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ETEM İZZE'I UEXİC.B 

Finler bir ovyet fırkasını daha inhizama uğra 
J!_ fır ynı m ... ş iil v ziyette bulunma t 

• 
YlL: ·~ 

ı, 

Milli korunma kanununun tatbikine -Tas ajansının 
Qeçilmesi piyasaya derhal tesir etti bir tekzibi 

Finler şehirler halkı için bitaraf 
bir mıntaka ihdasını istediler 

iMoskova 20 (A.A.) - 'l'ass ajar.sı 

İsvec'in •• • 
Ur kekliği 

1 v . . l . 1 ı enı nızamname erın 
ıbebliit ediy<YI': 

İtalyan S~efani ajansı, Sovyet 
müfrezehinin Kafkasya • Türk 
hududunu ııeçtiklerine, TiiTk ma
kamatııun bu geçiş sebeplerini 
tenvir için müfI'C'Ze!er gönderdi • 

Mareşal Mannerheim yirmi beş güne kadar 
buhranlı zamanların geçeceğini söylüyor 

~Vec Kralının beyannamesi 
r balı.ıın .. ş· Vas a gore ıınal da-

bir;'~ ~~rt'.'1'af etmenin ted· 
leıi . eıııldır; Şiınal devlet
•ın:ın kAvrupa harbinin dı· 
ıa Yit~ almaları jh ti malim 
~ · alan alilmctler vardır. 

ltıaıı: -
~ ETEM İZZET BENİCE 

t .\Vrupa h••b' · 
l?dıg 1 ve - ının en çok karış· 

kadar h 1 .h'!ıukadderatını olduğu lı?aı: ett~-! b~ırını .da tehdit ,.e 
l>u•·y gı olge, Şımnl bölgesidir. 

• et k. 
lııaııı1 ile j, .. •.n lı~r~.inin de inzı • 
lebı;ı.clj b'ul!'n. bulun kan~ık ve 
b~ bolge dır lStikbalc doiıru giden 
llıllhıcıu ~vletlcrınin nzi~ctleri 
CU had· ı • nden &i' ıoc er kar~ısında da 
llıekıedir, •ne Valıaınct iktisap et-

i llarbiıı 1 
~lleriııde!a~ aması ile Baltık dev· 

nya • .1 ulunan Letonya Es· 
tıL.: • .., van b • 
~llcrind, Ya emen hemen is-

1 
ıı:ıe getiriı~'tı.ı ına~ruın edilmiş bir 
~ ileri de S crı gıbi henüz fık-

•Uer,·11.i. ovyet ve Alman hare-
"'·' nıır . ~ ııerelr.re ıcesıne bağlı sayıl-
~ ve ;,1f: :1'~l~ndiya hayat 
t h•tıııi il ~iilı ıçın kendi payı 
lııı~ bir eb n~bet ve tesavi kabul 
ı. adıre~ tın 

he ~e~. Norv •." _ça ıştır. 
b· nıız bita feç gıbı devletler ise 
~larlflı&a r~ olnıalarına 'lie bu 
d l'iıhııen ~. 1 ı&ıkıya sarılınnlanllıCııhetj ti ı bassa harbin başın· 
tı lllıh '7olınu~•tetı~ri hemen hemen 

•L - • ve bılb·ss · . u. """'llınd ~ a ı:-emı zayı-
• ~•anııslardan Pek aPıT kayıplara 
., ırlL," ır D . 
~ ... ~ .... devı 'u an'.markn, Holan· 
e,ı· "•tarını ke er ıse hem deniz 
.,,'YorJar h aybetmekte devam 
'"'" ' cm de d . - b' 1~11 e teca,.-· . aınu ır taar-
Ve ~Yorlar. 'Q tehlıkesi içinde bu· 
ı.ue ~ çıktık~tp çıkmadan önce 
baı· tın ş· an sonra bu dev • 

11ıd 1maı de ·l ı · '•k e lllütt h' ' et en grupu 
teltı 'il •deceı...f ı.t ve ıuiitcsanit ha
le,d Ilı, harbe ~rı uın~labilirdi. Ni· 
•iıııJ \·e har akadduın eden gün
ı.11, de, Rer:~e~ sonra gerek Hel· 
dcı11~ llatici . sloda Şimal dev· 
lı.~v,. •ti lo ~e Nazularmın ak • 
idi, l>•Uetıdi:ın~ntılar bu kanaati 
ltk d akat iik··'Ye Yarar olmakta 
hiıı.d=~~eıterin~nce bir kısım Bal
lo'iıı lı ı tavizle; S~v_Yot Rus)·a Je
ı-; • ..., ath; Patı ı, bılabare Sovyet· 
lıltJ, •ç - I>a :ır Patlanıaz İsveç • 
~a'ıtıı ilan ıuınal'kanın bitaraf • 
lelıit abt. Ve talı et?'eleri bütün bu 
lh. ır .,. ınınleri sa-·t ··t 
'"""ın . .,,ltlal . ., ı, mu • 
lı.oyd a 'lltkıi.ıı 

1 
cephı;sinin kunıl

hnn u, İs"eç k ınadıgını gözöniine 
)eıı ~,'.l'e i 1• • •alının, şiındiki be-
~ "' se b'"t" •Yıı.ıVıiJı eyle" un biitfüı vazi· 
(ll•h z Ve ruı. mekte ve Isve~in 
•laca~I\ Yardı ız Fın harbine mü· 

:• tası,~111.ı bild~ •lnıektcn uzak 
'Ya il 1 lı •iti· i ~~ktedir. Kralın 

h111~de ~•ke~ h~ıbı İs~e~, Finlan
~ı.~ Uıoı takd' rd teşrıkı mesaide 
\~ lı-,b~ıtıa .ta: e .harbin Şimal 

1~ 111 İska ~le yayılacağı '«•• ç l>•·1 ndınavya b"I . . L""••d·"" ı ola k o gesını 
""l'11ıı •r, .\ıı ta saracağı kana-
llıııı ~~•ıııesi b:ıJ<, İsveç K.ralınm 
~·itıe'h!e.ıbir ~a baluına göre nor
i!n ttb ,tabet .Yılmak iktiza et
~'n la lıkeletı ~mal davasını bil· 

b· Ş;ııı~ 1•~biri :.~~[':ırat etme-
'nin devıeu . ~· dır. 

~Uıu0 dışında ı.:tinın Avnıpa har
,an al' ı:u~"fetı imaları ihtimalini q*'- ttll\ ere r .. !"'>in; •.tlcr var aı;:nıen zayıfla
~' h il tkinc· dır. S<ı,·vet - Fin 
'ti u~.. ı safh • 
ı; d;,t A.tnden n~ının ne ola-
ıu8d•1t; 1 "1a!lları;:1al~~ olınadığı Sn tıı ah~•datı ~ıınr.I bölge
~ "•Yet •nas,, ol arı da bütün bü-
·•nı ,_ • <\i ınaınuk . 
let· "'itip 'ilan iktı. . gcrektır. 
•· •n v;: •den ~· ı· sadı anlaşma-
"'td ~stık .. ız ı a k -~ e Is tına it' s en madde-
~~ Ve s •eç ve~ •maı ~dildiği tak
'' •<1· ov"eı"' orve~ ıçin Al '111 •leıı. b '-Us ya t ınan-. 

~~ ~e v . aı, miTharafından der-
llın- t •tıt old .' a aznlar mev

;~herıerıu'fı gibi İsveçiıı 
ll<ımı .. .! hassa Alman- . 

Uçıoıctı sahifede) 

gelmesi bekleniyor 
ğine ve fakat Türklerle Ruslar a- H } . k• h d-
rosında müsademe olmadığına dair e sın ı alkı un 

Kanunun şumulüne giren suçların muhakeme
leri bütün davalara takdimeo rü'yet edilecek 

!stanıbul mahrecilc bir haber yay- bütün gün sıgv ınaktan 
mıştır. 1 

Tass ajansı •bu haberi uydurm.a çıkmadı 
ve marazi tavsif eybmcğe salahı· 
ye\tardıT. 

Anadolu ajansının notu: 
.AJıadolu ajansı, Ankaı·a mcha -

filinin de Tass'ın bu tekrbine iş
ıt:irak ettiğine istihbar eylcmektcdr. 

Harbin bidayetinden beri, Almanlar müttefiklere ve 
bitaraflara ait bir milyon tona yakın vapur batırdı 

BİR HAFTADA BATffiILAN 
VAPURLAR 

Londra 21 (Hususi) - Resmen 
bildiri!difr!ne göre, palar günü 
gece yarısı nillıayetlenen g~en 
hafta zarfında, Almanlar beşi in· 
giliz, on beşi bitaraf olmak üzere 
virmi vapur batırm~lardır. Bu 
vapurlar mecmuu t.onu.86,077 dir. 

Ba.tan İngiliz gemL;erinin 1ıonu 
39,276, diğerlerinin 46,901 tut -
maktadır. 

Bu 86,077 ton hatibin başiangı • 
cındanberi bir haftada !batırılan 
Vapurların en kaJbarıkıdır. 

İskendeT Fahrettin 
SERTELLİ 

A• ' .,, . 
~ 

.. 

n 

Yazımlar: 

----·- -

' ' , . ..., 
• 

Yeni tefrikamızdan vesikalar: 

Cevdet Reşit 
YULARKIRAN 

Yakın tarihimizde Makedonyada geçen siyasi hadiselerin iç
yüzlerini ve devletin başına yıllarca bela kesilen Makedonya 
çetecilerinin gizli teşkilatlarını çok meraklı bir roman heyeca-

1 
nile çok yakında SON TELGRAF sütunlarında okuyacaksınız. 
Bekleyiniz. 1 

.._ llllr' 

Londra 21 !Hususi)- Helsin
kiden gelen malümala ıtöre, imha 
edilen 18 i~d Sovyet fırkasından 
maada, 164 üncü Rus fırkası ~ 
ayn, vaziyete düşmii.s bulurum. 
tadır. Bu fırka nevmidane bır 
muka,·emet ııöstermekle<1İJ". l<'ır • 
konm iaşe yolları kesilıni;tir Jn· 
cak Rus tayyareleri enak atmak
tadır. 

Bu fırka'arm efradı ölmü~ lıey
"irlerin etlerini yemektedirler. 
Bir kayak müfrezesi 10 zayia•ta mu
k:ı'l:I 300 Rlls öldürmüş, 160 esir 
alm;~tır. Esirler arasında yüksek 
rütbeli bir zı:'lıil le vardır. 

Kuhno mıntakasın.da 54 üncü 
fırkaıun da üsleri' e muvasalası kc-

(Devamı 3 üncü sahifeıle) 

SON DAKİKA 

Bern 21 (A.A.) - Öğrenild ğinc 
göre B. GcUnı::. mühim bir emir -
narnı~" imz2Ian-11c;1ır. Bu emirn<:mc

(Dcvamı 3 üncii sahifrde) 

1 KISACA 1 ---
Evdeki pazarlık! 

Sovyetlerin Kafkasyada tahşi -
dat, istihkam, hazırlık vaptıkların· 
dan eo çok bahseden İtalyan Ste
fani :ojansıdır. 

Bu sefer de Sovyet kıt'alarırun 
Türk hududundan içeriye girdik
lerini haher vermiş. Sovyet ve 
Türk ajanslan bu haberi mütte
hiden yalanlıvor ve: 

- Uydurmadır .. 
Diyorlar. Bizinı mahut arkadaş 

ile konuşuyorduk da: 
- Yalruz uydurma değil, mü • 

rettcb ... 
Dedi ve .. şunu ilave etti: 
- İtalvan ajar: 31nın evdeki pa

zarlıihnda Kafkasyad:. bir hadise 
çıkması vardır. Bu ayni zamanda 
belki bir temenninin tahakkuku 
arzusunun ifadesidir de. Fak.at, 
evd•''İ pazarlık ekseriya çarşıya 
u;y ri ılı oibi •her vakit papas 
pilh vemez .. • dedikleri de birçok 
saçma dilekler karşısında meşhur 
lakırdıdır!. • • 

Fin neferleri hiT onnanda ısınmağa çalmJorlar ... 

Altmark hadisesinden sonra 

No;veç sahillerinde lngiliz 
harp gemileri dolaşıyor 
Bundan böyle bu 'iularda Alman gemileri 

serbestçe dolaşamıyacak 
Oslo 21 (Radyo) - Norveç sa • 

hillerinde birçok İngiliz harp ~ 
mUs'nin dolastıih görülm~tür. 
Büyük Britanvn hükılmetinin, bun
dan böyle A!Jl'lan ticaret gemile • 
rinin NOTVeç sularında serbestçe 
sevrüsef1.:~ etıır.'{'Perin~ mü.saatle et ... 
mivecegi anlaşılmakta<lır. 

ÇEJMBERLAYN'IN SÖZLERİ 
Londra 21 (Hususi) - Dün, 

ÇERÇEVE 

Çemberlayn avam kamaTasında 
All>ırıark meselesi hakkında İn,ıı:i~ 
hü.kümetinin noktai nazarını izah 
e 1ınıiş tir. 

J3aşvekil 300 İngiliz esirini kur
taran İngiliz bahriyesini alkışlar 
arl\,5ında s::lamıadıktan sonra, dc
mştir iti: 

cNarveç hü.kümetinin hareketi, 
(Devamı 3 iincii sahifede) 

Hani sakalım? 
Politika ve harp haıliseleri o 

tarzda inkişaf ediyor ve o tarz· 
da ınkişaf edeceğe benziyor ki 
neticede okuyucularırııdan, ha .. 
na iiç katlı (Son Tel~raf) ida
relıaııc..i boyunda bir al<Sakal 
1;,;nıarh1n1atarını isti~'cceğim. 
Ahnaniarın Polon~ aya saldır

dığı 1 eylül 1939 tarilıiude ve 
İngıltereyle Fran,anın Alman· 
yaya kdrşı harp haline girdiği 
3 eyliıl günii ben, yedi ay e' • 
\'elipdcnlıeri devam eden teş
his ve iddialan bir anda tabak· 
kuk chui~ bir 11ıuhaı·ı·irdiu1. 
Hem de öyle bir muharrir ki, 
Tiirkiyede benimle ayni fikirtlo 
tek yazıcı yoktu. 

(Son Telgraf) da yazı )azını
ya başlaılığım 28 ağustos 1939 
tarihindenberi siyasi çer~evede 
ulashğım ana hükümler şunlar 
oldu: 

1- Rusva ve Almanya, sade 
aralarında.ki birbirine ilişme -
mek taalıbüdile k•lmıyacaklar, 
biitün dünyaya karşı siyasi ik· 
tısaru, askeri elbirliğine geçe • 
ceklerdir. 

(Eyhil 1939 da verdiğim hü
küm! Bu~n tezahür ı;afba • 
sını!a,) 
ı- Amerika, biiyiik gaı-p de· 

mokratlarıru sıkıntıda görn1cğe 
başlar başlamaz. demokratlar 
safında pa'dır kiildiir harlıc gi
recektir. Yıllardanbcri bugiinü 
bekliyen Japonyanın da, bu 
harıt irindc nasıl olsa Sibcrya 
demir madenlerine doğnı sark
ması mukadderdir. 

(Yine eylUI 1939 da verdiğim 
hüküm! Amcrikaya ait kısmı 
bugün tezahiir safhasında.) 

3- İtalyanlar, nihayet ırki 
intifai, ıncfküre'i saikler yü
ziinden Alnıanyadan ayrılacak 
ve tedricen demokratlar safın.. 
da yer almıya başlıyncakhr. 

(İkincitesrin 1939 da verdi -
ğim büküm! Buron tamamile 
tezahür safhasında.) 

4- t'ınıcr, hendi ordu kıy • 
metlerinden değil, yeni Ruı 
ordıısunun kıymet derecesinden 
dolayı hiç de Polonyaya bcnze
ıniyecekler ve kahramanca mu· 
kavemet edeceklerdir. 

(Finlandiya taarruzunun Ü· 
çiincü günü verdiğim hüküm! 
Bug'iln yüzde yüz sabit.\ 

5- 1940 ilkbalıan, büyük ka
'"~manın me'\ .1ı.i olacak, önü
müzdeki ilkbaharda sailar bü
tün vüzuhile belirecek ve bir
birine girecektir. Avnıpa ve 
peı;inden ci~pn harbinin sıklet 
mg;kezi, galip ihtimalle yPkın 
şark ve Balkanlarda verlcşecek· 
tir. Bir tarafta Bakü istikameti 
öbür tarafta da koca Balkan daf· 
ları en ehemmhetli snhalan 
temsil edecekt'.r: 

(3 • 4 aydır sıksık \'erdiğim 
hükiinı! Anlıyanlarca artık tc
zahiirc baslamı~ olan bıı biik • 
mün ilk tahakkuk safh:"ma 
hence en fazla iki ov knlını~lır.) 
Yukarıdaki 5 madde, uzun ve 

girift hcsap]arın ınuha snl~sı! 
Bu 5 ınadde tnnıanıile yerine 
geldikten scnra olmyurnlanın 
bana 3 katlı (.<;on Telgraf ida
rehanesi bo:ı:unda bir ak,akal 
ısmarlarualıdır. O 7nı 1 ... ı c~p
hcde bile olsam sak.al aılı:c..iıne 
gönderilebilir. 
'.llECİP FAZIL KISA.KÜREK 

.. 

• 

; 



BİR GÜNDE PATLIYAN 

1sKA&PİN DAVASI 

IBiiv'ük bi.:r ticarethane aleyhine, 
bir benk.a di:rektöru meraklı bir 
dava aQOUŞ.. Efendim mesele şu: 
8 liraya alman lbir iskar:pi.n da
lıa ilk ızzyili:i1~ gün patlamış.. Şım
di lbaıik.a <lire}ı;rt.örü, bu ticaretha-
neden paraı&ını eeri istiypr. Mües
eese de vemney.ınce, ış ma:ö:kemeye 
~ emıiş.. 

lBi7., iskal1>inin bir günde pat
lamasına şaşınzyoruz da, dülifuı
ıda ~ ederiken, neden patla
madığına ~JYl)ruz. 

B.A.MAMCILAB MEDET 

DİYE BA(.HRIYOR 

Buyurun bınalım! Hamamcılar 
feı"yQ<.A .baaı}")l'iar •. Çünkü, beledi
ye; ıbJt.lı olan lan hamamlara sev-
kedinıce. hamaml.ann diğer asıl 
müaşterileri çizyavrusu ~i dağıl
lnJŞlar! Şinxli, zavaUı hamamcı -
la.r dizlerini dıöğiiyıoriıar! Şu bit nıe 
kadar tUbriz hay.vancıktır ki, her 
ke;, kıervfısinden kaçar. Hd>uki, 
ne yumurcak, ne sevimli mahliık
tur!. Bütün kabıiıati_ fazla de • 
mokrat oluşundadır. 

JIERŞEYİN ORTASI 

HAYffiLI OLANIDIB 

Cok şükiiT' Gazi lroprüsünO:n ta
miratı şimdilik n~ayete erdi. Me$
hur köprü murur ve ubura ~ıkiı. 
Ancak. duyduğumuza ~re koprü
den gıeçen her nevi nakil vasıtaları 
içm, ayn bir istikamet tavin edil-

ırniş.. Mesela, atlı ardbalar köp -
rumin Vdtmz ortasın • ~e('f-·~k.
miş.. Herşeym ortası hayırlıdır, 
derler .. Araıb:tlar da köprüd~:n ge
çerken dmnek, bpyırlı bir ~ yap
mış olacaklar ... 

