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İstanbul Nuruoıımaniye No. 54 ETEM t Z Z ET BEN t C E 

ESLiM MUKAVELESi BUGUN MZALANIYOR 
Kral şatosuna Çekilecek - Hitler teslim olan Belçika ordusuna hürmet 
gösterilmesini emretti- İngiltere 600,000 kişiyi daha silah altına alıyor 

Som cephesinde büyük bir Fransız taarruzu bekleniyor 
1 
o 

- . . 
orıng esır · Fransız tayyarecilerinin 

vurulmasını emretti litalYa, lngiltere ile siyasi sahada 
EN SON DAKİKA 

zincire 
o 

o 
ı. 

• 
ikinci 
hamle 
~manların ikinci bir hare- 1 
ket safhası olarak havadan 
İll,j(iltereye ve karadan İtal
Ya ile lıeraber veya İtalyasız 
Fransız kuvayi külliyesine 
•aldır:aıalann1 belı.lemek 
riinlerini yakın addetınelı 
lnümkündür. 

~an: ETEM İZZET BENİC.I 

'-1~ıııa Kralının vatan ve top
ıı.,,ıafaasının en çok ihtia;n 

. tırdiii bir günde memleke
ıstiklilini, miJletini ve sili -
basınına teslim etmesinin n- J 
lrılıiı hayret ve teessüf bütün , 

-. a alriaJerini silıdüriirlr.ea 
· :v..,.,t ,.e cebanetİll ...,. -
lite..inde hic bir maddi ve 
\'I tesir ıöstermiyeceii i.Wi• 

z. 500,000 silahın birden 
n çekilm~i herşeyin k· 

lıarekit sahasındaki mütte· 
~usunun vııziyetini müşkül

iştir. Buradal{i kuvvetler 
birinci hedef bulundukları 
ad, tutunmak, İngiltere -

• muvasalasını 8J'ızası1 bı
; ikinci hedef de aradaki 

ru yararak cenuptaki Fran
·:•dıısu ile lıirlesmelı ve Kale 
~ 1ııe kadar uzanan koridor ün

t bulunan Alman kuvvetleri
"'t~asını çevirip vurmaktı. 

,lçıka Kralının hıyaneti buna 
1 Olduğu kadar pusudaki bazı 
tileri de teşvike yarar ola • 

· ır. Filhakika bütün bunlar 
t~ üzerinde müessir olacak va
•rızalar değildir. Nihayet. en 

~~llda şimali garbi Fransodaki 
~ •tler düşmanı yarıp geçemez· 
be döğüşe döğüşe erirler \'e fa-

11~ asııutarına da o nisbette pa
lı a malolurlar. Bu \'aziyet 
~"'ıııburg - Kale boy.unca hasıl 

c~ Yeni hat üzerinde Frans.ız 
ııı'lf~asının daha ziyade kuvvet
i •sıne ve hatta mukabil bü -
~~r:ruzun hazırlann1asına as
~ ı olamıyacağı gibi herhalde 
~Ya da şimdiki halde Fransa
li turn cesaretini verdirmiye--

• '· ~lk . 
•, ltalya bu vaziyette biraz 

Cesaretini arttırmış görün -
• llıevki ve rolüne girecektir. 

it~ l_talyanların bu intizar va
rınin daha ziyade Almanla

~rp cephesinde yapacakları 
hamlenin ilk neticelerine 

. ılevıun edeceii tahmin olu-

~~i lıamle ne vakit ve ne za-
~ •l•calıtır! Bu hertevdea ön
llıanların şimali garbi Fran(b hıyanete uifıyan mütte -

EV AMI 3 üncü sahif"d") 

Belçika kralı 
damarlarındaki 
Alman kanını 
hatırlamış •.• 

Londra 29 (Hususi) - Belçika 
Kralının yarım milyona yakın or
dusunu Almanlara teslim etmesi 
üzerine, müttefikler sima! cephe
•inde husule ııelen vahim vaziyeti 
ıslaha çalışmaktadır. 

Almanlar Belçika ordusunun 
tuttuğu yerleri hemen i•nal ettik
lerı için şimdi Bruj ve Kutre ya
'kınlarına ııelmisler, Ostand'ı teh
dide baslamı•lardır. 

Belrika Kralı ile Alınanlar ara
,;nda teslim mukavelesi buaün 
imza edilecektir. Kralın Brüksel
deki sarayına dönmiyecegi, fakat 
<atolarından birinde }kamet ede -
ceı•ı zaruıedilmelcteclir. 

Almanlar halen Belcrka ordu -
~unun bUl!unkü silahlarını top -
lamakla me,·ımldür. Hitkr. teslim 
olan orduya hürmet nösterilmcsini 
bütün kumandanlara emretmiştir. 

Kralın haklarını tanımamaf(a 
ve mücadelrye devama karar ve
ren Belçika hükfımetine yüzlerce 
telgraf aelmektedir. Bu tel.ııraflar 
arasında maruf muharrirlerden 
Moriş Metereink şöyle demekte • 
ıılır •Kral Leopold birdenbire da
marlarında Alman kanı dola<tı -
j'ını hatırladı. Fakat siz mücade
leve devımı hususunda vermiş ol-
---~ 

Memur ve işçiler 
hangi vergiyi 

zamla verecekler? • --
Serbest meslek erbabı-
aın kazanç vergisi arttı 

M<·mur, mllstahd.,m, ışçi ve a
mckl«ıin btihk"klarınd~ıo şimdi
'"" kadar kesilmekte olan kazane 
buhran ve muvazene v~rgilerine 
hiçbır za,m vapılmam" oldueu dün 
vıliıvete teblıi> olunmuştur. Yal
nız; simdive kadar vüzde 2 nis -
betinde alınmakta olan hava km·
vetlerıne vardım vergisi bir misli 
artmı~tır. Ve cumartesi gününden 
itıbarcn bu vergi maaşlardan yüz
de 4 nisbetinde kesilecektir. · 

Dicer taraftan fabrikalar, dal
yanlar. volı ırnahallerıni kirava 
\'erenler, toptan ecza tacirleri, sir
ketlerle kazanç vergisi kanunu -
nun yalnız 19 uncu ırnaddesinde 
vazılı serbest meslek erbabının 
kazan· veraileri; •asgari mükel -
Jefiyet ve serbest ırneslek erbabının 
rnaktu vergileri dahil olmak üze
re• vüzde 25 zam _:ı'.apı1ınıştır. 

ıı.l\ralın kapattığı 
s:;ika Kralının teslim olınasile vetlerin .vegane nefes alabildik -

menfezler 
''~ . ek; Ingiliz, Fransız kıt' ala- !eri menCczlerdi. 
\~ l~~elerini \'e mühi.ınınatları• Bu cok n1üşkül ve vahim vazi-
1,,~llıı~ eden iki iskele de Alman- velin kusatılııııs kunetlerin grup 
~., tlıne geçmek üzeredir. kumandanı General Blansarın ha-

!lıı,10•ız Basvekilinin de son be- beri olmadan tahakkuk ediwr • S ~nda bildirdiği \'eçhi.Je kara- mesi büyük tehlikeyi öıılcncmiye-
~ kll•atıJmış bulunan vukarı - cek hale getirmiştir. Grup kuman-
~~ . llvvetler Dünkerk ve Os - danı ihtimal o vaziyetten miim -
';~ISkelelerinden besleniyordu. kün olalıJ)diği kadar · ıİz zararla 

Yer sarılmı~, kahranıan kuv· (DEVAMI 3 uncü sahifede) 

u• 

HareJıat sahasında bugünkü vazhet ve muhtemel Fransız 
taanua istikameti 

dui!unuz kararla •Bel,ikalı ismi
nm •erefini kurtardın.!.• 

Simdi şimal cephe.inde ! • ..rekrıt 
yeni bir safhaya girmiş'.·"· Mütte-

!ik kuvvetler Bckıkalılar·n bıra1<
tıhı boslui!u doldurmakta ve •;d
detini arttıran Alman t•~rruzuna 

(DEVAMI 3 üncü sahifede) 

Hangi maddelere ne 
miktar zam yapıldı? 
Beyanname müddeti bu akşam bitiyor, 

yarından itibaren teftişlara başlanacak 
Bazı maddelerin fiatlaına zam 

·anılması hakkındaki ıkarar ırnu -
cibince esnafın bevanname verme 
müddeti bu aksam bitmektedir. 
Yarın sabahtan itibaren inhisar

lar müfettişleri ve defterdarlık 
memurları ile diker aliikadar da -
ireler elemanları her semtte tef -
tislere başlıyacaklardır . 

da istihlak vergisıne ki ceman 
20 para zam. 

Şampal'lva ve viskinin ~iı;esine. 
60 kurı·-

Fıcı biranın litresine: 80 kur~. 
İpek ve iolikle~ ipekten mamul 

mamulat ve mensucat kilosundan 
150 - 500 kuruş( ipek ve mahlut 
ioektcn hazır e•vanın kilosuna 
300 - 500 kuruş, kontropliık tahta-

anlaşmak istemiyor 
Londra 29 (A.A.) - İyi rnalü - ı teknik sahada rnuvaffakiyetle hi

rna !almakta olan mehafil, Sir tama etmiş ve Sir Greene'nin bu 
1 Wılfrid Greene'in Akdenizdeki ı hususta İtalyan eksperleri ile mu

kontrol meselesine müteallik ola- tabık kalmış oldui?unu beyan eti rak ifaya meınur olduiıu vazifeninı mektedir. 

Maarnafih S;"a>i sahaaa tıöyle 
bir netice elde edilememiştir. Bi
naenaleyh alakadar hü:küırnetler. 
elde edihniş olan teknik itil:\fı he
nüz tasvio etmemişlerdir. 

Belgrad' da ve Moskova' da karşılıklı mümessillikler 
BeJ,ırat 29 ( A.A.) - Gazeteler, 

Yu~avya ile Sovyet Rusya a
rasında ahiren aktedilen munzam 
itil esasına istinaden Belıırat ve 

Sovyetlerin Belgrat mümessillik -

aeılaca~ını haber Yeronektedirler. 
Sovvetlerin Bel 11at mü.messilliık -

!eri. haziran ortasında açılacaktır. 
Yu-oslav müınessillilii azası bu • 
nünlerde tavin olunacaktır. 

(Diğer Telgraflar 3 üncü SayfamızdaJır} 

Balkanlarda şimdilik endiıe yok! 

ispanyada da '' Cebelüttarık'ı 
,, nağmeleri yükseliyor 

ı İtalyanın garpta ani bir taarruza geçmesi ihtimalleri 
f belirdi, bir habere göre haziranda seferberlik var 

Londra 29 (Hususi) - Belçika rinde İngiltere aleyhine nümayit- Tevere pzetesi de neşrettiii bir 
) kuvvetlerinin teslim olması üze- ler yapılmıştır. Nümayi§çiler ha- makalesinde, müttefiklerin AV!u-

rine İtalyada harp sesleri gittilr.(e lırarak, Cebelüttarıkın İspanyaya paya müstemleke askerlerini ge-
artmaktadır. verilmesini istemiııJer.tir. Diler tirmelerini, Avrupa kültür ve me-

Romadaki Amerikan mehdili ll'lhirlerde de bazı nümayişler ol- deniyetine karşı bir cinayet ~ek-
İtalyanın Jı:at'i kararını .ermek muştur. )inde tefsir etmektedir. 
anlarında bulunduğu kaqaatinde- İtaly.~daki f~şist teşekküllerin • İtalyadaki ecnebilere ev,·elce 
dir. Hatti İtalyanın haziranda u- den mutem~dı!l'en harbe hazır ol- müsaade almadan İtalyayı terke· 
mumi seferberlik kararı vermesi duklarını bıldıren telgraflar gel- demi.vecekleri bildirilmistir. 

ve Alman erkiinıharbiyesile müş
tereken ~erilecek karara göre, bir
denbire taarruza g~mesi beklene
bilir. Verdiği bütün bitaraflık te-
minatına rağmen, İspanyanın \'&-

1'iyetinden de şüphe edilmektedir. 
Çünkü diin İspanyada Burgos şeh-

Meclisden 
Kahraman orduya 

s e ı a m 

mektedir. B ı 1 B ""k h. f"J" d 
F · ·ı· k · h · · e gra ve u rcs mc a ı ın C· 
aşıst mı ıs er anı arp reısı, k" k t B lk ı · ~Tı. 

her faşistin imparatorluğu bu - 1 anaa , . ~ an arın sım~ ~ 
günkü mahpus vaziyetinden kur - harp t~hlik~sınden uz~k oldu~ 
tarmak icin harekete hazır oldu- merkezındedır. Akde111zde statu-
ğunu ve Duc:e emir ~erdiii zan1an ko bozulsa bile, Balkanların bu 
kılıçların kınlarından SJyrılacağı- 1 harbin dışında kalacağı kun-etle 
nı söylemiştir. zannedilmektedir. 

ÇERÇEVE 

Asrın seciyesi 
En derin ulviyetle en dipsiz 

sefaletin yan~·ana, dudak du
dağa ) aşadığı günlerdeyiz. 

tutmayı bilmiş milletlerin 
\'e kahraman öliileri ... 

* Belçika Kralile ordu,unun 

Bu yeni kararla bazı maddelere !arın kilosundan 2 - 3 kuruş, çini 
ne mi·kta zam yapıldıihnı yazıyo - ve porselen mamulatından 3,5 - 10 

Bü.,ük ~!illet Meclisinin dünkü 
toplantısında milli müdafaa büt -
çesi müzakere edilirken. Diyarba
'kır meb'usu General Kazım Se -
vüktekin ve Erzurum meb'usu 
"ükrli Koçak Meclısin kahraman 
ordunıuza tıelam ve şükranlarının 
iblaoı hakkında bir takrir vermiş
lerdir. Bu takrir alkışlarla kabul 
edilmistir. 

Zira insanlık, hıristiyanların 
PeH(amberi lsa'nın dokuşun -
dan 1940 yıl sonra tam bir ana 
baba gününe girmiş bulunuyor. 

Böyle günlerde de meydanı 
ikisi ortası haller değil. rüya -
larda bile görülnıiyecek fevka
ladelikler kaplar. Böyle giin -
!erde ortalık, birbirine zıt tecel
lilerin, ve ufuk, garpten doğup 
şarktan batan güneşlerindir. 

Alınanlara tc~lin1 olu .. tarzını 
dün sabah Fransız Uaş,·ekili, 
nefret ,,.e ıztıraptan donmuş 
gözya,Jarı halindeki kelimelerle 
milletine haber verdi. 
İmdat istiyeıı ev sal-;binin, 

imdada ko anlar e\•e girdikten 
ve canla başla çabalamıya ko
yuld uktan sonra katillerle u~ ll't 
ması! ! !. 

ruz: kuruş, camın kilosundan 2 - 5-0 
Yarım kilcwa kadar olan rakı _ •kurus, ırnu~anıma ve mamuliitından 

!arı 6 ıkurus. 5 - 10 kuruş istihlak vergisi alı -
nacaktır. 

