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HQLANDA'NIN IŞGALi BAŞLAMAK UZERE ! 
lelacele V aşingtona dönen Amerika Cumhur Reisi Ruzvelt muharebe 

iyetinde, hatta bugün yeni hadiseler beklenmesi lazımgeldiğini söyledi 

Almanların iki koldan yürüdükleri söylenmektedir 
olanda ya 

taarruz 
""""""'""""',,_,"""'"""'"""' .... ~ 
llolanclada alınan son askeri 

·teyakkuz tedbirleri boş ol
lltadığı kadar Almanlarm 
bugünlerde Holandaya ta
~ etmeleri de pek müın
lıiindür. 

~il· 
\~. llaşvekili Çemberlayn, 

alarının Norveçin cenu
. .\jCkiliş sebeplerini anla -
(~~d lııan hava kuvvetlerinin 
~. •n de bahsetmişti. 
•">ı~~l,,kj vaziyeti etrafile k~v

' .\ı laı- Çemberlaynin beya
~tti llıan havacılığının toptan 
\".'lıl Şeklinde anlamışlar. 
loı~~ havacılığının müttefik -
· t

111
11 f~ik olmadığını şimal 

'ı. ~~tıı~ıt ~~bliğlerle isbat et-
-~. ndur. 

'l Uc tab . dildi •. dij··· np e gı veya 
~ lnı muhakkak olan 120. 

l'Yaresine mukabil müt-

1 
' 

İngiliz Amele Partisi Lideri diyor ki. 
1 !,, 

Harbi kazanmak için bizim 

HolQl\da erkiıııharbiye heyeti bir toplantıda 

Holanda ile telefon muhabereleri 
dün birdenbire kesildi 

Bütün trenler asker sevkile meşgul olduğu için 
sivillerin yolculuğu tahdit edildi 

Vaşington 8(A.A.) - Hariciye 
ve Harbiye nezaretleri Alınan kı
talarının Hollanda' yı işgal ettik
lerine dair gece Nevyorkta neş.re

dilen haber hakkında malıimatları 
olmadığını ibeyan etmektedirler. 

Bu haberde bilhassa şöyle de -
nilmekte idi: 

· Jlremen ve Dusseldorfdan hare
ket eden iki Alınan yürüyüş kolu 
Leewarden ve Arnhenı istikame
tinde Holandaya doğru ilerlemek
tedir. Holandanın geniş mikyasta 
askeri hazırlıkları ile münakalA -
tın inkıt.aa uğraması AIP",an kıt'a
larır..n harekete geçmelerine se
ben oİmuştur. 
Holandanın Vaşington sefiri Dr. 

Loudoıı, Havas ajansına bu husus
ta demiştir ki: 

_ A_ı,sociated Prcss tarafından 
bana telefonla verilen bu haber 
hakkında hiç malümatım yoktur. 
TELEFON .MIUHABERELERi 

KESİLDİ 

Londra 8 (Hususi)- Resmen bil
dirildiğine göre, dün Dolanda or
dusunda mezuniyetler birdenbire 
kaldırılmıştır. Dolanda 1 eylülden 
beri ilk defa olarak böyle bir ted
bir almaktadır. Bu sebepten alı
nan tedbir, bütün Holandada bir 
yıldırım darbesi tesiri hasıl et -
mistirs. 

İzin alanlar alelacele kıt'alarına 
dönmektedirler. İstasyonlarda i
zinliler neş'eli bir halde trenlere 
binmektedir. Siviller yerlerini as
kerlere bırakmaktadır. 

Bu tedbir, milli müdafaa için 
calışan ameleye de şamil bulun
maktadır. 

Uzunca bir mezuniyet almıı o
lan sahil muhafızlarına da derhal 

vazifeleri başına dönmeleri için 
emir verilmiştir. 

Dün, Çeınberlaynin avam ka -
marasında Norveç hadiselerini ve 
umumi vaziyeti izah ederken, Al
manların her an bir cephede taar
ruza geçmeleri ihtimali olduğu 

hakkındaki sözleri dikkate şayan 
görülmektedir. 

Amerika Cumhurreisi Ruzvelt 
de Hayd Parkda istirahat ederken, 
birdenbire Vaşingtona dönmüş -
tür. 

Ruzvelt, niçin böyle birdenbire 
Vaşingtona döndüğünü kendisin
den sııran gazetecilere, muharebe 
vazivetindc hatta bugün yeni ha-

(DEVAMI 3 üncü sahifede) 

1 KISACA 

intakı hak ... 

başımıza başkaları gelmeli,, 
Çember/ayn' den sonra, 

Çörçil de bugün 
hatiplere cevap veriyor 
İşçi partisinin bugünkü toplantı
sında hükumetin politikasını takbih 
kararı vereceği zannedilmektedir 

Londra 8 (Hususi) - Çember
lavnin dünkü beyanatından hah -
seden gazeteler, bilhassa şu cüm
leleri tebarüz ettiriyorlar: 
1- Norvc('İfı cenubuna gönder

diğimiz kuvvetler ehemmiyetli de
ğildi ve hakikatte bir tek fırkadan 
ibaretti. Efratça zayiatımız ağır 
olmamıştır. 

mücadele hususundaki umini ai· 
lememiştir. 

4- Müttefikimiz Türkiye süktl
netini muhafaza ediyor. 111ısır, 
müdafaa tedbirlerini arttırmak -
tadır. 

5- Yakın ve orta şarktaki vazi
vetinıLz, Akdeniz filomuzun nor -
mal şekilde taksimi sayesinde mü
vazene bulmuştur. 

6- Norveç harbinden çıkan hü-
2- Biz zayiat verdikse, Alman

lar harp gemisi, tayyare. nakliye 
gemisi ve efrat bakımından çok 
daha ağır zayiat verdiler. 

kümler pek fazla mübalagalandı- - .. 
rılmıştır. Biz nihai zaferimize iti- ı ..;emberlaynden sonra bugun avam 

3- Norveçteki mağlübiyet, Fran
sanın taarruza karşı daha şiddetli 

Fransa bizden 
5 milyon kilo 
tütün alıyor 

Bu sabah Paris'ten dö
nen B. Celalin izahatı 
Türk tütün limited şirketi mü- 1 

dürü B. Celal Umur ile şef ekı;per 
B. Mazlüm Isın bu sabahki eks -
presle Paristen •ehrimize dönmüş
lerdir. 

B. Celalin bir muharririmize 
verdiği izahata ı;ire Fransızlar 
bizden 5 milyon kilo tütün satın 
alacaktır. Ve bu suretle Fransa, 

(DEVAMI 3 üncü sahifede) 

mat ediyoruz. kamarasında izahat veren 
(DEVAMI 3 üncü sahifede) Bahriye Nazırı Çörçil 

ÇERÇEVE 

GARP 

Bilanço 
2 

bugüne kadar adını adını na
diselere tatbik eder ve her an 
hadiseler tarafından teyit edi
lirken, neticeyi şu ana hiiknıe 
brı1lamışbm: 

Londra 8 (AA.) - Dün gece 
Holanda ile telefon muhaverele -
rinin temini hususunda güçli,ik 
çekilmiştir. Muhaverelcrin inkıtaı 
takriben saat 22 ile 24,30 arasında 
vuku bulmuştur. Telefon muha -
vereleri henüz tesis c<lilaıncmiş -
tir. 

Deniz yolları 
kooperatifinde 
eski sarfiyat 

On beş kişi yolsuz 
sarfiyat iddiasile 
adliyeye verildi 

Ebüzziyazade Velid imzasını ta
şıyan makalede şu cümle var: 
c ... Zaman, isminde bir gazete 
çıkıyordu. Biz de o gazetede hüvi
yetimizi pek de meydana vurmıya-
rnk yazı yazıyorduk.., [ 

Bizi,ın mabuda: ilk tedrisat 
Meclisi busabah 

toplandı 

Harbin patlak verdiği tarih 
olan (1 Eylül 1939) dan tam 
sekiz ay evvel, hadiselerin ter
tip ve inkişaf tarzına göre, her 
gün biraz daha keskinleşen bir 
ihtimalle, Avrupa kıyamet dev
resinin 1939 sonbaharında baş
lıyacağını iddia etmiştim. Açık 
denizde (Seksant) aletile mevki 
tayin edercesine, hesap ve ki
taba dayanan bu teşhisimde, 
1 eylül sabahına kadar yalnız 
kaldım. Hatta bu tarihten bir
kac gün evvelki, damdan düşme 
Alman - Sovyet anlıışmasını 
sulh amili telakki edenler bile 
oldu. 

Almanlar, Fransız demir ka
fesinin nisbeten açık noktaları 
olan, ya Holanda ve Belçika, 
yahut İsviçre üzerinden, ':e;ya 
her iki istikametten, tekbasına 
veya bir başka müttefikile be
raber, azametli ve nihai bir ta
arruz hareketine girişebilir. Bu 
ihtimal daima mevcuttur. Fakal 
bu yolda harekete mecbur ol
mak, İngiliz - Fransız müdafaa 
ve mukabil taarruz plinını ger
çekleştirmekten başka bir~eye 
:varamaz ve fazla bir muvaffn
kiyet ümidi vadetmez. Bence en 
büvük ihtimal, Almanların, yol
ları tıkanan gıda ve kuvvet mad 
delerini cenup doğusu istika
metinde arıyacaklan, vani Bal
kanlara saldıracaklardır. 

Resmi mahiillerde telefon ça -
ğırunalarının iı_ıkıtaa uğradığına 
ve Holanda ile Ingiltere arasında 
irtibatın temin edilemediğine da-

tetikler 40 tayyare kaybetmişler
dir. 

Norvec harekatına iştirak eden 
Alman hava filolarının harbe tu
tuşacakİarı zamana kadar uçtuk
ları mesafe ile İngiliz filolarının 
katettikleri mesafe arasında vasa
ti yarı yarıya fark vardı. 

İngilizı.,r Norveç üstüne geliıı.
ciye kadar asgari 350 mil uçuyor
lardı. Orada vasati 200 millik bir 
muharebe uçuşu yaptıktan sonra 
dönüş için de 350 mil katetmeğe 
mecbur oluyorlardı. 
Şimdiki tayyareler içinde 350 

(DEVAMI 3 iincü sahifede) 

Denizyolları kooperatifinin ge
çen yıllarda yaptığı bazı işlerden 
dolayı yolsuz sarfiyatta bulunul
duiiıu iddiasile eski deniz erkanın
dan 15 kişi adliyeye verilmişler -
<lir. Bunların arasında eski deniz
yolları umum müdürü meb'us Sa
dettin, hulruk ııııüşaviri Emin Ali, 
eski Akay müdürü Cemil, levazım 
müdürü Muammer, muhasebe mü
dürü Emin, sabık deniz ticaret mü
dürü Mü:fit Necdet, kooperatif 
müdürü Ramiz, limanlar umum 
ııııüdür muavini Hamit Saraçoğlu, 
DenTzbank muhasebe müdürü Fu
at Mürsel, Ulvi Ziya, Hamdi Emin 
Çap da bulunmaktadırlar. 

----<>--

Bozacı Sinanın 
dükkanına dün 
gece hırsız girdi 

İçi para dolu çekmeceyi 
görmediler birer bardak 

boza içip gittiler 
(Yazısı 3 üncü sahifede) 

- Ne dersin bu cümleye?. 
Diye sordum. l\1analı manalı 

giildü: 
- İntakı hak .. 
Diyerek cümlesini tamamladı: 
- Hüviyetini meydana vurma-

dığı zamanlar olduğunu ve olabi
leceğini kendisi itiraf ettiğine göre 
bize söz düşmez. ... 

Yine Ebüzziyazadelerin ceride
sinde bir fıkra muharriri efendi
sini, yııni, Bay Velidi bir münase
betle müdafaa ve Babıalideki kırk 
kişinin birbirini tanımasından bah
sederken: cBahusus ki birçokları
mızın arasında senelerle devam 
etmiş olan efendilik, uşaklık rabı
taları da vardır .• diyor ve küfür 
üstüne küfür ediyor. Bunu da bi
zim mabuda gösterdim. O, yine: 

- İntakı hak.. 
Dedi ve .. ilave etti: 
- Hakaret elbette muhayyerdir 

ve sahibine aittir. Ancak, bir gaze
tede çalışmış olmak uşaklıksa bu 
yazıyı yazan uşak kendi efendisi
nin de bir aralık uşaklık ettiği ga
zeteden nasıl çıkarıldığını elbette 
hatırlar. Hem, bugün de kanuni 
hüviyeti olmadığına göre hala u
şaklıktan da kurtulmuş olma -
malı!?. • • 

lık mekteplerin açılma 
ve kapanma tarihleri 

tesbit olundu 
Vilayet ilk tedrisat meclisi bu 

sabah saat 10 da Vali muavini B. 
l!allık Nihat Pepeyinin reisliğin
de toplanmıştır. Meclisin bu sa -

1 

bah verdiği karara göre 5 sınıflı 
köy okulları 20 mayısta dersleri 
kesin imtihanlara başlıyacaklar 
ve 1 haziranda imtihanı bitirecek-
lerdir. 4 sınııflı köy okulları ise 13 
mayısta tatil olunacaklardır. 

İstanbul şehri ve kaza merkez
lerindeki ilk mekteplerde 27 ma
yısta dersler kesilecek, 22 hazi -
randa 5 inci sınıfların imtihan -
!arı bitmiş olacaklardır. 

940 ve 941 yeni ders yılı için 16 
eylı'.Hde tekmil ilk mekteplerde 
kayde ve 30 eylı'.Hde tedrisata baş

_!anılacaktır. 

Avrupadaki bünye ve men
faa_t tezadının (faslı müşterek) 
noktası olan (Rhin) boyunda, 
ka_rşılıklı iki istihkam hattı, 
(Siegfried) ve (~laginot), ken
dilerini birer demir kafes içine 
almış iki pehlivanın, birbirine 
karşı akamet manzarasını doğu
ruyordu. 

Pehlivanlar bu vaziyette ka
pışmavı kabul ettiler. Su kadar 
ki, mavvosunda gamalı haç ta
şıyan ııehlivan (Almanya), ö
bür pehlivanın himayesi altın
daki demir kafessiz bir zavallı
ya (Polonya) ışaldırarak, hü
cum meeburiyetini öbürüne 
yüklemişti. İngilizlerle Fransız
lar demir kafes üzerine yüklen
menin imkansızlığını bildikleri 
için, oraya her türlü gıda ve kuv
vet maddeleri taşıyan yolları 
kestiler. Ya gıda ve kuvvet mad
deleri yollarını açmak, yahut 
mukabil demir kafes üzerine 
hücum etmek mecburiyeti yine 
Almanlara düştü. 