RO~AAÇILAN 

J. • t1E.li SERGİSİ 

Ga'ilba, şu günlcroe ıtaıyantarm 
~ı gıucü vok.. .Ec.nd>ı gazetelerin 
verd~ bir habere gore Romada 
bır cekıınek seıgisı• a~. Bü -
tün düeyada yaıpılan ekmek nii -
munelerinden birer tane lbu SC'f"g;
de teŞhiT ediliyormuş!. Bu serg).
nin beynelmilel olması.na rağ -
men, zannetmiyoruz ki, İstanbul 
ekmelderinden nümune Wlun -

1 ç··nk- ~l."- ya, henüz İs-sun. u u, mcnuıu 
taıjbulun ekmek tipi, münakaşa ve 
dEdıkndudım kuiltulUP, tam çeşnı
sinı bulamamışlıır. Belediye .iktı -
sat müdürl~ hcniE fınncıla.rla 
temas haM.dedir. 

500 SENE S"ÖREN 

BİR HAilP 

Şu Fin - Scwyet heri:>l nwitaa.. 
Son ~len transıır.ca paııg - Soir 
~ Finlerle Rusların tarih
teki muıharelbelerine ait şayanı 
d klkat bazı malUmat veriYQnhL 
.Bu g32letenin y821Ciığına J!Pre, Rl.19-
larla F'inlerin şimdiye sadar :raı>
tıib muharebeler yanyana g~ 
lirse, tamam 500 sene t!lilrerm.iış. 

500 yıl biıbirlerile baıbeden iki 
mil'.e't, 'bu sefm yine kaıprştl'hr. Ne 
a:aman bıkacaklaT, derni.niz?. 

Nişanlanmıya giderken hapse 
düşen genç! 

Bun<lan bir müddet evvel Ga a
tada <Davının k.alhıvesh denen yer
de vukua gelen ıbır cınavet hiıdr 
6csının muhakemesine dun agu'
cerzada bakılmıştır. 

Hfıdisenaı suçlusu Emin ismin
de eski bır itfaiye çavuşudur. 

Emin W:faiyede 300 llra birikti
rerek bu :parayı banknya yatır -
mış ve !bilahare de Geliboluda ni-
tanl , na ~tmek ~ işinden a,yı
n;dıgı gün bankadan almıştır. 

O ıtkşam vapur beklemek. için 
Galatadaki Dayının k:ihvesıne gi
den Emhıin elinde f la para gö-
ren Mah.met isminde bir m.iŞeri 
kendisini kumar oynamağa davet 
etmiştir. 

Abbas admda d~ bir müşteri 
de Mehmedin teklifine .iştiraıkla. 
JSrar etmiştir. 

Emin bu tek1iii kabul etmeyip 
mukabele edince, 1uwga, küfür~ 
lamış, Ali>a6 elıne geçirdiği bir 
&and lvayı .Emini.n başına frrlat.
mış, Mfiunet ürlerine yi.ırıümüş, iş 
büyüdüla;e .büyümüş, aitalta, üs
tiiste bir ooğuşmada, Emin, Meh • 
metle .Aı'llbası y.arala:mış, biri ölmü.ş 
biri iyileşmişt.ir. 

Emin neisini müdafaa halinde 

harekete t!eçtiğirrl söy1c.ınektedir. 

Amme şa1ıitlen de, Emının, eli -
ğerlerinın elinden kolaylıkla sry
rılm ı mümkün olınadı.ğı, zora ~ 
ki~~ sı.kıştı.nlmış bir vaziyette 
on.lan vanılıyarak ellerinden kur
tuldurru şekli:ndeşabıtlıkıte bulua
mtŞardır. 

Dünkü muhakeme Eminin v. 
kili aw:kat Ali Şewket Erkün; m~ 
d:ıfaa bakımından bazı istekler ;.. 
leri surmuş, ôu itbarla tahkikatın 
tevsii. kararl.aştmlnuıştır. Mahke
me auıs.ndan Atllın nai:pliği altın
da kahvede te.f&ikat yapılacak, E
minin öldüriip yaralamaksızın mü
tecavizlerin elinden kaçmasına, 

dükkanın vaziyeti müsait olup ol
madıkına dair vukuf ehli raporu 
verilecekt.ll'. Mart başında tetki -
kat yapılacak ve muhakemeye 14 
marlta devam olunacaktır. 

Darphanede yangın 
başlangıcı 

Darıptanedt! ikinci kattaki çin
ıkografya dairesinden yangın çık
mış ise de sira.yetıne meydan veril
meden söndüriilmüştür. 

•Yazan: lskender f . SERTELLi/ ) 

1 BAR ,Ç,_İQEKtERI 
\ ............................... No79.__, 
Oemil bu söıdıeri dinlerken, otur
~ yerde buz ri>i dmıu.p ika:! -
auştı. 

Selmanm aımesi hayretinden çııl
dıracaktı. 

- Nastl o'.luyor da, Sehna, dün 
geceve kadar baroald numaraJarını 
yapM>iliyo.r? Buna imkan yo!kıtur. 
Zira, o beni iher gece kendi elile 
tyatırdıktan soma odasına çekilip 
yatar. 
yılmaz sordu: 
- Siz her ~ece saat kaçta yatar

&UUZ? 
- Seklı:de_ Sekiz bu.Qllikta.. 
- Çak ala, Selma hamm da do-

kuzda giyinip sokab çtkar .. Ve bir 
oto".tlobllıe hineırc:k, doğruca (Yeni 
w) a gider. Numarasını saat onda 
yapar. Ve derhal yıne otomobil ile 
e.. ıne döner. Goruyorsunuz kı, za
bıta uyumuyor. Evinizin ıçi.nde <>
kıp bit.enlerden 61Z.in haherin12 yok
tur .. Fakat biz bc:r şeyı biliYQ.rUz. 

S hnanm annesı bunları duy -
ıdukça renkten :r~ gınyor ve 
O:milln uzerindc yap ı tesır1en 
arı am a çalısı-yol'du. 

Cemil itidalim toplıyarak: söze 
karı b. 

-Fakat ben bu işe hüsnüni~ 
h başladım Bara j?l-1.melQte ısrar 

gösteren bir kızla rwralr:wef ev.leııe
mem. 

Yılmaz: 
- Ev.enip evJıenmemek)e rnuh

tamınız, dedi Bu Sizin bileceğiniz 
lbir iştir. Fakat, .şurasını ilave ede
yim ki, Sehna Hanmı baıra .ı;t -
mekle 'hüviyet ve ismet.ini kay -
lbetmiş lbir kız d.ekildır. Onu dün
yanın en kötü ru!hlu insanları ara
sına da atsanız, kızınız y.ine pır
lanta gr"bi saf ve temı-z olaraık çı
ıkar. Ben bır zalbıta memuru sı:fa
tile Selma Hanı.mı her ~eden 
tetkilk ve tOOESSüs ettim. Onun bir 
ıtek kusuru var: Maceraya atıl -
mak, meşhur olıınak hevesindedir. 
E_ğer o kendisini yakından anlıya
cak ma:zi>ut bir eı1k.eklıe karşılaşsa 
ve evlense, yarın bir tehl.keye di.ı.t
mekten kurtulur. 

Cemil. zalb ta memurunun söz.. 
lennl dikkaL1e dinliyor ve düşu
nuynrtlu. 
Selmanın annesi <X>k muztnripıti. 

O, bu bcklen.ilml;yen zrvaretçınin 
vardiki izaluııtıt.a.n hıç de memnun 
olma.nuşt.L Cemil ildsin4cn de vaz 
geç p ~iderse, hasta .k&dın ne yır 
1'l calot ? Onun birşcytien ~eri 
yı:xkıtu. •• Her gece kızım yatağı.na 
ot"iri,p yatıyor saıu}'Ordu. 

Domek :ki 5ehna her _gece 00. 
swa çe.ki\d.Wd.eıı w.nra ba.r.a A!~ 

Radyo 
Ocreti 

Hazirandan itibaren 
her yıl iki taksitte 

alınacak 
Radyo aboneleri için ~i h:i -

ikfilmlcr hazırlandığını ve bu me -
ywıda borçlarını venmiycnler haık.
ikmra tahsili .e:rııv a-1. kanunu hü -
kürnle:rimıı 4:atbik olwıac.ağmı br 
kaç gün e-nel haber vermişti'L 

Bu hususta aldığımız mütemmim 
malCımata göre, Müna.kale Vaki -
'l.eti 2,5 senedenberl mevkii mer'i
y~tte bulunan telsiz kanuıııUnuiı 9, 

36 ve 37 inci mackielerini ~ -
lbirmek üzere bir t>roje hazıralıru6-
.tır. Bu projeye göre, badema radyo 

aboneleri ücretlerini haziran ve 
kanun ay !arının ı inde ve 2 t.aık

sitıtıe ... 1e1receklerdir. Müddet geç -

ıı.tkten l Q gıü:n sonra taksiti % 20 
cezas:-Ie ödemi.yenle!" iki misli o
larak vumeğe mecbur olacak -
!ardır. Aksi tak.diıde hemen haciz 
yapıl!aıcaktır. 

36 ıncı ~ göre dıe rurus-. 
name verilenlerden alınacak ab<me 
ücreti; \Münakalat v ekaeLınee tan
~ ve Veildl.ler Heyet.:i:nce t.asdiık 
olun:aoaX.tır. 

Bu .proje hazirandan itı°baı'en tatr 
b?k mev.küne cooulacak1ıx .. 

1 KUÇİJK llABEHLEhl 

* Ruhsaıtname hllliıfrna Be -
lunda mşaat. yap l Fe.h-

.isminde bir ikslfa bıc 

Sanayi 
odaları 

Ancak önümüzdeki 
yıl kurulabilecekleri 

anlaşılıyor 
Memeketimizha lfillihtcli.f ~ 

rinde bugünkü ticar.et ve sanayi 
od.a!arından ayrı olarok lr;rer ~ 
ltakil sanayi odası teşkil olunması 
baJclu.nda :tet:kiikler yapıldığı ve 
bu odırlann hemen kuruiacağı bazı 
ıgazıet.eler taıra.fmdan yazılnııştır. 

.Biziım ~rendiğinıize göre, gerçi 
:tk tr:sad Vle.kaleti bu odalaınn ıku -
rul.masmı faydalı b~ ve ev • 
ve.lıoe de tetkikat yaptum~ da, 
şhndi.öık sanayi odalannın Jı.uı.rul -
ıınnsı hakkındaki ta&i.ka.tın .tatİlİ. -
kat sahasına ~ılması mevzuu 
bahis değildir. Çünkü bu mühlm 
iş bir ikanwı ımevzuudw. Kanun 
hazrrlaruo kabul ıedHmedcn odala
rın tıe$il olumnsaı .imkansızdır. Ve 
böyıle htr kanun şimdi değil, belD 
öniımüuleki yı:I. hazır.larup tatıbidt 
olunacaktır. 000...---

Gezici baş muallim 
ve muallimler 

Nisan ıbaşmda memleketbn!zin 
muhtel:a :mıntakalarında açıla -
ca!k olan c.köy eğiıtmenleri ye~ 
me kursları.. nda ve yetiQ.."'fl ~ 
ancnkrın bulundukları köylerde 
çalışacak olan gezici baş muallım 
ve 'IDUallnnlerin ne suretı - mtihaıp 

olunacaıklan dün maarif müdür -
Iuıgune tcb~ olumnuştur. 

Bu emre gbre ooci!ıen ~ mual
lim ve muallırom-e gıdip gebne 
yol paralan V1! avn<:a da her ay 
50 lrra ücret verLCc<::ktir. Bunla -
nn ı te ve aşe erı de t:nlın okı-

sltanbul'un tramvay 
faciası 

Evvelki gün, İstaııba:l tramvay 
irln.resi hakkmda yazdığını bir ya
zı, halkın uzun zamandır çektiği 
bir lıtırabm tercüınam olmuş ola
cak ki, bırçok ok:uyuculanından 
takdir \'C tcsvik mektuplan al -
dım. 

•Bozuk paran yok. diye, beni · 
arabodnn inmeğe mecbur eden İs
tanbul tram,1ay idaresi, evvelbe-
evvel iunme hizmeti gören bir 
miiessese değildir. Çünkü, aınme 
hizmeti gören ummni bir nakil va
sıtasmrn, birçok şartlan riayet et
mesi lfıznndır. Bilü.is, bu idare, 
düpedüz bir ticaret müessesesidir. 
Hcın de hiçbir fedakirlık yapma
dan knanan bir ticaret müesse
sesi .. Balık istifi halinde, bu kışta 
kıyamette, halkı ti, sahanlıklara 
kadar doldurup işkence c;ektirirc:e
sine seyahate .meebur etmek başka 
ne tıır.oda izah edilebilir?. 

Akşamları, Eminönü, Kanköy 
f>ibi kalabalık estasyoolarda saat
lerce halkı yağmur, soğuk altın-
da bekleten bir idarenin hali pür
melali başka hangi munsif kelime 
ile anlaq.labilir!. 

İstanbul halkına şana lıaber ve
reyim ki, maaıe.d, belcdiyemıis, 
şehrin en müzmin derdi olan şu 

tnımvay kifayetsizliği ve ndihnmı 
meselesini bugüne kadar hallet -
mek için tek adnn atmamıştır. 
Şelır.in imar pliınında tramvay 
meselesi düşüniilmemistir. 

Bugünkü ıztırabı kimbilir daha 
kac; yıl çekeceğiz. 

Halbuki ben, lıamvay işinin 
hnllini Taksim meyd nının açıl -
ma ından daha ehemmiyetli bu
luyorum. 

REŞAT FEYZi 

Valinin 
teftişi 

Lutfü Kırdar Eyüp ve 
Ramiyi gezdi, bazı 

emirler verdi 
V~ vıc Belediye reisi B. LUtfi 

Kırdar evvıe nti saba:b Eyühe gide
ırck kaza bclodiye ~nİ tat.kik 
etmiştir. 

Burada.ki eımdyct muamelitmı 
mucibi memııun.jıyıet g.ôraı V al:imD 
sıhhat işleri.ni bi:r3z ihmal edi1miş 
lbulrnuştur. Ezcü:mle 12 bin nüfusu 
olan ve lbunlarm 8 bininin nıu -
k:iım bulunduğu Ramide tek bir 
ecza:ne ve doktor bulunmadığı an
laşılarak derhal Be-lediyc doktor
~ından biıi. Rmnive veriim~şt:i.r. 

Ey.üptm iki dokitordan birisiniın 
Erz.i:nca:nda, di~ de rahaUız 
olduğu da anlaşılmıştır. 

Dij!er tar.aftan fena bir vaziyette 
bolund$ görülen Eyüp - Rami 
yolunun da he:man ve esaslı sure~ 
tamir okmması için dün Vali taT&

:f:m<lan icabedan emir, mabaıl.linde 
aliık.adarlara V€r:hnilftir. --000--

Türk parasını koruma 
kararnamesinin 

1 maddesi 
cTürlt pa.rıasının ~tini !ko -

n.ı;ına.. hakkındaki 12 numaralı ka
ır.a.rn.amenin 9 uncu maddesinin so
ınuna bir fıkra lkknmesine li.ızum 
görüldüğü dün Maliye V ekiılotın
den DerterdaTLğa hıldidlmişt:i:r. 

lMcz.kılr fıkra sudur: 

" Al tmark ,, ınese 

de kim haklı 

Harp c;ıktıi{ı zaman. 
devletleri - bilhassa bU:-eı 
''ilk devlet ise - devlet 
kunun kaidclttine .ria~ e&I 
decek bir kunct yoktı.IJ'· 
dev .elleri, bey nclnıil~ 
betlerin temelini teŞkil 
kaidelere rıayete icbat 
böyle bir kuv\et olsa ~e > 
dev Jetler kenılilikleriıı~ 
idelcrc riayet etmı.ş o~ 
çıkmaz. Gerek büyük 
rek bugünkü muharebe 
mi.ştir ki devletler buk~ 
}erine en az riayet.kar 0 

de Almar.yadır. Alnıall"1 

lerde harp kaidelerHe ).~ 
kayyet addetmi) erek d .. 
bitaraf ticaret geınileıi'I 
vermebizin ,.e ta) falat 
larını emniyet altına al 
zum görmeksizin, bat ol 
rada devletler hukukUP 
lerinc daha az riayets~ 
i.."g'ali altına düşmek fel~ 
rıyan Polonya toprak! 
le tedbirler almıştır ki ı, 
nız devletler hukukun~ 

1 
iptidai insanlık .kaideletiJI 
,,....··irdir. 

Vaziyet böyle olduğtı 
1 Jetler hukukunun kaide 

c;ok ileri süren AJınaııY• 
Spee zırhlısı lngiıizlel' oıd 
dan maglüp edilince; 
küçiik Uruguay hükuıne 
rir.e yükl(}tmiyc çalışıl'~ 
da Altmark gemisinin 
den dolayı Alman) a Not" 
ul nddcdi) or. 

Noncç de AlmanyaP10 

tinden k rktı gundnu J 
ı>rotc to etn ı ır. Di~rt 
İn., ltcre de de letl r l 
k el t tbık et 1 

Non e bir prot to ı 

müddetle ~ meno -
ll'n:ın.ııL~tur. Bu harekctıne müsa -
malın eden Bev ,glu belediyesi fen 

ımcımını 'I\'.w.i :ı.şten el ç'Ok -
tirı.l:ıniştir. Pwı yat., S<ırafmı ve 
A:. ~ınn ndlmınd ti~ m da 
a rn bcplıe b.i: er sene ı.._<;ten alı -
.tıonuhnw.)ırrdır. 

nacakt.ır. Bunlar ancaık birer hafta ============= mı~ \ ah ut da l olt 11 e4 
dir. Ac bu kaideler 11 rP 1l:Zlll al:ıbil cohlcrdrr. 

~ 

Yeni bir çırak mektebi 
açılıyor 

* Şeb:ir SU)"U almak isbyenlerin 
ıaruı. borulardan ıaviarme !kada:r ya

pıl,.:ıe<rlt tesisat ıbedellcrınin 15 - 20 
:ttrahk t.abıitlerle ödenmesi bele -
diye su.12.r idaresınce kabul o~ 
muşt.U'I". * Kadastro umwn ımüdürii B. 
!Halid ~ !lll'ünllak.etmıJ.Zlll hec 
tarafının a...-adastrosu yapılacağını 

ve bu ışin 50 ronede bitrrlecegini 
söy!em!ştir. Siımdiye kadal"Jn ka-
dastrolarda me'Ydmıa ç1kan ~ 
mal'lardan hazine 2 milyon 150 bin 
lira kaz.a.nmışt.ır. 

* Dün şehrimizden harice 200 
bin liralık mal sa-t..2.lmıştır. * önüımfr.ıxiEiki daı-s yılından }tj.. 
ibaron Ankara hukuk fakülıt.esi Ad
liye Vekii~inden Maarif Veki -
Jetine <devrolunacaktır ~ fakülte 
a yıldan 4 yıla Çtkarrlaoaktır. * Beşiktaş Halkevi salommda 
açılacak resim vıe fobograi sergisi 
iç:n 23/2/1940 cuma günü akşa -
rnına .kadar ~tirileoek eser.lıer ~ 
ibul edilecektir. * ~ğlunda Beler otelinden 
Yanı?Ul çıkmış ise de sirayetine 
meydan -verilmeden wndürulm.iiş
tür. 