Biranın şişesine 4 kuruş. 
Kahvenin istihlak verııisi de ki-

Müdafaa vergisi 20 para olan lo ba<ına 20 kurus arttırılmıştır. 
sigaralara: 20 para, 40 para olan- Ticaret Vekaleti dün bir teb!i:{ 
lara l kuruş zam. 1 neşrederek seker fiatlımnın yeııi-
. _Ki_._·b_ri_te_o_n_P_a_r_a_fi_·_at_ın_a_l_O__:p_ar_a ___ __:(_D_E_V_A_M_I 3 üncü uılıif.,.)° 

Belçikada tahsilde 
bulunan talebemizden 

ikisi kayb.oldu 
Bu sabah gelen yolcuların anlat

tıkları meraklı 

Masraf bütçeleri 
dün Meclisde 
kabul edildi 

Bütün Vekiller vekalet

lerine ait işler hakkında 
izahat verdiler 

Ankara 29 (Hususi muhabirimiz
den) - Bü,.ük Millet Meclisi dün 
ma"af bütr-eleri üzerindeki mü -
Zakerelerini bitirmis ve bütreler 
kabul edilmiştir. 

Dünkü toplantıda Vekiller ken
(DEVAMI 3 üncü sahife"!' 1 

E\ıet, hiçbir teraziye sığmı -
yaeak yüceliklerle, hiçbir dir
heme uymıyacak alçaklıkların 
asrı, bu asır ... 
Yarın bu asır kendisini seli

mete çıkarır da çektiği namüte
nahi korkunç huınmanın mes
ullerinc bir geçitresıni yaptıra
cak olursa, bu ge(İtresminde 

ba~tan ayağa alçak milletler, te
peden tırnağa namu~suz kral
lar, rizıncden yaka)-a hain baş
kun1andanlar, ve gerilerinde, 
u~kuda boğaz1anmı~ n1i)~·on .. 
!arca muztarip ölii ha~ aleti gö
rünecektir. 

Sere{ tribünlerinde de, her 
hesap. her akıl \e her mantık 
itabına raA:men istiklil ve hür
ri~ eli uğrunda kıtır kıtır doii
rann1ayı, yahut \'Crdit!"i sözü 

Namussuzluğun bu !!erece -
siae ne tarih, ne efsane, ne ha
yal, ne rüya, ne ışık, ne de ka
ranlık şahit oldu . 

Müttefilılerin bu isten kaybı, 
eğer svr'atle kaçıramazlarsa, hk 
kac fırka asker ve bilmem na 
kadar malzemedir ve netice ii· 
zerinde büyük '8Pta müessir 
değil. 

Fakat böyle bir krala yuvalılr 
eden Belçika, böyle bir kralı 
silahlarına hedef tutnıı)an Bel
çika ordu~u \·e bilhas!-a o scnaRt 
iksiri iğrenı..· hanedan kanı her 
$ev ini kav betti. 

ı::,· kuduz ku\·\.·etiu Oııündt 
toı:~~·an hL)"anet ka~ırgası! 

.'.\uh tufanı gibi bütün._d<in -
,.alı doldursan da giren1iyet:e
itjn tek mcn1lcket oldujt:unü el· 
bette bilivor>un. , , 
J\ECİP FAZIL KlSAKÜithK 
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{ "::[litJ·li3!~ Tapusuz 
emlik 

BDyDkat 
yarışları ~ 

Askerlik 
kampları ı .. tt fikİıt -! 

.:, . ..POLO. 'YAI~I ketine dönen bir kı2ı, Sirlı:eci is
tasyonunda kendisirri ka~ 
gelen ailiısi efrad! tanıyamanwılar. 

Noterlerde yapılacak 
akm ve satımlar da 

muteber sayılıp tescil 
yaptlacak 

Ankara ilkbahar yarıştan 
devam ederken şehri
mizde de hazırlıklara 

başlanıldı 

Oynanan komedya 
talya'nın mu e 

Her maktebin kampa ettiği yardıııı MOnA :\JÜTEIIASSISI 

Herşevin nıuteh;ıc;sı.ı>ı okır da, 
,n»<fanın mütelıaesısı ol.ına.z mı?. 
isle. hit· Polonyalı moda mütdı.as
sı>ı !sta11bula gelmış .. Artık, baş
ku .::;:.mız. gucümtiz yok. moda ile 
uıı{r • ....,a<.:aibz. Fa.kal, bell! olmaz, 
bılh-a bayaalanmız, göııle kaş 

aı·a" oda bile moda ile meşgul o
lurlar. 

T•'akat. moda m.uı.ebassısının Pl:>
loıı}alı olıışu. bana öyle gelir ki, 
hcrke'Jte bıraz ıtımadı selbeder. 
Çinıkü, eger, Polonyanın ınodacı
hi!ı 'da Polonyalıların müdafaası
na ben7.er>;e. is tamam .. Fakat, mo
da, ~abuk geçen sus zevki demek 
degıl mı~. Bırkaç günlı.lk hevesten 
ıbarN ol.du/iuna gore, ııclen müte
hassı.s hakikatea. işuun ehlı de -
meklır. 

BİR KISSA 

VE BiR ffİSSE 

Ilaly~da, çoluk cocu;?un harp 
lehind(ıki nümayi::;leri devam edi
y-0r. Baı!ırıp çağırı)torlar. asarız, 
keo..,rız, şöyle yaoarıe, böyle yapa
r z, cııvorlar_ Fakat, işte o kadar ... 

Vuktıle, adamın biri dag<ia gi
derken, bakmış ki, etrafta kııı:n.se
cıkler V<>k ... Içinden gelmiş: 

- Hey, var mı bana yan bakan, 
dün) aila bir ben varım, diye bir 
nara atmış.. 

Tam bu sırada, bir kayanın ar
kasından bir haydut çıkmış: 

- Ne dedın, demiş .. 
- Ha .. Bir de sen varsın. bira -

der demiş!. 

K.ssadan hk:ie 
düşer!. 

almak >.ize 

Genç kız, bu hal k~a, lıay. 
ret etm.i$: 

- Oiderl:en çolı: şişmandım, 
şimdi zayıfladım, değil mı. denH:ıll 

Böyle tarunmıyacak kadar za.. 
yıflamak işine pek akluna erru&
di amma, bır arkadaıı şöyle $efajr 

etti: 
- Galiba, bütün Avrupa mem

leketlerinde yiyecek, içecek 4Qad
delerı pek ınEbzul ( !) 

GÜLCEMAL 

SATILIYOB 

Bizim şu eıık.i Gülcernal traııfi
atlantıgı nihayet Z3 bın ln:giliz li
rasına satılığa çıkarıliyor. Trans
atlanltk deı,ken, ~ayınız, çün
kü, malüm ya, gl!ç.!11 büyük harp
te, bu vapur, Amerika il" Avrupa 
ara.ında iışlerdi. O zamanın me;;
h ur devasa deniz devlerinden 'biri 
idı. Zaman ı:;te .. Üstüııdcn bir ru
bu asır ı;ıeçi)")r. Yeni bır umumi 
harp başlıyor. Gıilcemal de satılı
ğa cıkarılıyor. 

lnsanlar da böyle değil ıni?. Ya
şarlar. ilıtivarlarl"r ve ölürler .. Şu 
anda Gülcemalın hatırllbını yadet
nıe} ı kadır:;ınaslık tclikki ettim. 

YCKTE HAFİF 
PAHADA A(.a& 

'I'!lpUlll12 arazinin tıııpı.ıya ne su
r.etle raptolunacaıkları hakkında 

~ Vekiletince yeni bir ka -
nun !lyi>ası hazırlamnakta ol -
duıeur>u haıbet' \'ermiştir. 

B~ünlerde Büyiik Millet Mec
lisine sevıkedilecek olan bu yeni 
kanım layihası yeni ;!hkiımı ihtiva 
eWıelctedir. 

E7'CÜmle noter huzurwıda yapı
lacak olan gayrimenkul sat•şları 
da muteber savıhp tapu idarelerin
ce teııcil olunıocaktır. 

S'EYYAR TAPU HAlctMLİltLERİ 
KURULACAK 

Diğer taraftan gayrimenkul a
lım ve satımından mütevellit her 
nevi ilıtiliıfları hal ve (asletmek ü
zere dii!er medeni moınleketlerde 
olduğu sıibı bizde de seyyar tapu 
hakimlıkleri ihdas olunması da 
kararlaştırılmıı;tır. 

Yarın geceki topçu 
ataşları 

Ewelk.i sabah olduğu gibi yarın 
sabah da Darıca ve Kavak mınta
kalarından denize doğru topçu a
tışları yaoılaca/iL_denizcilere bildi
rılmi.ştir. Atı~lar gündüz saat 9 dan 
1l e ve gece de saat 2D den 22 ye 
kadar devan1 ed("CeK: ve deni:1.: ve
saiti ·bu muddet zarfında açıı<tan 
geçeceklerdir, 
~ 

... Almanl<.r, para.şütçülerıne gıda 
;,!anık komprime haplar veriyor -
larımı.ı.;! .....:unlnr, y i.ıkte hafif, paha
da ağır ~eyler .. Buyük Y"r kapla
mıyor, ağ;rlık vermiyor, üstelik, 
di,•er vemdkkrden _de daha ıyi ka
rın doyuruyormuş!. Demek, para
şut(·ulcr, karbonat alır gibi bir 
haplardan bırkaç tane suda eritip 

SİŞMANLlK al:' arlar. Fakat, suvu nereden bu- M .. t k •t E t 
VE ZAYU'LIK lu\<ırlar. diyecek>ıniz .. Art,k, onu U C aı t Y am ve 

da kendHerı bol bol istıhöal eda - Eramilin zamlı maaşları 
Bır arkadaş arlattı yorlardır. 1 

cta=~==il=d=e=i=k=en==g=eçe==n==gu=··=n=m==e=m=le==-===============A==H=M=E=T==P.=.A=U=·=F==·I 

İhtiyar bir komünist kadın 
Kumünistlik prop"fl!andast ya.p- beyannamelcrın ;uraya buraya 

Dün DefterdarJ,~a teıbli~ olu -
naıı eskı mü·tekait, e.~iaın ve era
mılin maaşlarına zam yapılması 

hakkındakı izhanameye göre, ma
aşların verilmesine ancak 6 hazı -
randa başlanılabilcceği anlaşıl -
mı~lır. Çünkü gerek Emlak Ban
kasınca ve gerek Defterdarlıça 
zamma güre ·bordrolar c> vakte ka
dar hazırlıınabilccektir 

lKUÇUK HABERLERi 

Her yıl oldUjj>u .gibi hu yıl da 
şehrimizde büy(li< at yarı.şiarı ter· 
tip olunacaktır. IBu yar1'lara alt 
hazırlıklara b-s,lrnımu.stır. 

Geçen ytl Veliefendide yaopılaıı 
yarışlar -pek ıbüyUk rağbet ~dü
ğünden bu seneki yarışlar 6 hafta 
ü.zerıne tertip olu.nacaık ve yıııe 
bil1birı arkasına devam edA>cektir. 
Diğer taraftan Ankara ilkbahar 

at yarı.şiarının 4 ünciisü de pazar 
günif Milli Şci Is-t İnönünün 

m
r)a.rında yapılmıştır. 
ydıın koştısu adi verilen .1800 
elik 1 incı kıoşuda Sifkap i

siınlı at •birinciliği, Komisarj 2 m
eiL~1. 'I'asoınar da 3 i.ıncülü,ğii Ka
zanmışlardır Ba/ıı;ı muşterekte 
Ganyan ı;ıoo, Pli.sa 275, ve 34(> ku
ruş vermıı;tır. 

3 yaşındaki yerli ve yarım k<in 
insıilız tayları arasındakı koşuya 
6 at girmistır. Pastn l incı, Tasvir 
2 inci, Yavuz 3 uııcü <ılrnw,lar, 
gaııyan 220. pliıse 135 ve 145 ku
ru.ş \.'ermistıı·. 

3 ÜNCÜ VE Dİ<:iER KOŞULAR 
Çifteler koşusunda Bırvana lın

ci. Sait Balımın Bercestesı 2 inci, 
Cahidin baskını 3 ünoü olmuşlar
dır. Ganyan 265, plase 135 ve 125 
kuru~ vermiştir. 

4 üncü kıe>şuya 11 hayvan sıir -
miş Bora birınci o;mııştur. Gan
yan 680 kuruştur. 

3 yaşındaki yerli halis kan İn
gilız erkek ve dişi tayları arasın
daki 22:'1 lira i,!<ramiyelı 1800 met
relik kosuıda d.1 Bıı,yan Nihalin M.isi 
l incı. Gürayak 2 incı, Fahri Atlı
nm Sibdi 3 üncü olmu~lar ve bah
;i .mu..;terektc ganyan J 70 kuru:; 
vermıstir. 

---QO>----

r.1ecburi işçi sigortası 
iı<ttsat Vekaletince haz:rlan -

makta .olan .meoburi işçi sigortası. 
hakkındaki kanun projelerinin ö
nıınıü1.deki ayın ilk harta..ıııda Bü
yük Millet Meclisine verileceği an
la...ılmıştır. 

l!; kanununa t5.bi iş yerlerinde 
bedenen çalı.şan r::-ustaJıdemler 
gibi, fikren çal:.sanlar da bu .;ifıor

~alardan i:>!t.fıı~d~ı:cI~cekkrdır. 

Zaman zaman, kulağımıza, Bul
garistan Türklerine karşı yapılan 
eııa ve cefa haberleri gelir. Biz, 
bunları sistemli bir manivela ko
lun-.n hareketine atftıtmeyiz, ne
zaket gösteririz, Bulgaristanda 
bazı müfrit ga;yrimes'ull~r tara -
ündan (T) >bu i4*in yapıldıiHıı 
ileri silrerez.. ve, yiae, kemali ne
zaket ve edeple, mes'ul Bulgar ma· 
kamlarınLR nazarı dikkatilli eel -
bederiz. 

Bizim, bu taktikle yaptığımız 
neşriyatın türkçesi malumdur: 
Kızım sana söylü10rum, eeli -

nim sen anJa .. Fakat. aesimizia git
meSini istediğimiz kulaklar, ekse
riya, neden sonra ihtizaza gelil'. 

Evet, neden sonra, bakarsınız 
ki, zavallı Türk ka~desle,rimiıı.e 
karsı yapılan eza, cefa, iş,kence, 
bir müddet için tatil edilpıı~tir. 

Fakat, unutmay,ın ki, bu çirkin 
hadiselerin tamamen önü alınma
mıştır. Sadece, oynanan acıklı ko
medyaya bir antıakt il~ve edil -
mi~tir. 

