SAÇ DOKOLlllESINI . · 
.- ÖNLER . 

KASINTIYI KESER 
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. ·· JeriJll 

---I\o.220-58 ---· Yazan: M. SAI\ıt KARAYEl.. 

Süleyman bey cevap vermemişti, kaptanın bu boş 
boğazlığına meyhaneciler hayret etmişlerdi 
- Bizim memleketin .. Müref-

tcnin şarabı .. 
Deyince, kaptan bağ"ırır gibi: 
- Vailah o da var •.• 
-Ya ... 
- Ne diyorsun Türk Beyi?. Ne 

yok ki, gemi del. 
- İstanbulun Galata şarabı da 

yok ya?. 
- Vallah o da var .. , 
Deyince, Süleyman Bey güle -

rek: 
- Öyle ise, senin ıemi meyha

ne .. dedi. 
Kaptan gülerek: 
- Biz geıniciyiz .. İçkisiz yapa

ma" ız .. Bazan aylar olurt in ve cin 
olmıyan bir limana sıkı~ır kalırız. 
Deniz bu .. fırtına bu .. dedi. 

Süleyman Bey, Fransava gelir
ken vediği fırtınayı hatırladı. ve 
kaptana hak verdi: 

- Hakkın var kaptan .. Biz de 
gelirken çok deniz yemiştik. 

Deyince kurnaz kaptan hiç bil-
menıe:t.liğe gelerek: 

- Nereden geldiniz ki siz? 
- ftj)miyor musunuz? 
- Ne bilecekim~ 

- Burada bir Türkün ne işi var? 
Dive söylenince açıkgöz kaptan 

derhal gülerek: 
- Türkler, OtraıUa kadar gel

diler de buraya mı gelemiyecek -
ler? dedi. 

Süleyman Bey cevap vermemişti. 
Zaten kaptanın bu boşboğ-azlığına 
Nisli meyhaneciler, gözlerini &(a
rak bakısmışlardı. 

Fakat kaptan geveze bir adam
dı. Maksadı Süleyman Beyle ah
baplığı ilerletmekti. Sordu: 

- Nereden geldiniz buraya? 
- Rodostan ... 
- Rodostan mı? 
- Evet .. 
- Rodos şövalyeler ülkesidir .• 

Sizin orada ne işiniz var? 
- i5tc, öyle .• 
- ?\asıl? 

- Bir Venedikli kaptan nasıl o-
lur da bizim Rodostan buraya gel
diğimizi bilmez? 

- iki aydır .. bu sularda yoktum. 
- Hangi tarafta idiniz? 
- Afrika sahillerinde .. 
- tlst tarafını yarın akşam ko-

nuşunız •• 

- Olmaz .. Merak ettim.. Lutfen filan değil, bu meseledir.. def:il nisi yalnız kendı g~~ •. eıı _1 
söyleyiniz? G 06 mi? kapının önünde be~ıY. y•~ 

..,_ ak · Yazan·. Rahmi YA iZ No ·. 1 usah·b·n de go···terinl -11 - -·ın şam ınşaallah!. - Belki şevketllım!. m 1 1 ~ aıv . 
Deyince, kaptan ısrara başla _ Pek8la .. irade ettim. Zincirli- boi:mu•tu .. Padişah, ?snı eı•l1~ı 

mıştı. Fakat, Süleyman Bey mah- Do n a n m a G e 1 ı· y o r kuyudaki veliaht kasrına taşınsın. letinin reisi böyle bı~ı!Jı•)"!~ 
sustan söylememişti. Kaptanı da . . kendi vr.rlıi(ının da nı '" ı(_ Baskatibe de söyle, taşınma ıçın · d tıP,... ı 
hiçbir şey bilmiyor zannetmişti. heybet dekoru içın e 11~ jJ' _ 

masraf olarak on bin lira versin- ulıJl 'ıg Kaptan biraz daha ısrar edince: kurtlar tarafınd~n OY l.JJI'" 
- Yarın akşam, ayık kafa ile İh • d h - h" h b ler.. ağaçt~n başka birşcY 0 ~ 

d:ıhn iyi konuşuruz .. dedi. hyar pa işa a mUSa lp &rem ağası U arzu- - İrade Padişahımındır. aşikare vuruyodu." ,ı Jııııııt. 

h Cevher, llünk&rın müsaadesini M h · h emaı:•· ıJI 
. Kaptan nihayet kabul etmişti. JU arzettİgw İ zaman zatı Şa ane kımıldıyamadı b kli k · h 11 • g··begın"" de k usa bıp k~r.b Jliİll1'if d• 
iki taraf birbirlerinin elini sıkarak e yere sıya e erı 0 çı ınca aş atı e pr• · 
ayrıldılar. Sabah olmak üzere idi. kavuşturulu bir hürmet heykeli desini bildirdi. Biraz s~Je ıi~' 

--- Cevher, izin verelim mi? t ·ı k d d. dik fı ı bl Vencdikli kaptan avını eline ge- avrı ı e apının yanın a mı bin liralıl. göç ınasra d siııİ 
çirdiğinden dolayı sevinç icinde i- Alman artisti nasıl Araıı musahip, birer siyah taş- duruyordu. Padişah, bu ufacık kuyuya taşınma ira.,e etti· 5 
di. Herhalde Türk Beyi firarları ld ? kömürünü andıran gözbebekle - musahabetten yorulmuşcasına Şehime Sultana teblıı:ıJ 1,rı• 
için bolca para verebi:irdi. kaçın 1 rini bir karış tüylü ipek halının sisli gözbebeklerini Dolmal>alote- Şehime Sultanın 1'•; sv'~ 