:yK>r ve numarala:ını yapı~rdu!. 1 
Yılmaz şu söz.en de i.l:Aveye Jli

zunı gördfü 
- Selma Hanım, sah.nede meş

lbur oknalt niyet.inde değı~ir. Zi
ra, sahnede hüviyetini o kadar ma
hirane bir ~e saltlamağa mu
vaffak oluyor ki ... Onu, bir po.14a 
pile ıben bile teıŞtus edmıedım. 

Dedi. 
Cemil sordu: 
- Selmanın ~ çıkmakta 

ısrar gösteıım.esinin sebebı nedir? 
Yılmaz atıldı: 
- Yeni ibar sahbi kendisine ge

cede on beş lira verxyıor.muş. Bana 
kalınıa bu eve bakan odu.r. 

Hasta kadın !hayretini gizliye • 
rnedi: 

- Bana gündüzleri derse gidi
)~rum. 'birçıok ~elertlcn fazla faz
la den; ;parası alıyorum, ciıyordu. 
Met;er lbu ;>&ralar ıba-rdan geliyor
muş!. Aman """"~ ne günlere 
k.dllk ... Neler d~nmı ... 

Sonra ibiırlen Yıknaza döndü: 
-Artıık y-eter, beyclenıdı! Sini.r-

ierim fena ıha;de boctuldu. Kız.un 
ha.kıkında verdiğiniz ımalfunaıla ne 
memnun oldum. Ne de meyus. .. 
Sehna. çocuık del:ıil .•. Yetışmiş, aklı 
başında bir .kıaxlır ••• Ne isterse, na
sıl 15terse öyle hareket etsm ... Ben 
ıoruı karışac.ak Va2llyette deı,Pilim.. 

Yılmaz: 
- Evet, dedi, hal nizi ~yo -

ınmı. Benim de vazifem sizı kızı
nrzın harekatından haberdar et -
m kti. Yann, ibilm1'<•erek ve iste
nuyere'k herhangi bir !enalığa alet 
olur ve bir tehlikeli uçuruma yu
varlanırsa ... 

- Ru:a ederim kesin.iz ar.tıkl 

J)evlet Dom:i:ryo:H.aın umum mü
dürlul,ru F..skı.şehirde yem ~ biir 
yük bır cçırak mekitebı. viıoode 
getirmektedir. Bu binanın sür'atJıe 
iıkmal ohımnası çm yeniden 166 
bın lira a:yn.tml'Ş\ır. 

Ön umü:zıdeki a:y içinde inşaatın 
!fk:ma~;;ne başlanılacaktır. 

Y alnış giden saatlar 
Pazartesi sabahı Kar.ıköyden 

geçiyorduk. Postanenin ÖDiındelr.i 
saat altıya çeyrek vnrdL Ne kadar 
erken diye düşündük. Eminönüne 
ıeKl.ik. Meydana henüz ) eni kon
muş olan saat ise beşe on iki vardı. 
Hayret ettik. 

O zaman anladık ki. bu iki sa
atte de bir keramet var. Cebimiz
den kcııdi saatimizi çıkardık, bak
tık: Sekize beş vardı. Evet, hakiki 
saat cebimizdeki kendi saatimiz 
idi. Kanıköy ve Em.inöniincleki sa
atler bozuktu. İşin garibi onların 
ismi umumi saattir. 

BÜRHAN CEVAT 

Kafi derocede tenevviN" e'..tim. Bi
zi yalnız bırakmız.. Camii Beyle 
mUh.im ıbir iş üzerinde loonuşu -
yorduk.. K.om.ışmamıza mani ol
dunuz!. 
Yılmaz kalktı: 
- O halde Allaha ıamar1adı:k.. 
- Güle gü1e ... 
Cemil, Yıhna.zı. kap.rya kadar 

treQ;rd.i. 
Ve m~ bir lahza 

durdu ... 
Dütjindü: 
- Bu adam bu.Rün buraya yal

nız bunları söylemek ıçın mı geldi 
ac~ba ?. Yoksa başka bir mabadı 
var mıvch?. 

Comil semem.lemişti .. 
Fazla bil-şey duışünemiynrdu ... 

Muıhakc.me ve muvaızenesı altüst 
olmuş, neş'esi k&Qmıştı. 

O c:i:m& t>ırşey d~ünüYortlu: 
Selmanın ıstiıkba.li. 
Yılmaz Beyin sıövledilderi pek 

de manasız deWi.di. (Yeni Bar) teh
likeli bir yerdi. .. Or~a ~ çe
şit i.nı;an ~liyordu. Zaten (Zam -
bak) da bu yü:ıxien ölmemiş miydi? 

Zavallı kızcaftız maceradan hoı,
kındığı için, kendini günun birin
de bir uçuruma M.ıvenıniş, lbir da
ha .kalkamamıştı. 

Ya .5ehna da onun gi:bi olursa?. 
Ham, onun bu yolda yürürken, 

onun ô.k.d>etine maruz kahnama
sına imkfın mı vardı?. 

Su desr.sı, elbet.te su Yolunda 
J..-ır lacaktı!. 

Cc-mil odllVB döndü. 
Schnanın annesi: 

U'P wti heıe şükür ŞU 
lh r f .. Gi.ızel güzel konuşu~rduk. 
Se}-:t.nn gLbi. nereden ç kıp geldi 

(Dc\'anıı var) 

Jiletçiler ihtikarla mü
cadele komisyonunda 
şehrim.izde satılan jılet f1atla

nnd oon gun.erde gonilen ihti-
kar haTeketleri üzerıne rhtikarla 
mucadele komisyunu dtin jilet i
mal ve ıtfrıal eden nıi.ı~ sa -
hiplerını ticaret müdudüğüne da
vet etmist.ir. 

'llüccarlann ayn ayn ifadeleri 
zapt.oJwımuştur. 

Komısvon tetkiklerm.e devam 
etmektedir. 

Fiat düşüren.lertakip 
ediliyor 

$chıimiırle bazı şa'hJBlann ihra
cat eşyamızın f.ia.tlannı dü.şürme
i?e teşıdbbüs ettikleri haber alına
rak takibata geçilmiştir. 

Ezıcümle İta:Waya satılan yu -
muntalann fiatlannı 750 liret-ten 
64-0 lirete .kadar düşüren bazı ıtüc
carlann tekl:ıi mektuplan Joopye
leri de ele ~irilnllştır. 

ıavans 

k ıyo noktasın n ı • az o u-
n km ın-reraı'., mczkfır .avans-
la:nn taalluk ett:ıklcri malların be
deline ıtesıml olumnaz.> 

Tarife komisyonunda 
· ikinci toplantı 

Liman tarüe komisyonu ilcinci 
ioµlanıtısını yapmıştır. Şirketi -
hayriyenin, 001.et ücretlerini indir
mesi ho.lrkında"lti -teklife karşı ha -
7.ırlııdıgı :rapor ile Şırketihayriye, 
Denızyo.lfarı vıe Haijç idaıroler:ınin 
hesap, wife ve dilekleri geçen 
!haftaki to:plııntıda azalara tevzi o
ln.mmuştu. Azalar bir hafıta içi~ 
bun.lan tetkik etmi.şerdir. Bu su
retle ıesas anüza!ltercle:rde dün -
deni tibaren başlanılmaktadır. 

Komisyonun tesbn edleceği veni 
tı:rifeler ise öniıımüzdeilrJ ıay içhıdıe 
ta..tlbi:k mevki.ine ikonul:ıcaklardır. 

Avrupa Harbinin Yeni MeseleJerr .._ _______________________________________ ____ 

Rusyanın Hava Kuvvetleri 
A vrupanın şimal indeki harp bir j 

çok meseleler c;ıkardı. Salahiyet I 
ve bilginlerine göre erbabı tara -
fından bu meseleler dünya maı
buatında mevzuu bahsolmakta -
dır. Bu meselelerden biri de Rus.-
yanın bugün hava kuvvetleri ne 
derecede olduğudur. En yeni net
riyata ~öre bu bahsi biraz derin
leştirm k li.zım &eliyor. Şöyle ki: 
Rusyanın ne kadar tayyaresi 

vardır?. 

Bir kere buna dair tahminler 
yürütmek için Avrupalı müte -
hassısların elinde resmi denecek 
herhangi bir rakam yOktur. Çün
kü bu cihetler Rusyada son dere
ce gizli tutulmaktadır. Fakat esaslı 
dcnceck tahminler yürütebilmek 
için başkaca imkanlar da yok d~ 
ğildir. Evvela ispaııya dahili harbi 
s.ırnsında Rusyadl\n ne kadar tay-
yare yollanJBış oıduğu var. İspan
y9)'a göoclerilm~ tayyarelerin ev
safı ne idiyse FinlandiyadakileriD 
de onlardan fazla bir değişiklik 
arzetmediği erbabınca anlaşılmış
tır. Avrupanın şimalincleki harpte 
en göze çarpan hal guek avcı ve 
gerek bom.bard~an tayyueleri
nin faaliyetidir. ispanyada eöriil
düğü gibi 4inıdi Finlandiyada ela 
Rusların Katyu.ska dedikleri bom
bardıman tayyareleri 350 kilo • 
metroluk sür'ati ve 800 - 1000 ka
dar bombayı taşıması Ho lbir husu
si) et an.etmektedir. Ruslann di
ğer çeşit bombardımnn tayyareleri 
de 'ardır ki bunların ı;ür'ati ancak 
220 kilometre tuta.bilmektedir. 
Fnkat bombardıman tayyareleri 
yanında hücum ta) yarcleri var -
dır ki çift satıhlı olan bu harp va
rntalarının işi muharebe 18hnesl
nin üzerinde uçarak mitralyöz 
ve boınba yağdırmaktır. -Fakat 

sür'ati 300 kiknnetrcden fazla ol
madığı için çok gecmeden a\fana
biliyorlarnıış. Finlandiyalıların 
Rus tayyarelerini düşünlükJeri bu 
suretle izah edilmektedir. 
Erbabının anlattığına göre Rus 

tayyarelerinin göze çarpan eksilt
tiği sür'atteclir. Başka yerlerde bu
gün saatte 450 kilometreden fazla 
hızla uçan avcı tayyareleri yapı-
labilmektedir. Sonra keşif tayya
releri de mühim bir rol oynamak 
lizını gelir. Rusların bu çeşit tay
yarelerinde de sür'at eksik görül-
mektedir. Saatte azami 300 kilo
metre g"ibi. Rusların avcı tayyare
l~rine gelince; bunların şu evsalı 
bılhassa kaydedilmektedir: 

Saatte 430 kilometre sür'at 4 
mitralyöz, 1,30 saat yetecek k~dar 
y~kacak ınaddeyi ~yabilmek gi
bı. Fakat tayyarecilık inşaat ale
minde bugün 480 kilometre hızla 
uçan Ye pek kuvvetli silahlan o
lan avcı tayyareleri yapılmakta
dır. Bu itibarla Rusların bu c;eşit 
tayyareleri de başka yerlerde vü
cude getirileıılcre ııisbetle eski 
kalıyor. 

A\'rupalı mütehassıslann toplı
yarak verdikleri ına16mattan bir 
hul~a çıkarırken şunları da ilave 
etmek :k:ap ediyor: 
Rusyanın bugün tahmin edilen 

hava kuvveti 14iyle olsa gerektir: 
700 bombardıman tayyaresi· 800 

hücum tayyaresi; 1,200 avcı t;yya
resi; 1,500 keşü tayyaresi. Rus -
ların mevcut hava kU\:vetlerinin 
4 de l kısnu Uzak Şarkta bulun
duiu talunin edilmektedir. Ora
dan kald.ınlarak Avrupaya geti
rilmesine ihtimal vcrilıııemekte -
dir. 4 de 3 kısım A vnıpada bulu
nuyor. 

ideler Altmnrl ııı hır h 
\C ~ ıut dn tıcnr t gc r 
ğuna gorc Je ' r. AJtJ1lll 

do nnma mm biz ı t 
l nrp gcıııı i nı., ~o .. 11 ı 
ticnret \ c l olcu gcnıı ı p11 
ticaret gemisi de doııanıtl 
tinde kullanılarak harı> g 
dedilcbiliT. 

Fakat harp gemisi ol~ 
gem i bulun un Non'eç 
tinin, bitaraf devlet Jıi01 
tica eden bir gemi tJıtıl 
şınan harp esirleri ha~ 1 
ideleri tatbik ctıncd ~ı d lif 
dır. Harp <'..sirlii:ri vaz.ıY.e 
ancak muharip dcvletıl> 
surette zaptı altında b 
müddetçe dernm eder·. 
Norvcçe iltica edince '1-
bcst hırakılmalnn ıazıJll 

Çünkü Altmark No~ 
ycsini kabul eder etnıeSr 
esirler kendi esirleri o1 
karak in~iltere ile sul!,. 
bulunan Norvcc;in esiri 
tine düsmüşlerdi. Not" 
liz.le.ri esir almak ist 
şüphesizdir. Gerçi No~ 
lan Altmarkın içinde 
teri bulunduğunu bilJ11 
iddia ediyorlar. Anla~ 
manlar, Norveçlileri 
ve Norveeliler de sc:rı,e Jel 
yi iyi mıwaycne etmeı111t 
!çinde esir bulunduğıı 
çık1ıldan sonra, No~ 
dan ileri siirülen bu 
bul değildir. Kaldı ki 
sirleri cebren kurtarJ11 
geminin bir defa dll~• 
sini Norveçlilere teklif 
Bu teklif reddedildi~t~..a 
~!izlerin, en gayri ~ 
altında aylarca dol.aştı 
rini bu zulüm ve ~k ~ 
tannalan, yalnız bir h 
ni zamanda insani bit 
İngilizlerin de yaptıkl,rt 

Tramvay bilet 
İstanbul tramva'Y i 

let ücretlerinin u;uıt 
daıki vsavvtll'ların.1 
de <7lrudum. 

Bu tarife halkıı;ı_ u~ 
yapı~ pek aŞi}CBJ~ 
demki kur~ küsU1"~ 
dnvna.k istivoru2. 
edı:.ıceğim şekilde 
un? uııl 

İ-2 mm.taka bede 
ruşa indirmeyip bit 
dlavesile yani ı - ~1 
bedeli dört kuruş.3. -1' 
ika bed li altı ~B 
ci mevJdle::de 6 - 8 1" 
pı.lsa d ha muv2Jılt -fl' 
iki nisbetsizlik i}usrtl"'""' 

dihniş ol:maz mı? . " 
Yahut eskisi gibJ' fi 

üç kısma .avınp 1 ~ 
üc kurn.ş, 3 - 4 ırn:» 
ikuru.c; ve 5 - 7 :rn~..d 
de nltı kıunıs ya"Ql 



lir Al 
man vapuru daha Meksi-

!•kt.ık. 2~adan Yala çıkacak 
İdhıklıruıy0~~·>- cTampico.. Vapurun ismi taq1lisiye sandalla-
' ~l'vııld. isrni . rından bile silinmiştir. iBununla 
'ek a.nuru b!rka ndek.: ~iman beralber vapur limandan ayrılmak 
~ U:· hazırlıklar c ~u.ndenberi müsaadesini almak için hiç lbir res-

ını 1Yacın1lbilh 1 Ya~~tadır. mi tcşcllbüste bulunmamıştır. 
. s· tanıanılanı assa kömür ili- cRhrvgia• ismindeki Alınan yük 1~a brıya~ş ~lan bu va - vapurunda da ımütad haricinde oe ı. dış ır. bir faaliyet göri.ı1mektedir. 

• 2ı ~!n. e üç kişi idam edildi 
\iç kl.Şi ida USi) - Berlinde Bir Alman askeri de Po0kınyalı 
~ ~a. ıkı k~f edı~miŞtir. K'Olon- esirlerle kağıt oynadığı ve kendi-

~aıie ecı.e~e~ırd~ karanlık- lerine meşrubat verdiği için dört 
t 1 ,idaına lllahk .. ~~ızlı~ Y~pan sene ağır hapis cezasına mahkum 
\1 1.1.1n cdılmıştir, edihn~tir. 

•ı:ıı,. 2?eral Vavel Fmstine ge di 
<taıtı · (liıısu ') 
:ıo. In~n~ sı - Yakın 
~nı GeneraruvıvetıerJ. ku -

• fyarc ile F1il,V~vel Kathire-h} ıstıne gehnistır 
' 1 andi ~ : 

ilrts 21 Yada bır 

General, Filistind.eki Avustralya 
ve Yeni Zelandalı kıtaatı teftiş e
decektir. 

~ (A.A) Le 
c a atıu~ :- Journal, maktadır. Ancak bu miktaT, arta-
~~aJüi le· ~ınlerce İtal:Ya- ca:ktır. Zira Amerikadaki İtalyan
da b diyadaJton~na gizımekte lar arasında gönüllü kaydedilme
t~:'akta arld ... tınck arzu- ler, i için büyük bir propaganda 
h~ · \'akında 0 uklarını yaz-

garibaldi fırkası 

lta~ olcafı}e h Fransadan ilk yapıa.maktadır. Fitılandivada rnüs-, 
~o' Yıizıer:k1. et edecektir. ıtakil bir İtalyan fıı{k~ı tıeşkil edi- 1 
beş ila laCaıttır .B talyandan mü- lecek ve bu fırka, kendi bayrağı ve 

h llltı bi · · u :rnilddet son- Garibakli lejyonu kumandanı Ca
areket cd~~ta.lyanın. F"J."an- millo Maralini'nin emri altında R ğı tabının olun- har.b'edecektiır. 

~~a~1 (~Usnı_a sergisinde Fransa 
~bnit:ıı.l~ı serauıs· s_ı) - 1942 Rcmıa ' yapacaktır. Sergi kapandıktan son-

~ıs .... Uld'n. 1'' k . . l ak k "lb ıs edıl ~ ransa en- ra ibu b:.na ~Fransa evı.. o ar a-

Alman ar 
emlakini 

musadere 
ediyor 
(1 lnci sahifrden devam) 

de Polonya vatandaşlarına aid o
lan bütün z:.raat saha ve müesgesc
lerinin ve ormanların bundan böy
le Alman idaresi tarafından işle
ıtileec,ği bildirilmıektedh. 

Bu emirna!ll1'eı, Almanya tarafın
dan Polonyalılara aid emval ve 
emliı.ke ,geniş mikyasta vaz'ıyed 

edilmesi manasını tazammun et
mektedir. 

Emirname, asıl manasile ist=mı-
15.kten bahsetmemektedir. Fakat 
Gazetbe de Zurich'in anuhabi.Nnin 
dediği gı:öi bu iş, hususi haklara ve 
Polonyalı mülk sahiplerinin mcn
ıf.aatl'eır:ine bir müdahaledir ıve ne
tayici ağır olacaktır. Kararname, 
bu emlake cvaz'ıyed• ediltliğinden 
lb:ıhsetmektedir. Kararname, zirai 
stihsalatı arttıırma'k suretile Al -
manvanın iaşıe işlerini ıslah ve 
Polonya arazisinin Almanlaşmasmı 
tesri etmeği istihdaf eylemektedir. 