Hu antrakt, bizjın üzülen gön
lümü7.Ü dinlendirn1ek, yorulan 
dikkat nazarlaruuızı kapatmak i
çinılir. 

İ<le, su günlerde. her sabah Sir
kec1 istasyonunda ana\·atan top
rağına ayak basan her Bulgaris -
tanlı h:aıı kardeşimiz, daha ~ıner
haba,. demcdt_•u, )İne, aJni hazin 
zulün1 s-ahneJcrjnin, yürc~iııi dağ
lı3·an tafsiliituıı anlatmaktadır. 

Ne olu~·or?. llava nıı karardı?. 
Şimşek mi çaktı?. Kime ne söy
liyeJiın'?. Bu wn hareketleri, yine 

. nezaket ı:österip, alclil•ul bazı müf
rit ga)·rin1es'ul un~u.rlarn ('!') mı 
atfcdeccı?iz'? 

Sof~ a, şu garabeti hıraksalar 
artık ... 

REŞAT F'EYZİ 

Deniz lisesinde kayıt 
ve kabul 

ASkeri pıektepleriınizde kayıt ve 
kabul mua.mel;ıtın:ı geçildiğini 
yazm L't.ık. Heybeliadada'ki deniz 

çıkacağı tarihler dün u~ıı 
Yazan: Ali Kenıal S 

tesbit olundu . . . . . tioİ •' ltalya şımdıkı vazıye f 4<• 
Şehrimizdeki mektepler her yıl faza etmekle yani bil•'"~ı· ııı. 

olduğu J{ibi bu vıl da askeri kam- fakat gayrimuharip kal•~-· jiJ lı 
pa çı.kacaklardır. tefi.lci Alıruınyaya eıı b~;01,011 

Dün bu kamplar hakkında şu met etti!i'ine herhalde 
1 

~ 
esaslar te<ıbıt olunmuştur: kanidir. Avrupada Fr•";).14' 0 

9 y~ J.O uncu sınıflar önümüz • dunda elsun, ~imali ;\f/İ ~ ,>' 
deki ayın 7 sinde, öğretmen okut- ;mn müttefiklerin bi~iııı ~" 
lan 22 haziranda, san'a.t ve meslek lteldeıııektedtr. Bu 111 k ~1°"' 
okulları a temmuula kampa çıka- v.-tler oralardan .,:;;;ıır• 

0

JI01 

caklardır. lara karşı götürıilcıniY0 ~·).,0ıO 
taraf.ı son zamanlarda İta gir 

Kamplar bu yıl 20 şer gün müd- kendisi ile beraber harbeı-·l" P 
detle devam edecektir. Ogle ye - irin ltomada az te~ehiıU> ~•Jıt' 
mekleri tam kaloriyi ihtıva etmek lunmanııslır. Bununla b.~;ııC 
üzere daha ziyade kuru ve kuv - talya lırrlıaldc ıni.ittetıt- ,rıi 
vetlı sııdalardaıı tertip olunacak- · d . d'I Jıizll r 
t M kt d k •- I d ""-~l , yukart a ışaret .c ı en .. ·o··nUJll · 
ır. e ep o ..,r arı a ~ .... ar k ~·ı ,. 

da bulunacaktır. Kamplar mektep- mekle iktifa edece I ,,-ıııı fr'~-
lerin bahçesinde veya civarların- Geçen harplr ita ~·ııı .,ıııı 
da tesıs olunacaktır. Talebeler ge- ve İu"iltcrc ile bcr~1"'r .,.~r 
celeri evlerıne gideceklerdir. mııtıctikı Alıııan)·~)·ı bı~iil·~"' 

mj~ti. O u.naan lnl!ıltcre ~ 
tinin ha ıoda huluornu~ 

1 
fl!I 

Corc lıatıratmcla it;!l~ "'"(;ı.ır'' 
girdikten sonraki nıutld atıl' 
ne gibi fayrla.a dokuJI d~~~·l 
bahsederı.cn pek şa~ uıı~ . 
noktan kaydetmeı.tedır. _, M"' 

Yeni emniyet tayinleri 
Şehrimiz \-e diöer yerler emni

yel- n1cnsupları arasında yeni bazı 
tayin ve terfilPr vauılmıstır. Dün 
vilavete teblii: olunan bu tayin -
!eri yazıyoruz: 

Edirne ""'niyet müdürü Hadi 
Sıvas emniyet müaurluğune Af
yonkarahisar müdürü Faik Edir -
neye, Sinop müdürü Mehmet Af
}~na, Eskişehir müdürü Necmet
tin Sinoba, Trabzon müdürü İh -
san emniyet i6lcri Uımum müdür
lüirü şube muaYinliğine; Bursa 
müdürü Mahmut Ua!atvava. şeh
rimiz 2 inci şube müdürü Naz1m 
Antalya emniyet müdürlüğÜne, 

2 inci •ube müdürlü~üne sehri -
ıniz 1 inci şube müdür muavini 
Zeki tayin. Çoruh müdürü Fikri 
Orduya naklolunmuslardır. 

İstanbul 2 inci sınıf emnivet 
amiri Nazını İstanbul 1 inci sınıf 
emni'-·ct 5.mirliJ.~inc, Erzincan ser
komiseri Halil İstan·bul ~ inci sınıf 
emnivet amirliginc, İstanbul ko -

• pOll' 

İtalyanlar doj:ruJaıı i••'1 

kendilerine {a~ da Vt' uıe1~ c\ 
1 1 . 1 . " • ·~ ~· ını.ran ıcı ıau;.:ı ul' ........ ~ıe ,,. 

harekette bu1unınaılar. 0fa:ıti 
tefik.lcrin n1ii~tt·rt.•h. ııııt11 ı :,ıııt ,-e "' ınma hir i~ ,ı:orııH.:clC'n C\ ,;µ .. 

l • k .. "ır·ır•V ı•' CV\:C a ·cnuıl · rtnı,• )• • '. StJl' 

n1ıyacaj!ını du~iinürlcrd 1 • ~·riııır 
duktan sunı:ı i~c1trıl;\>ft .gıl (~ıt 
nunlar sıra!-lına J!ı.•çnıi"'tır .. erilrıl' 
ınüıtcfikl .. ·rrc hakk!IHn ~~tlrı • 
dif?ini bt.·r vakit söyl~ll'( 
durm3ııu~lır. ti~~; 

Bu davanın 3enelt"r ı.;e( dııf· 
ha l ~rare_tlendiı!i ınaluııt, 101 ,ıı 
kadac ki ita!~ anın atac•~ es'~I 
mamasından İnı?iltrre "'~ ı\ 
yıldıi!ı için bilha5"a lJO ~ııt 

1 h;ırbindenberı lıııriliz ~~~ıı>'~ 
ltaı,·ada en z.i,·ad•~ )"eD1 Y 1 ıı::' . . . dil'" J" arasında 1'1hrip cdi~ıp rs • 

lisesinde de yeni talebe alınma - misC'rlerinden Şevket Er Konyaya, 
sına önümüzdeki cumartesi gü - Ko<:aeli komiseri İzzet İzmir baş 
nünden itibaren başlanılacııktır. lromiserli~ine. •Ankara komiser 

~ir zaınanlar - Via Igıltet ıeıııtıt 
lng-iltereııiu yaşan1a~ın• bttlııJI 
~en ltalyan neslind<'"- C"" 
sag kalanlnr a7. c:l«":-ı_ı.t.•t· '1r,S~ 11 

ı:e<'f'n harp ilr şiıııdıkı -ti· 
ancak yirmi bir ,,.,,,ç ıı~ .~• l Bu yıl deniz lisesinin l inci ve muavinlerinden Osman Nuri İz -

2 inci sınıflarına talebe alınacak- mit kaıniserliı?ine, İstanbul komi
tır Kayıt ve kabul işleri 10 ağus- ser muavinlerinden Şükrü Bi.lı!ic. 
tosa ·kadar devam edecektir. Halit Öz e Necmettin Akvıldız. 

t lııl• .• 
!er daha ya~ıyor. t'ak';..J, )~ 

, ne muhakkak kı Joıb . .,cıi 1 ,, 
nesil var. Bu nesil hep> i• •"' 

tığ, iddiasile ad~eye !'evdi olu - yaoıştırılmasına tahrık, ~ik ve 
nan dulctor Hikıme-t KıYılcımın an- ··ardım etmı.ştir. Fıkret Köngül. bu 
nesı Münirenın muhakemesi dün telkin ve te<ıir altında harekete 
bit.ı·ilmiştir. ve çok geçmeden de ele geçmı.ştir. 

* Vapur ·ahıplen. aralarında 

bırlik tesk1li i~in \'aPtıkları görı.is- ~~~~~~~~~~~~~ 
ı~e_Iecde uvusamadıklarınnan \;:im- / E; 

--0--- Kiızım Şınasi Çalışkır terfian seh-

1
, Tarihteki 1: üyük adamJ rınıiz l«ımiserliklerine tavin 01un-1 

j mu•lardır. 
. larımızın kabirleri _..,. •• ..,___ . . 
· Başvekiılette teşeık.kiil eden bir AyakkabıcılarCemıyetı 

1 1 b
.. .. .. ... -.,;rılff'":.;lft er e uyumu~, J~, .. ı..,-. ı~·· 

1
_. 

Onun için gcten ,;inlr' l•~'' ;.ı 
aleyhine ltal.van pavıtJı ırl~, 
pılan nüanayişl~r .i~t,. ~ıt1" ;;;, 
!erin eseri olarak d•• \;1 ·; 
şimdi durmuştur, Bu k• l<l',ct 
sel,.rin yarın tekrar t•,.• 

ikinci ağırceza mııtlkamesinde ~wk celsede bildirılen karara 
ili celsede alenen okunan dava ev- göre, her lkisinın de k.omünistlık 
rakında, Münirenin Arıkarada cad- propagandası yaptıkları sabit ol-
de;ındeki •Kıvılcım. kütuphane- mııştur. Hakim Cemil; suçlular -
sine ders kitapları alm.ıya i(elen dan Fikreti ü.ç buçuk, Münireyi üç 
Fikrete çok ı>euz fiıt'lla kıtap ~ata- ay hap:,e mahkUmıyetle cezalan -
rak, 1>u ııenci evveli oraya alıştır- dırmıstır. ı 
~ı. yavaş yavaş 'Soı;ıyalistlik, ko- G ı· Ef • hk d 
münistlilc fikirlerini ihtiva eden ı a ıp ganı ma eme e 
kitaplar, bu arada ~lu Hikımet peraoala.s otelı sah!bı Misbah 
Kıvılcımla Nazım Hikmetin kitap- ' taraf:.ndan Yemenli Galip Efgani 
!arını verdiği, sonr_a genci .evıne t aleyhıne aç; lan ve beraetile neti -
davetle başka kıtaplar da vermek celenen dolandırıcılık davası tem-
llllr<'tı.le bu fikirlerı aşılamajia de- yiz mahkemesince nakzedilmi:; ve 
vam elti~i anlaşılmıstır. ' Galip Efganinin muhakemesine 

Yine okunan dava evralm1a gö- aslı.ve sekizinci ceza mahkcmesm-
re, Münire, evde ııencin karşısına de yeniden başlanmıştı. Dün mah-
açık saçık bir w-ız çıkarmı.ş, bu su- keme temyizin boıırna kararına u-
retle onun zihnini çelip; bağlılı- yutmasına karar veımis, Galip Ef-
,ğmı sıkhıstuvnayı ,ııözetti.~ı gıbi, bir ganinın Misbaha ııöstenli~i kredi 
taraftan da kendisinı, komünistlik rnukt11bunun Yemen veliahdı ta-
faaliyetihden mahküm ~lu Hik- rafından· verilip verilmediginin 
met Kıvılcımla tanı.ştırmı.ş ve ·en ıatrkıkı ıçin muhakeme başka gli-
iOnunda prop~an.da m"tuyetınde ne ·bırakılmıı;tır 

Yazan: Is!ıeader F. SE&TELLt Aşk ve macera romanı: 23 

Naıbahat bu arada yatak odasını 
şöyle bir ıımcten geçlı-dı. -Gayri ta
bii hiç birşey ııöremedi. Fakat, 
·bu esraren,ııiz ve boğucu gaz ko -
kusu neroen intiôar ediyordu? 

Tekrar telefona sarıldı: 
- Pen<:ereleri açtıoın .. Başımda 

'bir ağrı var .. Odaııun U;indeki ııaz 
kokusunun nerden intiı;ar ettiğini 
anlı yamadım.. Allah aşkına söy -
i!"Yin .. Sız kimsinız? Benı çıldır -
tacak mı.;;ınız? 

- Merak etmevin .. KLm oldu -
ğıınıu sonra öğrenirsiniz. Size fe
nalık yapmak nivetinde dej!ilim .. 
Bıliıkis, size fenalrk yapmak istı
yenlerin yaotı'ldarını meydana çı
kar'llak vı: dostunuzu, düşmanı -
nızı ;ize tanıtmak istiyorum. 

- Siz her hakie bir zabıta me
muru olacaksııuz .• Seri()({ Holmes 
gıbı. harekatımı adıım adını takip 
e<ııyorsunuz ve hiç şuuhe yok kı, 
vanınıula bir de esrarengiz taras
şut ıi.leti var .. Bununla uzaklarda 
o. o bitenlrd de oörebilıyorsunuz! 

- Tarassut aletine lıizum yol<. 
Gözlerim -bu vazifevi e:örüvor 

- Pekılliı .. Sövlevin baı<avun. 
Srrtıında ne var şimdi? 

- Mavı b•r bkiz .. 
- Doğru nerede dur!J yor11m? 
- Tuvalet masasının iınunde .• 
- Ar ırkta mıyım? 

- Hayır. Kırmızı kad.if!"I; L.r 
looltujiun kenarında o turu vorsu -
nuz! 

- Sağ elimde mikrofon ''aı'.. 
Bunu kolayca tahmin etlcb•lırsi
niz .. Ya sol k<>illt'.lllUn \•azi vet: ıı !· 

dir? 
- Sol kolunuz kalçanızın li<; -

tünde davalı ... Hattiı çok sinU"!ıı;i
mz. İşte, şimdi de gôzlerinızi aça
rak b~ırmak istiyorsunuz. Fakat 
bunu vaumayın!. P~man olursu
nuz .. Zıra, .sesiniz yükselince, an
neniz ımdadınıza k.Q;jacak. 

- Annem yatıyor şimdi. Onun 
birşevdcn haberi yoktur. 

- İşte, yine yanılıy<Jrsunuz! An
nenız. oaa kapı.ı>ında sizi dinliyor .. 
ve heyecanından göğsu kabarıp i
nı) or.. Dizlerinin bagı çözülmüş 
bir haldedir .. Neredeyse kapıyı a
çıp yanınıza ·elecck. 

- Ne dodıniz? Demc-k ki, anne
mın harekatını görüy-orsunuz. Fa
kat, vatandır. Çünkü annem, ôrn
runde bir kere bile başkalarını 
dinlemek kiiçüklu~unü ,ııösterıne
mistir. 