İşte (1 Ey)Ul 1939) danberi, 
gözlere o kadar esrarlı görünen 
bütün hidiselerin temel ölçüsü 
lıudur. Bu ölçüyü ben, o günden 

Şu dakikada bütiin kulaklar 
kirişte ve gözler birdenbire garp 
istikametinde bulunurken he
men ilave edeyim ki, Almanlar 
bütün mevcutlarile garbe sal
dırsa bile, yine aylarca evvel 
bizzat vazettiğim ihtimallerden 
bir tanesi tahakkuk etmiş ola
caktır. Fakat ..•. Fakat Bal
kanları herhangi bir tehlikeden 
masun tutacak Jıerbangi bir 
garp hareketine imkansız gözilo 
baktığımı da, keza ilave ede -
yim. Olsa :ılsa, Almanya ve ital
ya arasında Balkanlarla kom
bine bir garp hareketi olabilir. 
Balkanların vaziyetini yarınki 
(cenup doğusu) yazısında göre
ceğiz. 

Bilançomun garp benbını da, 
evvelden bulunmuş yektlnlann 
mizanlı ifadesi içinde kapatıyo
rum. 
NECİP FAZIL KISAKÜREK 
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Talebe sa-· Kasap ft ~ Muhtekire 
natoryomu dükklnları=-Ü aman yok! Norveç'ten ah•"' 

dersler ., , 
.. J(tıt: t

y azan: AHMET Şll 

llUSPSİ VAZİFE 

İLE GELMİŞ 1 

Hıdırellezde kuzu yenir. Fakat, 
et tüCcarlarının sayesinde fazla 

' kuzu yiyemiy.oruz. Kainthane se
Bır akşa gazetesinde okudum: fası da, kuzusuz, dolmasız, helva

Bır Alıran kadını !stanbula gel- sız olur mu?. 
.mı . lstasyonria, yanına bir ga
zetccı arı<ada.ş yaklaşıyor, wru -
yıor. .. 

- Siz kimsiniz, neye geldinız, 
adın.z ne1 

Kad.;n.n cevabı ı;u: 
- Eskiden istanbulda artistlik 

ederdim. Fakat bu;,;, şımdi bizden 
geçti. . . 

Bu sefer hususi bir vazife ile 
geldim. .. 

Butün ısrara rağmen, adını soy
Jem~miş .• Hususi vazife ile gelen 
bu kadının şu manasız l!l inadına 
ne dersiniz?. 

YOGURT l\IÜBAREK 

ŞEYDİR, VESSELAM 

Bol •bol yoğurt yemeli.. Çünkü 
her gün Trırkyadan teneke teneke 
)"Qğurt geliyor. Geçen gün de 8 
bin kilo yoğurt birden ııelmiş.
Yoğurtu severim. Fakat uylou ge
tirir. O.man Cemalin rivayetine 
göre, mübarek bir hayli de ucuz,. 
Ianıış'. Biraz daha sıcaklar bastı 
mı, ayran yapıp içmeli. TllZ koy
may• ıhma! etmeyin.. 

Hde cacığa doyum olmaz. Sa -
latalıkların bolarması da eli ku
laj!ındadır. 

Yo.i!Urt, mübarek nesn~-, ves
selJ.m!. 

TE:MİZLİK A~IELESİ 
tçiN BİNALAR 

Beledıye, çöpçüler için - pardon 
tanzilatı fenniye amelesi için -
Hürriyeti ebediye tepesinde mo
dern ikametııilblar yaptıracak. .. 
Burada radyolar, asri banyolar, 
çiçekli bahçeler bulunacak .. Ame
le, her sabah, hususi kamyonet -
!erle vazifelerine gelecekler, ak
şamları hususi kamyonetlerle vil
lalarına dönecekler .. 

Yaz geldi .• Bendeniz, nasll ya
pıp da bir sayfiyeye gideyim, diye 
düşünüyordum. 

Halbuki, temizlik amelesinin ~ 
.şayanı gıpta hayatından daha gu
ızel sahfiye bulunur mu?. 

Ne dersiniz, yoksa, belediveye 
müracaat edip ....•• 

TAKUNYA MODASI 

BASLADI 
Almanyada, ayaldcabı buhranı 

da başlamış!. Bilhassa kadınlar, 
cok sıkıntı çekiyorlarmış!. Şimdi, 
bütün Almanyada tahtadan ayak
kabılat yapılrnağa haşlanmış! Bun
lar, bizim bildiğimiz takunyalara 
benziycn şey !er... Desenize, tek
rar takunya modası başladı. 

KUZUSUZ SEFA Maamafih, ta!runyalarııı >birçok 
NEYE YARAR? ' faydaları vardır. Evvela, ayağı ter-

Pazartesi günü Hıdırellezdi. Kır- !etmez. Saniye, ucuzdur, salisen, 
lar~. baı-ırlara dökülen döküle _ nasır yapmaz, rabian kendisine 
ne .. Malum ya, Hıdırellez Çingene mahsus bir tempo çıkarır .. Kilıı
bayramı adile maruftur. Bu malı- metrelerce uzaktan ses verir .. Gel
luk!3r ne:,'eli ,şetaret saçan kim- diğini duyarsınız. 
scltrdır, vesselfun! AHMET RAUF 

Üsküdarda 90 bin lira 
sarfile büyük bir sana

toryom yapılıyor 
Mekteplerdeki hasta ve vere -

ıme müstait talebe ile mualli.ınle
rin tedavilerine ehemmiyet veren 
Maarif Vekaleti Üsküdarda Val
debağındaki •prevantöryom• u ge
nişletmeği kararlaştırmıştır. 

Buraya yeni pa~nlar ilave o
lunacaktır. Bu meyanda evve!A 
yeni ve büyük bir •talebe ve öğ
retmenler sanatoryomu• tesis olu
nacaktır. 

Prevantoryom bahçesinde inşa
atına başlanılmış olan bu yeni sa
natoryomun bitirilmesi için yeni
den 60 bin 698 liralık tahsisat 
gönderil:miştir. 

Bu para ile ayın 13 üncü günii 
inşaat bir müteahhide verilecek 
ve hemen de faaliyete geçilecek
tir. 
Müteakıben diğer }leni pavyon

lar yapılacak ve tekmil hastalığa 
müstait talebelerle muallimler 
tedavi olunup hayat ve istikbal -
leri kurtarılacaktır. Yüksek, ilk, 
orta mektepler ve liselerle mual
lim mekteplerinde müdürler ve
ya doktorlar; sanatoryomda teda
vileri icabeden talebeyi muntaza
man maarif müdürlüğüne bildi -
receklerdir. ! 

Umumi nüfus sayımı 
için bir toplantı 

İstatistik umum müdürü B. Ce
lfil Aybar dün şehrimizden Bur
saya ~i t.nıiştır. 

Umum müdür cuma günü şeh
rimize dönecek ve 20 teşrinievvel
de icra edilecek olan umumi tah
riri nüfus için o J!Ün viliıyette bü
yük bir içtima vapılacaktır. 

----

Şehir meclisi kasaplar 
için dün yenı bazı esas
lar ve yasaklar kabul etti 

Yeni zabıtai belediye talimat -
namc:;ine kasau dü.kk8nları için 
yeni ve esaslı maddeler konul -
muştur. 

Dünkü şehir meclisinde müza -
kere ve kabul olunan bu yeni 
maddelerden bazılarını yazıyo -
ruz: 

·Madde 149 - •Kasap dükkanla
rının oturulan, yatılan veyahut 
başka işler yapıları yerler ise kapı, 
pencere veya merdiven gibi her 
hangi bir vasıta ile alakası olına
maması ve yalnız kasaplığa tah -
sis olunması mecburidir. 

Ancak yerden en az 1,5 metre 
yüksekligindc sabit camekanla 
ayrılmı:; hususi mahalde kasap -
lar sebze satabilirler.• 

Bu maddcntn müzakeresi esna
sında bazı azalar, kasaplar dük
kanlarının üstlerinde veya yan -
larında yatmak için oda bulun -
masına müsaade olunmasını iste
ımişlerdir. Fakat meclis heyeti u
mwniyesi bu müsaadevi verme -
miştir. Üstünda odası ~lan kasap 
dükkanlarına çıkarı merdivenler 
kaldırılacak ve bu odalarla yan
lardaki odalar kullanılamıyacak -
tır. 

Keza bu maddenin 3 üncü fık
rasına göre so1iuk hava tesisatı 
mevcut olmıyan kasap dükkanla
rının kapıları geceleri delikli tel
lerle örtülecektir. 

SEYYAR KASAPLIK YASAK! 
Tekmil kasap dükk"-nlarının ze

mini ve zeminden en az 2 metre 
yüksekliğe kadar duvarları mer

SAMANLIK 
Kartalda, birkaç masum vatan

daşııı ölümü ve bir hayli bedbaht 
insanın da yaralanması ile netice
lenen hazin düğün merasiminin 
tafsilatını gazetelerde okurken, 
tüylerim diken diken oldu. • 

Burada ölen ve yaralanan va -
tandaşların feci akıbetinden dola
). ı kimsenin mes'ul olmadığı mu
hakkak Hadiseyi, tesadüfe, ka
dere, talie, kazaya atfedip geçi • 
yoruz. 

Fakat birçok kazalar, tesadüfler 
gibi, bu acıklı hiidisede de bir ih
mal ve dikkatsizlik bulmamak 
mümkün değildir. 
Şunu haber veriyorlar: 
Korkunç· sahnenin vukua gel -

diği ayni köyün ayni samanlığın
da, ıreçen sene de bir bomba bu
lunmuş, bereket versin, herhangi 
bir faciaya meydan verilmeden 
bomba imha olunmuştur. 

İkinci miihim hakikat de şu: 
Milli mücadelede ayni köyün, ay
ni samanlığı, cephanelik olRrak 
kullanılmıştır. 

Bu iki ınalô.ntun ianesile artık, 
gecen günkü hiidise,ve mücerret 
bir kisve giydirmek zorlaşıyor. 

Ortada bir ihmal, bir dikkatsiz
lik, bir lakaydi görmüyor musu
nuz?. 

Böyle bir çatıaltı sahibinin, mes
ut bir merasime sahne yaptığı sa
manlığı, daha evvel titiz bir itina 
ile muayene etmesi lazım gelmez 
miydi?. Ve, bu itinanuı gösteril -
me zan1anı, meş'um hidisenin ari
fesi, ·ani, kınagecesinin gündüzü 
değil, zannedersem, ~ok daha ev
vel olmak lazımdı. 
Hayatımızda, tesadüflere, talie, 

kazaya daha az yer vermeğe alış
malıyız. 

REŞAT FEYZİ 
mer, fayans, karos!ır.en veyahut !===============: 
da mozayik döşeli olacaktır. Ta Belediye turizm neşriyat 
vanlar, duvarlar sık sık badana -

Bu sabah yeni ihtikarlar 
münasebetile bir kaç 
tüccarın ifadelerine 

müraccat edildi 
Akdenizde harp fili:ılarının 1xıp

landı!iı haberi üzerine şehrimizde 
bazı ithalat maddeleri fiatlarııun 
yükseltildiği görülınüştür. 

Ticaret müdürlüğüne de başta 
kalay olmak üzere bazı maddele
rin fiatlarında ihtikara sapıldığı 
hakkında müteaddit şikayetler 
yapılınıştır. 

Bu hususta icap eden tahkikat ve 
takibata başlanılmış ve bu sabah 
ıbirkaç tüccarın malumatına mü
racaat edilmiştir. 

Ticaret müdürü Avni Sakınan 
kerıdisile görüşen bir muharriri -
mize memlekette geniş miktarda 
kalay stoku mevcut olduğunu ve 
başlıca ithal maddelerinin mem -
leketimize gelişlerinin normal se
yirlerini takip ettiğini, sehrimizde 
bazı maddelerin fiatlarının gayri 
tabii yükseltilmesinin ehemmi -
yetle tetkik edilmekte elduğunu 
söylemiş ve: 

•- Bu tetkiklerimiz neticesin
de muhtekirlerle karşılaşırsak 
bunları derhal Cumhuriyet müd
deiumumili~ine verecek. ve milli 
korunma kanunu hükümlerine gö
re teczivelerini istiyeceğiıl• demiş
tir. 

---0010---

İstanbul- Bolu-Anka· 
ra demir yolu 

Yeni İstanbul - Bolu - Ankara 
dcmiryolu inşaatına başlamak ü
zere keşifler yapan rrıühendisler 
heyeti çalışmalarını ilerletmek -
tedir. Elmalık köyünden Boluya 
kadar olan kısının istikşaf işi ik
mal olunmuştur. 

. bif dtl-. 
Norveçin akıbc~ı p0lıl' 

•bitaraflık• denıleıt B~ 
1 ışflf· "' iflas borusunu ça 111 ııctl• 

bette bü.tü.n Avrupa n~ ~ır 
bir takım ibret dersl•·riiııt ı 
kere, AZmanyanın s°d,c;ı b~..ı 
mak asla caiz oıma ;.,ıı,.., 
daha anlaşılmıştır. s~ 
ri, AZmanyanııı Bali• ]/ 
!erile Finlandiya, lsvtJ[ıı~t"I' 
Danimarka gibi I•ka_'.' p0I~ 
!etlerine telkin eıtıo• ~ 
idi? Harp başlama:dallıeıJef 
yetlerle demokrat dıteıcııı' J>I! 
sınıfa M oskova . müt<' ereııi• 
pılmakta iken, 1 rıgılt ~ı 
tık ve İskandinavya ı<el 
rini Sovyetlere . pe§ ra il"' 
soylendi. Halbukı s0

." 50 
ki ayni memleketlert aııın l 
peşkeş çeken AlıııaııY .. (l'k 
sidir. Filhakika ü.ç kUdW~~ı 

F . ıarı · memleketi ile ııı 5 
ri kolları bağlı olarak 
teslim etti. ıırf JI 

Harp başladıkta.'.' ~e frf'I 
manlar, İnqilterenın k<lııdi~ 
askeri harekatı ıs ,ııJcl#'·~, 
intikal ettirmeqe ~aı; det" 
dia ettiler. Demokr~ ,cleP 
bu p!Iİnlarından. ba ;ve111' 
manlar, kend_il~rı_ N ıöıııarıP 
nimarkanın ıstıla P . ft' j 

zırladılar. Fakat btıd ıs bV dl 
lıklarını yaparken l~til'G'" 
Zere •bitaraflık~ Pdeı~i 1 

ettiler. Hatta bır 0 ·ıe ıeı ·· 
paktı imzalamayı bt'ıet i('' . 