--ooo>---

Babasının 1500 
lirasını 

aı sahlda ~· 1~ bin metre lacaktır. 
• aınu bir pavyon 

lsvec'in 
,sevgiliye 
1 

çalıp 
kaçmış 

.. , 
tir kekliği 
e <Başıuak l 
ll büym. . a eden devam.) 14-Ja . ~ ıştih h 

~r. Sovyet R a ırsma mn-
a illııilo hfı.ki ~usyanın Bal-

llleçhuı il ~1 olınak arzu
a ~ın1111 c~ıldir. Ayni zn

alti d ~n ılc ınütt fikl 
enız h b' e er 

\e n iiıerind nrb ınin tcsadüın 
iıtı aniınatk e ulunan or
~iıı •ide hal'bf gi~i de\'letle -

de ve h~ !' şıddctlcnnıesi 
t.ı~a harb .. ~.ıselcrin &e\'kı' ·1• 
"'e ı. e su "kl eıı e:"t l'llhut ~1 cnıneleri i-

l!Qq etınin Ya , a b~ralar harp 
l-',~ ktan ku~ ılacagı birer sa-
• So at, dah ulaınıyacaklar -
•it \)'~t haı\· l'akın ihtimal 
~ lletıcetend ~ .. ~ovyetleriu za-

~0r::.n Z~ına.0
1~ re ~Vyetlcri 

Ilı lldua takd'a ıa .•&ır zayi
~la evıuu b .•rde lsveç bak-

tılar alııs ,.e • 
~'ba1t_k11ıkn Alnıan ... :a~l·ı Sb~v
•t '-· u etr •1 ., ı e ır-

.. • Ilı, b ırı ınek ı'st 
~ •ıı q \·az· en -
ist Sitndi ıyette İsveç ve 

eııd·ı. sıkısı.k 
tıı 1"lel'i b. ıya sarı ı -u ette11 'b ıtaraflık nan 
er t k ı aret 1 ı e 

"-" e er teJc 0 aca.k \'e bu 
~ıı~·~·a lala erklıasınıları ile 

ltıetı.~Ot ıc· ca lardır, 
b 111e);· ı, A 
• 1.t d tı •dtler vrupa harbi
lllıı e ll\j h 1 neresi olursa 
tibil!~el1 b~rp~.eıı Şinıaı dev
l'll lk.:lıttarııt~ik harpte ol
~ ltnk.. n ''akalnrıuı 

~ tz~11 Yoktur, 
.. P,'l' BENtcE 

Milli Korunma 
Kanunu 

1 
Alemdarda oturan İstn\T-İ admda 

( ı inci salılff'den devam) 

IMüdafaai Mili.ive, Ticaı•et, İktısad, 
IMunakalat ve Ziraat Vekilleri iş
tirak etme'ktcdir. 
Diğer taraftan milli korunma ik.l

nununun dairei şümulüne. giren 
ısuçlardan miitev~Ilid tekmil da -
valar diğer bütün muhakemelere 
tercihan ve hemen görıülzcckkx -
dir. Bunlar tbir haftadan fazla müd
detle de talik olunamıyacaklardır. 

ŞEHRİMİZDE HAZIRLIK 
il\llilli :korunma kanununun tat

lbiki hakkında şchrimiztle de faali
yete geçilip bazı hazırlıklara baş
lanmıştır. Fakat; bu husu.sta An -
karadan icalJeden talimatnamele
~ılıı gönderilmesi beklenmektedir. 

Kanunun müsbet bir şckitck tat
bik ve kolaylıkla ikontrol edile -
!bilmesi icin muhıtelif i'thaliıt mad
delerinin satı~ ve malivet fiatlan 
tesbit olunma-kta<lır. Bu kanunun 
resen tatbikine geçilmesile bera - ı 
lb'ar, piyasada pek kısa bir zamanda 
t~lcri görülecekıtir. Cezai hü
kümlerin gayet şiddetli !bir surette j 
ohnası şimdiden muhtc'kirleri Erin- 1 
diruniş \ıe- birçok ithalat maddelcri-ı 
:on fiatları düşmeğe başlamıştır. 

Talimatnameler geldikten sonra 
vali v~ya muavininin reisliğin<le 
biT komisyon şchrmizcJıe kanunun 
ta:tbikine nezaret edecek ve mahal
len müesseselerle ticarethanelerde 
te1ltisl~r de yapacaktır. 1 

acentclikten ayrıldı. Bu işlerin 

kLsmen başarılma. ile meşgul ol
du. Sonra e\'e giderek banyo ynp
tı. l\fükemmel bir tu\'nlet ile siis
Jendi.. Siyah elbiselerin içinde 
kumral saçlı mütennsiıı başı, u-
zun boyu ve ölçü gibi harekutile 
canlı bir manken kndar fc\'kalu
de bir hal alan delikanlı Mihnl ile • 
llıristova da talimnt verdikten 
sonra Tcrancdiliıı ı:relmcsini bek
lemeğe başladı. 

Saat tam 8 de kapının öniiııde 
bir araba tekerleği sesi duyuldu. 
Çok geçmeden de kapanın :ı:ili ça
lındı. Davut koştu. Kendisi açtı .. 
Teranedil yine siyah ve bol bir 
çnı-şaf icinde delikanlının öniinde 
boy J:ÖSterivordu. 

Davust hiç sosini ç1knrmadnn 
evden nyrıldı. Sırma cepkenll a· 
rahacı \'e seyisin putlaşmış gibi 
dik duruşlarına nldırmıynrak Ian- ı 
donn nUadı. Araba sür'ntle Gü -
müşsuyu yokuşundan indi. Oı·tn-
1.öy ci ·nrındaki rcr'iye sarayla
rından Ayşe Sultanın sarayına 

bir kunduracı zabıtaya !müracaat
la küçük kızı Katinanın evden 
1500 lira para ile 'bazı tahvilatı ça
l!l!rak sevgilisi Yorgi adında bir 
gence kaçtığını iddia etmiştir. 

Bu mı.iracaat üzerine zaıbıtaca 

.a:ranan Yorgi ile Katine Samatya
d.a Yo~ yengesinin evınde bu· 
lunmuşlardır. 

Sorguya çckH-.n Yorgi verdiği 
ifadesinde şunları söyle~tir; 

- istaıvri, lbüj ük kızı l\forika. 
ile evl-enmemi ve buna ımuknbil 
on bm lira para il~ apartımanın 
yarı hissesini teklif etti. Ben de 
kabul ederek evlerine girip ç:k-
mıya baş1adım. Marikn hastahltlı 
imiş bunun üzrine Marika ile ev
lenmekten vaz geçtim. Zatt11 kü· 
çük kardeşi Katine ile anlaşmıştık. 
Ve sevişiy-Ol'duk. Nihayet l\ıJarika 
evvelki gün bana kaçtı '\ie ,g-efükes 
üzerindeki elbiseden başka bir şey 
,gı::iinnedi. İstavrinin parayı çaldı 
demesi iftiradır, Katine para filan 
çalmamıştır.> 

Katine de ayni şeyleri söyle -
miştir. 

Za'bıtaca vapılan t~ki.kat neti
oesind'::! Katmanın e\'tlen çıkarlken 
lstavrinin söylediği miktarda P.am 
ve tahvilat alarak bir müddet sa.k-
laması için Yorgi adında bir bak
kala bıraktığı tesbit edilmiştir. 
Suçlular hakkında taki:bata baş -
lanmıştu·. 

doğru yollandı (1). 
Ay e Sultan; piirtuvalct, büyiik 

bir ihtişam dckorile süslü sara -
yın denize bakan geniş sak>nunda 
kanapeden koltuğn, koltuktan ka· 
napeye yer deği.,tiriyor; içi içino 
sığmıyan bir ruh halclile kulak
ları sarayın iç bahçesind<".ki kum-
larda çıtırdıyacak araba tekerlek
lerinin sesini bekliyor; i:<izlcrini 
her birkaç dakikndn bir saattl'n 
saate gezdirerek s(iylcnivordu: 

- Teranedil ilşiftcsini bir JCre 
gönderdin mi nrknsındnn jandar
ma salmalı ... Nerede kadı yine im 
karı? 

Ve .. en ufak bir şeye hüyiik bir 
hiddetle çıkışarak etrafındakileri 
h~hy<Yl"du. 

l\Inh·etiudekilcr Sult:ının ters -
liğinc 2lışık olmakla beraber bu 
nkşanıki taşkın ve coşkun tavırla
rına baktıkça birbirlerile: 

- Sultnn ~ine alevli .. Teranedil 
bir yere gitti .. Galiba birisini ge
tirecek!. 

Diye fısıldaşıyorlar; merakla 
kalCnnın dönmesini bekliyorlardı!. 

(1) Osmanlı saltanatının son 
senelerinde adeta tstıın!bulda bir 
hanod.an kolonisi me}"<iana geti
ırecek kadar coğalan şdhzade ve 
sultanlar saray'arıru:la (ıgulfun) -
la.r ibulundururlaroı. Bunların ço
j!u yakışıklı Rum de,ilc.anlıların -
dandı. Teranedil Davu.-rtu evin -
den arı:ba ile alırken ara'b.:ıcı ve 
sey'~ hıç şüp'hclenmcmişler; D:ı
vustu c.ıa A\· S it n 6aravına 
mensup bir gul.lm adıdetrr · erdi. 

R. Y. 

i 

1 

• Norv ç a 1 rın 
r 

( 1 fnt'l s:ıhifedı-n d,.vam) 

d.nha doğrusu hareketsizliği evveke 
'tahımlıı ettlğımden ziy.adc- anla -
şıünası müşkul bir scydir. Norveç 
mıakn.mları Alıtmark vapur.unu öy
k~ muayene etmışler kı, içinde in
giliz csirlcrmin bulunduğunun far
fkına bıle varmamışlar. Bu, şayaıu 
ıkabul değı1dir. Demek ki vapuru 
muayene et."'llemişler. 

Narveç makamlan ..A.ltmı:ırk va
purunun bir harp ,f!cm.isi olduğunu 
ve Alman hayr.ağmı taşıdıgını, bi-

1 naenaleyh muayene edilemiyeo..."
~ıni iddia edivor. Böyle olsa bi
le, Altmark Norveç kara sularında 
~el:tlziiıi kullanmıştır. O dakıka -
<lan itibaTen Norveçin bitaraflıAl. 
ihliıl cdılmiş oluyor. Norv~ıç hü
ıkfı.metinin vapurda bir ALman -
Norveç muhtelit muhafız müfıe -

• ge 1 
A!MERİKADAN TAVASSUT 

İSTElM1ŞLER 
iLondra 21 (Hususi) - Bir Nor

'~ gazetesinin Altmnrk hadisesin
de RUilveltin hakemli_nini istemesi 
Vaşington mehafi~~ie gayet so -
kuk karşılan.m~ır. Bu da Ame -
rikanın kendisini alükadar -eıtmiycn 
:bir meseleye müdahale etmiye -
ceğini gösteri:-. 
PARİS NUTKU İYİ KARŞILADI 

Paris 21 (Hususi) - Gazeteler, 
Çrmberlayn'in beyanatını bita -
raflara bir ihtar mahiyetinde te
lakki etmektedir. Dört gün sonra 
Kopenhag'da toplanacak İskandi
nav Hariciye nazırlarının hakiki 
bitaraflıklarım tanzime fırsat bul
muş olacaklarını yazmaktadır. 

NORVEÇ'İN ALMAN'LARA 
GÖSTERDİ Öt KOLAYLIK 

:ı.ıeısi ikame e~mesi lazımdı. Bu da Nev-york 21 (A. A.) - Norve
vapurda taharri yapılmasına me - çin İn,giliz ablukasında nlnırtul-
dar olurdu. rnak icin Almanyaya yaptı,ğı ko -

~ İ - }aylıklara bir misal olmak üzere Norveç hüklı.met.i vapurda n · 
giliz esiri olduğunu bilmedi,g"ini •Scand:navia• ismindeki petrol 

vapurunun Amerikaya teslimi 
iddia ~yor. El!'er araştırma yap - keyfiyeti z'ıkredilmektec:Vir. Al -
saydı, öğ"renmiış olurdu. manyada inşa edilmiş olan bu va-

Bundan başka İngiliz hükumeti pur Norvec bayra,ğ'ı altında At
dört hafta evvel Altımark hakkın- lantıkten _geçmeğe muvaffak ol
da hir ra~or nesretti. B~tü~.dün~a muştur. 
ır~c~z.lerı, bu v~purda Ingıliz esı~- NORVEÇ BAŞVEKİLİ SERT BİR 
l~nnın bulunduırunu. yal'Xiılar. Bu-l CEVAP VERDİ 
ıtun bunlardan sonra, nasıl olur da .. 
Norveç hüklı.metinin hıı.beri olmaz?/ Osl_o 21 CA. A.) ~~un B: C~a~-
Norveç makamlaırı, Alman gemi _ berlam tarafından uad edılmış o 
lerinin Norveç sul-0:rmdan istifade lan ~utuk hakkın.d~ Tcle~ram Bu-
l · ,.ı~ crı ... ~ b' ı:-k 1 k reau nun muhabırıne beyanatta erıne :Aar_ tWLlu ır a1.a ·asız ı · .. 

.. t · t' B ı 1 T h"kt1 bulunan Norveç Başvckılı B. 
gos .er.rnıbş'ırldi":r.· ~ yo' lmn~lıl ızh ~ •• Koht, şöyle demiştir: 
rnctının ı ~1 e-yne 1 c u ·Uı- cNorveç hüh."iimeti, ne taraftan 
ka U):~az. . . .. T ~elirse ~elsin, hiç bir tazyik ö-
.~n.mlız .g7mılerı uç d:fa Norveç nünde serfüru etmiyecektir. Böy

hukUınıetırun red ~v.a~ıle karşılaş- le bir hal vuh."Uunda Norveç hü
mışlar ve bun~ u~ıne harekete kiimeti diğer bilumum ahvalde ol
geçmek ~ecburıyetınde :kal:mış - duğu ,gibi, hukuku düvel kavaidi
lardır. Eger harekete ~"Çmese - ne tevfiki hareket edecektir. İn
leı.'Xii. Alfunark vapuru Almany.a._ya ,giliz bahriye eksperleri tarafından 
doj!rn yoluna devam edccelcl.i.> imza edilmiş olan vesaik, herhan-

Avam !kamarasındaki bu beya- gi bir ~cmide harb esirleri bu1un
natından sonra Ce.mberlayn Kral mnsının bu geminin vaziyetini de
tar.afından tkabul edihniştir. Lord ,i!iştiremivece_ğini ve serbest mü
Halifaks da LordlaT kamarasında rur hakkından istifade etmesine 
ayni ımealdıe ıbey.matta bulunmuş- mani olamıyacağını kaydetmişler-
~u~ di~· 

BirSovyetfırkası a 
hezimete uğradı 

cı inci s:\h!tedcn devam) 

silmiştir. Sovyet başkumandan -
lı.,ğının .bu fırkaları ikurtarmak i
çin gösterdiği ıbilıtün gayTetler, şim
diye kadar lboşa ı:itmiştir. 54 üncü 
fır.kanın da inhizama ueratıldığı 
anlaı.şıJımakıtarlır. 

Finlandiyalıların Vihorg ya -
ma~larında Rus taarruzunu. dur
durdukları ıbildirilmektedir. 

FİNLER BAZI ::\IEVZİLERİ 
GERİ ALDILAR 

llı>ndra 21 (Hususi)- Finler dün ı 
Rusların yeni taarruzlarını püs- ı 
kürtmüsler ve terkettiklori ibirkaç 
mevzii ,geri ahnışla?'dır. 

SİVİL AHAl .. 1 İÇİN 
BİTARAF MINTAKA 

Roma 21 (Hususi)- Finlandiya , 
hükumeti Milletler Cemiv-etine res
mi 1bir nota ~öndererek, sivil hal
kın mUhafazası için /bitaraf bir 

Saat 8,30 da Ayşe Sultanın a
lcste_bekliyen kulakları, lfındo -
nun lı.umlu bahc;e yolunda çıkar
dıl:'ı tok ve çıtırtılı sesi duydu ... 
Büvük bir heyecana kapılh.. ilk 
görüşte hayalini knfasına yerleş-
tirdiği, gece rüyasında, bgün~üz 
bulyasında ya~atbğı \•e.. u gu -
zelliğin indi telkinile viicude gc
tirdiğ'i binbir nnz, istii:t'Jla ,.e seç
me fazilet çerçe,·esiııden tetkik et-
tiği delikanlınm bhknç dakika 
sonra yanında bulunacaJ:rını kes
tiren Ayıı;e Sultan ellerini göğsilno 
bastırarak salondan sa\'U, tıı. 

Terauedil biç de ilıtiynt tcd -
birlerine lüzum gömıcd<1n deli· 
kanlıyı arabadan iııdiı·mi~ saraya 
nlmış, genis mermer taşlıktan ce· 
çirerek biraz cvl'el Ayşe Sulta
• ın beklediği salona oturttuktan 
ve: 

- Bir dakikn bekleyin Abdullnh 
Bey .. Sultan Hazretlerine hııbcr 
vereyim!. 

Tenbihini yaptıktan ı,onra Da· 
vustu ~alonda yalnız bırakmış; 
Sultana koşmuştu. 
A~·şe Sultan Teı·anedili ayni }ıe

yecanla karşıladı. KnlI:mın nı:'Zı
nı nrmasına meydan vermeden 
atıldı: 

- Ne hnber kalfam .. Geldi mi? 
Teranedil başını snllııdı; ilave 

etli: 
- Evet Sultanım.. İçeride sa • 

londn bchUyor!. 
- Ben hemen yanına çıkayım 

mı? 

Siz bilirsiniz Sultanım!. 

(De\'nmı var) 

mıntaka tesis edilmesini istemiş
tir. 

Bu talep SoYyet hükfımetine 
ıbil<iirilmişse de, simdi-ye kadar lbir 
cevnp nlınmamıst:r. 

MAREŞAL l\1ANERIIAYMİ~ 
BİR EMRİYEVMJSt 

L<>ndra 21 (Hu.:;usi)- Amster • 
damdan bildirildiğine r,öre, .Ma
rc.şal Mane~haym ordularına şu 
mealde :ılir emriyevmi neşret -
miştir: 

c Yirmi ıb~ güne kadar Fin:an
diya en bu.lhranlı zamanlannı ge
çirmiş olacaktır. Küayet edecek 
miktarda gönüllüler y~lda !bulun
mak tadır. Yetişecek derecede har,p 
malzemesi ve ceJihanemiz de ~el
miş olacakıtır. Ondan sonra buzlar 
QÖzülmeğc ~başlıyacaktır. 

lBu zamana kadar tutunmak la
zımdır. Kareli berza'hında hır a -
dım ,g-erilemek y.oktur. İcap eder
se, bulunduğunuz yerde ö~ecek -
siniz,,. 
HELSİNl\:İDE HALK BÜl'ÜN 

GÜNÜ SIGINAKTA GEÇiRDi 
Rnma 21 (Hususi)- Helsinki a

halisı, dün th{)men bütün günü sı
ğınaklarda geçirmistır. Bır gün i
çinde altı defa alarm ışarcti veril
miştir. Sonuncu alarm saat 18,40 
dan 19,45 e kadar devam etmiş;tir. 

So\'\•et narac:ütcüleri payıtahta 
yakın ıb:r mesafede bilhassa seh
rin garbında vere inm~lerdir. Bun
lardan cof{u ö1durı.i1nıu~. ÜQi.i esir 
edılmMir. 

Şclıir civarında yüksek irtifada 
80 Rus tayvar~iniıı sık saflarla .uç
tuğu görülmüştür. 