- Yanılıyorsunı...z .. Baskaları i
cin belki bu kü~i>kluğü ı;ıosterme
mi,tır. Fakat, evladını tecessüs ve 
tarassut etmek, bir an içın kiiçük
luk değıldir. 

Nebahat arkasına döndü ve: 
- Anne .. Nered<ısın? 

dalık bu tasavvur ııerıve ~almı.stır. 
* Laıtvt-clil mi:; olan resmi hiz

ımet otomobilleri cuma :ı!<şamı • 
deflerdarlıoa teslim olunacaktır. 

• Radyo abine taköitlerini ha
ziran avt icerlliinde verr..1i:ven1er -
<len bu taksit tt"lllmu:.cia ~ 25 
fırz!a farkla tahsil oiuııacaktır. * Taksim - llarbive asfalt ı'>
lunun iıısası irin belediye 1!2 bin 
lira ayırmıstır. j . * Kü~knazarda arkaoası Ha-
lid tıtrafından fC'na haJd dövülih 
hastanece kaldtrılan Q5n.<ın dün 1 
öln.üsbür. * İlk <>kulların son sı!1 f,arında 
bu.,.ün i:mti·hanlara ba,1 .. .o·.lmıstır. 

+ Romanvanın bü .r:.ik elçü.i 
R. · İ..rute9lw Ankara t•üvr k eki
ligine tavin olunmustur ı hazı -
anda Bükre>ten şehı ıtn ... t geie

cektu . 

Diye haykırdı. Oda kapısı bır -
denbire açıldı. 

- Buradayım. kız;m'. Netlır bu 
hal? Cinlerle mı, şeytanlarla mı, 
yoksa bir polis hafiyesile mi ko
nuşuyorsun? Merakundan düı;üp 
banlacağ•m vallahı. 

Nebahatin sabrı tükenmişti: 
- Esrarenııiz bir adamla kıınu

şuyorum, anne!. Kin1 .~lduğunu 
sövlemivor. Ben de çıldıracagım 
neredvese ... 
Nerıman hanım telefona sarıldı: 
- Allo .. Alkı ... 
Cevap veren yoktu. 
Telefon birdenbire kapanmı.ştı. 
Ana kız hayretle bir'bırlerine ba-

kıştılıır: 
- Şımdi ne y,apacağız, anne? 
- Yapılacak birı;cy var, kıılım: 

Yarın derhal telefonu evden kal
dırmak. 

Ner>ınaıı hanını o kadar sinir
lenmistı kı.. 

- Adeta, evimizi emler basmış 
gibi korkuyorum. 

Diye söylcıımekten kendini ala
mıy<ırdu. 

Nebahat so 0 ukkanlılıgını muha
faıaya çalışıyordu. 

- Böyle sacma bir sebepten do
la.~ ı evden telefonu kaldırmak doğ
ru olnıaz. aru1e! Bu şeytanca bir 
sürprizdir. Bu sllrprizi yapanı bul
mıya çalıı;alun. 

O (!ece .saatlerce uvumadılar ... 
Talioleri birer birer gözönüne ge
tirerek, hcp.>i üzerinae durdular. 

Nebaohat: 
- Bu alayı şair yapouı; olma -

ııun?!. 
Diye sordu. 
Neriman hanun: 

lv1isafirliğ:n 

nezaketsizliği 
G~en gün gazeteler yazdılar: 

Sirkecide, Avrupa treninden bir 
Alman in.iyor. Gazeteciler kendi
sine kim olduğunu soruyorlar. Bu 
adanı, garip bir eda ve eberıuni -
yet vcrnıiyen bir halle, ı;adece tu
rist oldul,.unu söylüyor. İsmini so
yuyorlar, söylemiyor. 

Dikkat edin, biı vabancı mem
leketimize geliyor. Yani, misafir.:; 
dir. O memleketin bir guetecbi 
kim olduğunu, adını SOl'uyor, söy
lemiyor. 

insan, n1h.afir nluı{u nıcnılekete 
bövle mi girer?. Misafirliğ<> ait 
ntt.aketin nıuayyen ölçüıiü vaNlır. 
Nezakette mi para ile?. Ayıptır. 

BüJ:HAN Cl:VAT 

- İmkan vok, dedi, Şet-.sl.ıvar 
hizi bu kadar üzmez ... Bu şeytan, 
zeki bir adamın ışidir. 

Nebahat glildü: 
- Hakkın var, anne' Bu vesile 

ile sen de itiraf etmiş oluyo!'Sun 
ki, Şehsüvar bı.ıdalanın biridir. Bu 
gerçekten, QC>k akıllı bir adamın 
yapacai(ı i:;tir. Ben, benı istiyen
ler arasında böyle birm; tasaYoVur . 
etmiy<)rum. .,. 

Talipler kontrol 
altında .. 

Ertesi ııün Nebahat bahçede Sa
dıyi gördü: 

- Dun gece nerede idin? 
Sizden anıldıktan sonra eve 

girdim .. yattun. 
- Benı telefona çağınnı,lardı .. 

Tekrar bah<·cy~ çıkamadım .. De
mek bizden ayrıldıktan sonra yat
tuı, öyle mı? 

- Evet. Niçin soruyorsun? 
Nebahat fazla bırsev sö' lemedi: 
- 3cni bahçede bırakmıstım da 

acaoa gücenmi.; midır dıye çok ü
~üldüm .. 

- Yek canım. Ben yabancı mı
Ylm? Tekrar bahçe.re çıkmanıza 
ine,·dan vermeden hemen çekilip 
gitİnişıinı. Zaten çok da yorgun
dum, hemen yatağa girip yatttm. 

:Sadinin evinde telefun yoktu. 
N<?bahat. Sadınin o gece sokağa 
çıkmadığını ö,i?rcnince. bu muzip
liğin L~ka birısi tarafından yapıl
dıgına hükmetti. Maamafitı, talip
lerın hepısinı birer kere kontrol e
decek, ağızlarını yoklıyacaktı. 

(lJevııwı var) 

~isyon büyük tarihi zevatın reisinin izahatı 
mezar ta>;larını meydana 'çıkar -
mak Ülere teşkil olunan bir ko
misyon ıbu husustaki faaliyetın 
sür'atle bitirilmesini belediye re
isliğinden istemiştir. Bu münase
betle şehırcilik mütehassı" Prost 
ve belediye imar isleri.müdür mu- 1 
avini Thrahiın Ey~ ve emsalı yer- t 
lerdekı merazlarda tetkikler yap- 1 
maktadırlar. 1 

iRTİHAL 
Cumburi)·et refikinıizin muhar -

rirlerindcn F'aik Günerioin babası 
en1ckH önyi.izba~ı Abdurrahnıan 
Günerl düı: ölmiiş ve cenazesi E
yüpte Güıµü,,..U)'U mezarlığına def
nolunmuştur. Ölüye rahmet diler 
ve kederli ailesine taziyetlerimizi 
sunarız. 

y ---

·ı 

A~a'lııka-hı Hatlarının yükselme
si hak.kında ayakkatbıcılar cemi -
yetı reısi .Mıdullah Vahdi şu iza
hatı vel'l!IlL'itir: 

•- Kösele ve deri fiatları, harp
ten evvelkine nazaran yüz.de 60 
niıibetinde yükse1'mi->tir. Mesela 
Amerikan derileri 155 den 260 a 
çıkmıstır. Mısır derileri de 50 den 
86 ya fırlamıştır. 

Çivi. ı.plik ve saiıe de y4.iızde 50, 
hattiı yü.zde 100 zamla satılmak -
tadLr. Buna ragmen imalathane 
ve kavaflar fiatlara ancak yüzde 
25 bir zam yapmışlardır. 

Bilhassa Beyoğlu tarafındaki 
bazı ayalrkatbı •mağazalarının fiat
ları çok vükselttigi ,ııörüLnüştür. 
Bunu Türk ayakkabıcılığı namına 
esefle karşılarız .• 

1 1 ten sonra 1 
azıdıVelJ 

Yazan: M. SAMİ KABAYEl. 

Fakat •.. Bu namert heriflerin elinden 
kurtulmamız imkanı yoktur 

Nis şelıri.nin civarı veba illeti 
ile maluldü. Şövalyeler, vebadan 
Cemin ölmcn1csi için çareler an
yorlardı. 

Şövalyeler, veba illeti dolayı -
sile Cemin bir inzaya uğrıyaca
ğından korkuyorlardı. Eğer Cem 
Sultan vefat ederse bütün kazan
dıkları bir anda mahvolurdu. 

Şöval;>eler Cem Sultanı Nisden 
kaldırıp başka bir yere götürmeğe 
karar verdiler. 
Şehzade Cemin Nisten ayrılışı 

hazin oln1u~tu. ~1aiyeti ve kendisi 
Nisteıı peri~an bir halde çıknuş -
lıırdı. 

Şehzade Cem, maiyeti erkanı
nııı ortasında iıli. Etrafını alan 
maiyeti çelimsiz hayvanJara bin
dirilmişti. Türk beyleri hayatla
rıııdw böyle atlara bjııınenı~ti. 
Şehzade Cem çok mahzundu. 

Şöveb·elerin namertliklerine iyi
den iyiye kani olmuştu. Yolda ı-i
derken Frenk Süleyman Beyle ı 
dt'rtleşiyordu. 
Şehzade, gözleri yaşlı, Süley -

n1an Beye: 
. - Lalauı!. Seni dinleoınii olsay-

dun .. bunlar başımıza ı:elmiyeeekti. 
Diyordu .. Süleyman Bey, efen

disinı teselli için: 
- Sultawm, Allahtan ümidimizi 

kesmiyelim.. Elbette bir sebep 
halk olur. 

- Bu namert heriflerin eliııden 
kurtulmamız imkinı yoktur. 

- Hıristiyan şövalyeler söylell
diği gibi mert değillerdir .. Namert 
d.irier .. 

- Beni iğfal eden Ulla zi7ade 
Karamanoğlu oldu. 

- Karaman oiulları.. daima Os
man oğullarını, menfaatleri icap 
ettirdiği derecede iğfal cdegel • 
mişlerdir Sultanım!. 

- Babamı az D11 uir34tınn11 -
lardı?. 

- Sultanım, kendisi niye bizim
le ı:elruedi!. 

- Bir kere ~ü.k bu heriflerin 
eline. 
- .... 
- Senin Adaaa sahillerinde ~ 

valşelerin gemilerine binmeden 
iöylecUklerin daha hala kulailınıcla, 

ceği ise malilm değil. , t~ 
Ancak vaziyetin esa5 "~ıı ~ f 

eden noktalar k:ır~ısınd~ ,-yl~ 
sel& tcferriiat sayılaC9 l'P ~e(, 
dendir. O nümayişler ı:~ ı,.,~ıl 

1 
ren, İtalyan matbuatııı•0,ı o~~ 
kit hararetlenen yazıla btl 
duktan sonra giizöııÜlld~ri,,ı9 
k_eyfiyct şuduc: İtal>a ::ıJı ~~ 
rıp olarak kalmayı 1 l"'' 1 
menfaatine uygun bıl_'\ırıı'0· 
de bu suretle nıüttcfi~'~pi ıi;, 
ya daha cok hizmet eti Mıı 
nüyor. Almanya için bUJlt'ııı'I 1 

ziyadesini yapmasına ilı t,ı'P' 
rilemj,)or. Çünkii ı;eçcıı k ~ 
müttefiklerine de ıı0J:~ru1~ 
me~faatine doğruda." re~ ıı> ;ı 
alliı.k .. ımedikç" uıuşte, lı';I 
namına hizmet etnı.· er• ./ 
U,V"Un bulınaııuştı.~ 

- . . • . ,ıııl 
~iiı·l• - Biliyor musun 

. t' ~ ""' ınış ın . . ıP"""" "'~ 
._ . • • Anların etvvıı 

küftteıı muratları beıJJ• 
~ lif keftten muratları h_eJt1 ;,.ıı ' 

hau:etlcriai acele golill • 
.. .• ;ı.ı 

- Keşke topragı111~ 4" 
gemiye binme~ eb•~e c 
yaklanm kırıisa7dı. lCıseYli~ 
şarak topraklarUDda o 5~lt'.";· 

Diye srzlandı. Freıı.1< elfll'~ 
Bey, ,ehzadeyi tesellı 

11 çalışıyordu. ,~ııı 

Cem Sultan, Savu•"~oi'~ 1 
mantarından dağlarıııa a•'' 1 
seliyordu. Nis, yavııt f 
de kalıyordu. .. i ~·:;; 

Bir aralık Cew ıçııı ,.ıı ' 
- Lala .. artık kaçıoı 

11 
nıiz de kalmadı.. ıJll" ' 

- Üzülmeyin suıt•" 
·ı• bulunur" ;cet' 1 ~ - Lala, kifiri•Ua8 LJI ·i ~ ı 

doğru gidfyoruz.. çare> 
1
; 

bu işia!. 1 ~·"' - Efendimiz, ;ıila 1 
1 

un eyler.. 8 ,JPl 

_ Bu, kıifirlerin, bll ııı~"' 
rin eli.ndeu kurtuJıııa1' f' 
değil... .. 1 el•''•' 

Diye sızlandı. $ö"8 J,ııiJI · 
Süleyman Beyi ş_eh•~ard<· ,, 
daıı ay ırmak istiyor d• ~ 

.. . ,;ya ~~ıe 
Şovalyelenn en · di· ~ ·O 

tukları Süleynıaa BcY bil•l 
. ka ı;,aıı "" man Bey bır ç • . 

iJıJI u. . ııı' 
Fransncaya da Y de •'8 

frenltleria lidetlerıııe 111ııJ rveı' 



Teslim mukavelesi 
bugün imzalanıyor 
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Reıit Paıan;n Hatıratı 
(1 inci salıif eden devam) f 

.Norvcç'te 30 Alman tayyaresi tahrip edildi t:~11i~0:;aa!~e~fyre!~~~~~t~~~~ 
Som'dan Majinoya kadar !bütün 
hat üzerinde sıkı surette tutunmuş 
bulunmaktadır. 

a 29 (AA.)- Hava Ne - ı vanger tan·are meydanı üzerinde vikte 8 düsman tayyaresi tahrip e- harekatını kolaylaştırmak için bü-
lıi&ctiriyor: !2 dü nıao tayyaresi tahrip edil- dilmi~ ve hasara uğrahlnuştır. 13 vü:k bir faalivet sarfetmektedir. 
l.otnlııardunan e4lileta Sta- miş ve basana uiratılmaştır. Nar- İngiliz tayyaresi dönmemiştir. ı İrw.ilizler dün simali Fransada da 

İngiliz hükumeti ~elecek ay ip
tidasında vcniden iki sınıfı silah 
altına ca<1ırmağa karar vermiştir. 
Bu suretle İngiliz ordusu11a 600 bin 
1ri$i da.ha alınmış olacaktır . İtalya' da Fransızlara karşı alınan bir tedbir ~.! ~ıı;ı:;~a\~;~~r;~~t!~~~i~~ıer 

Alman ıkuvvetleri de ele ~ecen • il ...................... .. 