D . k qa • ' ler. anımar a . . orre tt· · 
teklifi kabul etıı. N 1•11a ' ı 

· ta ' nimarka bu temırıa 
0

, 

ıanıp sıvanacaktır. ve istatistik müdürlüğü 
Her kasap dükkanında şehir su- Belooiyede •neşriyat, istatistik 

yu veyahut da akar su tertibatı ve turizm müdürlüğü• ismi altırı-
l jKüÇÜK HABERLERi 

Şimdi, fen ve etüt postaları El
malık köyünden Düzceye kadar 
olan en çok arızalı kısımlar üze -
rinde çalısmaktadırlar. 

mokrat devletlerden · ııze1' ~ 
etmPdiler. Bu ıııes_e..::.ıııııll'~ 
rüş-ı .. ye bile ymıM" .. j(İ~ 
leketlerini müdafaa aııel bl 
tedbir almadılar .. Nıl ıa11"';,, 
Norveç, biltilıı ıımıı;, paY•0 
yare meydanla':'n' tti. ~tt 
Almanlara ıestım r ıO~~..ı 
ondan sonradır ki dedi v•·: · 
!etlerden yardım ;steve. ~o~ 
men lngiltere d~nız arı!•"" 
vetlerile Norveçın ';.ta~J#. 
m~tur. Norveçi kU l ,qilil-' 
kün olmamışsa. _bu_ 

1 bir '. 
Fransızların ümıtslZ 1<~ ~ 
bile yardımlarını bU efl'il rıt'. 
Zeketlerden esirg~m bif ıı_'ıı);ı 
rından ileri gelml.Ş . t#":.P 
-·ld· g·z "kıs· hiçbır jflll' gı ır. ı a , 10e ~ 

Kavgacı 

bir kadın 
Sehzadebasında evvelki akşam 

vukua gelen bir kaV'l(arun mu.ha -
• !kemesi. dün netieelendirilmiştir. 

Şebzadebaşı civarında oturan 
70 .,.~•lannda Mehmet Şerif is -

min<le biri evvelki akşam evine 
döndükten sonra; eskiden alaka
dar oldu$! Şaziye isminde bir ka
dın da arkasından gelip kapıyı a
can Serifin karısı Muzaffere: 

.Sen benim kocamı zaptettin!• 
diye ağzını açıp küfür etmeğe baş
ianuştır. Müzevven kapıyı kapa -
yınca da yerden taş alıp kapıya 

atmıs. hakarette devam etmiştir!.. 
Neticede Saziye yakalanıp hak

kında zabıta tutularak adliyeye 
verilmiştir. Sultanahmet üçüncü 
sulh ceza mahkemesinde yapılan 
muhakemesi sonunda suçu sabit 
Pörülmü•. Şazivenin hırsızlıktan 

sabıKası bulundul!u anlaşıldığın -
den bu cihet de müşeddit sebep o
larak "ÖZÖnüne alınmış, 11 gün 
hanse ve 3 lira elli kuruş ağır para 
ce.ı.asına mahki.rm edilmiştir. 

Metrese 
dayak 

Yedikulede Hacmiri sokağında 
oturan arabacı Mustafa ile bir bu
cuk senedır metres olarak bera -
ber vacıvan Hatice arasında bir 
para meselesinden kavga ç~ 
Mustafa, Haticeyi dövmüştür. 

Dün Sultanahmet üçüncü sulh 
ceza mahkemesinde yapılan mu -
hakemesi sonunda Mustafa, 19 li
ra 30 kurus ağır para cezasına 
mahkUın edilmiştir. * Asmaaltında çuvalcı kahra -
maruncırağı Ali ~ar, ustasının 
50 tane cuvalını çaldığından dün 
adliyPve verilmiş, Sultanahımet 
birinci sulh ceza mahkemesinde 
yanılan sorııusu sonunda tevkil 
edilmiştir. ----o---

Adliye işlerinde tel· 
grafla tebligat 

Müstacel adliye islerinde tel -
grafla tebliıtat vapılması karar -
laştırı.laru.stır. Bu ise başlanması 
adliye ve posta tarihimizde yeni 
bir merhale teşkil edecektir. 

[~il HIRSIZ KiM? I ~] 
Yazan: Iskender F. SERTELLİ Aıık ve macera romanı: 3 

N evzadın köşkleri de karşıki 
sokağın başında idi. 

Sadi mutavassıt bir aile çocu
~ydu .. Ahlikı mazbut, ağır başlı 
bir gerıctL Nevzat .küçüklüğün -
denberi haşarı.lığile tanınmıştı. 
Koskoca delikanlı oldu,i!u halde, 
hazan bahçedeki kedileri hala ko
vala.ınaktan, ağac üstüne çıkıp 
yemi:; toplamaktan, hatta büyük 
uçurtmalar yapıp uçurmaktan 
zevk duyardı. Fenerbahçe spor 
kulübünde i.ki şüt çekmekle ma -
ruftu. Bir bankaya yerleşmişti. 
Fakat. koskoca boyuna rağmen, 
Nevzat hali rocuktu. 

Bir kövde, bir arada büyümüş
lerdi. Nevzat, Sadiden avrılmaz
dı_ Birbirlerini cok severlerdi. 

Nebahatin Almanyadan geldi -
ğini duyar duyınaz, ikisinin de 
kalbı çarpmıı;tL Nebahati bir gün 
evvel volda görmüşler ve birbir
lerine: 

- Ne de güzelleşmiş kafir kız!. 
Diye takılmıı;lardı. 
Sadi ile Nevzadın anneleri, o -

ğullarına kız arıyorlardı. 

Nebahatin gelişi, oğullarına kız 
aramakla meşgul olan bu temiz 
y .. rekli anaları ümide düı,iirmüş
tü. ikisi de: 

- Nebahat, oı'!lum için biçilıııi§ 
üftandır. 

Dıyordu. 

İki arkadaş bahçeye girer gir· 
mez seslendiler: 

- Nebahat ..• Neredesin? Biz 
geldik ... 

Neriman Hanını, Nevzattan hoş
lanmadığı için, onun sesini du -
yunca kaşlarını çattı: 

- Aman, bu şımarık züppe de 
nereden geldi şimdi... 

Nebahat güldü: 
- Aman anne, Nevzada da kızı

lır mı hiç? Delidolu konuşur ... Va
kit geçiririz. 

Ve ayağa kalkarak, ilkönce Sa" 
dinin, dahıı sonra Nevzadın elle
rini sıktı: 

- Beni unutmadınız dernek, ço
cuklar? Dün taşındık .. Bugün gel
diniz ... Bravo doğrusu arkadaşlı
ğınıza. 

Nevzat: 
- Bütün çocukluğumuz bu bah

çede geçti, dedi, sizi unutacak ka
d,ar vefasız mıyız? 

Sadi.. her zamanki ağrnbaşlılı 
ği.le ilave etti: 

- Her gün sizi düşünürdük. Bü
yuk babanız da, siz Almarıyaya 
gittikten sonra Taksime taşın~ 
tı. Köşkünüz o kadar sessiz kal
mıştı ki ... Önünden geç:meğe bile 
ko11kı.rvorduk .Konservatuarı bi
tirdiniz arhk, değil mi?. 

- Evet. Hamdolsun bitirdim. 
- Şimdi ne yapmak fikrinde -

siıı.iz? 

bulunacaktır. Tezgahlar da meı · b · 

* 
Gümrüklerde .tıekliyen kahve da yeni ir teşkilat kurulınuş ve 

mer veya fa.yans döşeli olacaktır. bu teşkı·ı·tııı başı a k uım tı· stoklarının bir an evvel piyasaya a n ı,, e ı mu-
çıkarılınasını rica etmek üzere Tezgah altında bıcak, para dolap- harrir ve gazeteci arkadaşlarımız
Ankaraya giden kahve tacirleri !arından başka dolap bulunması dan Mülga Dcnizbank neşriyat şu-
heyeti dönmüştür. Ancak bu kah- memnudur. besi şefi Eşref Şefik getlrilıniştir. 
veler pahalıya mali:ıldu:klarından 150 inci madde - Seyyar ka - Avrıca bu bürova 140 lira üc -
tacirler fiatların da arttırılmasını saplık yasaktır. retli bir neşriyat şefi ve 25 lira 
istemektedirler. Keyfiyet tetkik- Kasap dükkanlarında canlı her asli maaşlı bir memur ilave olun-
tedir. nevi hayvan ve hatta kedi, köpek ması ve neşriyat masrafı olarak * 19 mayıs senlikleri provası dahi bulundurulması memnudur. da - turizm ile birlikte - ~000 lira 
bugün saat 15 de Beşiktaşta Şeref \==============~'\ tahsisat verilmsei kararlaştırıl -
stadında yapılacaktır. mı,tır. * Üniversite edebiyat fakülte- Yeni büro bilhassa halkımızın 
sine Belçikadan bir maruf kütüp- gazetelerdeki ~ikavet ve temenni-
hane mütehassısı ve diğer fakülte- lerile de yakından alakadar ola -
!ere de 6 ecnebi profesör getirile- cak ve bunları alakadar şubeler 
cektir. nezdinde tahkik ve takip edecek-* Etibank şehrimizde Jrokkömü- Yanlışlık olmasın tir. Arkadaşımızı tebrik eder, mu-
rü tonunun her semtte 20 lira 19 vaffakiyetler dileriz . 
kuruşa satılabileceğini tesbit et- Bakırköyünde pazar günü tecrü- _-o--
miştir. Fazla istiyane perakende- be sayımı yapıldı. Hadise munta
ciler hakkında milli korunma ka- zam geçti. Fakat, bir nokta üzc
nunu hükümleri tatbik olunacak- rinde tenevvür etmek ihtiyacını 
tır. duyduk. Mesela, pazar münase -* Son haremle maaşları artını.ş betile Yeşilköye gezmeğe giden İs-
olan muallimlere bazı yerlerde ve- tanbullular, battiı, sayımı takip i-
rilmekte oları mesken bedeli taz- çin, o ı:ün Bakırköyünde bulunan 
minatµıın idarei hususiyelere yük gazeteciler dahi, cetvellere geçi -
olmamak üzere kesilmesi düşü - rilmis, yani Bakır!<öy nüfusuna 
nü.lınektedir. kaydedilmis. * Milli piyangonun 80 bin li- SaylJllın ilmi ve fenni tekniğini 
ralık en büyük ikramiyesi Yedi- bilmemekle beraber, zannediyo -
kulede Sarma.,ık sokağında 2 nu- rw; ki, bu hareketle bir yanlışlık 
maralı evde oturan Cemile ismin- vardır. istatistik umum rıüdürlü
de iki çocuk sahibi fakir bir çama- ğu ne der?. 
şırcı kadına isabet etmiştir. BÜRBAN CEVAT 

Ağır hapse mahkum 
edilen casuslar 

Beşer yıllık cezalarının azlığın
dan dolayı İzmirde nakzen muha
kemeleriİıe devam edilen Trakya 
casuslarından Bulı>ar Papas Mar
tisi sekiz sene dört aya, Edirne 
Bulgar kons.oloslu~ katibi Lam
ba, İtalyan tebaaslndan mühendis 
yüzbaşı Sinlooviç, Edirne metre
polithane katibi Kiri onar yıl hap
se ve üçer yıl mecburi ikamete 
mahkı1m edilmişlerdir. 

---<>-
Kimsesiz bir genç 

• 
ış arıyor 

Orta mektebin 7 inci sınıfından 
mezun, askerliğini ifa etmiş, eski 
yazı ve daktilo bilen kimsesiz 
muztar bir genç kendisine iş ara
maktadır. Kanaatkar bir ücretle 
katiolik, muak.kiplik ve hatta se
ve seve garsonluk etmeğe amade 
olan bu kimsesiz vatandaşa şef -
kat elini uzatıp bir vazife vermek 
istiyen muhterem iş sahiplerinin 
Kadıköy taT>u dairesi sicil muha
fızlıi?"ında tetkik memuru B. Veh
bi vasıtasile Bahri Yılmaza mü -
racaat etmeleri. 

---<>-

Mahalle bekçileri 
:Mahalle, çarşı ve kır bekçile -

rinin vazifelerinden ileri gelen 
veya vazifelerinin ifası arasında 
meydana gelecek suçlardan dola
yı haklarında ne suretle takibat 
yapılacağı dün vilavete bildiri! -
nüştir. 

Bu emre göre maznun bekçiler 
hakkında umumi hükümlere gö -
re muamele yanılacaktır. Memu -
rini muhakemat kanunu hüküm -
leri bekçilere tatbik olunmıya -
caktır. 

- Hiç .. İlk fırsatta size bir ke
man konseri vermek .. İşte o kadar. 

- Onun ölümü beni çok sarstı. 
Nebahat: 1 

Avrupa Harbinin Yeni Meseleleri 
Gençler sevindiler. 
- Ah, ne ivi olur. Çoktanberi 

kulaklarımız paslandı. Buralarda 
keman, piyano sesi ·duyduğumuz 
yok. 

Sadi süklınetle sordu: 
- Mekteplerde musiki hocalığı 

almak niyetinde değil misin, Ne
'bahat? 

- Simdilik hayır. Bütün bir ya
zı istirahatle geçirmek fikrinde -
yirn. Çok yoruldum. Hele gelir 
gelmez büvük babamın ölüm ha
berile de karşılaşmak... Doğrusu 
bu acıyı kolay kolay unutamıya
cağım. 

- Zavallı Paşa .. Ne iyi adam
cağızdı. Bizi bile kendi torunları 
gibi candan severdi. Haniya bir 

gün bahçede, havuz basında oy
narken, Nevzat suya düşmüştü .. 
Hatırladınız mı? O gün rahmetli 
büyük babanız köşkün pencere
sinden bizi görmüş: .Cahide, kı
·zını! Havuza sokulma .. Şen de o
nun ı:tibi düser, ıslanırsın!• diye 
ba!>ırmıştı. Nevzadı elbirliğile ha
vuzdan cıkardığımız zaman, üstü 
başı sırsıklam ıslanmıştı ... Onu bu 
halde eve göndermemek için -çi..n
•kü Nevzadın babası çok sert bir 
adam<lı - Köskte alıkoyarak, el -
bisesiııi kurutmuşlardı. 