İNGİJ.İZ GÖNÜLLÜ 
KAFİLELERi 

Londra 21 (Radyo)- 4,000 gö
niilliiden mürekkep bir kafile Fin
landiya ·a gitmek ilzere yola çık
nııştu. 

PARA YARDIMI 
Faris, 21 (Hususi) - Finliindi

ya:ya nakdi ynrdım devam etmek
tedir. Fransada iane toplamak için 
bir Fin I?Ünü ihdas edilecektir. 

Macaristan da Fin Kızılhaçına 
50.000 penı!Ü gönqermiştir. 

Bütün İsveç devlet memurları 
maaşlarının otuzda birinin Fin ~ 
lfindiyaya verilmesine muvafakat 
etmişlerdir. 

ZAYİ 
Beykoz askerilk şubesi ve nü

fus meınurluitundan aldığım as
kerlik tezkcremle nüfus cüzdanı
mı ve İstanbulun Liman cüzdanı
nı zayi ettim yenisini çıkarac~
ğımdan eskisinin hükmü yoktur. 

Cemai oğlu Me:'llllet Resmi 
Saraç 1319 Beykoz 

S- S O N 't E L G R A F -21 $UBAT 1940 

Yazan: ZİYA ŞAKİR ~o. 6H 

Venedikliler o tarihten itibaren 
Türklerden çekinmeğe başladılar 

Esasen Venedikliler, iki sene ev· · 
'\'el hitam bulan (Türk - Mısır) 
deniz muharebeleri esnasında Os· 
manlı hükiımetini gücendirmişler .. 
(Kıbns) adasındaki (Magosa li
manı) nı hareket merkezi yapmak 
istiyen Türk donanmasına, • (bi
tnrafJık) larından bahsederek • 
bu limanı vermemişlerdi... Vakıa 
i'ürklcr, bitarnflıklarını ilan eden 
Venediklileri tazy.ika lüzum gör
memişler .. daha doğrusu, denizde 
ikinci bir harbe giri~mekten içti
nap etmişlerdi. }'akat, bu dru.'S&S 
\'e hil~kur hükumetin, bu hareke
tini de affeylemomişlerdi. 

Venedikliler bunu tamamile 
anlamışlıır .. O tnrihten itibaren de 
Türklerden çekinmiye başlamış
lardı .. İşte, bundan dolayıdır ki, 
Güykü Sinan Paşanın donanması 
Adriyatik sahillerine yaklaşır yak
lnşmaz. derhal donanmalarını ka· 
çırmıŞ.lar .. limanlara saklamışlar .. 
Venedik kıyıJannda da, büyük mü
dafaa tertibatı ~·apmışlnrdı ... Fakat 
Türk donanmasının, sadece A\' • 
.Jonya ,.e Hırvatistan sahillerinde 
dola arak avdet ~ttiklerini ~rlir 
görmez, bü;'l·ük bir seyinç duy -
m~lar, geniş bir nefes almışlardı. 

* İNEBAHTI MUHAREBESİ 
Sultan Cem, biraderi (2 inci Be

yazıt) ile giriştiği saltanat dava
sını tamamile kaybetmiş .. bu yüz
den (Şövalye) lerin esaretine dü
şerek (Roma) ya nakledilmişti. 

Vcııcdilcliler, bu meselede de 
gitliden gizliye bir hayli roller oy
namışlardı. Hem, yukanda nttet
tiğimiz (Magosll) limanı meselesi, 
hem de Sultan Cem hadisesinin c
linı neticesi dolayısile, Türklerin 
intikn.mına uğramaktan tnmnıuile 
korkuyorlardı. 

Bu korkuları sadece bir \'chiın
den ibaret değildi. 'l'ürkler, gü • 
niin birinde, biitiin kU\'\'Ctlcrile 
VcncdikU!erin Üzerlerine çullnnn
caklarını hissettirmektelerdi. 

Venediklilcı·, Türklerin gizll 
hiddeUeriııi teskin etmek istedi -
lcr. İki devlet arasındalci ~iyasi ger
ginliği izale ederek, tam bir dost-

Yedi eroinci 
dal1a yakalandı 

luk temin etmek için, İstanbula 
bir sefir gönderdiler. 
Osmanlı hükumeti erkanı, ıbu 

sefiri pek soğuk karşıladı. Sefir, 
aylarca istanbulda beklediği hal
de, Padişahın huzuruna kabul o
lunmadı. 

Kurnaz Venedik sefiri, Ynktini 
boş geçirmedi. Türklerin, yeni bir 
sefere hazırlanıp hazırlanmadık • 
larını anlıyabilmek için, gizli \'&• 

sıtalarla tekkikata girişti. İstnn -
bul \'e Gelibolu tersanelerindo, 
büyiik mikyasta faaliyet cercynn 
ettiğini öğrenir öğrenmez deh • 
:şetler içinde kalarak vaziy~ti der
hal (Venedik) e bildirdi. 

Bu haber, Venedik hükiımeti 
erkanının korkusunu büsbütün 
arttırdı. Uzun müzakerelerden 
sonra, derhal Venedik tersanele
rinde de hararetli bir çalışma baş
ladı. 

Venedikte bu hazırlıklar de -
vam ededursun, İstanbulda (2 inci 
Beynzıt) sefiri huzuruna kabul et
ti. Fakat sarayda cereyan eden ka
bul merasimi, pek sade geçti. Se
fire, kafi derecede dostluk ve sa· 
mimiyet eseri gösterilmedi. Hatta. söylediği .ll_utka, pek basit ve 
kısa bir cevap verildi, 

Sefir, O.sınanlı hükumetinin in
tikamından kolayca kurtulmak 
mimı1diıı olmadığını anladı. Hele, 
Padi ahın huzuruna kabulünden 
on beş gün sonra, Haliç \'e Gelibo
lu liıuanlannda bulunan donan
manın bnreket emri aldığını du • 
yar duyınnz dehşetler içinde kaldı. 
Derhal yola çıknrak en kısa yol -
dan Venedike gitti. Vaziyeti hü
kumet erkanına anlattı .. Donun 
üzerine Venedikte de büylik bir 
tclıiş boşlndı. 

Bu lıiikuıuctin korktuğu tehlike, 
çok ciddi ve: mühimdi. Çiinkü (2no. 
Beyazıt) o devrin en muktedir \'8 

dir:.ıyetli kunıandanlaı·ından (Da· 
vutnasa) yı Amirnl masbctmiş, 
nın} inetine de büyük bir kuv\'et 
\'ermişti. 

Da\'Ut Paşa, (Hersek :zade Ah
met Pnşa) nın maiyetinde bir hayli 
z::ınınn donanmada gezmi~ .. Deniz 
mulıarebelcrinde bir hayli yarar
lıklar göstermiş .. O devrin deniz
cileri arasında, bir hayli temal üz 
etmişti. Bu itibarla Vencdi.klilc.f.\ 
endişe ve teHiş göstermekte hak ız 
değillerdi. 

Etoin satıcılarına karşı zabıta -
nın mücadc!esi şiddetlendirilmiş _ 
tir. Bu sıib:ıh Be.ro,ğlunda meşhur 
sabıkalı \'e sr,tıcılard:ın Yusuf da 
üzerinde 6 ı!l nm mal ile yaka -
lanmı~tır. Ayrıca dün de Balatta 
Ahmetle kardeşi Mehmet, Yenişe
hirde Talat, Karagümrük-te Bah
riye ve iirayer i'e Albdürra'hman 
isminde 6 kisi eroin ve esrarla tu
tulınuslardır. 

1 
(De\·amı var) 

··························-

-000-

General Seyfi Akkoç 
Karabüke döndü 

Bir knç J!Ündenberi şehrimizde 
bulunmakta olan Karabük demir 
ve çclık fabrikaları umum müdü
rü General Sevfi Akkoç dün şeh
IJmizden Karnbuk'e dönmüştür. 
General şehrimizde bulundul!u 
müddet zarfında demir tüccarları 
\'e demir döküm fabrikaları sa
hiplcrile görüşmüştür. 

Umum müdür Karabük fabri
kaları istihsalatmın yerli ihtiyacı 
lkarşılayıp artacağını. ay başından 
itibaren sehrımizde demir ve çe
liğ'n bollaşacal!ını, martta muh
telif haddelcrden geçmiş mamul 
demirin de piyasaya çıkarılacağı
m beyan etmiştir. 

~oo-

Hava değişti 
Dün ~ece yarısından sonra şeh

rimize mütemadi olarak kar ya~
mıştır. Kar sabahleyin kesilmiş, 
fakat bilahare tekrar fasılalarla 
yağmurla karışık olarak de\•am et
mekte bulunmuştur. 

Karadenizde biraz hafiflemiş o
lan fırtına da tekrar başladtJl'l an
laşılmaktadır. 

·--ooo 

Erzurum hattında 
bir heyelan 

Erzincandan bildirildiğfae göre 
Tercan yolu üzer.ind~ Sansa bola· 
zında bir heyelan olmuştur. 

Heyelan eden dağın haıt üze -
a.·indeki ;kısımlarının tamiri müna
sa'betilıc. Enzurum treni hareket et-
meyip gece Erzincanda kalm~tır. 

~00--

Küvit Emiri Hicaza 
geliyor 

Kahire 21 (Radyo) -El Ehram 
gazetesi, Küvit Ent.irinin yakında 
Hic:ız Kralı İbnissüudu ziyaret e~ 
ımek üzere Ciddcye geleceğini ya
zıyar. 

Deniz faciaları 
Londı·a 21 (A.A.) - cTcenst. 

olduğu. zannedilen lbir Norveç va
purunun mür<;ttebatı dün İrlanda 
sahtli açığında hali bir ada;j•a çık
mıştır. <:Teenst. vapuru. 15 şubatü 
fecir \'akti bir tahtelbahir tarafın
dan tunpillenmiştir. Vapurun mü,.. 
ııottebatı biri yelkenli, diğeri mo
törlü olmak üzere iki sandala bin
miştir. Motörlü sandal, yelirenli 
sandalı bir müddet çekmiş ise de 
15 saat sonra karanlık-ta ip ko~lmUI 
ve iki sandal arasında irtibat ke
silmiştir. Yelkenli sandal sulara 
ıtnbi olarak bir müddet yoluna dıe
vam etmiş ve bir dnha görünme
miştir. 

Motörlil sandaldakiler karaya çılo. 
dıkları zaman çoktarrberi benzin
leri lbrtmiş olduğunu beyan etmiş. 
!erdir. 

m~ 
ANKARA RADYOSU 
18.- Program ve memleket saat 
ayarı, 18.05 Türk müziği: Fasıl 
hey.etti, 18.55 Seri>est saat, 19.10 
Memleket saat ayaırı, Ajans ve 
Meteoroloji haberleri, 19.30 Türk 
!Müziği: Piyasa şarkıları, Çalan
lar: Hakkı Derman, Şerif İçli, 
Hasan Gür, Hamdi Tokay, Oku
yanlar: Sadi Hoşses, Safiye To
irny., 20.15 Komışma (dış politi
ka h!tdiseleri), 20.30 TEMSİL: 
Bir ceviz hlkfıyesi, Yazan: Vahi 
Öz. 21.- Serbest saat, 21.
Ser.best saat, 21.10 Konuşma (haf
ıtalıik posta kutusu), 21.30 Müzik: 
Riyaseticwuhur b:mdosu (Şef: 
İhsan Künçer), 1 - Gustave 
Colin: Marş. 2 - Franz Lehar: 
Cıızan aşkı (vals), 3 - Gabriel 
Parcs: Kanser Polonezi, 4 - "ias
Cllı?ni: Am1c<> op2ra!':ındnn seı'ck
sivon. 22.15 Memleket saa• aya
rı, Ajans haberleri: Zir:ıa es-
ham - tahvilat. kamb 'o - nukut 

l borsası, (f yat), 22 35 l. k: 
Cazbant ( pl.). ,, .. 2 /23 · Y ın

ki program ve kapanış. 



HIK~~E. . 
Faydalı --

Bilgiler 
ISTANBUL DEFTERDARLIGINDAN: 

ı 
ı. Sıra MükellelıD adı ve soyadı 

No. 
işi Mahallesi So .ağı No. M ıtrahı 

L.. K. 
Kazanç 
L K. 

ııuı,ra' 
L. K. 
:ı 24 
8 40 

\KurÜçeşme X.R.C. 
Ortaköy Muvakkit 

1 Ahmet oğlu Kaşif 

Ya Tifoya tutulursa?. 
l:Sağadan 
eşyasını 

yapı lan süs 
temizlemek 

Baita, Selüloit ve kemikten bir 
QOk süs eşyası yapılır: T~rak, to
ka, saç buklelerini tutturmak için 
firkete ve iğne, çanta, sigara ku
tusu, ilfıh ... 

2 Mıilıarrem oıt?u Ahmet 
3 Ömer 
4 • 
5 • 

Helvacı 
:F'ırıncı 

Meyhaneci 

• 
• 

• 
> 

• 
> 

M. Naci 

• • 
• • 

96 
38 
68 
68 
68 
24 
46 
46 
45 

136 00 
720 00 

63 00 
63 00 
63 00 

16 20 
42 00 

9 45 
9 45 
5 41 

1 89 
1 89 
1 08 

( Çeviren : MU A M M ER ALA T U R 1 6 Dimitri Baaf 
7 N erses oğlu Minas 

Hal at imalMl!ıanest 
Kundura tırm!rci.si 

• tamirciMi 
İnşaat levazımı 
iY=a lboyacw 

• 
Z!ncirlikuyu 
Derelıovu 

1000 00 
72 00 
72 00 
60 00 

180 00 
90 00 
45 00 

288 00 
18 00 
7 15 

12 00 
13 28 
12 23 
10 10 

3 60 
1 43 
2 40 
2 66 
2 45 
2 32 

Nacııni Gözütok çoktan hazırlan
ıpıvtı. Kendilermi öğle yeme.itine 
davet e<ie'n Ta.bir Bizimkilerin e
vine ııitmek iÇİn ~arısı Cavidanın 
tuwıl.-tini bitirmesini beklyardu. 

- Haydi artık yahu! 
Cavi<lan oralm-da değildi. Koca.

IJlllın sabırsızlanmasına aldırı.ş bi
le etmeden nllıayet gzyindi, ku -
eandı. Tam çd<acaklan sırada: 

- Ha! dedi, dın, sen kalın fa • 
nılinı ııiydin mi? Necmi?. 

Necmi durakladı. Evet, kalın 
fanilasuu giymiş miydi, Jriymerniş 
mlydi? Heııha!de lbiqey gi.yımis 
olacaktı. 

Karısı başını Dalladı: -
- Ah, siz erkekler! Bir türlü 

adam olamaı;;ınız. İnsan 'bu havada 
kalın fanilasız sokağa çıkar mı? Ya 
nezleve, ya maazallah tifoya, za
~ürreeve, za.tülcenbe, ne bil~yim, 
Al4ıhın verdiği binbir hastalıktan 
bir.ine yakalanırsan benim halim 
zıe olur? Kış ııünleri bu, hiç şa -
ikaya gelir ml7 

Necmi .kendisini yokladı. Evet 
tımila giymişti amma. ince fanila! 

- Canım sen de! dedi, biz harp 
görmüş, geçimıiş insanlarız. Öyle 
ufak tefek sojhı;\clar bize vız gelir, 

Cavidan boyuna sövleniyordu: 
- Sen yine öyle dersin! Bu ha

vada insan kalın fanila .ııiymeden 
80kağa çıkar mı? Ya bir hastalığa 
tutuluraan ... 

Necmi saatine baktı: 
- Canını karıcığım! dE'di, artık 

U2'Un etme! Zaten f[ec de kaldık. 
Ortaya şimdi bir de fani!A hikayesi 
çıkarmanın zem anı mı ya? 

- Valtahi Necmi, günah ben -
, den 11İl"1n. Eğer üşürsen, •bir 'f"-Y 

l 
olursan ... Üstüme tö\·be, yine der
di bana dü;;ecek. 

- Biz demir yapılı adamlarız 

1 dedik ya! Sen merak etme! Haydi 
yürüyelim de Tahiri bek'.letmive
lhn. 
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Baııadan yapılan şeyleri temiz
lemek çok kolay ve sadedoır. Vakit 
vakit blr parça pamuk üzerine bir 
kaç damla zeytinyağı akıtıp o{luş
tunnak kiüidir. Çok kirli ise, zey
tinyal!ı içerisinde bir gece bırak
mak iktiza eder. 

Selüloitler de kendi tozu ile te
mizlenir. Lüzumsuz bir parça Se
lüloiti döğmeli. toz haline getir
meli, bununla oğuslurmalı. 

1 

Fildişi veya kemikten mamul 
gerdanlık, bil~ik, boroş, ~lalı .. gi-
1\>i şeyleri temız tutmak ıçın bır
çok usuJler vardır: 

1

1- BirQOrba kaşığı tebe~ir to
zuna, bir QOrba kaşığı kaynar su 

... 

Cavidan silkinerek öne geçti: 
- Ya ~Ursen, ya sana 'bir şey 

olursa Necmi, sonra benim halim 
ne olur? 

* Tahiı: misafirlerine hakikaten 
ııüzel bir sofra haz1rlamıştı. Yedi
leıı, bol bol konuştular. Hep hava
ların bozuklui(undan, hele İı;taT>bıil 
hav861na hiç emniyet edilmemesi 
labım ııeldiğinden, yaı';"Tllur!ardan, 
tulb'anlardan, feyezanlardan, kar
dan, kışdan, ba.harm ne zaman ge
lece;tinden bahsettiler. 

Demindenberi endişe ile sağa so
la ve arada bir de kocasına ha.kan 
Cavidan, ev sahibinin karı.sına 
dedi ki: 

- Canım Mualla, oda sıcak diye 
kapıvı açtınız amma, bu doj!ru de
ğil! (Gözü ile kocasını işaret ede
rek) Bizim hazret buııün ıkalın 
faniliısını giymeden buraya geldi. 
Ya .tifoya yakalanırsa? .• 

!Mualla Mmen ka~ktı, kapaıyı 
kapadı. 

Fakat Necmi de kansının bu lü
zumsuz ha:reketinden son derece 
mahcup olmu~tu. Karısına şöyle 
ıbir tatlı <ert baktı, sonra Muallı.
ya dönerek; 

karu;tırma!ı, hamur haline p;dir· 
meli. Yumuşak bir fırçayı temiz
lemek istenilen şeyin üzerine sür
mel!. bırakmalı. Kuruduktan son-
ra bir fanile parçası ile s.lmcli, 
parlatmalı ... 

2- İki saat kadar şap mahliılü 
içinde bırakmalı, sonra fan;le ile 
kurutmalı. 

3- Oksijen karıştırılmış su içe
risinde bırakılırsa da bevazlanır. 

Kemik şeyleri temizlemek için 
terebentin ruhuna batırmalı ve 
birkac e;iln güneşte bırakmalı 

]irim. Onun gögsü oldu olası 
zayıftır. Vallahi şırp diye tifoya 
yakalanıverir. 

Tahir iki ·tarafın arasın. bul -
mağn çalıştı; 

- Neami, uzun ıctnıe, gel buraya 
otur. Bilirsin ki kadın kısmı her 
sözünde haklıdır. 