29 (A.A.)- Fransız - ital- menedilmişlerdir. böyle bir mecburiyet yoktu ve ye- fırsattan süratle azami istifa-devi 
du resmen kapalı olma- İialyadan çıkmak için vizelerin ni kaide de yalnız Fransızlara tat- temin için calışmı1kta ve Alman İkinci hamle 

lıeraber eir miktar Fransız alınmaması sebep olarak ileri sü- bik edilmektedir' Trenler normal ta\\ areleri de harekat sahasında 
ansızıa İtalyayı terkten rülmekte ise de şimdiye kadar şekilde i:iler.eldedir. ıfaalivetlerini ~eksif etmektedir. 

(Başmualedeo devam) 
fik kuvnderjnia mukavemet va
ziyetine bağlıdır. Almanlar Ho -
landa - Belçikayı t4!mizledikten 
ve şimali Fransaya iyice yer -
l~mek imkinmı elde ettikten 
sonradır ki ancak ikin<\i hareket-

k Ş kJ• k• A •k J I ı k · .., ld Müttefiklerin ş~malde kalan l ID ar la 1 merı a 1 ar mem e ete çagırı 1 kuvvetıerini ne suretıe kurtara -
ca1darı henüz belli değildir.' Zan

t 29 (A.~.):- Haradaki_ ı aakliye va.sıt~uıd.~ki kar~rsız - r dar çab~k :meınleketc diameğe da- nedildiğine aöre bu :kuvvetlerin 
konsoloslugu 1alwa şark lı.k dolayısıle munıkl,U) oldugu ka- 1 vet etnııştır yükünü· hafifletmek için Som cep-
Amei-ikahları bilhassa· ' 1 < ' hesinden bir taarruza ~ocilecektir. 

E . . F t' yyare' j ;cı·le' • • • 1 or Harekatın nasıl veni bir inkic;af 
sır ransız . a rı zıncıre vuru uy göstereceğini !-";:imdiden kestirmek 

lerine baslı) acaklardır. . J 
Belki bu hareket doi;rı;udan dog

iruya lngiltere üzerine ievcih edi
lecek; belki de İtalyanı& :rardıım
m da t<'nıin etmek ı.uretile Fransız 
kuvayi küHiyesi ile harbe tutuş ,_ 
mayı istihdaf edecektir. 

L.~.'.~eph~~l 29 (A.A.) _ AI- hal zincire vuru1aca'klıfrdır. ,Alman tav"arecilerjnin ,parasüt- anümkün deöjJdir. Fı·ansız ordusu 
~arat blirosu, Göringin Alman hava kuvvetleri başlru • lerile tayvarelerini terketmek mcc- ===============] 

fıitı. 1_ • ~ • F ~ft lı - b 'dd ı· tedb'l · İstanbul 5 inci icra Jl'emurlu --..uııniş olan •uulıin ransız tnan\UAn ~ı. u şı et 1 1 etı burivetinde kalıp da vere indik -
ilerinin zincire vurJJlmıı- ittıhaza Fransızların esir tayya - ğundan: 

~etmis olduğunu haber rccilere karcı .[!a• ri insani muame- ten sonra öldürülmeleri halinde Mihalaki Sotiryadis'e: Sişli Hacı AlmanJarm birinci hareket saf
hasmın hitamını müteakio bir ha
zırlanma devresine gireceklerini 
ve bu arada cenubu şarki Avru
:pası ile Balkanlarda bazı hareket
.e de buhmınak yoluna ttidecelde
rini tahmin edenler de \ ard :.r. An
cak. ikinci bir haıeket hamlesi i~in 
bir tevakkuf devresi iktiza etse 
dahi biz bu devre esnasında Al -
manlarm enerji ~c stoklarını baş
ka başka sahalarda sarfcdecekle
rine pek kani ohmııı dan clcğtliz. 

leler yanmakta olduklarını bildi - Fransız esirleri kursuna dizilecek- ımensur (Hanımoğlu) sokak.6!1 No. 
b\iro, yazıvor: ren 1'3!)orlar üzerine mecbur -01 - tir. Ju hanede kereste tüccanndan ha-
edilen tayvarecilcr hak -
lrndive kadar mer'i olan 
~ane emirler ilga edilmis

mu5tur. Bundan bovle ıbir Alman Bu tedbirler .. tmdfre kadar mu- len ikamctoahı meçhul. 
tav\ arecisinin Oldiırulmü oldu<ru kabele bimisilde buiunmal!a se _ Sultanahmet ücüncü : ı!lh hu-

~dan böyle 'bütün Fransız 
1 

tcilıeri. Fransıiların yaptık-! 
'ibi, esır edilir edilmez der-

habcr alınır alınmaz beş Fransız · kuk mahkcmesinm 51 3;937 tari'.ı bebivct vermemiş olan Ingiliz 
ta'' arecisi mukabele bilmisil ol- ve 234/277 sayılı Hamile (300) li-
mak üzere derlıal kurşuna dizile- tavvareciterinc tatbik edilmiye - anın faiz, ücreti vek.ılet. malı -
cektir. cektir. kenı:e ve icra aııa~ıµflrrilc tahviline 

daır İstanbul belcdivcsinir.. hak -
kuuzda }:aptıgı takip üzerine be
rav~ teblıg adresinize eiinderilen 
icı a emri ikametııahııuzın :meçhu
li) etinden bahisle iade ediLmeı;i 
'c zabıta tahkikatı dn b•mu mü
evyıt .bulunması hascbilc mezkur 
ıcı ::ı emrinin (20) gun müddellt? 
Hanen tehlil!ıne İstanbul :,·ı a tet
kik merciınce karar verilmiş oı -
makla: · 

hah gelenler Masraf bütçeleri 1 
tahsilde bulunan talebe- (1 inci sahifeden devam) 

en Arçetin, Bayan l\lin~ di vekU!ctlerıne ait işler hakkında 
~ ve G~lntasarayh. boks~r izahat veıımişlerdir. Dahılive Ve-

. $abahkı kouvansıyonellc kıli .Faik Oztrak nufusumuzun art-
~ dön~ı~şler~i':: ze- unaı>ı ıçın alınmıs <Jlan tedrbirlcri 
er keodısıle goru en. ga izah etmıştir. Müfcttışi umumı -
l'a~ubııla1 n. nı_ıladtmış~r:İcişilik lıklcrde şimdilik degısiklrk yapıl-

lh.... e e erımız en mı,·aca'ktır 
~'ili Brükselde lbir lokantada · 
~ Yc.rlerken Alman tan are- Sıhhi~ e Vekili d'Jktor Ilui.'.ı:si 
'-tzkiır ınahalle~ri bpJllbardı- lataş da tıastanelt'r ve nüfus 
tbrıişler "e bu be talebeden mcseleı;,ı üzerinde ehemnuyetle 

raylı Mehmet Ah ile kar- dumu t r. : 
n maadası tekrar me)da- Adlı\e Vekıli Fethı Okyar is-

••· ışlardır. l\laamaCih Meh - tanbul adli\ e ara\ ı insasınm ~e-
~ ile karCleşinia de kaçıp f'l! dı{!ı safhalc.ırı anlatmış, .,!\\'rupa 

u~ olmaları muhtemeldir. harbı <.ıola\ ısıle malzeme fıatla:rı-
. gwuiadea itibaren nın ukselmesi üzerine in;;aalın 

tekmil Jiarlar ve irkili yer- Joi.lsait bir zamana bırakıldığıııı 
'ilence mahalleri kapanmış- söylemiştir. ' ' 

leri kahveler tle saat H15 İnhisarlar Vekili Raif Karadc -
1 olunmaktadırlar. Tekmil n\z. hudutlarda vapılan kaçakçı -
· aikelijlı iusamları tay - lıgın ev\·elki senelere naı.aran da· 
llea &örüamcmek için bo- ha ziyade azaldığın\ ljey011 e(mış 

• '15 mayıstan itibar~u 
hiılWmeli seyahat vizesiai tir. 
• . Yolcla ~elirken İspan)a Münakalat Vekilı Ali Çetınkava 

~._..!il kalma soo ağır topun İskenderun limanının tanzLm ~e 
istaaa ge4;irildiğiai ve ıslahı ıçin 85,000 lira kredi veril-

"tretmek bahanesile 45 bin d\r<ini söylemiştir. 
Bulpriltana geçtiğini Ticaret Vekili Namıi Topçuoğlu 

mahsulümüzün bu sene rok ivi ol- j 
teki halktan bir kısım pe)·- ougunu anlattıktan son. ..ı 1 ı .:ıcat 
civardaki Tur şehrine göç varivetimiz hakkında izahat ver- 1 

~n bir tten4e ınülted kiıs- zaran havat pahalılıüında yüzde 
irler. Belçikadan Fran- miş, memlekette -recen seneye na-t 

"!•llda '18 Alman cas•su ya- 15 tcrdfiJ hasıl olduğunu SÖ\ le-
hr. miştir. ı 

· ollarıada seyalaat üc -her memlekette ayrı ayrı Bundan sonra Başvekil kiırsive 
...... _._ J?elerek, hükumetin rneml~ette 

111
,._ ır!:~ buluaaa ve Paris- havatm pahaJarmıamasına azami 
~ ü~ Fraasız.ın seyahatle- di~kat gösterdigini bildirmı:itir. 
L_'IYan hükumetince. müsaa- ilktısat Vekili Husnü Çakır da 
ı..~maştır. Dualar ltalyan- fabrikalarımızın satış .... kıHerini 
~~oaulmqtar. izah etmiş, devlet fa!brikalaı 1 mal-
;~YAN TAHŞİDA.TI lar nın şunun bunun elınde inhı-
tlaıu Yueuslavya n ısvi~re sar şeklind<.' kalmaması icin tcd -
1l.lada fazla tahşidat yaptı - bırlet alındı~ını SÖYlomiştir. 
t.ıtta ~ittik. İtalyacla tek - Ziraat Vekili Muhlis Erkmen de 
~teplere ~harp isth or mu- Ha tayın bir mesvacılık merkezi o

. istemiyor musunuz?,. şek- larak ele alındığinı bildinmiştir. 
~ltket şeklinde kağıtlar da- <><>----
• lllı u duyduk. Hangi maddelere ne 
~ki sefarethanemiz aWaiı 
~e her lelcbemiziıa sah- miktar zam yapıldı 

'- bayatı ile ehemmiyetle a- ( 
olmaktadır. J inci sahifeden deııam) 
lavyadan geçen her lale- den arttrılmıyacağını ve tüccar -

~ \'e bizlere Yugosla\'lar bil- ların; yeni ve~ilerde ha~kımızın 
iL: hU..met ve misafirpener- yütkünll paylaşması icabeti ı~ını 
~P ferbet ve yemekler ik- bildimnis ve fiatları yeni vet·gt 

-... i .. enlir.. nisbetinden fazla arttıanlarm dcr-
'-1.ah ayni treale Yuı•ln- hal milli korunma ıkant.ınu ahka-
" ki8ilik bir muhacir ailesi mına ,göre müddeiumunıilikltrc 
· be ıelmiftir. verileçe0'ini tebarüz ettir.rnişt.ir. 

1 5 inci icra memurlu -

enıini Sarmıusa mahallesin
' • 111 Alipaşa caddesinde 53 

tnutirn halen ikame~iıhı 
liasan Fehmi'ye: 

lh 2 incı sulh hukuk hakun
h~~ 17/10/938 T. ve 938/78 No. 
~ile lstanbul beledıvesinin 
alacagı olan 22 lira 50 ku
'ttıahkame, icra masafları fa
\lcretı vekaletle tahsili hak-
t.l·aotı~ı takıp üzermc be -
~lif! daienıze j{onderilen 
~ ikame~iilıuuzm meçbu
~ ~tıden bahısle ıade cdilmesj 
l 'ta tahkikatı da bunu mü
bulunması hasebilc ıcı·a em-

20 f(un :müddetle ilanen teb-
ı..~7/ <>/940 tarıhınde Istanbul 
otakımli ~ince karar verılmiş 

ll~:ının neı::ri tarihinden ıti
&. Pun krnde bor<:u masraf
-.ıecabeJ· ödeıneuiz lazımdır. 

~?det ıcınde borcu öde -
ık men:imden veya tem-

İstanbul 5 inci icra menturlu -
&undan: 

Alaettine: Be~tq Şenlikdede 
Dere sokak No. 14 de oturan halen 
ikametgahı meçhul: 
Beşıktaş birinci sulh hukuk 

mahkemesinin 30/5/9a8 tarih ve 
937 /738 sayılı ilamına ıstinaden 
alacagı olan (18) lira (90) kuru -
şun faiz, ücreti vekalet, mah'ke -
ırne ve icra masraflarile tahsili· için 
lstanbul belediyesinin hakkınız
de yaptığı takip üzerine berayı 
teblig dairenize ~önderilen icra 
emri ikame~ahınızın meçhuliye-

Y.İZ veyahut iadei muhakeme YO
lile ait oldu.ııu mahkemeden icra
nın geri bırakılmasına daır bir ka
.,rar .ııetirmedikçe cebri icra yapıla
cağı ve yine bu müddet içinde ma~ 
'beyanında bulunmanız ve bulun
nnazsaııız hapisle tazyik olunaca
j!.lnız ve hakikate muhalif beya -
natta bulunursanız hapisle ceza -
landırılacaitınız icra emri verine 
kaim olmak üzere ilanen tebliğ 
olunur. D. 938/5541 

tinden bahisle iade edilplesi ve za
bıta tahkikatı da ıöunu müeyyit 
bulUGllUISı hasebile mezkUr icra 
emrinin 'bir ay müddetle ilanen 
teblikine İstanbul icra tetkik mer
ciince :karar verilmiş olmakla: 

İşbu ilanın neşri tarihinden iti
baren bir av içinde borcu bütün 
masraflarile ödemenız lazımdır. 
Bu müddet içinde borcu ödomez, 
tetkki merciinden temyiz ve iadei 
muhakeme yolu ile ait olduğu 
mahkemeden icranın J(eri bırakıl

İşbu ilanın ne ri tarıhınden iti· 
b:ıren ylrn i gıün içinrle borcu bü
tun .mtısrlıflarile öd~~me•ı:z ıa .. mı
dı r. Bu n:üddet içinde borc~ı ode-
11nez tetkik mercıind"'n ve,·:.ı :~m
yiz ~'e) ahut iadei nmhakı.:me \ a

Alnıan.l a beueaıclıal bu >az 
Fran ada kat)i netice)o i a ına) ı ter
cih edecek ve belki de lıicbir te
\•akkuf \ c fasıla ile vakit ka~ bet
mek istemiyccektir, Bu itibarla, 
Almaularrn şimali garbi l'ransa
smdaki hareketin neticelerini nıii
tcakip ,lıa\•adan İngilterel:e \'e ka
radan Italya ile beraber 'cya İtal
yasız Fransız ku\'ayi külliyesi üze
rine saldırmalarını beklemek da
ha do_ü-ru olacaktır. 