Nevzat kahkahayla güldü: 
- Hev gUi günler. Keşke ba

bam sağ olsaydı da, <beni sıksaydı. 
O öldükten sonra ben çok havai 
oldum. Babamı ço'k severdim doğ
rusıı. 

Ve içini çekerek ilive etti: 

- Neyse, şimdi geçmişi anıp da 
detleriınizi deşmiyelirn. dedi, bu
ralarda nasıl vakit geçiriyorsunuz 
bakalım? Biraz da tatlı, neş'eli ta
rafından bahsedelim havatın ... 

Nevzat bir sigara vaktı: 
- İşten gelince velospitle bir 

gezintı yaparım. Akşamları çok 
defa Sadi ile beraber bul~ur. ıki
tap okuruz. Fakat, Sadi s.ongün
lerde kendini o kadar çok kıtaba 
verdi ki... Annesi bile şikayetçi 
onun bu halinden. 

Sadi başını salladı: 
- Ne yapayım Nebahat? İnsa

na kitaptan daha &atlık bir dost 
vok. Okudukça, bu dostluktan isti
fade ediyorum. Nevzadın kitapla 
başı hoş değildir. O da mütema
diyen bana Fenerbahçede maçlar
dan bahsooer. Bazan bu maçların 
dedikq_dusurıu dinlemek de hoşuma 
gidiyür. 

Bu s:rada bahçe kapısın<ian gö
riinen biııkaç misafir, delikanlı -
ların konuşmalarına nihayet ver
rnisti. 

Neriman Hanım, kızına döndü: 
- Nebahat! Misafir geliyor .. Koş 

karsıla .. Galiba avukat beyler .. 
Nebahat kalkar kalkmaz, iki 

genç arkadaş da ayağa kalkarak: 
(Devamı var) 

Bu romandaki hırsızı, oku -
yuc,.ıanmız bulacaktır. Hırsı
zın, 60 ıncı tefrikaya kadar 
kim olduğunun matbaamıza 
bildirilmesi lıizımdır. 

• 

Zaman kime iltimas ediyor? 
Bugün Avrupada kuvvetli iki 

taraf birbirlerile harp halindedir. 
Şimdiye kadar karada müttefik -
!er tarafı her gün olan müsademc
ler sırasında bütün genç efradı a
teşe sokmakta, bunları alıştırmak
tadır. Askeri mütehassısların tak
dirince dokuz aydanberi mütte -
fikler tarafı efradı yetiştirmek su
retile vaziyetten istifade etmekte
dir. 

Acaba Lehistan malihn şekilde 
mağ!Up edildikten sonra Alınan 
orduları ne halde bulunuyordu? 
Herhalde Almanyanın silah ta~ı
yacak pek çok askeri vardı. Fakat 
bunlar lizun olduğu kadar talim 
ve terbi)·e görmüş değillerdi. Bu
na mukabil :Fransızlar yetişmiş 
pek çok ihtiyat efradına malikti. 
Harp nıalzemesi de baska. Ancak 
yeni harp malzemesi vücude ge -
tirmek itin tesis edilen fabrikalar 
açılalı çok olmamıştı. Onun için 
Fransızlar büyük mikyasta hare
kete geçmeyi muvafık görmemiıı
lerdi. Çünkü arkadan lazım olan 
silah, tayyare ve diğer vesaiti ye
tistirınck işi vardı. 

1 

·Bu itibarla İngiltere daha mii
sait vaziyette bulunuyordu: Do -
nanma tamamile hazır, tayyare in
şaatı devam ediyor, yalnız kara 
ku v\'eti kiifi görülmüyordu. Al -
manya ise pek milsai t vaziyetie l 
bulunuyordu: Kaç senedenberi. 
harbe hıwrlandığı için sanayi ~ 
besinde çok i§I« yapılnııs, tayva. 

re ve sair harp vesaiti arttıkça 
artını tı. Ancak faaliyet verinde, 
inşaat günden güne artmakta ol
makla beraber Almanlar için şu 
mühim miniler vardı: 
1- Mevaddı iptidaiyesi yoktu. 

Petrol, demir, bakır, manganez, 
kauçuk gibi harp malzemesi vü -
cude getirmekte elzem olan mad
deleri hariçten getirtmeğe mec • 
burdu. 

2- Denizyolları kapandığından 
bu maddeleri Amerikadan getir
temezdi. 

İşte harp başladığı zaman vazi
yet böyle idi. Bugün de Almanya
nın lehine bir fark kaydedilmiyor. 
Buna mukabil müttefikler tarafı: 

1- Denizlere hakim bulunu • 
yor; 

2- Her yerden mevaddı iptidai
ye alabiliyor; 3- Amerikadan si
lilı getirtebiliyor. 

Kendisine karsı konan deniz 
ablukası devam ederken Alınan
ya da karadan komşularından 
mümkün olduğu kadar ihtiyaçla
rını temin ctmeğe çalışmıştır. La
.kin ablukadan elde edilen fayda
ların büyük oldul\"u kanaatini bcs
liyen müttefikler ayni zamanda 
deniz üzerindeki harekatına da ta
mamile muvafiak olmuşlardır. Za
man hangi tarafın lehine çalışıyor? 
Zaman hiç bir tarafa iltimas et -
me.z, diyorlar, yalnız sebat ve bil
gi ile çalışanlarla beraber olur. 

ALt KEMAL SUNMAN 

bağlı olmadıkları ııa/ı~ 
ve Fransa, denız ':'eı ,.&if· ,ıl 
!erile hücum etmış ~ir ~ ı 
donamasının yırtıcı 11fll'Y" 
bi hücumu, bu . don°a(W ",I 
lak tarihinde bıle 11 ıık ~ 
edilen bir kahramaıı ası ·,;, 
sidir. Alman donarı"' lflef'"'. 
deniz kuvveti oıarakga~ıl' 
ğildir. Alman pr?.J7~ efl tıti 
mınla beraber vuf1LJerı~ ,oı 
propaqandası, Jngı~ı aiJ'' ıf 
cumlar neticesi11 \ıaoır ~ 
uğradıklarını yaZnı!l ı" ~:ı;I 
qilizler denizlerdek~ııii f>,g 
C:~ki zayiatların•. ~l!f11'i$JI'~ 
saati saatine bıl ıl~ ;:' 
zayiatı gizliyen . A A~öc* 
esasen Ingilizlerın · . 
yük deniz kuvvetıerı ce'.4' 
Zarı, bu iddialara b•~. 
eder. Alman don~Jn!Jil" 
kalktığı içindir l<• iıJı? -,;t 
kilinin Avam kamıır ııeııl', 
diği gibi, lngilizlere tef~#~ 
!erini •yeni b~ta~ ,.ıl<I"' ..b 
imkanını vernıl.Ş rer ııoıl'.!"d" 
ha bü.y~k kuvvet j~ 
!erdir. Ingilizler ~~ dl" ıı<· 
ne nazaran, bugu7 ~ 11Jif 
lıa hilkim bir v~ıı~eıe#e 

Havadaki 11ıuclrı!fİli1 ~ 
bu da şii.l?hesız, ıaıııl v' > 
rinin ve Ingılız ıeri"e f · . 
A lman tayyare ,. ı 

• ıcar ıJ• "' 
tayyarecilerintı Al~fl"'.- ' ' 
isbat etmıştır. ecıııe"~ 
politikası ve Jl{of1!

111
M b.ıı' 

sayesinde ilk ad• eli~ 
. ırın•,. 

yare m~yd~n a 11ıeııfı •,ı 
mişlerdı. Bınaen re 1" :r il"• 
hava harbi, ta1/!l.0 e ,alı'n:l• 
ve tayyare üSlıır;,: ,,e Y~ı' 
manlarla, yüzler tııııilt~ 
ıometre ucarak aro.S' 0,ı· 
İngiliz pilotları n taf-"1' 
mıştır. Bu, .Al1flll11 dO ııfı;: · 
Almanyadan tt\l' l<ıl' l ııY1 
yare ü.slerıne Yf;:ı ıtl;!"· 
raklarında !ngt ,,a vrı';ı~ıf 
harp yapmaları "';irod ıı" 
!erin böyle bır 11 bO;ı fi almaları bile _bM1iııer . bl,ı ramanlıktır. Irt~sıeri"',.ııtl""t 
Alman taınıa.re J3irco~r:.ı 
dıman etmı>l'.:'r:.,.,,.;_ul a ,~,· 
yarelerini d~u 0dı;;J etİ Almanların •1\ fıı;J..-ı!/ ti~' 
tikleri strateJ• kle"~ff' .• 

l - be 'rl' . ., den alma ti• • ~ i t 

H l • a Nort'eç ..• a~ 1 ~ uas <0·~; 
ise Alman•ıan•" ,&va'' 1eı~ , .. de tı11' a 
gaflet ıçın n ·ıtl~ f11'· 
kendisi11i Al711 CI ' cıf!lıS ı.J ' 
tiği i('in ku~tu_ıa;ıı tı6 ~~I 
bu feci akıbetı" 5aı''' &il' 
ı k ~olitikası11 cı ... ,et 
ı • ~ ıet ıv 

tiven her dev 
lıdır . 



'7~~1 Holanda'nın işgali 

\1 oroşilof vazifesinden affedildi 
~a 8 IHusw;İ) - Tas ajan- rek, yerine Ti:moçenko tayin edil- den affinin, Finlandiya muhare -
'ıu~ bi~dir<liJ?ine !(Öre, Sovyet ıni>tir. . belerinde yapılan tenkitlerden 
; \ludafaa Komiseri Maresal 

~oianCincl5iı aMtli~omf~ l(;ini>ef;ğ9cr;~;k 
"l'aıınR'On 8 (A.A.) _ Holanda Ierle alakadar olduğu. zannedil - bir delil addedilebilir. Alınan pro

eti, Amerikadaki sefiri Dr. mektedır ... mıland.a .sefırı geçen cu- pagandası Holanda bir tecavüz 
dona fevkalade ahval zuhurun n:artt\;ı gunu harıcıye ne~ar~tı .er- karşısında 'kaldığı takdirde muka-
lioianda hükümetinin ecnebi kanı tarafından kabul edılntiştı. 
·ııııcketıerdeki mümessillerine Vaşingtonda bulunan Holanda vemet etmiyeceği kanaatini Ame-

liirlü tediyatta bulunması i- diplomatlarından biri deıni>tir .ki: rikava yaymağa çalı.şınaktadır. Va-
'!llir vermiştir. Bu emrin Ha- - Alınan tedbırler tecavuze ziyetin böyle olmadığına şüphe 

'dan alınan heyecanlı b3'ber- karşı çarpışacağımızı gösteren kati yoktur. 

Bir merasim esnasında müthiş bir facia 
~dra 8 (Hususi) _ Venezü - iresinde merasim yapılırken yan- ölü ve 125 yaralı çıkarılmıştır. 
ti!;, gın çıkmış ve halk arasında müt-
~ a l:Iolrota şehrinden gelen bir hiş bir panik başlamıştır. $imdiye Telefatın daha fazla oldugu tah -

~~:;·ik~~~;~ed~~İh l;hi
6

~d;;~~i ;Üdahale~
0

i"bekleniyor 
~aşington 8 (.A.A.)- Röyter: naati, Vaşingtonda gittikçe fazla- bu harekete \ratikanın sulh lehin-
~ISİ<!urnhur Rıu:zveltin Avrupa !aşmaktadır. Hatta bazı müşahit- de yapacağı bir daveti ile birlikte 
lt>b!.··l!ıazlıjıı ile alıikadar bır te - ler, beyaz sarayda sulh lehinde bir başlanacağı fikrindedirler •. 

Us hazırlrunakta oldugu ka - hareket hazırlanmakta olduğu ve 

Çemberlayn Musolini'ye bir mesaj göndermiş 
~a 8 (A.A.) - Birkaç hafta- matih mahfillerde alitka uyandır- filleroe Çemberlıryn'in Muso!iniye 

;ııd.q, gaybubeti müteakıp Lon- maktadır. bir mesaj gönderdiğinden de bah-
~ n avdet etmiş olan Sir Percy Ayni ;ı:nabfillerde hasıl olan ka- sedilmektedir. 
t''t'-iııc."in birbiri arkasından naa.te. gore Ingilte_r_e _ sefir.in.e Mu .. -

~.'''lı C lini L c!r h k- Diğer cihetten Sir Lorraine'in ıano ve Musolıni tarafından so Y_e on a u umetının mu-
l;ı edildiğine dair verilen fa - 1 h~ _bır not~ıı:ıı tevdi etmek va- dün Kon ciano ile görüştüğü ayni 

lııe-yyüt emiyen haber diplo- zifesı verilnııştır. Hatta bu mah- mahfillerde tekzip edilmektedir. 

Italya'nın harekete g·eçeceği zannedilmiyor 
~~at 8 (A.~.) .- Röyter: l lavya basını tarafından iktibas e- [ goslav mahfillerin.de gittikçe faz
w."'lanya ve ıtalvanın ce?ub.u dilen nesrıya'.ı ~ugoslav halla •

1 

lalaşan kanaat, Italvanın bır ha
"":'\ırrııpasında herhangı b_ır nın endıselrını bır dcreceve !:<dar reket teşebbüsünü almak niyetin-
. .., hareketinde bulunmaga azıtmıştır. Dı"er taraftan Yugus- __ 
~. niyetleri olınadığ'ına dair 1 lav halkı, zimamdarlarına tam eım- ı de bulunrna~ığı: _dıger. taraftan 
1 Itnı. dört saat zarfında Al -1 niyetin mulıafa_z3: eylemektedir. g~yrı. rnuh:ırıplıK sı~asetınden de 
ve Italyan basınının Yugos- Umumıyetle ıyı haber alan Yu- donmıyeceı<ı merkezındedir. 

&ozacı Sinan'ın 
~ dükanında 
°""'smaniye caddesinde boza 
1l'a~ı Sinanın dükkanında dün 
Rar;,p bir hırsızlık vak'ası ol-

Bulgarlar zengin1 

Türkleri ana va
tana bırakmıyor 

Bu sabahki Jronvansiyonelle 

. :- '• ""~ . ' . .,~ .. ~- '".:;•.. .• 

60 fırın 
kapatıldı mı? 