Erkekler yer değişti, me.elc 
J,itti, yeniden sohbete koyuldular. 
Bu muhaı'ebenin daha ne kadar 
uzun süreceğini görüşüyorlardı. 
Cavidan birdenbire sözü.kesti. Ko
casına dön.-rek: 

- Necmi, dedi, birazdan eve dö· 
nerken bana hatırlat da, 'l'Czanl'ye 
uğrayıp tcnt'rdiyot alalım. 
Kocası şaşırdı: 
- Ne diye tentit!diyıot alacak

mışız? 
Cavidan müşfik bakışlarla: 
- Ne o.lur, ne olmaz Necmi, de· 

di, bu l(E<!e arkana süxec"eğim. 
- Allah, Allah .. 
- Eczaneden çıktıktan sonra da 

hani şu bizim, bir iki defa .l{itti • 
fıimiı mağaza vardı. Aman oraya 
uj!rıyalım da, sana kalın bir tiftik 
fanila alılıın. 

* Karı koca mağazadan çıktılar. 
NecmUıin elinde kalın bir tiftik 
1ani!A, fakat bundan başka altı çift 
ipek kadın QOralbı, bir bo
yun kürkü, üç tane komıblnezon, 

8 • • • 
2. ~isak Kazarıcıyan 
10 Raiet Serva 
11 • • 
12 Vasi! oğlu K05ti 
la' İsak 
14 Mehmet oğlu Kı.zıltan 
15 Vrli oğlu Bekir 
16 Celalettin 
17 Sakip oğlu Niyazi 
18 .Misak Hazneciyan 
19 Ali 

• 20 
21 Bayram oglu HÜ.Sevin 
22 Mehmet oğlu İlyas 
23 Süleyman oğlu Haydar 
24 Sarraf ofıı u İstipan 
25 Mişon Avranı 

26 Ziya Kılıç 
27 Ömer oğlu Tahsin 
28 • 
29 Mcılımet Nuri 
30 Al. Terzi oğlu 
31 Bchliıl 

• 

32 .M< hm et kızı Pakıze 
33 M...,t.ı!a oglu H .davet 

Nfüat Akyol 
34 Hakkı og u Alaetti.n 
35 ÇlJ< oglu Abdulla·h 
36 Çığ oj!lu Kamıl 
37 Tah~in 

38 Koı;tantın oğlu Mask<> 
39 Knrııbct oğlu Hayık 

40 • • 
41 Emin 
42 Avram og!u Salamon 
43 Haçik Dert' 
44 Panayot Sarara 
45 Mtmet Kfu;ıf 
4ü Mehmet Kortav 
47 Avhant Kunt 
4S • • 
49 0.>man oglu HıKınıeı 

50 Vasi! oğlu Tanaş 
51 Dursun 
52 M. Hamdi 
53 Osman 
54 Ah.met 
55 Hakkı oj!lu Fa'lırettin 
56 Efnaz 
57 :iıbrahim Aılıdullaılı oğlu 
58 İsmail Halil 
59 Manik Nektar 
60 
61 
62 
63 
6' 

Haç>k Dereli 
Mehmet Kartal 
Hakkı oğlu Alfıettin 

İ.small oğlu lıbraıhi.m 

• > 

- Bu bizim bayanlar habbeyi 
kubbe yaparlar, siz alcbrı.ş etme • 
yin hanı:ınefıendi, dedi. 

O zaman ev sahibi Tahir ken -
disine <bir vazife düştüğünü idrak 
ederek, yerinden kal:ktı: 

iki man1ıoluk, l'olr tayyörlük, iki 65 Celil 
c;l!t eldiven. yeni •bir el çantası ve 66 
saire ve 'laireyi muhtevi mütead-

67 did paketler vardı. ? 

• • 
Terzi 
Fırıncı 

Kallrvehane 
Kömürcü 
Fırıncı 

Kasap 
Enkazcı 

Ekmekbayiı 

• • 
Manav 
Ekmek bayii 
Beı•ber 

İnşaat leva2rmı 

Eskici 
Kundura tamircisı 
Yazı evi 

• • 
Kum deposu 
Kalhveci 
Fn·,ncı 

Kolacı 

Tı.ıhafiyecı 

Kundura tamircisi 
Hallaç 
He ilaç 

• 
Komürcü 
p"~!Jtı 

• 
El<nıek bayii 
Kundura tamircisi 

• 
• 

Hc:vacı 

A~cı 

Terzi 

• 

• 
• 

' Tütıin yün 1plik 
Kasap 
Kotıveci 

Terzi 
Fırıncı 

A=ı 

Beroer 
Ebe 
Kaı'hveci 

Oduncu 
Sinemacı 

Kundura tamircisi 
Atıcı 
Kundura ıtamirci8i 

• 
• 

Çaycı 

Kunduracı 

• 

FraMızca mualliını 

Tavukçu 
Oduncu 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 

Yıldız 

• 
• 

Hasfırın 

• 
• 
• 

• 
Mesrul:ıat 

Eski V. iskelesi 18 
• • 18 

Tıı.<ıbasamak . 3 
Dere 63 
Eski V. W<ele..i 16 
Sandalcımescit 33 
Dere 6S 

• boyu 64 
Me.şmba t 45 
Elskl bahçe 16 

• • 
• • 
• • 
• • 

Bestegiı.r Ziya 
Büyük şekerci 
Muvakkit 
Hasfırın 

• 

• 
• 
• 
• 

16 
18 
18 
36 

5/7 
36 
8 

20 
20 

4 
40 
-«; 
12 
18 

• Vapur iskele 3 
Arnavutköy Fmıncala 23/2 

• • 23/2 
• Dı~baracı 4 
• Sebzeci Bayram 18 
• Arnavutköy C.105/l 
• • • 105/l 
• Swtu; meydan 11 

• 
• 
• 

Xuruçeşme 

• 

• 
A.R.C. 
A.R.C. 
K..R.C. 

• 

• 

Tramvay C. 

• • 
• Hıo;ar C. 
• • yolu 

Cihannüma Havtızu 

• Yeniç('Şmc 

DıolmaıbaJ:ıçe Cadde 
Sinanpaşa Ortaıbııılıçe 

• 

9 
122 

6-0 
98 

70/1 
28:! 
178 

96 
164 

17 
26 
25 
3 

> > 45 
Tikkali Dizi ~okak 35 

• Be.,;iktaı; Cad. 61/63 
• Oduncular 5/4 
• Köy içi 58 

Arnavutköy A.R.C. 122 
Kuruçeşme K.Ç.C. 70/1 

Yıldız V a,pur iskelesi 3 
Sinanı>a.,a Şehitasım 66/1 

• , 66/l 
• Ortıı;baı!ıçe 35/1 
• lllılamur 34/l 
• Beşiktaş C. 4 
• Şehitasım 54 
• Oduncular 4/6 

- Necmi, dedi, sen oradan kal
kıp ·buraya otursan, daha iyi olur. 
Biz de demir yapılı insanlarız. 

Necmi bu söze de icerlooi amma, 
belli etmedi. 

Bir iki saat mağazanın sıcak ha- 68 
vası içinde kalan Necmi, el1ndeki \ 99 
pakeUerle birdenbire soltuk cadde- 70 
ye cıkınca, biPbiri arkasına aksırdı: 71 

Eyüp oğlu Saıbri 
Albcr Baroh 
Emin Ünler 
Müslim Hilmi 
]:!amit 
Murat 

Aile ,,arkı ve sineması 
Tamirci 

• Ortabahçe 24/4 
• Hasfınn 69 

- Raha~ız olma karoeşim. Ben 
sağlam adamım, dedi. Umumi harp.. 
te biz ... 

Cavidan hemen kocasının sözü
ınü kesti. 

- Sen onun söylediklerine al -
dırma Tahir bey. Ben malımı bi-

\'azan: lif. SAJl.11 KARA~EL 

- Hapsu! Haporu! Hapşu! 72 Hikmet Emin Riva Popolu 
A:bmet Topuz O zaman Cavidan, hakikaten 73 

kendisine hak verilmesi lazım ııe- 74 
len bir insan ı;ıibi kabararak: 75 

- Ben sana sövledim, dedi, in· 

Yalhya oğlu Aziz 
Salih oğlu İl,ralhim 
Ethem Er.güngör 

şallah tifo filan değildir d-e, şöyle 
h~fif bir nezledir., 

daima cephe a l ını~ bulunuyorlar
dı. 

Bu asi retlerin be~ !eri ve ağa -
!arı hazır elde edildiğinden tegal· 
lüp eden ah'i~·ctlcrinın ortadan 
yok edilmeleri mu\ afıktı. 

llfa/::durları taltif eyledi. 
Veziriazam :\lalıınııt Paşa haklı 

çıktı. Fakat: bu kabahat yanlış ih
baratta bulunduğundan dolayı 
Zağnos PaşuJa te\eccüh edecek 
yerde 'Iahımıt Pa•nya ait oldu. 

Alı.m satım arzuhal 
Kundura tamircisi 
SandJı.çı 
Bedıer 

• • 13 
• • 49/1 
• Kiöylı;i 31 
• Şairlev !fı 41 

810 00 
90 00 
46-00 

810 00 
90 00 
60 00 
72 00 
72 00 
72 00 
72 00 
18 00 

192 00 
27 00 
81 00 
90 00 
90 00 
9 00 

72 00 
900 00 

75 00 
75 00 

60 00 
45 00 
45 00 
72 00 
54 00 

150 00 
150 00 
99 00 
72 00 
45 00 

l:Y.i 00 
63 00 
63 00 
75 00 
75 00 
72 00 
75 00 
60 00 

a6 00 
540 00 
216 00 
202 50 
60 00 

595 00 
306 06 

8062 89 
13 19 
63 00 
60 00 
27 00 
27 00 

108 00 
48 00 

187 50 
45 00 

300 43 
468 00 
156 00 
54 00 
18 00 

165 00 
75 00 

197 10 
12 85 
6 03 

116 42 
9 37 

11 00 
8 28 
1 60 

75 
2 12 
1 40 
6 40 
6 75 

19 44 
21 75 
15 68 
00 90 
5 04 

237 00 
18 75 
18 03 

92 
6 84 
1 00 
9 25 

13 12 
45 00 
3 94 
5 77 

15 00 
32 

19 69 
7 56 
9 10 

19 80 
6 16 

28 80 
12 50 
11 05 
10 80 

108 00 
'8 60 
23 49 
10 Ol 
63 78 
37 415 
ası oo 

2 64 
7 81 
4 70 
3 37 
3 37 

27 00 
6 00 

87 50 
1ll 18 
75 11 

193 20 
39 00 
9 63 
2 07 

18 90 
11 91 

39 40 
1 93 
1 20 

23 08 
1 87 
2 53 

66 
32 
17 
3'l 
28 

1 28 
1 55 

5 00 
3 61 

21 00 
1 oo 

54 51 
3 75 
4 J5 

18 
1 57 

23 
2 J3 
3 02 
9 oo 

91 
1 33 
3 45 

06 
3 94 
1 51 
2 09 
• 53 
1 .ı:: 
5 76 
;.! 81 
00 oO 
2 16 

21 öO 

4 70 

12 76 

61 
1 80 

94 
78 
78 

6 40 
l :ıs 
'1 60 

(Devamı altıncı si 

ı • 

ı 

' 

Padişah, Karaman 
karların hepsini 

diyarındaki iyi san'at· 
lstanbula naklettirdi 

Fatihin Iakını bulunun Zağnos 
Paşa, Vcziriazaın r\lahnıut Paşa -
nın rakibi idi. Zağnos Pa~a; \."e
ziriazanı olamadığından dolayı 
dilgirdi. 

Fakat; Zağnos Pasa, yük,ek me
ziyetlere sahip bir kumandan ol
duğu halde hiçbir vakit Mahmut 
P o a derecesinde alim ve fadıl 
bir adam dej(i!di. 

Fatih; :\Iahınut Paşoya sinirlen
mi~ti. Esasen. Bosna , .. e Hersek 
fethinde. Sırbi•tan fethinde de ba
zı islerden dola) ı )lahmut Pasaya 
kugındı. 

Pndişahın, l\tahmııt Pasa)a ga· 
zabı ga~·et bositti. Ciinkü her işe 
.\lahmut Pasa olur diye hüküm 
.ermezdi. Daima Padisaha muarız 
hulunurdu. 

- Bu sahte azamet ve gururun 
paçevrava dönecek .. 

- Herşey i şimdi birer birer an
latacağım!. 

g•bı)-,;e şi:rndı de burnu yerde hi· 
lekilr bir tilki gibiydi. 

- Görüşıniye Jhti\Yaç yok, su
alime cevap veriniz: Beni tanıdı
nız mı?. 

Sıııı'' - Acaba . dil' 
bine kadar I{' d'I 
bana para ver p,ı: 

- Ne bakl8 ,;ı 

Muharebede alınan esirlerin 
P adisah tarafından katillerine fer
man verildi. Bunun sebebi vardı. 
Çünkü; Karamaoliları Osıı.ınolı lar 
aleyhine muharebe~·e teşvık eden 
a~iretler vardL 

Birçok Türk asiretleri Q,manlı 
Türkleri tarafını iltizam eylediği 
halde bu asiretler Osmanlı nizam 
'1e intizamı al tına girmeyi bir tür
lii kabul eylemiyorlardı. Bunun 
seLebi de bu aşiretler yağmacı, 
ıarctçi aşiretlerdi. Kauınan bey
leri de bu asiretlere fazlaca yüz 
verdiklerinden daima onları kulla· 
narak hnrbediyorlardı. 

llalbuki son Larende muhare
b{"Jcrindc bu aşiretler peri .. au e .. 
dilmiş ve birçokları esir al ınmıştı. 

E'irler J.iımılen katledildiği ci· 
b ıle, bu aşiretlt'Tin tevabileri ii
zerindc te irlcr vücude getirdi. 

Bu katil vak'asını haber alan 
aşiretler Adana huıiııdunıı aştılar. 
Daı: kh clcrine iltica edenleri kat
le lcdı!cr. 

l'ad;salı; Karanı~n diyarında 
buJunau ne kadar mahir . an'atkir 

var~a en iyilerini ayırtıp Jstan -
bula nakleyledi. 

Padi-ah, bu işi yapmıığa l\1ah· 
mut Paşayı memur eylemişti. Halk 
Mahmut Pasayı sevi~ordu. Alim, 
fııdı!, münevver olan Mahmut Pa· 
,anın kıymetini medeni olan Kon· 
_ya daha zi~·ade takdir eylemişti, 

:\-lehmut Paşa; esirlerin idam 
olunn1ama~ın1 Padisahtan rica ey
lemi~ti. Fatih; Veziriazamının iti
razına şu ce,·abı vermişti: 

- Bu adamların katli lazımdır. 
ikide birde de,·letin ha ına gaile 
çıkannaktndırlar. Nasın rahatı 

icin bu suretle harekete viicut 
,·ermek elzemdir. demi ti. 
Karamanlılar, Veziriazon1ın esir

lerin katline itiraz ettiğini haber 
almıslardı. Bu sebeple Mahmut 
Pa~ayı daha ziyade sevmişlerdi. 

Halbuki, lllahmut Pasanın dli
şiincesi hiç de doğru d~ğildi. E
vet; katle ·Jemek iyi bir hareket 
değilcii. 

Fakat. Kürt aşiretlerinin birçok 
kısım Karaman beylerinin safla
rında O "lt•nlı Türklerine kar~ı 

Zajtnos Paşa; Mahmut Pa~unın 
idare tarzın ı adım adım takip ey
li)ordu. Konyada Mahmut Paşa
nın halkı sıyaneten yaptığı hare • 
keti vesile ittihaz ederek Padi
'aha şp volda çekiştiriyordu: 

- Padişahım; Mahmut Paşa ku· 
!unuz, ehli san'atı iltimas edip 
Konyada bırakıyor. İradelerinizi 
)'erine getirmiyor. 

Padi<ah; bu vazifeyi Mahmut 
Posanın üzerinden alarak Meh -
met Pa aya verdi. Mehmet Paşa 
da müstakim bir devlet adamı idi. 

• Jnlımut Paşanın, ehli san'atı 
yurdundan etmen1ek için nezdi 
Padhahi de sukut ettiğini bildiği 
İ('in yeni \•aziic~ini ifrat derecede 
ileri götürdü. 

Mc\!cvi Çelebilerinden, ulema
dan olan bazı zevatı da mahir san
atkiırdır diyerek İstanbula gön • 
derileceklerin listesine ithal etti. 

Bu sebepten Karaman uleması 
ve iıyanı aya!ia kalktı. Padisaha si
kiyctci oldular. 

Fatih; . ika~·etlcri dinledi. Voki ı 
olan lıak>,,lık!arın önüne geçti. 

işte: Konyoda da yapılmama • 
sını istediği şeyler aksi tesir yap
ını~tı . 

Yani, Padişahın görür ve düşii· 
nür gözünden gayri bir fazlalık 
gösteren varlığı Padişahın guru
runa dokunuyordu. 

Fatih; Konva islerinden dolayı 
Mahmut Paşayı katledecekti. La
kin, Kon~·ada suitesir yapar ka~
gısından doloyı ihtiraz etti. 

Hatııi; Mahmut Pasayı huzuru
na çağırarak: 

l\tehınet l'asayı, müşkül mev· 
kie sokan sen mi~sin? 

- Ha:vır. Padişahım!. Ne had· 
dime!. 

- Biliyorun1, kirını itmam et· 
mek zamanı geldi. Fakat; sırasını 
bekle?. 

- Padisalıım, din ve devlet uğ
runa canım helal olsun .. Günahım 
varsa hi\· durmayıp cellada ve • 
rin .. dedi. 

-'l.ahn1ut Pa a; ruhan hıristiyan· 
sever olmakla beraber Podişahına 
ıııerhutıu. 

(Devamı vnı:) 

Bu sözümü de iı;itir işitmez yii
ııünden sızan kanlarla suratı bay
ram yerine kurulan çadır tiyairo
larındıa elalemi güldiirnıiye ko
yulan dÜ2lme palyaçoların boyalı 
suratına dönen efendi hazretleri 
gözlerini parlattı, yaıtaJ<larından 
söküp ç;karacak ııibi açtı, 

- Belk:s sus .. 
Diye üzerime geldi. 
- Ne o?. Boğazıma mı sarıla • 

caksın?. 
Dedim. Güldüm: 
- . Kah .. Kah .• Ka:lı!. 
Ve .. ilave ettim: 
- Tel8.ı; edecek, sararacak mo

raracak ne ~r?. 
Titriyordu. tek kelime söyliye

c~k halde değildi, elimden tuttu. 
Yumuşamı.ş, ilıdileşmiş kanatları 
düşük bir hint hmuzu hali almıştı. 
Ko"ka korka yanındakilere: 

- Hamm nerede?. 
Dedi ve .. ceval:>ını beklemeden, 
- Geliniz Belklıs Hnnım göril-

elim!. 
Dedi. Demin nasıl biı- kavga • 

dan mal!Hlp çıknuş sav'l'llk bir kurt 

Dedim. Boğuk bir sesle cevap 
verdi: 

- Evet. 
Ve yüzilnü ej!di, başı önüne düş

tü. O zaman; 
-Tuh .. 
Diye, boğazımda ağzımda bin

ken ne kadar tükrük, balgam varsa 
hepsini birden onun yüzüne attını, 

- İstedi)!im işte buydu .. 
Dedim. Kaşını kıpırdatacak bile 

hali yoktu. Sert sert yüzüne bak
tım ve tek kelime söylemeden yü
rüdüm. 