ETD1 iZZET BENiCE 
•• •••• •••••••• ••••••••••••• 

lile ait oldugu mahkrmede:ı ıcra- 1 
nın ,J!cri bırakılmasına da· bir ka
rar getirmedikçe cebri k.ra yaoı
Jaqap \C yine bu mt•dd··t irinue 
icfa ve iflas kanununun ,74 üncu 
maddesiı'c gôre mal bev~rıında bu· 
lunmanız' ibulunmazsaınz Y6 mcı 
maddeye·göre tazyik 337 inci mad
deye Jt6re tecziye oluı.ac. ~hiız ve 
hı-kikate muhalif bey :1l\d.o. bulu -
nµrsanız hapisle c~ı.ala.ı;ıı:lı ,ıaca
ğınız icra emri yerine kal!Iı olmak 
üzere ilanen teblig olunu. 

DOKTOR LATiF 
.Hastalarını yeniden aQmı.ş 

oldugu Edırneıkapı caddesi A
cıçeşme tramvay durak ma -
hallinde 319 No. lu muayene -
hanesinde kab4l ve teda\•ive 
başlamtstır. 

.• (0. 93815540, 

ıİstanbul 5 inci icra memürlu -

Muayene saatleri sabah saat 
9 dan akşam 7 ve .kadardır. Va
taı\dac:larına naçız bir hi2J1net 
olmak üzere FAKİRLERLE 
İLK OKUL TALEBELERİ 
~anen muayene olunur. ı 

kundan: Beyoğlu Birinci sulh Hu-
Jbrahim'e: Üsküdarda Atlama-

1 
k k k . d 

taşı D~mircile~ sokak 71 numara U mah emesin en : 
hah~n ıkaımeigahı ımeçhul Hazinenin Beyoğlunda Tomtom 
Haçı Mehnıed'e: ~ncuk va- 1p1ahallesinde Bostanbaşı soka~ın

nur iskelesinde .memur halen ika- da yenı 72 - 74 No. lu dükkanlı ev
anet~fıhı ımeçhul de İstaviço İzvanof aleyhıne actığı 

Bir .kıt a kira mukavelesine isti- davanın muhakemesinde müd<iei-
naden ist.:ınbul Belediyesinin her aleyhin ikametgahının meçhuliye-
ikiruzde alacagı olan (81) liranın tine mebni mahkemece iki ay 
faiz, ücreti vekalet ve icra mas _ .müddetle ilanen tebli,gat icrasına 
raflarile birlikte tahsilı hakkın _ 'karar verilmiş oldu~ndan muha
tla yaptıgı sadedinde adreslerini- .keme j{ÜJlÜ olan 9/9/930 saat 9,30 
zc berayı teblig eönderilen öde - da mahkemeye bizzat veya bilve-

me emirleri i.kametJ(ahlarınızm meç kale ~elmeniz teblii makamına 
hulıyetinden dolayı müba$ır ta _ kaim olmak üzere ilim olunur. 
rafından iade edilmesi ve zabıta 940/1315 
tahkikatı da bunu mue\~Yil bulun- - - ---- - -.-. - ---- -
ması hase'bile mezkürooeme em- Fatih Sulh Uçüncü Hu
rınin bira}~ mü4detle ilanen teb- k k H. k. l 'A" de 
lit?ine 26/3/940 tarihinde istanbul 1 U a 1 m 11:11 n n : 
icra tetkik mercünce karar veril- • Şehremini Ereğli mahallesinde 
miş olmakla: Laender Bostan sokak 12 numa -

İsbu ilanın nesri tarihinden iti- rada otururken halen Bakırköy 
baren bir ay zarfında borcu mas- emrazı akliye ve asabiye hasta -
raflarile ödemeniz lazımdır. Bor- nesinde tahtı tedavide bulunan 
cun tamamına veya bir .kısmına S;lziment Peksöı:ün hacrile Topçu
vahut alacaklının takibat icrası lar İncirli sokak 10 numarada otu
hakkına dair bir itirazım.G varsa ran Müslim Gö~ 27/5/940 
yine b u müddet içinde şüahen ve- tarihinde vasi tavin edildiJ?i ilan 
ya yazı ile bildirmeniz v~. borcun olunur. 94/538 
bir kısmına itiraz ettiğiniz hakie 
!> kısmın mühlet ve miktarının 
açtıkça ~östermeniz lazımdır. Aksi 
takdirde itiraz edilmemıs sayıla -
cağı ıborcu tediye veya itiraz et -
medi;,niı takdiı'de v~ bu müd
det icra ve iflas kanununun 74 ün
cü maddesi mucibince ımal beya
nında bulunmanız ve mftl beva
nında ıbulumnaz iseniz hapisle 
taz'.'ıik olunacaihnız ve hakiıkate 
muhalif beyanda buiunur iseniz 
haoisle cezalandınlaca~ımz ve ö
demez veya itiraz olunur ise cebri 
icra\ a de\'am olunacae"ı ödeme 
emri yerine kaim .>bnak üzere 
ilanen teblie olunur. (D. 938/3108) 1 

-------------------! 

İst. İkinci icra dairesinden: 
Bevoilunda Tarlabaşıııda Hü -

seyinda maha~inde Çukur so
·kağında 17 No. da .mukim iken 
halen ikame~fıhı meçhul Man -
yoya varisi Sofija: 

Petroya olan borcunuzdan 
dolayı size intikal etmek ü -
zere murisiniz Yakomi veledi Di
mitri uhdesinde mukayye: Samat
vada İmrahor İlyas bey mahalle
sinde hacı Manol S<>.kAAında eski 
17 yeni 19 No. lu evdeki hisseniz 
haciz edilmiştir. 

ması hakkında bir karar getirme- BA y ANLARA 
drkçe cebri ıcra yapılacağı ve yi-
ne bu moodet ıçinde icra ve ma.s (-;:; ve BAY LARA 

ikametgahınızın meçhı.liyeti ha
sebile bu hususta tebli~i rnuk -
tazi ihbarın ilanen tebliğine ka -
ra verilmişÜr. 

llacze dair bir diyeceğiniz var
sa ilan tarihinden itibaren on beş 
gün içinde 933/159 numaramıza 
ibildirmeniz icra kanununun 103 
üncü mad-desi mucibince t~bli~ 
ımuktazi ihbar makamına kalın ol
cmalc üzere ilan olunur. 33/159 

Jcanununun 74 üncü maddesine ,gö- KIYMETLi KlJMAŞ LAK 
re mal beyanında bulunmanız ve Mevsimin en kıymetli ıku _ 
bulunmazsanız 76 ıncı maddeye maşları yünlü, ipekli, sporlar, 
göre hapisle tazyik olunaca~ımz kazmirler ve saire. Bu kumaş-
ve hakikate muhalif beyanda bu _ lar Fincancılar Rızapaşa yo -
lunursamz hapisle cezalandmla _ kuşu Şark han altında 25 No. 

da kıymetinden çok aşağı fi -
atta satılmaktadır. Fırsattan 

cagınız icra emri yerine kaim ol
mak üzere ilanen tebli~ olunur. 

(D. 939/4389) ~-- istifade ediniz. -llllP 

ZAYİ - Tatbik mühürlerimi 
kaybettim. Kimseye bu mühürler
le oorcı.mı yoktur. İlin ederim. 

Beviıo'z Mezarlık üstıü 22 No. da 
A vse Sadııka 

MA~EDONYA ATEŞLER İÇİNDE 
\'au••ar: 

l•kendtt F. SERTELIJ Ce"·del Retit l'ULARKIRANI' 
~-- ..... ---

Bulgarların ilk olarak Sereze gir 
mek istedikleri muhakkaktır 

Buras .. ı 4a aazan aikkate al
.. ak laz.1D1dır. İşte Sandauki ik
titlar v~ dirayetile dehşetli INr nü
fuz kazanarak bütüa ortalaiı ye
diidaresine almıştır ki buuu in -
kira mahal kalmadL İıubros ga
zetesi salifüzzikir hilafı hakikat 
n~yatla karüai inandınnak il
tiyor heyhat- Me,·danda plan bir 
mcselel i nasıl .setretmek ~stiyor! 
Bu:l1?.aristan hii1t"4meti Makedon
~ zaptı balduqda ehemmi -
yetli bir surette teclarikitma de -
vam ediyor. Mareşal İbrahim Pa
şa Osmanlı \e Bulgar asakiri me
yanındaki farkı ve ez.hercihet Bul
gar a akiriıılıı tekemmül ettiğini 
sakl .. mıyor. Yakında Se.rcze ka
dar Bulgar askeri 2irip sahile ka
dar m:aadıiı görülecektir. Bunun 
üzerine Ecfirae ordusu ıric'atten 
başka hirşey ,apamıyacaktır. E
ğer Bulgarlar Sereze ve oradan sa
hile çıkacak olursa oh-akit A'TU
panın derhal müdahaJei diploma
tiki)"esi işi akabında hat n tesvi
ye edince salifülbe> an onlu 4ier
haJ tenklruftan 'e kendi nokta -
sını müdafaa \e muhafazaun baş
ka biri ~apamı)acaktır. 

Rumlar ise bu meselenin Bul
garların mağhilııiyetile neticelene
reoini hük11.1ctnaeğe yeltenmek -
tedirler. 
Yukarıda c!cnildiği \'c~lıile Kum

lar bittabi kendi hukukunu mu
hafaza ile u:z.aumak i tediği nok
ta}a kadar askerini hücum etti -
rcceldir \C belki Karasuya kadar 
palikaryalar gelebilir. Şu kadar 
var ki Bulgar asakiri sahile takrip
le beraber palikarl alarm 'kendile
rini denize alacakları da ınuhak -
kaktır. 

Bulpristaa hükumetinin ilk 
laah esi Serez olacaiını ahali de 
itilip a$m~ır. Bununl1t beraber 
İstroma nehri cl50» kilometre im
tidat eder ve Doğruca Ser~ ha
vaJisine ianıekte4ir ki ~a "mel bir 
hattı teşkil eder ,.e BulJaristanm 
ba lıca yolu tla bu o11feaktaf, ~ -
rczliler B. R. larcllm ıAUMiall 4ai
ma şu cihetleri bir he)·eeanı kalp 
ile akıllarmclan biit tu~mak -
ıta4ırlar. Binaenalf;)·h \~kq,bplacd 
.işbu taarmza karşı İIJ.rahiın Paşa 
ile mai)eti erkanı esbabı nnida -
faayı tehi• .. e etıncğe çalısı~ or. M_. 
aınafih islamlar şu ciheti pişina -
zardan geçirmeyi istemiyorlar. 
f'iinkii gözleri gönnii) or. kor ol
muşlardır. Zira karştlarında •fa
natik> tbrahim Pa a duruyor. 

1903 tarihinde Bulgar. koınita
ları bakim olan noktaları işgal ve 
buralarda ce\'elan ederler ve gü
nün birinde Sere:ı:i de basacakları 
Rumlar tarafından ihbar edil -
melde ha\ r \ e he) ecanındau bil -
> ük bir kuı.·1 etin içtimaına ehem
mi) etle lüzum güstcnuiş \'e Bul
gar eşki) alarmı Sercz aoktolsmdan 
bed' ile il.i saat iıntidat edea şi
mal cihetlerine kadar tenkil et -
~neğe lüzum gu lcrerek 'e Bani
çcdc cşki;\ a tct~leri ile r~isade
mc edilerek l\lar~allık wnanile 
birinci riilbcden hiil ük bir nisan 
se\ gili Sultandan hazanınağa nıu
' af fak olmuştur. 

,l\lutasarnf Reşit Paşa iı.c bila -
kis Rumların ~u cı.·hauılarilc he
yecanlnrmı hiç muhimseıni)~rek 
ve kendisine bir metaneti kalb 'e
rerek kafa ruüraca:ıtlarına clıcm
miyct \ermemi~ti. (Dc\anıı var) 

ı_ı_s_T_A~N~B_u_L_B_E_L_E_o_ı _r_E_s_ı_ı_L_.A_N_L_A_R_ı - ' 
'1f ıllık 
kirdSI 

300,00 

102,00 

36,00 

48,00 

60,00 
60.00 
50,00 

100,00 

12,00 

63,00 
48,00 
48,00 

80,00 

60,00 

80,00 
18,00 
60,00 

l.k 
tımin-atı 

22,50 

7,65 

2,70 

Sirkecide iH<>eapa$a Mah. Tram\·av Ca:i e l 1 numa. 
ralı dükkan 
Udkapanı.nda Papazı:ade Mahal. Ze.>rek Cad. de 16 No. 
lu dükkan. 
Eyüptc Biıyükcami Malı. Ebussuut cfendı mektebi bi-
nası. 

:; 60 Çeşme meydanında Arapcamiı Mah. BoAluca So. da 4 
No. lu Sarı Emine hatun mektebi. 

4,50 Flonada çarşı ŞO}cağında J6 numaralı du ·kin. 
4.50 Flor~:ada çarşı soka~ınoa 10 numaralı dukkaıı. 
3.75 Ctbalide Fener caddesinde 2 No. it Kuleızemın mahalli. 
7,50 Beyazıtta Kaşıkçı1arda cami kapısındakı l 'o. lu yol 

abJı. 
5,40 Arnavutkövünde Lutfrve Malı. Kuçii-kaya:ıma So. 30/63 

No. lu ev. 
4,"73 Bayazıtta KaşıkçılarSo. 2 numaralı dll'kıkan 
3,60 Arnavutltövünde Luttiye Mah. Elçi So. da 30/~ No. lu ev 
3.60 Arnavutkoyunde Le.fiye Mah. KucÜ'kaya7:ına So. 11/17 

No. lu ev. 
6,00 Anavutköyünde Lutfiye Malı. Küçükayazma So. 4/41 

No. lu ev. 
5,50 Beylerbeyinde Çamlıca Cad. de 3/5 No. !u Hamidievvel 

mektebi binası. 
6,00 Kalamışta Zühtüpaşa So. daki deniz ban\'J ,eri. 
1,35 Kapalı çarşıda Dıvrik So. 21 numaralı dükklm. 
4,50 Kadıkıöyünde Kızıltoprakta Baı?dat caddesinde 71 nu

maralı Zühtüpaşa mektebi binası. 
Ytilık kfra muhammenleri ile ilk teminat :miktarları yukarıda ya

zılı '?avrimenk.uller 1 na 3 sene müddetle kiraya \•erilmek üı.ere ayrı 
ayrı temdiden açık arttınnaya konulmuştur. ~artnameler zabıt ve ~~~~ 
melat müdürlül7ü kaleminde ~rülecektir. ihale 7/6/~ cuma gunıı 
saat 14 de daimi encümende yaptlacaktır. Tali"llerin ilk teminat mak
buz veya mektuplarile ihale .eünü muaV'·en saatte daimi encümende 
bulunmaları. (4422) 

Devlet Demiryolları ve Limanları İtletme 
U. idaresi ilanları . 