Ekmekçiler sırketinin şehrinıi. -
zin muhtelif semtlerinde 60 ka -
dar fırını kira vererek kapattıj(ı 
iddia olllllmuştur. 

başlamak üzere 
(1 inci sahifeden devam) ı 

diselere İ..fttizar etmek liizuıı gel
diğini söylemiştir. 

Bununla beraber İtalyanın har
be giı;eceğini gösterir bir alamet 
sezilmemektedir. Hatta dün Ame
rikan riyaseticumhur sarayına ge
len raporlarda, böyle bir vaziyetin 
çok az muhtemel olduğu zikredil
mekte idi. 

Holandadan başka Mısırda da 
müdafaa tedbMeri arttırılmakta
dır. İskenderiye limanı bir harp 
hali manıarası göstermektedir. Pa
sif müdafaa tee.rübeleri sık sık tek
rar edilmektedir, İskenderiycde 
her evin penceresine kalın mavi ki
ğıtlar yaµıştırılnuştır. Bu tecrübe
ler esnasıncbı otomobiller de mavi 
ısık kullanmakta, gaz maskeli sey
rüsefer memurları halim sığınak
ların yollarını göstermektedir. 
Bundan sonra Mısıra hükumetten 
müsaade almadıkça girip çıkmak 
yasaktır. Mısır makamları hususi 
ikametfl'ahlarda araştırmalar ya -
pabileceklerdir. 

İngilterenin Komadaki sefiri Sir 
Persi Loren. Londradan vazifesi 
başına döDJDüştür. İtalya ile İn-

giltere arasında Kliring an!aı;ması 
müzakerelerine devam etnıek ü
zere lıir heyet de Roma,.a gelmiş 
bulunmaktadır. 

İnı:-ilterenin 15 Mayısa kadar va
zi.vetini tasrih etmesini İtalyadaa 
talep ettiği hakındaki haber Lond
ra mehafili tarafından katiyetlc 
tekzhı edilmektedir. 

Bununla beraber, Fransız gaze
teleri, İtalyanın Almanyayı takip 
edip etmiyeceğini sormaktadır. U
mumi kanaat, Almanyanın İtalya
yı harbe siirüklemek için tazyik 
yaptığı me1kezindedir. 

HOLANDADA FEVKALADE 
TEDBİRLER 

Lonc!ra 8 (Hususi) - Aınster
damdan verilen haberlere göre, 
dünden itibaren bütün Holanda 
da demiryolu naklivatı tahdit e
dilmi>,tir. Ren Nehrine vapnrların 
girmesinin yasak olduğu ilin edil
miştir. Bundan sonra hava rapor
ları nesredilrnivecektir. Holanda 
ile ecnebi memleketler arasındaki 
telefon muhabereleri kesilmiştir. 
Bugün y eniden tesis edihııesi muh
temeldir. 

Çorçil de Bugün Cevap Ve iyor 
(1 inci saJıifeden devam) 

7- Norveç harbi, muharebele
rin ne kadar sür'atle sahne değiş
tirdiğini göstermiştir. Kıt'alarımızı 
düşman maksadına hizmet edecek 
şekilde dağıtamayız. 

8- Aramızda kavga ve tefrika 
çıkarmaktan hazer edelim. Kavga 
edecek zamanda değiliz. 

Cemberlaynin hulasa edilen bu 
nutktından sonra, amele partisi bu
gün icin bir toııl,•ntı yapmağa ka
rar \ierıni tir. 

Amele partisi ıııehafilinde Ç~m
bcrla,·nin arhk yorulnıu~ olduğu 
kanaati vardır. Bugiinkü toplantı
da, hükumetin takip ettiği politi
kayı takbih etmeğe karar verme
leri beklenebilir. 
MUHALEFET LİDERLERL'llİN 

HÜCUMLARI 
Londra 8 (A.A.)- Çemberlay

nin beyanatından sonra amele par
tisi lideri binbaşı Atıle cevaı1 ve
rerek N' orveçte muharebe eden -
!ere karşı takdirlerini siiyledikten 

sonra, nutuklarla, radyolarla, mat
buat nesriyatile- hu ka~ar ü it u
yaııdınlnıış olmasını tenkit etn1iş 
ve denıİ!:itir ki: c ~orvcc seferi, a
cıkça sö:vleme:. Iiızınıdır iri aka -
mcte uğTamı~tır. Harbi kazannıak 
için bize, bizi idare edenlerden 
başka adamlar lazımdır .• 

Lihfral partisi lideri Arşibald 
Sir Sinnkler hiç kimsede itimadın 
sarsılınaınış el.duğunu söylcıniş, 
fakat kat'i galibi~ et iiınidi olma -
dıkça, nir irı Norveç seferine giri
şilnıis olduğunu sornıuş, Ahnan
:vanın, kendi do-nanmnsımn üçte 
birini kay bebııiş olmasına rağ -
nıcn, bu tc~cbbüsi.inii nıuvaffaki
yetlc. ba~ardığını ilave etmi~tir. 

Bnh_ı:iye Nazırı Çörçil ile Hava 
Nazırı Hor Beli~a bugün hatiplere 
cevap vereceklerdir. 

İTİMAT REYİ 
Roma 8 (Radvo) - Avam ka

maras1 bugün Loid Corcun nut -
kunu dinliyecek ve kabineye iti
mat reyi verip vermemeyi karar
laştıracaktır. 

~! . at 2 den sonra meçhul 
tir; dükkanın büyük cadde 

ti... deki bodrum deliğinden içe
~şler ve bu b()drumun üs -S:. dü.kkiin zemininin çimi -

Bulgaristandan 13 kişilik bir Türk 
muhacir kafilesi şehrimize ge!nıiıı
tir. 

Belediye iktısat müdürü B. Saf- JR l d 
fet bu "."ba~ kendisile. gÖı:Uôen bir o an aya 
muharrırımıze keyfi yeti he 1 .en 1 

11 vapur için 
f ngilizlerle 
uyuşamadık ' alttan vurup kırmak su -

\'." deldikten sonra dükk:fı.na 
~!ardır. 
~lıare hırsızlar para çekme -
~ <lçıp içeride buldıikları 20 

lı.ı ahmşlar ve iki büyük bar
~,?<ıza da içtikten sonra yine 
'-.~ yerden caddeye çıkıp 

p ~erdir 
· ~l'a'Z:ar · dükkandaki içi para 
' <li~er büyük bir çekmeceyi 

bil ·İşlerdir~ 
~anın en üst katında yatan 
tar da bir gürültü işitmemiş-

! ~a!nız sabahleyin aşağı indik
. a~ıt zemindeki kırıkları ve 
~ 2 boza bardağını görünce, 
~~.Yi anlamıslardır. 
~it· a Alemdar polis merkezine 
~ı.ş ve tahkikata başl.anıl-

Gelenlerden Salim bir muhar -
ririmize gaı; ve benzin buhranı -
nın ııi ttikce arttığuu, hatta bazı 
yerlerde hic bulnmadığını söy -
lemiş ve demiştir ki: 

•- Bul)!arlar ana vatana gel -
ıınek istiyen zen.,in Türkleri bı -
rakmıyorlar. pasaport işinde akla 
gel:ll'.ıez "iiclükler çıkarıp günler
ce uğrastırıyorlar. Hatla ben bile 
3 'fll evvel zengin iken pasaport 
almai1a tesebbüs ettim. Hazırdan 
yiye viye bUA?ün 10 parasız kaldun. 
Malım ve param kamilen tüke -
nincedir ki Bulgarlar pasaoort 
verdiler!... Türk vatandaşlarımı -
zın Bulgarictan<lan mal ve para 
çıkarmamaları için Bulgarlar bıı 

usulü tatbika devam ediyorlar! .. • 

'i azan: Rahmi Y AGIZ No:lOO 
----~~~~~~~~~·~ 

Donanma Geliyor 
'1elek, Taksim istasyonunda tabanca ile 
)•rlllanm~, Fethi ise deliye dönmüştü 

tı.. 
•,ı lı ~ "ııstuu Len aya rasladığı gü- ı 
~ ~t.:.t"'• delikaalının başından 
l• !'ıı,b lliidi~ltt geçmişti. Per -

~ •. Pazarında, Dimitriyosun . 
Ç~Q 1"1alathanesinde mühendis 
·~ ~ın tesis ettiği gizli muha

lı1:q1 "tasyonu ba5ılmış, Dikran 

~'.b:~ış, delikanlının aldığı 
l' sayesinde Karaağne yo -
\~ ı,11 kend.i arkadaşları tarııfın
\~•ı. ">unla öldürülmü~tli. ( l). 

ı~-.:ı~ıı. Teodor Brode~·e gön
~ t , ikınci benzin postrsı, Ya
t~'ııı•ıs uııvanile yelkenli kap • 
~~-•~eıı Palmu ile birlikte 
~~de yakal.anmııı. mahalli 

, i..dıını ~vat rn a e.sk ı Canak
~.;:iUz konsolosunıt si.kızlı ' 
~ J1Yafetile karşısında gö - ' 

. ıl,,,ü : 1 
~ llıı· 

~t ~t 1 .kmndan ıncmlcketinizc · 
l:ıl~ ~ "'•ştik. Yine denizden dön· 
ıı..~~:~~•ni bulmuşsunuz. Top
f1~•lıQ~ la r~ı giisterdil:iııiz 
(!tıı:. etten dolayı sizi tebrik e-

,!t~ 
fı.ıi:<l'ııı alevler ·"'.nde ad'ı IZ<ia. -. 

Diyerek alay etmiş, Palnıcr ü
sera karargahına sevkoluıım~ş • 
tu (2). 

Telsiz istasyonunun nıeydana 
çıkanlmasından az sonra, Melek 
Taksim meydanında Da vusttan ay· 
rıldıjp. sırada lıab:ınca ile :yarıılao.
ınış, doktor Fet.hi deliye dön -

müetü (3). 
işte, Darnı;I çok buln:anlı gün

ler pşadıi;ı, çaresizlik içinde bo
caladığı hulii6a mahvobnal< ii1Pre 
bulundu~u bir sırada iyi bir tesa
düfle Lena Bartleye rasln•ı.ıstı. 

Delikanlı, Yatluıliipteki sürnredc 
Lcna hakkında ep)·ce malüınat e
dindiği için bu kadını elde ederse 
onun. niifuzunu da kendi lehinde 
kulbnarak altüst olan i~lerini tan
zim cdccct;:ini un1111uş, Lcııa jle 
ahbaplığı ko~·utıınuş, birkaç giin 
sonra da iki ayrı ırka mensup olan 

(2) Halk fikısu, 
(3) E. 13 Maı:ıına-nıdll arllı Son 

Telgrafta tefrika eciile!l eS<!!leri
mizde. bu w.k'akıi'm cereyan tarz
ları tai>i.Lilıilc vardır. Bu eser ki
tap halinde neşı'Olundular. R. Y. 

tahkika başladığını söylemiş ve 
bu iddia tahakkuk ederse müseb
bipleri hakkında kanuni takibat 
yapılaca"ını bevan etmiştir. 

----o----

Fransa bizden tütün 
alıyor 

(1 inci sahifeden devam) 
ihtiyacı olan tütünün yüzde ouu -
nu bizden temin etınü; olacaktır. 

Fransaya yapılacak olan tütün 
ihracatım1za mukabil bize sigara 
kMıdı. şarap tankı, barut, biraya 
ait malzeme satacaklardır. 

Limited şirketin satış şubesi 
müdürü B. Kenan Yalter Fran -
sada kalm1Ştır. Bu lnısusta te -
rnaslarına devam etmektedir. 
Dii1er taraftan muhtelif hi -
tün tüccarlarımız da Fransaya 
partiler halinde tütün ihraç ede -
ceklerdir. 

bu ecnebi çift içli, dışlı kesilmİJj
lerdi. 

Delikanlı, ilk günlerde bognın 
muhtelif yerlerinde sefahat alem
leri gecirmcğe başlanuş, Lenayı 
kenaısine iyice bağladıktan sonra 
onu da kendi fikrine alet etmek 
gayesini gütmeğe koynlmuştu. Le
na, işin farkında bile değildi, O, 
şimdi yalnız gönlünün sevk ve 

idaresine kendisini kaptırınış, var
hızile serbestçe alemlerini sü:rdü
rüyecoiu. 

Miloviç artık otelden çıkacağı 
zaman sordu.: 

- Bu delikıınlııtıiJ adı nediıı k11r 
zuııı? 

Lena tereddütsüz ismi söyledi: 
- Ahdull.ah kaptan!. 

Miloviç kendisini güç za,.tedCTek 
dudaklarınd::ı sahte bir tebessüm 
belirtti, veda etti: 

- Dediğim gibi. Allah seni sev· 
gili kaptanınla mesut :yaşatsın" 
Allaha ısmarladık Lena ... 

- Giil~ . güle azi~inı. Beni unut
ma, sık sık ziy retlerini beldi -
yorum. 

l\liloviç ayrılırken i~in i~in and 1 

içiyor: 
- Kabahat bende .. Cici k plan 

kuliiple evvela haua ~altaklan -
mıştı. Yi.iz vermediın. J~endi elinı .. 
le onu Len<ıya hıraknııi oltlunı. 
l\laaın• fih zarar JOk. Bir !,akı • 
şımfa orru da petiuıdeki tntgun .. 
!ar zincirine irilTe etmd 1 ıufre -
tini bentiz mtıhofa,a ediyurm'1. 
Alacağın olsun Lena!. 

Diyordu ... 
"ncvamı varl 

taarruz 
(Başmakaleden devam) 

ıaınıız müttefik kara ve hava ordu- ıFirma mümessilleri In
~arıııı!' ~a derhal Hofondn ordusu giltereye dönmek üzere 
ile bırlikte harekete geçeceklerı . 
ve en kanlı muharebe ve ruüc:ade- bu sabah Ankaradan 
leleri göze alacakları ıııulıakkak- ld•J 
tır. Böyle bir vaziyette ihtimal ge l er 
Bel ika da harp sahas< olacak İngiltereyc sipariş edilecek.olan 
ve müttefik orduları Bcl~kadan ıı yeni gemi hakkında Ankarada 
Alman taarruz ordu•unun gerisini Suvan Hanter inı:ıiliz firması mü
sarmak hareketine de g"1:chile - messilleri ile yapılan müzakereler 
cekler ve hiç şüı>hc•iz böyle bir kesilmiş ve mümessiller bu sabah 
hareket muvaffakiyet takdirinde İngiltereye gitmek üızerc Ankara
Alman ordus_unu çok müşkül va- dan şehrimize gelmişlerdir. 
zi,yete sokacaktır. Böyle bir hare- Münakalat Vekili Ali Çetinkaya 
keti karşılamak üzere Almanların mezkıir firmanın, son dünya va
Holandaya taarruz ederken ayni ziyeti üzerine fiat ve teslim müd
zamanda Belçikaya da taarruz et- detlerinde kat'i sabit taahhüllere
meleri muhtemeldir. girişemiyeceğini bildirmesi üze-. 