Süleyman Bey de böyle kalen- Şehime Sultanın Zincirlikuyu _ desenlerinde ı:ezdirerek kartılık sarayının geniş pencerelerinden tanm lüzumlu eşy.alat~ya tıl. 
dermeşrep bir Venedikli kaptanı f İ . verdi: denize kaydırdı. Bomboş limanın rabalarile ZincirlıkUYJı .ııı.şlll, 

daki eski veliaht Yusu zzettın ki ı l ı h da "' " eline "C•irdı· 1>inden dolayı sevinç bdili. - ŞevketlU efendimiz hazretleri ışı ar a oya aşan su arını ma - lar. Sarımla Lebon. . ıı·M•'~.·11" ~ ' " efendinin köşküne hava te ci1 ,.- ~· 
içinde idi. maksadile taşınmak arzusu saray nasıl murat buyururlarsa irade- zun bir eda ile seyretti. Sonra bir- nun ıkinci günü zw d. ııo' 

Fakat kaptana nasıl a•ılabile - lerine aöre hareket etmek vazi- den yerinden kalktı, ellerini göğe metruk İzzettin Efen 
1 

' muhitinde tiirlü tefsirlere, dedi - ~ k Jd d Ali h ı du -• cekti? Ya, herif casus idiyse, ve · femizdir. a ır ı, a a ya varan bir ses taşınmış bulunuyor · .. ,, ,,,.< kodulara meydan vermiştı. · gıııı•• ~ 
yahut Venedik hükumetinin bir hi h _ Şehimenin halinde son za _ tonu ve çaresiz kalmış bir mü'min Taşınmanın ikin•• bİlllc 1 

İhtiyar Padişaha musa P a - d ·ı ·· 1 d" - şe ~~ korsanı ise... tt••· manlarda bir başkalık varmış. Öy- e ası e soy en ı: üzeri Süleyman aga,İ •erit 
remağası bu arzuyu arze ıgı za- Ş' 

Olabilir ya .. Firar edelim der - man Sultan Reşat ihtiyarlıktan le de"il mi?. - Yarabbi.. Hanedanı Aliosma- tanın başhazinedarı erıfi: . 
ken bu sefer de kaptan kendile - burusmus göz kapaklarını güçlük- nın cektiği bunca mihnetin sonu faya şöyle bir lıab~r v j\dıJJl ~ 
rini alıp Venedik hükumetine gö- le kımıldatarak: _Ne susuyorsun Cevher .. Söy- yok mu?. Tebaai şahanemizin en _ Bir bey getınış"feııcl.iYc ed 
türüp teslim eylerdi. Hem şehza- 1 J ? hakir reayası bile bizden •ok daha Jem"'or. Reşat beye JıafıS " 
d d h d V d k • _ Fesubhanallah .. Bun ara ne esene. . • ··- d n e• 

e en ve em e ene i hüku - h. mes'ut.. Memaliki mahrusamızda malUmat vercı;eğin e . .,0··rıı1 t . d d 1 oluyor böyle?. llepsi saray mu ı- Arap tereddütle kekeledi: · ı,. me ın en avuç o usu para alırdı. b k d 1 k t• · - rek Sultan hazretlerııı 
Y · · bT d... ·b· k 1 tinden uzaklaşmak ister gibi dav- - Efendimize alem •evketlUm•. unca u re ve şev e ıınıze rag- ~ anı iŞ 1 ın ıgı gı 1 o ay değil- ' . h d tiyor. s··ıeyırı' 
di. Emniyet edilemezdi. ranı)·orlar .. Ayşe Sultan Boğazın - Kocasile geçinemiyorlarnuş.. men ıç uzurun an, gönül raha - . . la u 

tından mahrum yaşıyoruz .. Er - Işverız heyecan . 
Süleyman Bey, sarhoş olmakla öteki yakasına geçti. Şehime de Bana haber verdilerdi. Onun ko- g·anın sözünü araladı. 

b b h k · d d -b k"l k ·stı·yor N b' h k. · ı dır keklerimiz halkın dilinde bednam. -~ • " era er mu a emesı yerin e idi. ag aşına (e ı me ı. •• e cası genç ır e ım mıra ayı _ Nerede 0 Bey. ,,.pıW 

E d .. d .. - ·· f k t t dersin sen bu işe?. degı""I mi? Kadınlarımız bin bir üzüntii ile h•e ,.. ve on ugıı zaman şa a a mı~ ı. _ Burada, dış ba • 
Şövalyeler, adım adım takiJıat- Diye söylenmiş, sonra ilave et- - Evet Padişahım .. l\liralay R&- peri<an olduktan başka en fazla li1rl 

ta bulunduij-u için, Süleyman Be- misti: şat Beyefendi... ehemmiyet verdiğimiz iffet ve 
yin kimlerle temasa geldiğini ve _ Kızların hakkı da var ya .. Te- - Kızcağız kocasmı kendi mu- ismet üstadlarile rezil ediliyorlar. 
neler konuştukl11rını haber alı - pelerinde tayyareler fırdönerken hitinde haşhaşa kallll'llk avcunda l Yımıbbi.. Hanedanımıza saadet 
yorlardı. Istanbulun içinde oturmak biraz tutmak istiyor olmalı. Bu yer de- ,.e selllmet ihsan eyle ... 

'Devamı var) da erkek işi olmalı.. Ne dersin iistirişin sebebi de tebdili hava ;ı'adiıa)wı içten gelen bu temen-

bekliyor. ed• -~ 
_ Onu içeri al, ba~ç sıılt'~ 

Sultana haber vereyilJl-
onu bekliyordu. __ , ~,S 

eJ>eV...--