Muhammen bedeli (4350) lira Olan 1100 kilo muhtelif eb'atta am· 
balii sicimi, 500 ywmk 0,5 m/m lik bilet sicimi, 650 kilo muhteldif eb
atta i~iliz sicimi, 1500 kilo kalafat ipi (7/6/1940) cuma ~nü saat 10,45 
onu kırk beste Haydarpaşada ıar binası dahilindeki kom is:\ on tara
fından açık eksilhne usulile satın alınacaktır. 

Bu i<:e j?irnnek istiyenlerin (3!6) lira (25) kuruşluk muvakkat te
minat ve lkanunun tayin ettiği vesaikle ~irli'kte ebiltme J?iinü saatine 
kadar komisyona müracaatları lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler 'komisyondan parasız olarak dağıtılmakta-
dır. (4456) 

Yarınki Peqemhe maüaelerdell itibaren 

SARAY SİNEMASI 
Mevsimin mavaffakiyetleriae parlak hir surette 4evam ederek 

Ruth Huasey ve Paul Kelley'yi 

AŞK ve KİN 
Emsalsiz filminde taktlim ediyor. 

Kan1111 miivacehes.inde kadın ruhunu talalil eden bir ~r 
Ayraca: BOBERT DONAT ve ROSALİNO &USSEL tarafaadan 

oy•nmı, ve 8leli bütiia li~•lara terciime e4ilmi, 

H A T A filnıi ciddea pyaaı temqadır" 
tla\'Ptt-n: FOIKS JU&NAL son 4üaya n harp haberleri. 
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1 886 SEN.t:sı \DE KAlllKÖ\ ÜNDE !\1Lr_SSES 

Fukaraperver cemiyetinin 
A. 'A 1'İZAMNAME~1 

1 ci }'ASIL 
Madde: 1 - Cemiyetin ünvanı: •Kadık<i'.l·ünde 1886 senesinde mues

ses Fukaraperver cemiyeti. dir. 
Cemiyetin Merkezi; .Kadıköy Yao;a caddesi 39/1 No. lı mahaldir .. 
Cemiyetin müdürü: Daire şeklinde ve (FUikaraperver cemiyetı 

1886) ibare ve rakamını vezirinde Kadıköy kelimesıni hamil olacak
tır. 

Madde: 2 - Cemiyetin gayesi: Varidatı nisbetinde muhtacı mua
venet, hasta, ihtiyar, ve çalışıp nalakasını temin edemiyenlere yi
yecek, giyecek, doktor, ili><; ve para tedariki ile fakir ve bikes mek
tep ~ukJarına sıcak yemek yedirmekten ibarettir. 

Madde: 3 - Cemiyetin müessisleri: Cemiyetin bidayeti t"""5i o
lan 1886 senesinde ilk müessisleri Türkiye devleti tebaasından a
şa~ıda.kilerdir. 

Erieta Ralli: Reise Arğcntini Saverio: İkinci Reis 
Barikliya Mavromati: Aza Erıuiyoni Yordanopulo: Aza 

Madde: 4 - Cemiyetin te;;ekkülü: Cenııyet yaşı 18 den dun <>1-
mamak üzere Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından ve hukuku 
medeniyeden iskat olunmaımış zevattan teş<>kıkül eder ve bunla
rın teberrü ve yardımına göre dört sınıfa taksim edilmiştir. 

1 - Daimi iıza: Senede iki lira yardıan vermekle kaydolunur. 
2 - Vahip: Senede üç ila yirmi beş lira ile kaydolunanlar. 
\J - Min'im: Senede elli lira ile kaydolwıanlar. 
4 - Kerim; Bir defa olmak üzere yüz elli !ıra teberni ve ianede 

bulunanlar. 
Cemiyete ginnek ve çıkmaktaki şartlar: 

Madde:. 5 - Cemiyete aza kaydolmak için cemiyet azasından bi
rinin tekilli ile ve heyeti idarenin tensip ve kararı lazımdır. Kabul 
keyfiyeti bir mektupla kaydolunan yeni azaya tebliğ olunur. İki 
sene müddetle mütevaliyen taahhütlerini üa etmiyen azaya heyeti 
idare tarafından bir mektupla taahhütleri hatırlattır>lır ve bir ay
lık bir mfrhlet verilir. Vade hitamında muvafakat cevab< alınmaz.
sa istifa etımiş nazarı ile bak.ılır. Ve kavdı heyeti idare karar1 ile 
terkin edilir. Maamafih tahriri ve şifahi istilalarda kabul olunur. 

Madde: 6 - Cemiyetin fukara aşlıanesi: Cemiyetin ta1ıtı idare • 
5inde olup bikes ve fukara ~uklara yemek vermek gayesiyle öte
denberi faaliyette bulunan aşhanenin wnur ve muamelatının ted
viri heyeti idarede müşavir sıfatiyle mfrkellef dört aza tarafından 
ifa olunur. Ve bunlar ayrıca tutulan hesabatını ay be ay heyeti 
idareye arzeder. Bu dört azaya heyeti idare reisi vekili riya.set eder. 

Umumi Heyetler: 
Madde: 7 - Umumt Heyet cemiyetin en yüksek merciidir. Ve 

aza kayıt defterinde mukayyet lrıadan teşekkül eder. Umumi He

Herkes 

ÖCirıld -----bilhassa çocuklar tarafından alınması 
kolay muessir bir müstahzardır. 

gayet 

1 lnh•rl•r MüdürlüS}ünd•~ 
ııe 

u. 
. a 

I - Nümunesi mucfüince 70X100 eb'adında 8000 tabın< 
yaldızlı aleminyum kağıdı pazarlıkla salın alınacaktır. taıta ı~• ı 

II - Pazarlık 31/V /940 cuma günü saat 16,30 da Kab:tır· 
zun ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılaca 

Barsak Solucan la rına 
III -:-- Nümuı:ıe sözü ııeçe~ .şubeden parasız ~lınabilir. e tel< 
IV Isteklilerın pazarlık ıcın tavın olunan gun ve saatt ez 

tekleri fiyat üzerinden ~; 7,5 güvenme naralarile bırhkte tT1 

misyona müracaatları. ·4469 

İstanbul Bölge San'at Okulu Arttırııı• 
Eksiltme Komisyonu Başkanlığından: 

karşı gayet tesirlidir. Barsak solucanlarının büyüklerde v'" Küçüklerde Nevi M.M. Mu.K.Fi. Tutarı ilk. T. Artırma 
sebeb olacağı tehlikeler göz önüne alınarak sQlucan hastalıklarında bunu Kilo K.S. Ll.Kr. Li. Kr. T. Gü. 

· Dmek parça 6000 3 180 40 50 3/6/940 4 kullanmaları faydalıdı r. Yemclc artıih 9000 4 ~ Pazartesi S. 1 

Hekimlerimize ve halkımıza tavsiye edilen bu ~ arlan 
Okul yemelclıanesinde sabah öğle ve ako;a.m vemekleri~~e]<onulı1l 

müstahzar her eczanede bulunur. mek l)arçal~rile yemek aı'tıkları sonuna ~ad~r arttıııın.aı ııac&l<ur · 
Kutusu 2 0 kuruştur. tı;r Arttırma yük.sek .okullar .ı:nuhasebecılı.r•ı bınasu:ıd3. Y~~ı-cıı pıuh 

ıekli olanlar nufus huVJyet cuzdanıle bellı saatte >OZU " 

ı .. ~~ll!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!'!~'!' !v!'!'·! .. !'!;"!"!'m!!!u'!"!''
1

!'!"!"'~h!a~·!d'!' !R!'tl!'!'!' !'ı!' ~"!"!ı'!' !!!!!!!!!!!!!!!~!!!~~~~~~~b:ec:·~.lı~·!ı~c:,!f!,e:ı:m:e~l~e:ri:..:;il~a:n=o~l~un~ur~.~3:98:9~~~~~=:"".""'"."'.".~::::~~~ 

İ.~T'ANBUL DEFTERDARLIGINDA.N: Ahmet Halit: üs~ed~ 
Sıra 
No. 

1 
2 

Adı ıoy adf 

M>gırdıç O. Aris 
Riza ve 
Hüseyin Tariıan 

3 Ali Riza Talit 
4 Süleyman O. Mecit 
5 Abdülkadir oğlu 

Mahmut 
6 Mahmut O. 

Alııınet 

'l Manoel ve 
Onnik 

Kapı No. Matrahı Nısbeti Kazanç Zaııı ceza Senesi HeH p J A hmediye Kefce No 
Mahallesinde 301 Mahallesi it i Soka~ 

Marangoz 
Ahçı 

Terlikçi 
FınDCJ 

Müskirat 
bayii 

Sünnetçi 

\Kunduracı 

Terzi 

Mollafenari 
Tavşan taşı 

Mollafenari 
Miınari<emal 

Mollafenari 

Alemdar 

Mollafenari 

Eminsinan 

Tavukpazarı 

Ordu 

Bileyiciler 
Ordu 

Vezirlıan 

Mollafenari 

Küçükyol
geçen han 
Gedikpaşa 

55 

43 
225 

44 

41 

7 

21 

210 
225 

36 
+5 
54 

36 

63 

72 

30 
25 

30 
30 
25 

30 

30 

36 95 
25 62 

2 39 
13 50 
2 25 

5 23 

9 52 

18 

6 39 
5 13 

o 55 
2 70 
o 52 

1 ()5 

2 17 

4 14 

936 
> 

o 36 • 
• 

o 34 • 

• 
l 41 • 
2 70 • 

numaraıı 

380 
61 

89 
il() 

510 

18/ 

l34 

35 

da Mukim 
·ı· tar Davacı hazine vekı 1 

1 
aleyhinize ikame edilen 

3
ct 

vasından dolayı ik.arı:ıe 
meçhul olduğundan ıla. yı· 
lan tebliırat üzerine nıua.,ı· 

8 Koo tan tin kızı 
Talya 

yet her sene Mayıs ayının ikincı pazar günü heyeti idare reis.inin 
davetiyle iıdiyen ~ima eder veyahut beşte bir nisbetinde daimi 
azanın talebi üurine fevkalade olarak toplanır. Heyeti umumiye 

10 ~sının nısfından bfr fazlası me\ICut olanak üzere tam (ekseriyet) 
addolunur. Aksi takdirde başka güne talik olunur. Ve o gün ne ka- 11 
dar aza mevcut bulunursa bulunsun meclis tam addolunur. 

il Kostantin k.ızı 

Talya 
Cemal oğlu AU. 
Süleyman oğlu 
Mecit 

Terzi 

Meyhaneci 
Fınncı 

Eminsinan 

Mollaienari 
Mi.nıarkemal 

Cami sokak 
Gedikpaşa 

Cami sokak 
Yeni~eriler 

Ordu 

21 

22 
255 

72 

81 
45 

30 

90 
30 

6 46 

12 15 
13 50 

1 29 

2 79 
2 70 

• 

1 82 • 
• 

35 

144 
60 

de mahkemeye f!,elrnetll:~~ 
yırben icra kılınan. t11 kil 
davacı vekili yernın t~iJ 
olduğıından hu:kuk ~s,;ı ı-;o. 
meleri kanununun 33 • e<Jll 
desi mucibince teklıf e 
mini kabul ve eda etn;.c 
celsei atıye<ie malıkeındcn 
diiiiniz takdirde yernın ası 
mış ve davacının daV 
nazarile bakılmak üzere rii 
mP 19/6/940 çarŞarnba :ki 
14 de ta!ik kılınmış ~ı;ud 
ve vakti mezkiırda lP1 
hukuk mahkemesine ~e-i 
zumu yemin ihbarname' 

Alelade mecliste idare heyetinin mürakal>e heyeti tarafından 
yapılan raporu okunur. İlıımalı müddet eden azanın tekrar intiha
bı caiz olmak üzere heyeti idarece vaki olan teıbeddüliıt reyi hafi 
ile karargir olur. Senei atiye bütÇEBi bılmüzakere tasdik olunur. 
Ruzname dairesinde ve vaıki olaca.le teklifat badelmüeakere kara
ra alınır. Hazır azanın yirmide bir miktarının talebiyle ruzname
ye dahil olııruyan hususat da tetkik ve karara raptolunur. 

İdare Heyeti 
Madde: 8 - Heyeti idare cemi. ·etin daimi azil!tlndan reyi hafi 

ile intiiıap olunur. Ve sekiz zevattan müteşekkildir. Ve heyeti umu
miveden aldığı salahiyet dairesinde faaliyete geçer 

12 Zeki Hakgüden 
13 İbrahim 

Avukat 
Kahvecı 

14 Hamdi oğlu Ahmet • 
15 Namık Kemal > 

16 Ahmet o/ilu Hüseyin • 
17 Necati Odun deposu 
18 Fettah Bakkal 
19 Boifoz og.lu Kunduracı 

Dikran 
20 Hüseyin Hüem.I 
21 İ91llail 
22 > 

23 Kiragos 
i4 Mehmet O. 

Derviş 

25 M. Halit 
26 Mahmut 

Marangoz 
Kahvehane 

• 
Çilingir 

Kunduracı 

Tavukçu 
Tatlıcı 

Sultanahınet 

Mahoın ut paşa 

Binbindirek 
Binbindirek 
Bil1'binıdirek 

İshak paşa 
ishakpaşa 

Eminsin an 

Mollafenari 
Alemdar 
Alemdar 
Mahmutpa~a 

Mollafenari 

Tavşan taşı 

Mahmutpasa 

Cami sokak 
Mengene 

ookak 
Divanyolu 
DivanyOJV 
Dıvanyolıı 

Aksakal 
Kasaposman 

Cami 

Kürkcı.i 

Fatmasultan 
Fatmasultan 

Kılıççılar 

Meısili M. pa~a 

Ordu 
Yanık 

Saraylar 

12 
78 

159 
159 
159 

27 
20/l 
10 

45 
13 
13 
39 
2 

47 
28 

108 
45 

45 
45 
48 
42 

90 
136 
135 

+5 
60 

180 
,48 

25 
35 

J5 
35 
35 
45 
25 
30 

30 
36 
35 

30 

25 
30 

37 
6 23 

2 66 
2 59 
2 59 
5 55 
4 47 
2 49 

20 25 
47 25 
19 69 
2 25 
4 50 

o 13 
1 85 

7 40 
o 97 

o 54 
o 52 
o 52 
l 11 
o 89 
o 50 

4 45 
9 45 
3 94 

o 52 
l 03 

o 0'2 
o 37 

44 40 
o 63 

o 24 

o 80 

2 00 

o 34 
o 67 

• 
• 

• 
• 
• 
• 
> 

• 

• 
• 
> 

• 
• 

• 
• 

29 
448 

32 
32 

32 
46 
17 
72 

267 
326 
326 
114 

312/1 

57 
418 

.. ere 
mına kai.nı o:tmak uz 
teblıı( olunur. 940/20-

İs tan bu I Asliye üç. 
Ticaret Mahkemesi 

. fetell fıP 
Maliye Vekaletıne ız:ı ıa!' 