Herhalde harbin bütün şiddetile rine, !ıöyle gayrimuayyen şartlar 
Holanda, Belçika istikametinde altında bir mukavele akdini Ve -
başlıyacağından ve bugünlerin ya- kaletin mahzurlu gördüğünü söy
kınlasnuş olduğtuıdaıı şüphe et- !emiş ve demiştir ki: 
memek günleri gelmiştir. , fuhak· Maamafih firma mümessili İn
kak iri, mühim hadiselere gebe 0 • giltereye hareketinden evvel Mü
lan e-ünler içinde ve arifesindeyiz. nakalıit Vekaletinin noktai naza

---co<MJ..KJ--

Asker Gözile 
Cepheler 

rına uyRun şartlar teınjni için sar
fı mesai edeceğini bildimıı.iş ol -
maklıl beraben Münakalat Vekale
ti hic:lıir taahhüde bağlanmış de
ğildir. 

lEVREDİLECEK İHTİRA BERATI 
(1 inci sahifedeıı devam) •Betonarme imaline mahsus is-

millik bir uçuştan sonra muha - lahat• hakkındaki icat için sanayi 
rebe uçnşu yapabilmek her baba.- U. Müdürlüğünden alınmış olan 
yiğitin harcı değildir. 27 nisan 1938 tarih ve 2:i60 No. lu 

İnP'ilizler Norveçte çok defa bü- ihtira beratının ihtiva ettiği hu -
yük <)eniz tayyarelerile en kulla- kuk bu kerre başkasına devir ve
nışlı Alman döğiis tayyarelerine yahut icadı Türkiyede mevkii fii
karşı çarpıştılar. llüyiik deniz tay- le koymak için icara dahi verilebi
yarclerinin at.,,,ıerinde evvela za- ceği teklif edilmekte olmakla bu 
vheler fazladır. l\Ianevra kabili- hususa fazla malumat edinmek i.s
yeti de şöyle böyledir. ti yenlerin Galatada, Aslan han 

Halbuki Almanlar sır[ hava dö- 5 inci kat 1 - 3 numaralara müra-
caat eylemeleri ilan olunur. 

tüşü icin düşünülen ta)·yarclcrle 
carn"mı,,lardır. Böyle oldugu hal
de ,,imal harekatında iki !Jırafııı 
kavbctti~i uçak adedi giizönünde
dir. 

İnfl'İIİZ hava filolarının gece 
uçuslarıncla Viyana, Prug il ·tlc -
ritte kadar gidip geldilderini bili
:orıız. 

\rivana üstlerine kadar grup 
lıalinile uçıışL~r yaoabikn )·ü~lerce 
pilotla ve ii~• karşı bir döğüşen 
avcılara malik olau rniittcfıklcrin 
lıarncılıhta Almanlardan düsük 
oldu!<larını zannetmek bü~ iik ha
tadır. 

)EVREDİLECEK İHTİRA BERATI 
• Vavillar• hakkında yeni bir 

icat için sanayi U Müdürlüğün -
den istihsal edilmiş olan 28 nisan 
1938 tarih ve 2568 No. lı ihtira be
ratınm ihtiva ettiği hukuk bu 
kerre başkasına devir veyahut 
icadı Türkiyede mevkii fiile koy
mak için icara dahi verilebileceği 
teklii edilmekt.c olmakla bu hu -
ousa fazla rnaliırnat edinmek isti
yenlerin Galatada Aslan han 5 in
ci kat 1 - 3 No. !ara müracaat ey- 1 
lemeleri ilan olunur. 
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Reşit Pafanın Hat~.~atı 

MAKEDONr A ATEŞLER İÇİNDE 
\aua!ar: 

lıkeockr f. SERTELLi Cevdet Retit \'ULARKIRAN 
~~ -~ - F - • 

Yunan çetelerinin çıkardığı en 
kanlı bir hadise 

- fJri amma sen burada silah 
kaçakçılığı yapıyordun? Polis ıc!a
resindcn kaçıp gitmiştin'. 

Kostantin hCT şeyi inkar edi· 
yor. 

İşte bir muamma!. 
Nihayet Kostantin, Avusturya 

tebaasından olduğuna dair, koy • 
o undan resmi sika gt.Ns ıer~rek 
takipten kurtaluyer. 

Reşit Paşa, Selanik vil.\~ etin -
den soruyor: 

cBüyü.k devletlerden ve mese
ıa AV'USlurya hükfımeli tebaasın
dan bir adamın silii.h ka('akçı!ı:ğı 
sabit olursa, haı.k:ınd.a takibat ıc
ra.sında siyasi ırn.ahzur ve milni 
\tar ':Illd.Ir? • 

K taatin Dimitrof hid' esi İs
tanbula aksediyor. Zira, R"'lit Pa
şa da S:!1.1'kın bir h.ale gcluı.i tir. Ne ı 
suretle hareket edettğintle tered
düt ~lın.csi pek hakluL.r. (Sıya'1 ı 
mahzur \:ar nudır?} söziin.den ku~- 1 
kulanan vilayet, hiıd.iııeyi Babıi.li
l-'C ~;azıaca, q. dallanıyor, alcvle
niyo~. Zira, Kostantinin Avustur
ya tebaasından olu~u, Avusturya
lıların da Makedonya kunılakçı -
Jarı arasında bir rol oyna..:lJğı ze
habını tevlit ediyor. 

İlk hamlede Serez mutasarrıilı
ğına şöyle kısa b'ir telı;ral geliyor: 

<K ostantin Diınlitrof hadisesi 
hakıkındaki tahkikat ve takibata 
şimdılik nihayet veril.rne;i ... 

BL-:ıit Paşa: 
- Gel de pirincin ta~ını ayıkla 

bakalım! . 
Diyerek, gayriihtiyari gülmek -

ten kendiııi alamıyor. .. 

ve yüksek perdeden bir konuşma 
oldn. Babam :ıile basarak ne ol
dnğlllıu sordu. Posta içeri gır~r
ken, arkasından da sol kolu bağlı, 
başı açık, saçları karnıa karı~ık, 
haki rengi solmnş IH toprak >C 
çamur içinde 1'ir adam da girdi ve 
jandarmanın muhalefetine kulak 
asm1Tarak ilerledi. 

- ı\be Paşam, bırakmazlar gi
reyim iceri, var sana söyliyccek .. 
lerim. Bak şuna, dcd.i. 

Ayni zamamıla yaralı koluna as
kısından c:ııkararak yarasının üs
tündeki pansuaaııı ı..ı1<rü. Derhal 
kan akmağa başladı. 

Babam.- Haberim var, l\lctro1 
dedi, geçmiş abwı! 

Bu Metros, Sueze civar bir Rum 
köyünün korucusu ,.c hükU -
ınete !$ulgar çetelerinin barekiı -
tını bildiren muhbir ( etr Go
galak) idi. 

Bulgarlar i\Ietro ·u temizleme -
j!e karar ver~ler "" bir pıuuya 
tl~ürmiblerdi. l\Jetro~ hem Bul
garlar.tan ~absi inti.kaııuw, hem 
ole hükümettcn bir mükafat al -
ma.k istediğini, kendisini p11>uya 
düşürenlerin Taska çt:tc!'line men
sup olduklarını, bu i~i behemehal 
basaraca~1nı söyliycrck ~cndisine 
hir sil~~ı verilmesi için 1.W'ar etti.. 

(Devamı rnrl 

Bir ylian kırda dol aşan 
bir adama saldırdı 

Üsküdarda Solaksinan mahal -
lesinde KÖ•edayı sokağında 4 nu 
maralı evde oturan Kamil oğlu 
Zeki dün kırlarda dolaşırken bü
yük bir yılanla kar<ılaşıruştır. Ze
ki yılanı görünce kaçmak istemiş, 

Eşkiya ile muharebe 
eden metrepolit ve 

Metroş Gogalak vakası 1 
fakat arkasından yelışcn yılan 
bacağından ısırmı.ştır. Yılan bun-

Bütiin bu işlerin gülünç taraf -
!arı da \·ardı. Mesela, alıaan terti
bat 5"i'esinde günün ltirinde met
repohtin eşkiya ile muhabere et
tiğine dair kan deWI elde edili -
yor ve metrepolit adliyeye veri
lerek köylere ıcitnıcsi ve meclisi 
idareye gelme~i menediliyor. Bu 
vaziyet lı:arşısırula müfettişi umu
miliğe müracaatla sadakatinden 
bahsediyor. 
Şu hali (~svir edeıı ve Serez 

mutasaı:rıflığmın müfettişi umu
miliğe yazdığı tahrirat çok mü -
himdir. Reşit Paşanın metrepolit 
hakkında yazdığı rapordan bila -
hare tekrar bah•e<leccgi:ı. 

dan sonra kaçmış, etraftan yeti
şenler baygın bir halde bulunan 
Zekivi Havdarpaşa nümuııe has
tanesine kaldırmıslardır. 

--o---

Bir tramvay tutuşuyordu 
Otırunatik kap:lı tarma,·ay !ardan 

biri dün akşam Karakö1Je kon -
takt yüzünden tutuşma.ita b.'.l'ila -
mışsa da derhal söndürü.lmü,tür. 

· · -~ 

Karadan giden balıklaı 
Son günlerde İtalyaya denizden 

sevkivat yapılamadığından yu -
murta ve evvelce ba!ıkÇl ııemileri 
ile yapılan balık ihracatının kara
dan icrası için İtalyanlar hususi 

ı 
vagonlar göndermişlerdir. Bunla
ra mal yüklenilmesine başlanıl -
mıstır. 

Şimdi Yunan çetelerinin c;.ıkar
dığı en kanlı hiidiseler-'en birine 
gelelim: Bu hadis" Karacaköy ci
nayeti namile marnftw:. Bu cina
yeti irtikap maksadilc birleşmiş 
olan birkaç Yunan çetesinin ese
ridir. './e meşhur Metros Gogala- ZAYİ - İmar bankasındaki he
ğın riyaseti altında ika edilmiştir. sabımda kullandı.i!nn tatbik mü -

Karac:>köy Bulgarlarındnn 19 u- hürümü zayi ettim. Yenisini yap
nun ölmesi ve bir haylisinin de ya- tırdıöıımdan cli .mühiirün hük -
ralaınnası ile neticelenen bu vak- mü kalmadı.1\ını ilan ederim. 
anın failleri olarak mü•lümanlar Fatih trarnvav durak rnahallin
gösterilmek istenilmisse de ecne- de 13 numaralı a""1rlt~ ikinci 
bilerin de karıştığı tahkikat neti- katında Nigar İP.ekci 
c ',inde hakikat meydana <ıkmıştn. ----------'----

Bu htdiseyi yazmadan evvel 
Metroş Gogalağı tanıya! 

(Reşit Paşanın oğlunua notları) 
«Akşam mektepten (ıkınca hii

kum~ dairesiae gider<Aim. Tallri
rat kaleminden çıkan ve nMüh;ı -
kata giclecek enakı blıbam birer 
birer okur ve bana uzatırdt. Ben 
de altına mühürünü kordum. Ba
bamın: gümüş, mk bir çanta için
de ihtimamla sakladığı bu küı;ü
cük ııriihrü güzel ve nnuıiazam el 
yazılı kağıtl:ıra basmaktan her ne
dense büyük bir gurur duyar ve 
bu işi büyük bir itina ve seviaçle 
yapardım. Mektep bitip tatil za
manı. gelince kapıda bekliyen fay
tona biner; ekseriya istasyona, ha
zan da şehrin başka bir semtine 
gezinti yapılır. Eve geç vakit di;
nerdik. 

Yine böyle çıkacağının; bir ak
şam odanın kapısında gürültülü 

1 1351 Hicri ' adli."! .ı U eVY 

30 

1356 Rumi 1 
Niaaa 
25 

1940, Ay 5, Gün 129, Hıdır 3 
8 Mayıs ÇARŞA.VBA 

Vakitler Vu.ııd Eual 
Sa. D. k Da. --ae. .. 4 50 9 38 

ÖiM 12 10 4 ~8 

w.. 16 os & 52 

~ 19 13 12 00 

rataı 20 59 l 47 
tm.aJı: :! 51 7 38 

ZAYİ- Hasköy yabancı asker-
li,1<: şubesinde• aldığım terhis tez-
keremi zayettim. Yenisini alaca -
ğıından eskisinin hilkıuü yoktur. 

320 doğumlu Rifnt o"lu g 
Hadi Tosun Bayraktar 

- - -
~ ..................................... ___ 

GENÇ KIZLAR ue tah:ıyyiil ederler? 
15 yaşında kalplerin hakiki sırrı nedir? 

GE. Ç KIZLARIN süslediği bir muhitin ruhu ve tarif 
havası .... 