Sokaka çıktığım zaman ferıih • 
t>m, geniş nefes ala'biliyordUU\: 

- Ooh!. 
Fakat, kendi kendime sordum: 
- Neriye gidiyorum?. 
İki cıJbinde on parası ohnıyan 

bir insanı ne köprüden geçirirler, 
ne Emirııfuıa kadar ı;ıötürür -
!erdi. Doktora da gitmek lazımdı. 
Ona da borçlu idim. Hiç olmazsa 
on •hra olswı ııötürmek, 

- Şimdilik bunu alın da ku -
sura balmnayın .. 

Demek isterdi. Düşündüm; 

- Acaba pıt! ) 
- Eğer, dııl'~ 

cek olsaydı aZ 
getireb~l'irdi. ıl, 

- Emire:&11B ;J, 
mek için blle ~lf 
pryor. DahB f~ 
ayıptJr, helll .p'ı1' 

Ve .. Birde~,,v9 
- Niçin dO ~ 

rniyıoru:m 1 ıP. 
Dilimlıı uc~~ 

ibirden bir lıd~ İıi' 
- RıdvaJI 

tiyebi:Jirsin; 00ıv 
- Haydı Jı #_,ı 
- Hem ç0 00ıı<:ı 
Bu karat!' ll'ı f 

pıdan girdiJll: ~~ .~ 
Jlll y -Gene.~~ 

Der .ııibi bır el"' 
!kimseye aJlıZ ıı: oj 

- RıdvaP J<'ı1 
Bu kada! 
_ Rıdva"" ~~ 
Deyişim• c• 4~ 

ret" 1 
r_etten haY 
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SOGUK ALGINLIKLA-ı 
RI ve AGRILA_BI D AÇh.ocnkd AHekkkiml 1 il r G"" l 1 1 d D w . . Ii'" . .. 1 r. me oyun u ! uneş erin nur o up s.aç arın a... en erm engın g-ını goz e-

-L-' Talimh Palu No t r nde ... Yaşatan 
T...,.mı. ane . ' GÜZEL GINGER ROGERS - Sevlmli JM'IES STEWART 

Pazardan maada her gun saat Dünyanın en guzel f:lmi oill:ll fransızca sözlü 
'~15 den sonra. Tel: 40127 ,. 

D;:-llafız Cemal A TEŞLJ KA DIN'ı 
(LOKMA 'i llEKbt) 

DAHİLİYE MtiTEHASSISI 
Divunyolu 104 

~luaycne sutıerl: Paz:ır harlo her 

Yarattılar. Dan•lan... Lüksden ... Şarkıdan ... Karhkahadan işlenen 
sen.n n .bu emsalsiz ncş'e kaynağı Yarın akşamdan itibaren 

iŞ i FA 
BUL UŞ 

AGRI 
L L Sinemasında Bay J. O. 

Yazıyor: 
G. Teskin eder. ırün 2,5 - a. Salı. cumarı .. ı ız - Z,5 

~:::::------------------------------. ... ::::::: ............... ~-------------------------------------='~ılı~:ı.ra::..:.:y~a~·~T~•l~:=Z2=3=9~8----~ 

Devı_et Demiryolları ve Limanla;.-1 
-:--.....:;•ş:t;l:,::e~t!!m~e~U~-:..i!!d!:a~r~e~s!!i~i~l~i~n~I a~r·~-,-

ın~ ett;,.· 1939 Ve 2, 411~ek Feri~ gemisi ~klli müddetinin temdidi 26, 28/12/ 
~Uı<I:ı iş},;tilın /k 4? t~l~inc!e gazetelerde Sirkeci ile Haydoarpaı;a ara

klırıetin ı;u; uze:re ınşa ~ilece!k olan 2 adet :ret-ibot icin yırpı1'acak 
Juını;Uştu. at 1940 sonuna ıkadar idareye gönderilmiş olr".lası ilan o-

Görwlllı ı·· 
lııaıt l94Q "av uzwna binaen tekliflerin idareye gönderilmesi müddeti 

esıne ka'Chr uz:a:tUınış olduğu alakadarlara ilan olunur. 
• 1122. 

t . JI.. 
lı sun, llllk 
1 da Yazı.ıı iık~ Ye muhıunmen bedellerih! muvakkat teminatları aşa-

S,3o dan iti~ muhteviyatı malzeme 29/2/1940 perşembe günü saat 
IUıda satın alın .ıra ile ve kapalı zarf usulü ile Aakarada idare bına-

B·; . . aoaktır. 

kaııuııunış,,ta Rırmek. -~~erin hizalarında yazılı muvakkat remmat ile 
41ar ~ ettıgı vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 a 

Şarbıanieı n reisliğine veımeleri J.azınıdrr. 
~dır. {l~:o k~a Ankara ve Haydrrpaşa veznelerinde satıl· 

o, Mıktan 1 
•mi 'Mu!ıammen bedel Muv>kkat teminat 

l 300 Lira Lir:ı 
2 1400 Siirsof yağı 120,000 7250 

....___;;;:::;;:::R:e:z:id:ü::y:a;ğı::;::;::;::;::;:::;:22:4:,0:0:0:;;;:;;;;1;2;45;0:;;:;;:;;;--
ADEMİ İKTİDAR 

Tabletleri her eczanede bulunur 
Pn.ta l:u1usıa 1~~) Galata, btanbvl 

-::---.::::::~ ................ ..,. ... ~·;·-:.::-:::~:::·~·:~:~~~--~-----------
~ ·kı~ Dul ve Y etimle•in Nazan Dikkatine 

ınlak ve Eytam Bankasından: 
l.!aaşıar 

~e Yethııııe .uu k"kn..,.,,, temlik ettirm.k curetile alın enıek'Ii, dul 
D-ıo ı.,.,,, . nn haz.ran - Ağustos 940 iiç aylJdarının tediye::...ne 1 mart 

-uııııden ·t·b l _ ı ı :ıren baı;lanacaktır. 

bir~ lfaa.ş sahipler" in temlik muamelesi iç-in ~le:"nde bulunan 
:\'h' evvıe1 ba k ......,, llÜıı n !l'lmzca ver'J.: iş hesap pusulala..--ının alt kısmında 
llıııa lXı'Jrave saallerde fotograflı nüfus cüzuanlarile i;irlikte banka-

2 _ caatıarı., 

~e saat; Ylk:r hangi bir sebeple mezkUr hesap pusufoJ:ınna tediye gün 
lııaıttan ~hnamıs o!anlar varsa,_ bUDL:ıra ait maaş sahiplerin:n 1 
b 3 _ ~l banka"'.'ıza müracaat ederek gün ve saatlerini öı:remneleri 
~l e.:lij~ ıı· ert tna!ullerin müracaatı martın ilk iki günü zarfında ka-
~Pler\ ~b".'den budan sonra vaki olaca!< müracaatların diL't:r maaş 
""'l.lo, ~ '. muanıereye tabi tutulaca.ğı ve malullerin nüfus tez.kere

:aııtiye levzi cüzdanlarınıbirliktıe geti:::nıeleri illın olunur .. 
-;--__ (1347) 

lstilnb-u-::-1 ------------
Umum Bahçivan ve Sebzeci 

Es 1afı Cemiyetinden: 
n._ Ceırıiye\iıın· . 
~l 1Utın ızın senelik toplantısının 31/1/940 da yapılacağı ~vvelce 
~ bcı topı: lse de o gün çokluk oı1tnadJğından talil< edilmiş idi. 
oJ,j <la e&ııat =. 26/2/940 pazartesi günü 14 - 17 ye kadar Tw be civa-

~ğı,'ıclan cetnıyetlerj merkez salonunda yapılması kararlaştzrı.lnw; 
llıı:1!'!i ilfın kaYltJı ıesnafınıızın cüzdacl.arile bir tikte o gilıı oraya gel
bıı ll11ı:ı, ~unur. 

~İtıiıı ~e. 1 -:- 'Mesai raporunun ve hesaba tının teUdki, 2 - 940 
asdiki, 3 - Müddeti dolduran nısıf idare heyetinin so-çimi. 

l•taııb Gayrimenkul Satış İlanı 
<eooBay:ı Enıniyet Sandığı Direktörlügünden: 
bı~.L!iray~~cer Ha.mı.denin 13324 - hesap No. sile sandığımızdan aldığı 
tıı~en h arşı bırınci deree<.de ipotek ed1p vadesinde borcunu v<'r
s~sıllin ıın a~kında yapılan takip üzerine 3202 No. lu kanunun 46 cı 
~ 

2 
~aYıc~ ufu 40 cı _maddesine göre satılması icalıedon Beşilr.taı;ta 

~ 6 Yeıu 46 ~~anıı d:ger K.ılıçalipaşa anahal1esin.n mescit sokağında 
~. S\ıYun ~ No. lu kagir bir konak ile derununda cari yarım ma-

Sa{a koıım""tu hissede sekiz hissesi bir buçuk ay müddetloe açık art-
~· ıs t ..., r 

ıyen aııu sicil · 
~tıılıı (2:ıoı lir kaydına göre yapılmakt&<lır. Arttırmaya girmek 
t"ııi.tıııat .lrıektu~:"k a~çesi vere<:ektir: Milli b.a~.kalarım.ı.zdan birıı_ıin 
aı~lt <!rı ve Vak ~a kabul ohıı:'-11'. Bırıkmış butun vergı.erle belediye 
~liy~1 _'\1'ttıtnıa ıf ıc"tresi ve taviz bedeli ve telliiliye rüsumu borçluya 
... •nu si"'e sa.ndartnamcsi 20/2/940 tarihinden itiberan tetkik etmek 
.. "ar cı1 kayd Hukuıı: ;şleri servisınde açık buluPdurulacaktır. 
~'.~U::· Artt~ ve saiı· ~Üzwnlu izahatta şartnamede ve takip dosyasın
( !J'inQi ııaYl'if?lE~a gırmış olanlar, b.u!:!s.rı ~tkik ederek satılığa 
•ıtı.;; aıttırrna 8 ul hakkında her şeyı owenmıs ad ve itıbar olunur. 

~~bı)abndıl(1ınıuı / 4/940 tarihine müsadii pazartesi günü Caltaloğlunda 
~anİıtı ılıne~i i . a saat 10 dan 12 ye kad&r yapılacaktır. Muvakkat ihale 
rrttır •ııı.111 ın~ t•kbf edilecek bedelir, tercihan almması icabeden 
1/11940.4..ksı lak/ efiyetile Sandık alaca)l:ını tamamen ııeçıniş olması 

"ııı ~ tarllıtne ırde so.n arttıranın ~a~hbüdü baki kalmak sartile 
~ııı ~l?rııas.ı Ya nı;::adıf Çarşamba gunu aynı mahalde ve ayni saatte 
liı1t;ıd tunde bı:ı ca.ktır. Bu arttırmada gayri;ncnkul en çok arttı-

~e ııı~ar1~r ve irt ~kılacaktır. Hakları tapu sıcıılerıle sabit olmıyan 
t"rllltı a. ~.re .dair ~~k hakkı s~hipler.in.in bu ~akiarını ~e ~us.~siJ~ faiz 
lıı haıı 1:1Usbıteler 1 ıalarını ılan tarihındcn ıtıbaren yırmı gun ıcinde ı 
b r Batıs r~nı bildir~ beraber dairemize bildırmeleri Jazımdır. Bu suret
ı;ı~ ısr Qdelinın emış olar.larla hakları tapu siciUerile sabit olmıyan
~ rr.ıı%enlerin :fain;r.' ·ından hariç kalırlar. Daha fazla nıallımat al-

c...ıt etme.1 .~8. dosya No. sLe Sanillf:ınuz hukuk ~'eri scrv). 
crı !uzumu ilan olunur. 

~tııt ... ... 
• ı ,\\'pt i;'<tııd ~ DiKKAT: 
~eın0:• • u "'ntrı Spl G kt n alınan gayrimenk-ulü ipotek göstermek 
nııt g&;_ lizqr~ 1. le ı;;rımı':"n koymuş olduğu kıymetin 3 40 nı tecavüz 

el'?ne~-e<l:r. ıieanın yarısına kadar borç vermek suretile ko-

Emniyet Sandığı Müdürlüğünden : 
General Fuad mirascılarına ilan yolile 
~o 1 tebliğ : 

Murisini.z General Fuadın 5120 he sap No. sile ve Fatma 11e kefil müte
selsil ve müs1ıf.rek borçlu olarak sandıihmızdan aldıkları 12500 liraya 
karşı Boğazicind<" M:rgünde Mirgün caddesinde eski 2. 211 veni 2, 2/1, 
2/2 No.lı kayden 6910 zira mmtannda mesaıhası olan mukaJdema maa
rıhtım bir •bap sahilha:ne ve derunündıe 500 arşın muayyen ma!ıal ile ~ 
;iskele ımahalli vıe 211 N o. Ju a;-sa ve elyevrn yine k.aydcn mezkur 
numaralarla murakkam kagir garaj ile iki bap sahilhanıe v. bir mas .. ura 1 

suyun tamamıru (hal;m 3 kat kagir yarrm kat ahşap ve iki kat ka~ır ı 
bir kat ahsap ve iki kat ahşap b.na vaırdır) ıbirinci derecede ipotek gos-ı 
tenrnisler idi. V adcı.inde ödımmediğinden 17 /3/938 ·tarihinde borç m k
t:arı 40811 liraya varmı$(ır. 

Bu sebeple 3202 No. hı kanun mucibinre yapılan takip ve açık art
tıııına neticesinde =kılr gayrimenkı.ıl 11475 l!ra bedelle sand>k namına 
ımuvakk.aten ihale edilmişti~. İşbu ilan tarihinden >tibaren bir ay iç:n
de. 38/362 No. ilıe sandJJ:ı.ınıza müracaatla borcu ödenY.'diğin'z takdirdi'. 
kat'i ihale karan verilmek üzere dosyanın icra hfrki.mliğine tevdi 
olwııacağı son ihbarname makamına kamı rumak üzere ilan olunur. 

Devlet Limanları İşletme Umum 
Müdürlüğünden : 

(1336) 

İdare ihtiyacı iç.in pazarlıkla c25. kalem anuh1elii defter ve saire 
bastır!lacaktır. 

İstekililerin 26/2/940 tarilıinıe- reslıyroı pazartesi günü saat 15 de Ga· 
laıta nhtınımdaki umum müdürlük binasında toplanacak olan satınalına 
komsiyanuna müracaatları. (J 344) 

, __ _. ... T Ü R K 1 Y E ____ , 

Şişe ve Cam F ah .. ikaları 
Anonim Sosyetesinden : 

_J'aşaba.hçede fabr'kam z, h<eT l(iln 7ton hesabile şişe ve• cam ı
rıgı satın a.lmak .stem1.'kt<'C!ir. 

T~lıplerin şartnameyi görmek kın •osyctemizın Ga ta p:; embe 
nazarı Samur sokagı hanındakı <biirosur:ı ı::ı2racaat ev ~c~ ·~ 

-

Bütün ıztırapları, durduracak, b;r soadet fırtınası olacaktır. 
Numaralı verJerin evvelden aldırılması rica olunur. Tel: 32595 

İstanbul Levazım Amirliğinde-n verilen liı.ricII 
Aak~ri Kıtaatı ilanları ------Kodak, Ferenis, Gevart, İlfort kalede müstahkem mevki satınal-

markalardan olmak üzere mub~ ma kon1isyoauııda alınacaktır. is-
tclif eb'atta 2550 düzüne Röntgen teklilerin komisyona gelmeleri, 
filmi 23/Subat/940 Cuma günü sa· Cinci Adet 
at 11 de Ankarada l\L 1\1. V. satın· Orman söndünne makinesi 18 
aima Ko. da pazarlık suretile sa- Orman söndürme nıakincsi 
tın alınacakından isteklilerin pa- Y. Eczası 234 
zarlık !'iin ve saatinde 2j50 liralık Orman söndiirme makinesi 
kat'i teminatlarile birlikte mez - Su kahı 72 
kür Ko. da pazarlık Kiin ve saa- Benzin söndürme makinesi 20 
tinde bulunmaları. Hepsine tah- Varyoz 10:20 kiloluk piyasanın 
min fiatı 17000 lira olup liste ve en agır varyozundan oıaeaktır 20 
şartnamesini almak istiyenlerin Sekız çatalli kürek (Yoba) 

her gün öğleden sonra Ankarada demir 50 
(1353} 1\1. l\L V. satmalma Ko. na müra· 

caatlan. •897• cl207• ... 
100 ton nirinç kanalı zarfla alı

nacaktır. Eksiltme 22/2/940 günii 
saat 15 de Ankarada Levazım a· 
mirliği sPtınalma komisyonunda 
yapılacaktır. Pirinrler şartname
sinde yazılı miktarlar dahilinde 
Be:vnaznrı, Yabanabat, Nallıhan 
malı olabilir. Bevnazarı için mu
hammen b~deli 29,000 lira ilk te
minatı 2175 liradır. Yabannbat için 
muhammen bedeli 27,000 lira ilk 
teminatı 2025 lira. Nallıhan için 
muhammen b~dcl 29.!>00 lira ilk 
tcmiıı:ıt 2212 lira 50 kuruı;tur. Nü
muncsi kumis•·omla ı:ö!iilür. Şnt
narne!<.i. 143 kunısa komis-çondan 
alınır. İcirde l·anuni ve t' carcı il· 
d •ı vcs kası da bulunan teklif 
mektuplan saat H e kn<laT kabul 
olunur. (1226} (948) 

.... 
Beherine talım1n edilen fiatı 110 

(1296) ,,,. 
Kesilmiş olarak malzemesi Ko

lordudaıı verilmek üzere 15,000 kat 
çamasır d.iktirılecektir. İhalesi a
çık eksiltme ile 4/3/940 Pazartesi 
günü saat lG da Çorluda Kor. satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. 
l\tulıaııımen bedeli 1500 lira ilk te· 
minatı 112 lira 50 kurw;tur. Şart
naıncsi her gün Koınis,·onda görü-
lür. (1298) (1Js5) ... 

Bütün mal•enıcsi Kolordudan 
verılmek Ü<erc açık eksıltme ile 
25,0 O adet paınuklu mint.uı d k
taılecektir. ihalesi 4/3/940 l'azır· 
tesi günü 52.<lt ıs de Çorludo Kot. 
s tınalnıa komİ.slonundn )'llpııa .. 
caktır. l\Julıamnıeıı bedeli 5000 lıra 
ilk teminatı 3i5 l..rndır ·artnaınc
sı J1cr gün koıııisyonda gOrUJUr. 

(12~9) (l~JG) 

Fakirleri Koruma Cemiyetinden: 
11/2/940 tarih:ndekı toplantıda ekserıyet n·sabı temin edilmnemiş 

olmak dolay.ısile ana nı.1.amnlna .. >Jruz mt.c1bi.Iıce cemivcı m~zın senel k 
iıdı ııeyeti umumivoesı 25/2/940 tarih:m· ;11usadif pazar ı:unu saat 10.30 
da idare ımerkezumz ol.ın Beyoglu .Mırıare sokağı, 17 No. lı mahalde 
1.-0planac&ğından cc'miyet azasının :ı_..<ağıdaki mevadill müz.akeııe E>tıın<.-.k 
üzere topi.amıya gelmeleri rica olunur. 