ne ve.kili avukat Nuzlı j\Jı ep~.ı 
dan Galatada Mehmet ed ""· 
nında 47 No. lu yazıhall,Jıll'e ...ıı 
abhit Hasan Bahri a]e~al' r 0 
369 n~mara altınli".8 : tahsı1:,n 
bedelındcn 850 . 'an ıuıııııı •1 ,ııl 
vasının g.ıyaben ıcra . N,pu 

sı ;:ıv c 
kikat ve muhakeme , 3111ıall,ıu~ 
Tafsilatı mahkeme d1

' bU)uJI"' 
de asılı iliımda yazılı rıoıerl~u 
üzere Beyoğlu bırıncı ·1ıilC 

Madde: 9 - Heyeti idarenin teşekbilü: Reis, ikinei reis. vezne
dar, kiıtıp, ve dört ~vir, okııak üzere sekiz .k.iı;iden mürekkeptir. 
Heyeti idarenin n.ıeiı.ndan bfr faz.lası ile meclis teşekkül etmiş addo
lunur. Yani ekseriyetle in'ikad eder. Heyeti idaı·e iki sene müd
detle ifavi hizmet eder. Ve klifesi de fahri hizmet ederler. Müdde
ti nizamiı:esi hıtam bıümıış olan aza heyeti IJlllumiyece tekrar inti
ha'P olunabilır. Maamafih bu müddet zarfında istifa veya vefat e
cienler olursa bunların yerine heyeti idare, azayı daime meyanından 
münasip Riireceklerini intihap eder. Bu suretle intihap olunanlar 
yerlerine geldikleri zevatın mütebaki müddetiyle mukayyettir. He
yeti idare ayda bir defa olmak üzere cumiyetın merkezi idaresin
de alelade içtima eder. Maamafih reisın talebi üzerıne fevkalade o
larak akdi içtima eder. Cemiyetin mı>lıürü ve sicil ve idareye rut kiıf
fei defatir ve. evrakı heyeti idarenin yedi zapt ve hıfzında tbulunur. 

Heyeti itlarenin vezıüfi 
Madde: 10 1) Cemiyete yeni aza kaydı için fukaraperver vatan

daşları aramak, 

Alemdar maliye şubesi Mükelleflerinden yu.k.arıda adı, işi. ticareı,;.ih adresi' yazılı şahıslar, terki ticaretle yeni adreslerini 

bildımıemiş ve tebellüğa saliıhiyetli bir kim6e göstermerniı; ve yapılan araştırmada da bulunamamış olduk !arından hizalarında ,ııösterilen yılia
ı ra ait kazanç, buhran ver~ileri ve zamlarının kendilerine tebliği müm kün olamamı.ştır. 3692 sayılı kanunun 10, 11 inci maddelerine tevfikan 

22 teşrinievvel 927 tafl uıen~,, 
saddak mukavele ve ~arif ol ıl 
şartnamede tayin ve e pıuDu ,ı 
duı(u veçhile DarphaOt rn1aYıı]3• 
gti tarafından açık :ır\;3,an 
karılıp müddeaalcyh 

0 1oıı lı <Jf 
rı'ye ihalesı yapılan 1 eli~ın •

1 
demir ve 5 ton hurda ç uddct 1 
namede kabul eıdJcn ~dell l'~ 
tında bulunduğu ınahbı.ııuıılfl89 n.1madı~ı anla>ılmış 850 l~ı 

2) Meşru ve kanuni menabi varidat araımak ve icabedecek teda
biri almak, 

3) Mulıtaoı muavenet olan fukaranın hüvıyeti hakiıkiyelerini 
araştırmak ve maddi ihtiyaçlarını cemiyetin viısu iktidarı dairesin
de tatmin etmek. 

4) Cemiyetin varidat ve masarifini ıootçesıne göre tanzim etmek, 
5) Cemiyetin senelik muamelat ve hesabatını ihzar etmek ve 

esoabı mucibeyi raporla heyeti umumiyeye aıuetrnek. 
Madde: 11 - Hesapların sureti teftis ve mürakabesi: Cemiyetin 

bilumum senelik muamelat ve hesabatı heyeti wınumiyenin inti
hap edeceği ve üç azadan mürekkep bir komisyon tarafından tef
tiş ve murakabe edilir. 

Madde: 12 - Cemiyetin fe9hinde menkul ve gavri menkul bü
tün mevcudatı elyevm merkezi Beyoğlu Tel~af sokağında bulu
nan ve ayni maksatla müesses Fukaraperver cemiyetinin mülki
yetıne geçecektir 

Madde; 13 - Cemiyet aşa,i(ıda yazılı defterleri tutar: 1: Aza kay
dına malıt>ıı.s sıcil defteri, 2. karar defteri. 3. Giren ve çıkan yazıla
rın kayıt defteri, 4. Varidat ve sarfiyat kasa defteri, 5. Bilanço ve 
he•ab. kat'i defterı. 

2 nci FASIL 
Cemiyetin Varidatı 

Madde 14 - 1) İşbu nizamnamenin dördüncü maaaesinde yazılı 
izanın yardım, iane ve teberrüleri. 

2) Herhangi lıir fukaraperverin yapacagı fevkaliide hibe ve 
teberrüü. ' 

3) Her sene tertip olunan müsamereler ve •balo hasılatı. 
4) Fukaraperver halk tarafından teberru olunan yiyecek, içe

cek, giyecek vesaire, 
3 üncü FASIL 

Heyeti umumiye ve heyeti idareye ait hükümler 
. Madde: 15 - Heyeti umumiye yedinci maddede tasrili olunduj!u 

gibı senede bir defa ve Mayıs ayının ikinci pazar günü mukannen 
ictimaım akteder. Davet heyeti idare reis~.tarafından yapılır. Mü
zakere esna.sında heyeti idare reisi içtimaı ıdare ve söz istiyenlere 
sıra usulunu takiben verir. 

Madde: 16 - Heyetı idare reısi heyeti umumı) eyı davet eder 
ve bunun için üç gün evvel h.;tı:maın verini, gününü, saatini ve ruz
namesıni iki gazete ile ilan eder ve keyfiyeti hükfunete arzeder. 

Madde: 17 - Heyeti umumiye ana nizamnamesinin tadilini 
ıhesaplann tetkikmi ve bütç~nin tasdikini yapar. Kongre Kararla: 
n. azalara ve başkaoına Cemıyet salonlarında ilan sure tile bildirilir. l 

Madde: 18 - Heyeti umurniyenin içtimaında heyeti idare rei- ı 
si tarafından açılır. Ve içtima ni~bı an~"'şmak icin yoklama yapı
J:r. He) etı idare ıntıhap o.lunur._ v: yenı ıntihap olunan reı. içti- ı 
ma. ıdare ve zabıtla yazı ışlerını katıp ıaare eder. Ekserıvet hasıl 
oıma .. j!, takdirde ikinci ıçtirnaı umumiyeden uç l(Ün evvel ayni 
muan eıe tekerrür eder. ] 

Maade Hı ~ Heyeti idare reisi muayyen içtiımalal'da veni aza-
yı. t.t'S"ıı eder Katip ile roa~bata.ve kararları ve muhabeı<! evrakını I· 
imza \'C ır.etaılı miıhfimnede heyeti idarenin tcnoi\ı. ile heyetı uınu--

tetıliğ yerine geçmek üzere iliinolunur. (4439) 

• 
ADEMi İKTİDAR 

..,. llEL••ve11:KLiO i NE -
HDRMDBI 

Tabletleri her eczanede bulunur 
Pnot. kulu"' 1 '.r.i~) Galata. ı.ı.'abul 

miyeyi içtimaa davet eder. Katip cemiyetin yazı işlerini temin. re
isle. birlikte bil'ıınum evrakı imza ve muhasebe işlerini idare ve 
temin eder. 

·Madde: 20 - Veznedar kasaya '1iren ve çıkan paraları k.ıyJBet
li evrak ve eşyayı kendi mes'uliyeti altında muhafaza eder ve rü
feka.sına karşı mes'uldür. 

Madde: 21 - Heyeti idare lüzumımda muvakkaten muayyen 
bir üıcretle lbir katip ve ayni zamanda hidematı anahsusası ve tebli
f!,atın vakti zamaniyle yetiştirilmesi için ücretli 'bir hademe dahi 
istihdam eder. 

Madde: 22 - Heyeti idare bütçe iharidnde hir mıu;raf ihtiyar e· 
demez: Maamafih ah~ali fevka!Adede (100) yüz liraya ka<la r sar
ietmiye mezundur. 

4 üncü FASIL 
Madde: 23 - Heyeti id are cemiyet tarafından tedavi olunan 

fukara hastalar için münasil> göreceği heı1ıangi bir tabibi intihap 
edebilir. 

Madde: 24 - Tedavi olunan hastaların receteleri hey'eti idare
nin mi.ınasip göreceği ve fiatça en uygun bulacağı eczatıanede 
yaptırılır. Bu nevi reçeteler hey'eti idare reisinin mahiımatı tahtın
da ve (mucibince) işaretini ihtiva etmeleri lazımdır. 

Madde: 25 - Nizamnamenin tadili: İŞbu nizamnaırne ahkamı ce
miyetin içtimaııı,da esbabı mühimıme iraeoi ve sülüsanı ekseriyeti 
ara ile talep edilirse tadili tarafına gidilebilir. 

Yirmi bol; maddeden ibaret nizamnamenin kanuna muvafık 
oldu~u tasdik olunur. 17.10.939 

idare 

Tiirkiyc Cuınhııri~·eıi İstanbul 
Llınuru Jlnkuki~·r l\1i.idürlüğü 

İmza: TEYFİK BORLU 
He)"cti 

Elegusa El~fteropuhı: Reise. Bahariye cadd<•si l\o. 130 
Despına Stavridu: ikinci Rei>e. Hacı Sıil;.t.u sokak No. 5P 
Domna Papadopulo: Veznedar. Bahariı e caddesi N<>. 6:1 
Teopisti Yoanidu: Katibe. Kırmızı Kii~ad wkak No. 12 
İrini Pnlıdu: Aza.' Hart Şiikrü sok>1k No. 31 
'fasult. l\.lai:da: ALa. ~efik <,okak 1\ff. il., 

ı r K AN ÇIBANLA R I 
TK AŞ YA K ALARI 
EK GENLİ KLEK 

ViROZA 
DOLAMA 
Şİ RP ENÇE 
PİYODE R MİT 

MEME iLTiHAPLARI 
HER TÖ K L'Ü YANI K L 
KONJEK TİVİT ŞA RK 
KOL TU KA L TI ÇJ BA 

ViROZA 

ViROZA' 
AR PA CI K 
SİVİLCE 
AKNELE K 

ViROZA 
ve ÇATLAKLARI 

AK 
ÇJ BA NL ARl 

N LAR I " 

PATI EN EKKEN VE EN 
EMİN TEDAVİ EDER. 

POLİV ALAN ve POLlMIKROBİYt:N AŞI 

mebnı rnuddeabıh a~' 
müddeaaleyhin tcrnina~rd9 ıl .;! 
mahallinde kalan h ,rıırk ıJP 

ı kıymetini tecavi.ız ct~~silj)/e4 ;~l tile rnüddeaaleyhten ar 27 
· dal ·1 

vacı"a verilmesıne.. ii 1ıa\ıa 
tarihinde verilen huk:,:ıc~·lı ~1 
59 sayılı ilam mudde. J<aıt'el~ 00 
Bahri'nin yukarıkı \,,e ~ 1 '.l!. 11 
terk ve yenisinın de lJ :t-1· l' ;13 
lunmasına mebni J{. '.r;;.a" j) 
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Akyazı askeri .kereste fabrikası 1940 mali senesi ieinde yaptıracağı hatun mahallesınde Jlırı• 1 
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1 .kütük ve k~reste n,aklıyatını kapalı zarf usulile eksiltmeye koymuştur. kagında 4 - . 59 No. df,ıerıfle ~111 
1 - Kurt kırıgı ormanı ımaktalarından Kuzuluk koyü civarında.ki Yuvan ve liva ale' 
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fabrikasına naklettırece~i her cins kutük ve kereste beş hın metre da,·ada Muddeıaıevlı ~tıfle ı11, • 
d . h lı\'" ı1ı 1 

mikabı ır. , . «ahlarının .. nıeç .u d_,,,·a\;ırıi 
Beher metre mikfııbına .<580) kuru~ nakliye ücreti takdir edilmış miıddeı vekılı ıesbıt. ·nd•'ıı ı el 

muvakkat temınat (2175) lıradır. bıne karar verıldıı::ı ştel1'1 ı 
2 - Kerem Ali ormanınd~n kuzuluk kövü civarındaki fabrikasına gıyap kararı tcblıJ!ııı~ ıii ol8~e' 

naklettirecegı ikı bın metre mıkap mese kütüğüdür. Beher metre mi- makla muhakeme gu~alı~' 1eı kabına 1550) kuruş nakliye ücreti takdir edılmiş muvakkat teminatı 6/940 saat lo.:ıo ela ~e1~şııı 
(825) lira~ır. .. .. . . . bızzat veva bılvek:.'11:aıı (11~ ıı"ı 

3 - Kuzul~k ko,·u. cn·arındaki fabrilrnsından Adapazan_ istasvonu- muameleli vn·au k'. ıliın ol/698 
na naklettırece~ı her cıns mamul ·e ga\'fı mamul kereste dort hın met- na kaim o1mak uzeıe 910 

1 re :nikabci'r Beher metre m>ka'- na (210) kuru• nakliye ücreti takdir ed 
edilmış mm·akkat temınatı (f ") Jir.;dır, . , tı idare 

10 haııran 940 tarıhıne mu ·"lıf pazartesi ı;rünü saat on üçte Ada- Sahibi ve 11cşrı ıa .. 
pazarında park k~ısında fahri.kanın yollama dairesinde ayrı ayrı Baş 111 uııarr•rı tel 
eksiltmeleri ~·apı lacaktır. İstekliler kapah zarflarını ihale fi.Ününde m11- tzzE'l' fJ~ 
an·en saatten once kom1>voruı vermelerı ve sartnamesini ııörmek isti- ETEM af a1at1ıaJll 

·yenlerin. fabrika müdırivetine iıııiracaatları. 14258) Sen Teisr . 
\, ; . - . . .. .. .. ". 