GENÇ KIZLAR PANSiYONU 
( CLAUDIN.E a L'ECOLE) 

Hiç görmediğiniz, hi~ beklemediğiniz bir mevzu .. Bu günün 
kızlan, yarının kadınları ... Baş rollerde: 

BLANCHETTE BRUNOY-
SUZETTE MAİS ve MAX DEARL Y 

YARIN AKŞA:\I 

~ SARA Y sinemasında -
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İSTANBUL DEFTERDARLIGINDAN: 
Mükellefin adı 

ve ıoyadı 
Tulya Lojc•idis 

işi Adresi lblıarnaıae 

Recep 

Mcvlüt Re9Ul 
Mcvlut Resul 

Kamer Mığırdı;; 
Ali Riza 

İhsan 

Vabe Çelebi 
Givergiz 

Terzi 

i(ahv~..i 

Manav 
Manav 
> 
Sobacı 
Berber 

C. Ağa Moda 
104/1 
R, Paşa Kara
kol 71/73 
C. Ağa Moda 

• 
13/l 

C. Ağa Moda 35 
R. Paşa Kara
kol 31/l 1 

Kahveci R. Paşa Kara
kol 38 

Manav C. Ağa Moda 185 

R. Paşa Tepe 57 

• • 

1/91 

13/82 

13 12/28 

' 

12/31 

3/76 
12/94 

13/11 

10/61 

19/31 
19/32 

Yusu1 O. Ya~ 
Yusu1 O. Yakıı.v 
Halit Hulüsi 

.Ekmekçi 
Ekmekçi 

Terzi C. Ağa Dumlupı 
nar 19 

26/38 

Emir o. Arşak 
Melı.ıned O. Saibrt 

, Sebzeci 
Ekmekçi 

C. AY.,a Ley ifil< 12 
R. Paşa Kara
kol 13/l 

16/96 
14/91 ' 

Osep 
Saimt 

ilçkili kır ka. 
Yağcı 

Ahmet O. Omer Döşeme Ta. 
Ahmet O. Ömer Döşeme Ta. 
Lııka Vasil ve Andan Yağcı 
Ahmet O. Şevki Tavukçu 
Zünbül Nesim 1 ~. Terzi 

Bos. Bağdat 286 
C. Ağa Muva:l<kit. 
hane 33 
C. Ağa ,İskele 76/1 

• • 
C. AY,a İskele 28 
C. Ağa Mühürdar 1 
C. Ağa Yavuz
tüıık 17 

2/1 
2/29 

5/54 
13/49 

1/12 
3/37 

27/37 

Hürmüz Muhsin 
Kadir O. Recep 

Terzi 
Hallaç 

Sahrayicedit Eğri 6 28/39 
S Cedit Köprü 28/38 
İstasyon 2/ 1 

Hasan Emrullah 
Yusuf O. Ali 1 
Mehmet Tahir 

\Kahveci 
Bakkal 

K ahveci 

Tuğ. Bağdat Cad. 75 28/20 
Tuğ. Feneryolu 1/3 28/25 
z. Paşa Bağdat 28/ 17 
Cad. 38 

Muhsin KL Hüımüz Terzi Suadiye Acun 19 
O. Ağa Kuşdili 169 
O. Ağa Serasker 73 

24/82 
1/ 17 
5/36 

Rifat .Aile mutfağı 
Hasan llırahi.ın - \.:Yağlı boya 

Yankı> 

Musa O. Ziya 
A.kalay 
Eliz Zayinfer 

Nuri O. Saracettın 
Tükenmez 
Adolf Sakaç 
Andon 
Ahmet Rasim 
Os.ınan O. Adem 
Aptullah O. Ahmet 
Faik O. Ziya Saym 

Muhsin .k.ı.zı Hürmüz 
,Yani Kooti Oğ. 
ZalllJ>Olos 
Süleyman Kadı oğlu 
'!smail t}, Murtaza -· 
Muamez 

Ali 

İzzet Qplıacı ' 
izzet Çllhacı 
Hüseyin ve 
Etem Mehmet 
Angilit Bo.ııos 

Şemsi Baysan 

Mustafa Osman .: 
Mustafa Ali ' 
Özer 

• • 
Nuri Aptullah 

Sergis Garbis 

Arif O, Ömer 

Mihal O. Niko 
Apustol O. Yani 

Mustafa Musa ' 

Mustafa O. Ahmet 
Osman Todori 

ardiyesi 
iKunduracr 

Kundura 
eskicisi 

Pansiyon 

Manav 

Şapka 
tamircisi 
Kahveci 

Sütçü 
tatlıcı 

Kahveci 

Terzi 
.İçkili kır 

gazino 
Ahçı 

Bakkal 

Tuhafiye 
şekerci 

Demirci 

Bakkal 
Bakkal 

Pehlivan 
güreşçisi 

Şapkacı 

Kumcu 

Kahvehane 
Kasap ve 

sebzeci 

• 

O. Ağa Tayyareci 
Sami 9 
R. Paşa Yavuz
türk 2 . 
R. Paşa Recai 
zade 13 
C. Ağa Mühür
dar 13 
C. Ağa Moda 191 

S. Cedit orta 101/1 
O. AY,a Söğütlü
çeşme 39 
C. Ai!:a Rizapaşa 
19/2 
Suadiye Acun 19 
Z. Paşa Fener 
38/40 
Z . Paşa Bağdat 44 
Suadiye Haliin 
ağa 16 
S. Cedit İstasyon 4 

S. Cedit Etem Ef. 
31/l 
G. Tepe Çakıl 47 

• • 
H. Paşa Kurbağalı 
dere 102 
O. Ağa Söğütlü
çeşme 166/2/ 1 
C. Ağa Mühürdar 
bağı 22 
Bos. Vükela 16 
Z. Paşa Bağdat 
Cad. 68 

• • 
Kundura ta. O. Ağa Söğütlü

çeşme 75/J 
İçkili O. Ağa Söğütlü

lokanta çeşme 20 
Araba H. Paşa Saray 

tamircisi ardı 75 
Terzi C. Ağa Moda 24 

Sobacı O. Ağa Söğütlü· 
çeşme 182 

Sütçü O. Ağa Söğütlü-
' :>. çeşme 304 
'Koltukçu O. Ağa Yasa 59 

Sobacı O. Ağa Nüzhet 
Efendi 7 

11/41 

25/6 

13/95 

19/19 

13/96 

1/ 16 
16/71 

19/ 57 

18/27 
2/33 

2/ 14 
29/30 

29/16 

29/1 

27/4 
27/ 3 
27/2 

13/ 29 

2/ 30 

28/41 
11 / 27 

11/27 

1/30 

1/75 

18/10 

2/7 
28/42 

28/44 

20/22 
26/1 

Hasan Halim Ecir .Alatı sabite O. Ağa Nüzhet 26/2 

Yani O. Teodos 
Apergi " 
Mustafa O. Ahmet 
Semiha Nazil 

Avadis Kırkar 
M ehmet O. Sabri 
Scracettin Tükenmez 

Dakkal 

Sobacı 
Çamaşır 

yıkayıcısı 

Marangoz 
Manav 

• 

Feyzi Tahsin 
Alaettin o. Lütfi 

İç.kili gazino 
Mobilyacı 

Alaettin o. Lütfi 
Ratıp Hasan 
İsmail O. i brahim 

Rüştü Salih 

Osman O. Fettah 
Serkis Sahak 
Alunet O. İbrahim 

Ali O. Talip 

Mustafa O. Yusuı 

İbrahim Hasan 
Seyfettin Haşim 

Yani 

Tevfik O. Kenan 

~. • 1 

' 
~ .ıu 

•ı 

;\fobilyacı 
Diş Dr. 
Ekmek 
satıcısı 

Bakkal 

~ Kömürcü 
Mozayıkçı 

Ahçı 

Kahveci 

Ekmekçi 

Kömürcü 
Manav 

Kolacı 

Sebzeci 

Karyola 
tarri rcisi 
! r ' :- ,..İ 

ı. 

Ef. 14/16 
C. Ağa Muvakkit- 1/ 59 
hane 63 
R. Pa~ Karakol 105 13/73 
R. Paşa Uzunhafız 44 1/ 47 

Tuı: . Bağdat 107 
R. Pa.:;a Rıhtım 100 
C. Ağa Mühürdar 
13/l 
Bos. İskele l/3 
C. Ağa Muvakkit
hane 70 
C. Ağa • 
R Paşa Karakol 6/4 
İçerenköy Üs 
küdar 54 
O. Ağa Haydar· 
paşa 52 
C. Ağa Ley !ek 8 
O. A,i!a Başeavuş 18 
İçerenköy Üskü-

dar 17 
i. Ağa tbrahimağa 
ceşmesi 4 
S. Cedit Köprü 
İstasyon 2/4 
O. Ağa İnönü 2 
O. Ağa Söğütlü
çeşme 290 
R. Pasa Bayram -
yeri 33 
O. Aea Söğütlü
çeşme 318 
O. Ağa Üzerlik 27 

r • · ı 
( • " ....... • l 

11/67 
1/20 

19/22 

13/ 15 
12/14 

2/16 
11/77 
24/69 

7/93 

30/11 
11/12 
29/22 

1/25 

29/19 

29/24 
29/23 

29/ 20 

29/11 

29/5 

30/41 

, , 

> 

Yıl 

936 

936 

936 
936 

936 
936 

936 

936 

• 
• 
• 
• 
• 
» 
I> 

> 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
> 

> 

• 
> 

> 

•· 
> 

) 

• 

• 
• 

• 
• 
• 
• 
.. 
• 
• 

• 
:> 

• 
• 
> 

• 
• 
• 

• 
• 
• 
• .. 
• 
• 
> 

• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Matrah Kazanç 

30.00 

204.00 

180.00 
57.00 

144.00 
120.00 

93.00 

144.00 

108.00 
108.00 
100.00 

333.00 
64.00 

169.68 
222.0 

144.00 
144.00 
330.00 
205.50 
60.00 

2.56 
72.00 

120.00 
72.00 

222.00 

39.45 
123.00 
30.00 . 

36.00 

55.00 

48.00 

180.00 

120.00 

42.00 
240.00 

120.00 

39.46 
240.00 

150.00 
75.00 

192.00 

82.50 

36.00 
36.00 
50.00 

16.00 

1800.00 

169.5-0 
222.00 

222.00 

295.50 

81.00 

102.00 
111.00 

129.0() 

48.00 
30.00 

~2.50 

96.00 

61.50 
72.00 

60.00 
82.5-0 
57.00 

144.00 
~22.00 

222.00 
180.00 

34.5-0 

24-0.00 

222.00 
180.00 
18.00 

102.00 

96.00 

163.50 
54.00 

108.00 

129.00 

73.50 

87.00 

2.21 

6.95 

13.00 
4.12 

1.20 
38.85 

13.56 

18.00 

21.60 
66 

9.20 

32.38 
82 

33.94 
23.15 

27.00 
3.00 

24.06 
21.83 

7.46 

73 
8.14 

11.97 
18.00 
50.45 

5.44 
22.50 
6.00 

9.00 

6.87 

2.33 

13.50 

30.00 

8.33 
52.83 

20.30 

5.40 
60.00 

11.04 
2.03 

50.71 

14.44 

1.50 
3.74 
5.21 

10.20 

244.64 

24.70 
55.50 

54.50 

18 

240.09 

8.32 

7.80 
46.44 

34.99 

5.77 
1.50 

1.00 

93 

6.20 
4.95 

18.00 
8.59 
4.75 

35.64 
24.97 

8.32 
54.37 

1.15 

19.17 

26.88 
19.35 
3.41 

2.97 

3.42 

11.21 
2.16 

2.29 

24.02 

1.78 

2.24 : • 

,.. " "7 

Buhran l&aı 

0.44 

1.19 

2.60 
82 

28 18 
7.77 

2.71 2.44 

3.60 

4.32 
15 10 

1.84 

6.47 
19 12 

7.81 5.09 
4.63 4.17 

5.40 
69 45 

4.81 
4.37 
1.49 

15 
1.62 1.46 

2.39 
3.60 

10.09 9.08 

1.16 
4.51 4.06 
1.20 

1.80 

1.58 1.03 

54 35 

2.70 

6.90 4.4~ 

1.67 
10.57 

4.67 3.01 

1.08 
13.80 9.00 

2.20 
41 37 

10.14 9.13 

2.89 

30 
74 

1.04 

2.04 

48.93 

4.94 
11.10 

10.90 

04 

48.01 

1.66 

1.56 
9.29 2.37 

7.00 49 

1.76 
3<1 

20 

19 

1.43 93 
99 89 

4.14 2.7U 
1.98 l.29 

95 

7.1. 
4.9~ 

1.66 
10.97 

26 0.17 

3.84 

5.38 4.84 
3.87 

68 6i 

59 53 

68 ô2 

2.24 2.02 
43 39 

49 42 

4.60 4.14 

36 33 

49 ..-'41 
.~ 

11 79 ,. 
[ f n n.• ... 

ıısr ANBUL v AKIFLAR DIREKTÖRLÜGÜNDEN 
Semti ve maballesi Cadde yeva ıok•A'ı No. sıı Cinsi Muhammen 

aylığı 

Lira Kr. 

Sultanahmet, Akbıyık 
Kazlıçeşme, 1''atih Sultıu.. Meımn!t 
Vefa. Molla Hüsrev 

Cami 
Demirhane-

10 Ev 
57 • 

' 7 00 
7 00 
6 00 
5 00 
4 00 
4 00 
8 00 

Sultanahnııet, Üçler 
Fener, Tahta Minare 
Ayvansaray 
Karagürnrük .. 
Ahıcelebi 
Vefa Molla Hüsrev 
Şehremiru Melek Hatun 
Eyüp, Düfııneciler 

Hoca paşa 
Çarsıkapı . kaliçeci Hasan 
Fener, Tahta Minare 
Kazlıçeşme, Fatih Sultan Mehmet 
Babıalı, Nallımescit 

Beyazıt, Sekbanbaşı 

Fatih, Hoca Hayrettin 
Babıali, Lala Hayrettin 
Şehremini, Denizaptal 
Yenikapı, Katip Kasım 
Eyüp, Rami 
Ayvansaray, Atik Mustaıapaşa 
Çarşıda 

• 
• 

70/4 
F\ıat paşa 2 
Ulah 16 
Kundakçı 52 
Löküncüler ve Değirmen 36 ve 4 

98 
1-2 

6 
96 
16 

16/1, 2, 3 
59 

55-16 

Odun 'kapısı 
Katıı:ı çelebi 
Ceşme 

Oluklu bayır 
Aziziye 
Makasçılar 

Ulah kilisesi 
Dmıirhane 
Ankara 
Yakup ağa 
tında 

Siııı.keşhanı al-

Sü pü1'gecilet 

Topkapı 

Taşçılar 

Cuma 
Aptülvedut 
Terlikçilerde 
Pl.lskülcülerde 
Kahvehane 

89-93 
35-31 
18-5 

298-340 
84-32 

42 
20 

Bahcekapıda 4 üncü Vakıf han asına kat 

21, 23 
4 

11 
14 

Çelebio.iUu Alaettin Yenicami avlusunda 
Baheekapıda dördüncü Vakıf hanın halalarından geçilir. 
Mercan, Çakmakçılarda Valde hanı içinde mescit altında 

73,75 

• ve arsa 
Mektep yerı 
Ev 
• 
İkametgah ve dükkan 
Hacı Salih ağa camii 
Sinekli mescidi 
Melek hatun camii 

12 50 
4 00 
4 00 

Meşrutahane 2 
Dükkiin ve üstünde odalar 50 

50 
00 
00 
00 
00 
00 

BALSAMİN 
cevherini ihtiva 
eden yüz ve du-

Dükkan 8 
• (üç) 8 
• 6 

dclt Ruilan sıh- us • 7 hidir. BüWn emsalinden b 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• (iki) 

• 
• 

Oda 
Damlalık mahall 
Depo 

• 

5 00 Sultanahmet 1 inci sııJlı . 
5 oo hakimliğinden: u~at 
5 00 Jozef Cebe vekili av isi< 
2 50 Cemil tarafından Fa~ruışı 
2 50 paşa mahallesi r.ift~ J\Y~ol f 
2 50 kak 31/l No. da Saıt Jirııl'ın 
2 50 hine takip ol.unan. 23 ıııuıı~ 
2 00 avukatlık ucr.ıtı ve tsbsil• ~! 
1 50 masraflarile tutarmın_t µı~ 
1 00 kındaki davada. saı)İ,etı )ı 

Yenikapı, Katip Kasım Ta,;çılar 82-30 Arsa 

17 00 
10 00 
5 00 
2 20 

70 00 

16 00 ikametgahının meÇhU bÜ~ta 
hile yapılan uanen te /S/'g.!D 
men muayyen olan 7 bulııl' 
14 de mahkemede haz~ r ~ıt\ 
mış ve müddei vekıJi '·çiJl I!' 
net vererek istiktaP 

1,e 15 
kararı tebliğini isteınıŞ ıll J ı 
müddetle gıyap kara''\;taP f 
tebliğine ve · bcrayı istı ıar• k; 
mesi aksi takdirde vakıa ıııu' 
etmiş sayılacağına daı;iııc 
leli gıyap kararı tcbM z4~ 
verilmiş ve muhakCJllC aral' Ş, 
saat 10,30 a taliki.n~. ~dall 1~ 
miş olmakla tarihı ıJaıitiral ., 
ren beş gün zarfında ~eıı'eO# 
mek aksi halde muhaa ıııV ıf. 
lunamıyacağınız. . tebl 1 7Jiıll ol•, 
na kaim olmak uzerc ı g.10 

Kumkapı, Kürkçübaşı Süleyman İskele 
ağa 

11-25 • 

Yukarıda yazılı mahaller 941 senesi Mayıs sonuna kadar kiraya verilmek üzere açık arttırmaya 
çıkarılmıştır. İhaleleri 14 Mayıs 940 salı günü saat on beşte yapılacaktır. İstekliler Çemberlita.ı;ta İstan· 
ı, ., J Va.<ıflar Basmüdürlüğünde Vakıf Akarlar kalemine gelımelcri. (3595) 

il HAVZASI EREGLİ --ıgl 

Kömürleri Satış Birliğinden: 1 

3780 numaralı kanuna müsteniden 2/12899 numaralı kararna· 
menin 3 sayılı kararına göre !e~ekkül eden 

<<Ereğli hav:ıası 1:1..ömürleri Satış Birliği» 

r\f,erkezi 20, GULDAKTADIR. 
Birlikten kömür almak islıyen müstehl.klerin 15 Meyıs 19-10 

tarihine kadar İslanbulda Topha r.ede İskele Caddesinde 28 numa· 
radn ve 15 Mayıs 940 tarihinden itibaren de doğrudan doğruya 
Zonguldakta SATIŞ BİRLIGİ MERKEZİNE müracaat eyleme· 
!eri lilıımdır. 

KÖMÜR SATIŞ ŞERAİTİ: 
1- Kömür alıcılarının köınii r bedelini peşinen ödemeleri 

şarttır. 
2- Kömürler Havzada F. O. B. olarek teslim edilecektir . 

Telgraf adresi: ZONGULDAK • SATIKÖMÜR - Telefon: 145 
ZONGULDAK .............. .. 

EREGLi KÖMÜRLERi iŞLETMESi 

Kömür Satış Şubesinden: 
Ereğli Kömürleri İşletmesi Kömür Satış Şubesinin bilumum 

mevcudnt, taahhüdat ve matlubalı bütün hukuk ve vecaibile 
3780 numaralı kanuna müstenicle n 2/12899 numaralı kararnamenin 
3 sayılı kararı hükmüne göre teşkil edilen 

• 1 

«Ereğli Havz.ası Köınürleri Satış Birliğine» 
Devredilmiş olduğundan aHikadHların her türlü işleri için 

15 Mayıs 1940 tarihinden itibaren Merkezi ZO~GULDAKTA 
. bulunacak olan adı geçen Satış Birliğine müracaat etmeleri. • 
Mukellelın adı 

ve soyadı 
Sait O. İsmail 
Ali Yahya 
tbrahim 
Kemal Akova 

Recep 

Hasan Arvaı 

Hasan Rifat 
Murat Ömer 
Nikoli O. Salamon 
ve Leon 
Karabet Misak 
Şaban O. Hayc' ar 
Dimitri O. is'tavri 

Hüseyin O . 
Mustafa 
Dimitri Yani 

'l'evifk 

Satılmış ve Mustafa 
Alı Mehmet 
Mustaaf Ragıp 
Bovacıoğlu 
Aptüliiziz O. 
Ahmet Fuat 
Yorgi Kalv9pı 
Hüseyin Hüsnü 
oğlu Nebil 
Mehmet O. Hilmı 
Hüseyin 
Ali O. Mehmet 
İlker 
Halit 
Ali Ali 

işi 

Muakkip O. Ağa İhlas 6 
Kahvehane R. Paşa Karakol 38 

Sobacı 

Kahveci 

Tiyatro 

Berber 
Manav 

Sinemacı 

Kunduracı 
Kasap 

Tuhafiye 
trikotaj 

Kunduracı 

Taşçı 

Lokanta aile 
mutfağı 

Ahçı 
Manav 
Bakkal 

R. Paşa Rıhtım 
iskele 71/1 
R. Paşa Karakol 
71/73 
S. Cedit Bağdat 
335/3 
R. Paşa Karakol 2 
O. Ağa Serasker 93 
R. Paşa Tepe 105 

C. Ağa Moda C. 70 
C. A i>a Bahçe 10/1 
C. Ağa Moda 104 

Z. P. Bağdat Cad. 
74/ l 
O. Ağa Çarşaflı 
han:m 1 
C. Ağa Moda 9 

R. Pasa Karakol 2 
R. Pasa Rıhtım 100 
Tuğ. Yaverağa 52 

Kundura Z. P. Tahtaköprü 36 
tamircisi 

Terzi 
Kasap 

Berber 

Kahvehane 

• 
Eskici 

C. Ağa Rizapaşa 27 
O. Ai!a Söğütlü
çeşme 312 
O. Ağa Haydarpaşa 
Cad. 62/1 
G. Tepe tütüncü 
Mehmet Ef. 92 
Suadiye Mektep 38 
R. Paşa Karakol 
13/l 

ihbarnaıne 

29/38 
29/45 

29/42 

29/41 

29/36 

1/18 
13/6 

13/54 

2/9 
22/24 
27/28 

12/28 

12/19 

2/17 

13/6 
10/81 
13/26 

12/2 

12/18 
6/15 

24/11 

28/32 

24/36 
7/51 

Ali Ali 'IJ:skici • • 13/10 
Mehmet O. İsmail ' °"·lııınav R Paşa Karakol 6/2 28/l 
Nubar Bogos Tavukçu C. Ağa Rizapaşa 5 1/27 

İstanbul Defterdarlığından: , ı , , , 

• 
Yıl 

• 
• 

• 

• 

• 
• 

• 
• 
• 

• 

• 

• 

• 
• 
• 

> 

• 
• 
> 

• 
> 

• 
• 
• 

İstanbul asliye ikinci ticaret 
mahkemesinden: 

Tasfiye halinde Serdar zade Ha
cı Salih mahtumları Şirketi §erik
leri, 

Serdpzade Cemil, Hamdi, Şük
rü'yc: 

Türk Ticaret Bankası Anonim 
Şirketi tarafından İstanbulda Ku
rukahveci hanında 12 - 13 numa -
ralarda Serdarzade Hacı Salih 
Mahtumları Şirketi ile İstanbulda 
Tabtakalede Boton (Laprevu -
ayans) hawnda 13 numarada mu· 
kim Hacı Ali Hafız zade Mah
tumları Şirketi aleyhine iki kıt'a 
emre muharrer senet bedelinden 
bak.ive 1000.- Bin Türk lirasının 
tahsili hakkında açılan davanın 
muhakemesinde: Müddeaaleyhler
den Serdar zade Hacı Salih Mah
tumları Şirketinin tasfiye edildiği 
ve tasfiye memurları tayin kılın
dığı anlaşılması üzerine yapılan 
tebligat sonunda tasfiye memnr -
!arının istila eylediği anlaşılmış 
olduğundan mezkur Serdar zade 
Hacı Salih Mahtumları Şirketi şe
riklerine tebligat ifasına ve ika
metgahlarının meçhuliyetinc bi -
naen tebligatın ilan yoln ile icra
sına ve ınuhakemenin de 4 Hazi
ran 1940 tarihine müsadif Salı gü
nü saat 14 de talikine karar veril
miş olmakla keyfiyet tebliğ ma
kamına kaim olmak üzere ilin o-
lunur. 1939/10 

Matrah Ka•anç 

264.00 
93.00 

156.00 

204.00 

112.5-0 

40.00 
129.0() 
570.00 

108.00 
120.00 
93.00 

36.00 

24.00 

240.00 

40.00 
13.75 

258.00 

'12.00 

73.50 
111.00 

'12.00 

102.00 

84.00 
32.00 

32.00 
54.00 

100.80 

28.lO 
24.88 

19.64 

26.21 

17.29 

18.18 
7.77 

171.00 

18.90 
3().00 
6.19 

9.00 

7.20 

65 

5.60 
11.48 
26J6 

18.00 

9.19 
27.75 

14.70 

35.70 

29.40 
3.86 

3.42 
5.25 
7.66 

Bunrau 

5.62 
4.98 

3.93 

5.24 

3.46 

3.64 
1.55 

34.20 

3.78 
6.00 
1.24 

1.80 

1.44 

13 

Za m 

448 

3.64 

4.72 

3.3) 

3.14 

1.12 -
2.30 2.07 
6.02 ;1.92 

3.60 

1.84 
5.55 

2.65 

7.14 

5.88 
77 

79 
1.05 
1.53 

(· 

' 

ı.94 

. 51 

' - - ' 

Kadıköy Maliye ~ubes_i ı;ıükeUeilerinden yukarıda adı, işi ve ticaretgah adresi yazılı şahıslar terki 
!ticaretle yeni adreslermı ?ıldırmemiş ve tebellılğa saliıhiyetli bir kimse göstermern4 ve yapılan ara~t·rma· 

l
da da bulunamam ış oldukıarın:le.n hizalarında gösterilen yıllara ait kazanç ve buhran vergilerini ve zam
larını havi ihbarnamel~!rın bızzat kendilerine tebliği mümkün olamamı.ştır. 

Keyfiyet 3692 say ıı• kanu.ıuo ; O ve 11 ci maddelerine tevfikan wbliğ yerine geçmek üzer;! :ıan olwıur. 
1 13760) 

· bld"d" üicra~~ Istan u or unc 
luğundan: Jl'" 

Balnt Kürkçüceşırıe ~iJll ~ 
bostanında 18 No. da ~ul b 
halen ikamet)!ahı ıne url,ıı 
~ münfesih Haliç va~sel'iJI 
murlarından kapıcı I1 }tiJI 
mana: bi ve ı 

İdris ve Ahmet Ve~stııJI~ 
avukat Macit Oktarış ıeı11) 
!iye birıncı hukuk .ve j32 ~~e 
carct malıkemelerıııın tif111" 

sayılı ilii.mlarile ziını:;.~~e 
lan 5909 liranın 1Tlaa Jeb'n ıi'1' 
sili hakkında takıP ta 1sn dl 
lunulmus olduğundan 

3 
;.0ıı. 1 

berayı tebliğ tarafın•'" eıfl(l I, 
len 938/5610 sayılı icr3.,ıi ~ ... 
metgahınızın meı;hulı\ j)jl'P 9 
!bile biliı tebliğ i~de ~jr B~, 
ğundan. icra emr.~_ın ı.ııf.'Sıı 
detle ilanen teb!ıgırıc ıtıb":p 
miştir. Tarihi ilao,daı~cııiı ıı , 
ay içinde borcu öde~ 1ıorcU, 
dır. Bu müddet için ~;ııdc'1 ~ 
ımezseniz tetkik ıncrcı ııı~ııs.o 
temyiz veyahut iad~eJJle<'~ 
yolile ait olduğu ına ıııa .d·ct' 
ranın !(eri bırakıJınaS el>'' 1 ;i' 
.karar getirilmedikce ciiddet ~ 
pılacağı ve yine bU ı;:;uJlll~ 
mal beyanında l> iSJe 1 .~ 
bulunmazsanız haPI<ate 11~ı 
lunacağınız ve haklı ıısP1~rı 
'beyanda lıulunursanı t"''. 

· ra ı zalandmlacağınız ıc.Jll bu 
tebliği makamına k3\unu''ı!D: 
üzere keyfiyet ilan ° 93~; 

_4 

r-- tJ I ~ 
D A B K ~"' 

ve ,üre~ıı-

Hellen ic e8~ 
Medet" rrs"."' .... ııl1 

o' 1 
ıo•'' P "' Yeni ve ınuolD .. ·~paı;' ı ··nu ,. 

her hafta Salı gı:t Jı~ 
Muntazam ha• ~ ~ 

0 Jara rJırll 

Andros ve ıeoc) 
r1ar1 sil, 

Birinci sınıf vapJ ports (Ilı' 
P .re, İskenderiye. Bel' rd~ 
la, Telaviv, Hayf~eeeıJ'. 1 
Kıbnsa ha1ekel ı: ,.riYc b' 

E Y, tıC b' 
Yolcu • şya 1 "rlU es , 

riz 'm • Jler tıı jJI f 
istirah at, ı•Jlg ııU,J 

ükeınınel ııı ·ı m rıı 
Müaaid ~ b' 
_. ..• ıııll • 

jSIB ;j,:J 
Bilaistisna YunaJl :rJııtS' 0 

• 
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