Müzakere edi:t>eek m<>vad: 
1 - Oe<,en umumi toplantı za~ tının okunup tasdiki, 

1 kuruş ol2n 10,000 ila 25,000 adet 
tımar fırçası pazarlıkla ıniinakasn· 
ya konmuştur. İhale<i 28/2/IJ40 
Çar amba ı;inü saat 11 dedir. Kat'i 
teminatı 4125 liradır. Şartnamesi 
13S kurusa komisyondan alınır. ı 
İsteklilerin teminat ve kanunun 
emrettiiii belgelerle ihale saatinde 
Ankarada 1\1. :\I. V. •ntmalına ko· 

* İstcklilerın getırcccl !eri nL>mu-
neıeriııe ~ıirc ko111i!tyunca beğeni
lerek be:; !.in liı:ılık ınulıtelif er • 
zak .çu\·a lı s.tın alıuacnkhr. Pa • 
zarlıkla ihalesi Fdirnede Müşiri • 
yet d~iresindc satınahna. komisyo· 
nunda yapılacaktır. i teklilerin 
29/2/940 l'ar.cmhc günü saat lU 
dn komisyona gelmeleri. 

2 - Geçen cıev. ye aıı ıdari ve mali umumi ht>yet raporlarile mu
rakıp raporunun müzakere ve tas vibl, 

3 - GeQ<"n devredökı vezaifinden dolayı idaıre heyeti zimmetinin 
ibrası, 

4 - Yeni seneye ait bütçenin müzakere ve tasvibi, 
5 - Yeni murakıpların ıntihaıbı. 

İstanbul üçüncü icra memur -
Quğundan: 

Gözeım Şayo Eskenazi Negrin 
Lmited şirketinden mütemelhk 
Jak Norgrin namına birincı dere<:ede 
ipotekli olup 2004 numaralı kanuna 
1ıevfı.kan paraya çevr.lmes..ne karar 
veri:len ve heyeti umum..y>eSine 7126 
Lra kıymet takdır e<lı!ı:n Çarşuyi 1 
keoı.rde Kalpakçılar basında eski 
ve >'<"ni 191, 193, 187 numaralarla 
ımurakkaım üç dükkanın yirmi se
kiz.de on dört hisse.si.e ayni mahal
de eski ve }'sni 189 numaralı dük
kanın 28 hissede 15 hissesi açık art
tLmaya konduğu ve 25 maı>t 1940 
tar.hine müsadif pazartesi günü 
saat 14 den 16 ya kadar daireımiz -
de birincı açık arttırması icra ve 
arttırma bedeli mllıkadder kıymet
ten satılığa çıkarılan hısseye mu
si;p kıymetin yüzde yetmiş beşini 
bulmak şartile en cok artıran üs
tüııdı;, bırakılacaktır. Aksi halde 
son arttıranın taahhüdü baki kal
mak üzere arttırma on beş gün 
müddetle temdit olunarak 9 nisan 
1940 ta:rihne tesadüf edrn salı günü 
ayni saatte daireınizdo<- yapılacak 
i.kinei açık arttırmasında mezkfır 
gayri menkulat hisso:eri en fazla 
arttıran ühdesine ihale olunacak
tır. Satış p~in para ıledır. Arttır
maya ghtm:k istiyenler takdir e
dilen kıymete nazaran satışa çı -
kanlan hissenin yüzde ;1rdı bucuğu 
n'.sbetinde pey akçesi veya milli 
bir ba.nkanın temina.t ITh"ktubunu 
vermeleri Ifızımdır. Hakları tapu 
sicillttile sabit olmıyan ipoteklı a
lacaklılarla dıi\er alakadarların ve 
irtifak hakkı sahiplorinin bu hak
larını ve hususile faiz "'" masari:fe 
dafr vuku bulacak iddialarını ilan 
tarihinden itibaren virmi gün zar
fında evrakı müsbiteleri.be birlikte 
dairemize bild:rmeL~ri iktiza eder. 
Aksi halde hakları tapu sicillerile 
sabit olmıyanlar satış b~ddini.n 
pavllaşınasından har:ç kalırlar. 

Mezkur gayri menkulfıt hissele
ırioo ait ve ııefsinden doğmuş bil -
cümle vergi mükclloefiyıeti ve tella
live resmi !borçluya a:t olmak üzere 
satıs bede.inden tenzil olunur. 
Yirmi senelik vakıf taviz bedeli 
alıcıya aittir. 

ahsan bir bölme ile tefrik edil:ın.iş 
w 187, 189 numaralı dükkan kıs
mının cephesi 1skenderboğazı ~ 
çitinde ve 191, 193 numaralı gayri 
menkuller ise ·keza ahş~p ve mu
va!<kat bir bölım !le biri büyük 
ve di.i°(eri küçük olmak üzere iki 
kısma tefrik edil..ıniş vaziyette ol
dukları ve küçük kısmıdaki dük
kan 187 ııumaml.ı gayxi menkul
den alınmış ve ıbu yerin Kalpak
cılar caddesindeki cephesi diğer 
t>üyük kısımda yapılan dükkanın 
cepıhesir.e ilave edilmiş ve bu kü
çük di1kkanın da İskenderboğazı 
geçidindeki cephesihe ikti!a olun
muştur. 

ıHarioon çift vi t.rinli ve b1r ka
pılı bü.;-ük bir dükkan gibi görü
nen mezkılr gayri menkuller yu
karı kısımları ahşap bir tavanla 
ıi.k.iye bölünmüş "1e üst kata dokuz 
basamaklı ufak ve tahta ibir mer
divenle çıkılmaktadır. 

Mezkür dükkiınlar büyük kristal 
camlı vitrinleri ve elektrik tesisatı 
ve raflan ihtiva etmek1ledir. 

HUDUDU: Bir tarafı İskender
boğazı kapısı caddesi, ceph~i Kal
uakçılar baı;;ı caddesi, sol tarafı 

J85 numaralı dükkan sağ ıtarafı 
195 numaııalı dükkan ile mahdut
tur. 
UMUMİ MESAHASI: 101.5 met

re muraılıbaıdır . 

misyonuna gelmeleri. 
(123.~ J 
..... 

(1057) 

2418 adet bakır bakraç kapalı 
zarfla 1/3/940 Cuma günü saat 10 
da Urfada Tümen satınalınn ko
misyonunda eksiltmeye konmuş
tur. Şartnamesi komisyonda ııö • 
riilür. İsteklilerin teminat ve tek
lif mektuplannı ihale saatinden 
bir saat evveline kadar komisyo
na verilmesi. Tahmin bedeli 16,321 
lira, ilk teminatı 1224 liradır. 

(1229) (971) . 

* Eskişehir garnizonunda bir ha-
mam inşasına kapalı zarfla eksilt
mesinde istekli çıkmadığından 
25/1/940 dan 25/2/940 gününe ka
dar pazarlıkln yaptırılacaktır. Bi
rinci pazarlığı 2/2/910 ikinci pa
zarlığı 9/2/940 üçüncü pazarlığı 
16/2/940 Cuma günü 4 üncü pa -
zarlığı 26/2/940 Pazartesi ı:iinü 
saat 11 de yapılacaktır. Şartname 
keşif ve projeleri Ankara, İstan
bul levazım amirlikleri ve Eski • 
şehir Kor satınalmn komisyonun
da görülür. Keşif bedeli 31,608 Ji. 
ra 23 kuru' muvakkat teminatı 
2370 lira 62 kuruştur. İsteklilerin 
kanunda yazılı vesaik ve teminat 
makbuzlarile mnkt:lr gün ve sa
atte komisyonda hazır hulunma-
lan. ·1185· •763· 

": 
Bir beton uçtl$ histi vahidi fiat 

üzerinden kapalı zarfla eksiltme
ye kııomuştur. Keşif bedeli 233,077 
lira 96 kuruş ilk teminatı 12,904 
liradır. İhalesi 24/2/940 Cnmartesi 
günü saat 11 de Ankarada 1\1. M, 
V. Bava satınalnıa komisyonunda 
yapılacaktır. Keşif evrakı 1166 
kurusa komisyondan alınır. istek
lilerin kanunun 2 ve 3 cü madde
lerinde vazıh vesaikle birlikte ilk 
teminat ve teklü mektuplarını mu
ayyen saatten bir saat evveline 
kadar komisyona vermeleri. 

(1221) (943) 

* 1200 ton odun şerait ve evsafı 
dahilinde kapalı zarfla ihalesi 26/ 
2/940 Pazartesi günü saat 15,30 da 
yapılacaktır. Muhammen kıymeti 
21360 lira ilk teminatı 1602 liradır. 
Şartnamesi komisyonda görlilebl· 
lir. İstekiilerin teminat makbuz 
ve mektupları ve kanunda yazılı 
vesikalarile ihale günü ihnle saa· 
tinden bir saat evveline kadar tek
lil mektuplannı Edlruede l\tü.şlri
yet dairesinde askeri satınalına 
komisyonuna vermeleri. 

cızoaı (898) 

( 1301}) (!3:i7} 
..... 

15 ton sabuna kapalı zarfla ta
lip çıkmad1ğından pazarl1kla iha
lesi 2!J/Z/l..iJ Pcr!:leınbe günü saat 
ll de Edirnede l\Iüsiriyet daire -
sinde askeri satın:ılına komisyo -
nunda yapılacaktır, Tahmin. be
deli 5550 lira teınill".ıtı 417 liradır. 
Ş.ar~u.~nıesi her gün komis)'onda 
gurulur. (1301) (13:;8} 

* 301,700 kilo normal çimento. pa-
zar~. ':"tı~ alınacaktır. Tahınin 
bede!' 60:U lira ilk. teminatı 452 li
ra 5a kuru<tur, ihalesi 26/21940 
Pazartesi günü saat 11 de Çnnak
kalede müstahkem mevki satın 
~lnıa .ko~İ.syonunda )Tapılacaktır: 
Isteklilerın komisyona ınüraeaat-
lan (1302) (1359) 

..ı 

413,763 l\1.3 kereste pazarlıkla 
satın alınacaktır. Tahmin bedeli 
17,796 lira mı; teminatı 1334 lira 
70 kurw;tur. lhalesi 26/2/940 Pa
zartesi günü snat 10 da Çanakka
lede müstahkem mevki satınalma 
komisyonunda yapılacaktır. İsteJı.. 
lilerin komisyona müracruıllarL 

(130:tJ (1360) 

* 600 ton yulaf kapalı zarfla ek -
ıiltmeye konmuştur. Muhammen 
~edeli 49,800 lira ilk teminatı 3735 
~a~.ır. İhalesi 11/3/940 Pazartesi 
ı:unu saat 15 de Kırklareli askeri 
satmalma komisvonunda yapıla -
caktır. Evsaf ve şartnamesi komis
yonda görülür. İsteklilerin kanuni 
\'esikalnrilc teklif mektuplarını i
hale saatinden bir saat evveline 
kadar komisyona \•ermeleri. 

(1297) (1354) 

ııım:ı:mı :ıı:ıı~ıı ŞEHiR 
1\ \ılı\ı\ .. ,. \ i\f:\i~ TIY A TR OSU 

lllıııııııı j ~~ Tepebaşında 
dram kısmında 

Bu akşam saat 20,30 da 
(O KADI~) 

tsTiK.LAL CADDESİNDE 
KOMEDİ KISMI 

Bu akşam saat 20,30 da 
(Herkes Yerli Yerinde) 

Göz Hekimi 

Dr. Murat Rami Aydın 
Beyoğlu - Parınakkapı, İmam 
sokak No. 2 Tel 41553 

Ekseriya okuyoruz. Tedavi gö -
ren ilaçlar vermiş fakat. ALL -
COCK yakısından bahsellilnce, 
kat'iyyen mübala~a def('.ldir. Bir 
zat aksam tatbik 'ettiği b:r ALL • 
OOCK yakısı, bir gece zarfında 
~'rini göstererek ve devamlı sı -
caklık tevlid ederek aj;,-rıyan ma
halli teskin etmiştir. 

ALLCOCK, romatizma, hun.bar 
go, siyatik, delikli ALLCOCK ya
kılarile şifavap olmusla:xlır . 

ALLCOCK vakılannın tevlit et
tiği sıh:lıi sıcaklık, OTOMATİK 
BİR MASAJ gibi hemen ağrıvan 
yeri:n etrafını kaplar. ALLCOCK 
yakılarındaki kırmızı daire ve kar
tal resimli markasına dikkat ediniz. 
Eczanelerde 27,5 huçuk kuruştur. 

Bayanlara ve 
Baylara kıymetli 
kumaşlar! .. 
Sultanhamamı yangınından kur 

tulan kıymetli ipeklı, yünlü ku -
ımaslar ve kazmirln sil(orta tara. 
fından satılan bu kumaslar Fin· 
cancılar Rızapaşa vokuşu Şark 
hanı alhnda (25) numaratlJ kıy -
met:nden çok asa.iiı bir fiatla sa -
tJ.maktadır. Frrsattan islif:ı~~ e -
d niz! .. 

--======::=.:::::=:: 
1 

Deniz Lev um saı113:., 
m.ı Komls •ona ıtıı ,,l --
1-Tahnıin edıl('n bedel •J3.C C• 

l'ra olan 150 ton l.alın ucıızı n 
;::21 ub t/9t0 tar hine raslı.}an 
l'crscm be gimii nat 11 de pazarlık 
ck.iltmcsi ~ ap1lacaktır. 

2-- İlk tc1n ınatı ..-::!.,20• llr:ı olup 
nrtnaıııesi her gtin kon11~.vc..1da 

.rnı;. kuruş h<"dd muknbilinde 
aiına!.ilir. 

3-- i.tcklilerin 2490 sayılı ka -
nwıd:ı yazılı ve,ai.ı<le hırlikte belli 
gün ,.e snattc Kasımpa•ada bulu
nan komisyona miir .. caa"tıarı. 

•1291· 
1-----------------~ 

' 

İsto~bul 4 üncü ıcra :.nemurlu
i°.'llndan: 

Aksarayda \•usufp~a J{a ... ~ani 
Sadi mahallesi camı soku bı:J. 
No. lu evde iken halen lJ<-rr ('tgah.ı 
mochu' buıunan AbduL ı' o lu 
Remı.ı Kamile: 

İstanbul belediyesin:n a1eyhinız
de ist1usal ıetligi Istanbul agır ceza• 
mahk~mesiniıı H/12/9J8 t~rih ve 
esa;; 38/110 karar ~8/327 sayılı il5.
mile zimmetinizde tahakku.ıt eden 
42 lıa 6 kuruş mahkümu.rıbıh ve 
38 lira 84 kuruş mahkeme m.sraü 
ve 18 hra ehli vukuf ücreti kı ce
anan zimmetinizde ıiac:ık ol&n 93 
lira 90 kurıv;un tah.sJi hakkında ta-

kip talebinde bulunması üzcrıne cia.
lı<.:ırnface tanzim ve beray ı tehlıti 
tarafınıza gönderilen 25/2/939 ta
rih ve 939/llOO sayılı 1cra cm:i J.Ka
metı:ahınızın ıne1;hulıyetı lıas<'bıie 
lbila tebliğ mübaşıri tar.Uın<lan bd~ 
ed.i4.mesi üzuine hu hususcia z:ı.bı
taca yapılan larıkikatta hali hazır 
ikametgiıhı.nız bilinemem:ş oldu -
ğundan bir ay müddetle tebli;:atın 
ilanen icrasına karar verilmışt,r. 

Tarilü ilandan fübaren bir ay 
için.de hükmolu.n..n yukarda yazw 
anikları ödemeniz lazımdır. Bu 
müddet içinde borcu ödemez veya 
tetki.k merciinden veya temviz, 
vey'1hut iadei muhaJ.Qrıe yolu ile 
ait oldu.itu mahkemeden icr.nın 
~1 bırakıhııasına dair bir karac 
getirilmedikce cbri icra ;-aoıkcağı 
ve yine bu müddet ~nde mal be
yanında bulunmanız. bwunmazs:r 
nız hapisle tazylk olunacattınız ve 
hakikate ımuhaLf beyanda bu.u -
nursanız hapisle cezalandırılaca~ı
nız malümunuz bulumnak ve mez. 
kür icra emrinin teblif( makamına 
kamı olmak üzere kevfiyet ilanen 
b-bliğ olunur. (24620) 

l\luhnrrem ubaı 
1358 Hicri , 1.:ı;;5 Rumi 

, ___ ..;ı.;;2_ 8 
1940, Ay 2, Gün 52, Kasım 106 

21 Şubat ÇARŞAMBA 

Vakitler 
Gün"f 
Öil• 
İkindi 
Alqam 

1 Yatn 
İmsak 

Va sa ti J Ezani 
Sa. D. Sa. ll• 

6 43 1.oJ 
l2 23 6 39 
15 27 9 38 
17 49 12 00 
19 20 1 ,, l 

5 09 11 20 

1 

., ... , ... , ................ . 
EVSAFI UMUMİYE3!: Mezkt:lr 

gayri rnenkuiler ıesııs 'tibarile bir 
dük.kandan ibaret olup aralarında 

Gayri menkul kcndisi?je ihale o
lunan ki!!Tlse derhal veya verilen 
mühlet içinde parayı veıımezse 
ihale kararı fesholunarak kendisin
den evvel en çok teklıfte bulurum 
kiımseye arzetmiş oılduğu bedel 
ile almağa razı olursa ona olmazsa 
~•eya bulunmazsa bittekrar on b~ 
gün müddetle arttırmaya çıkarı -
!arak en çok arttıran üstünde bı
rakılır. Ve iki ihale arasındaki fark 
yıe. geQeIJ günler için % 5 den he
sap olunacak faiz ve diğer masa
rifat ayrıca hükme hacet kalmak
sızın dairemizce eski alıcıdan tahsil 
olunur. Daha fazla ımalümat ahnak 
;~tivenler 22 şubat 1940 tarihinden 
itibaren dairemizde açık ve astlı 
bulundu!'t.>1acak arttırma şartna -
m ruıe vc- 938/3016 nll'lnaralı dos
yasına müracaaUa ieabeden malt:l
ımat ve izahatı alımış ve öğrenmiş 
olacakları ilin olunur. (1938/3016) 

1 
l\luayeno ve her türlü göz 

ameliyatı fıkara için parasız- 1 
Aşaındaki malzemeler 22/2/940 \llıııiidıri.İlll ________ .. 

Perşembe ı:ttnü pazarlıkla ÇanaJı:. " 

• Sahibi ve ne~riyııtı idare eden 
Btıf muhamri 

ETDI İZZET BENİCE 
lloıı Teluaf Uatb&aa 
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-·--HASAN ozu 

lnkıbazı defeder, iştahsızlık, hazımsızlık, şişkinlik, bulanh, gaze 
karşı faydası vardır. Her yemekten sonra bir tatll kaşığı yarım bardak su içinde köpürterek al ınabilir. 

HASAN ismine ve markasına dikkat 
HASAN DEPOSU YENİ ADRESi: BA ÇEKAPI ::~::.•uka~~~:.;:! 

AN 1 T E S ·ı R Gayrimenkul Satış İlanı 
Istanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden: 

'';. .. : • ' " ; : / 7' 

BAŞ, DIŞ, NEZLE GRiP 
ROMATiZMA, NEVRALJi 

KIRIKLIK 

İktisat Vckaletı iç Ticaret 
Umum müdürlüğünden: 

• 
30 ildnciteşrin 1330 tarihli ecnebi anomm ve sermayesi eshama 

ınii:nkasi:m ,irltet!er kanunu hükü:mkrirıe tevfikan Türkiyede çalışmaSJ
na izin verilıen Banka Komerçiyala İıt.aa'Y&na bu defa müracaalla, Ban
ltaru.n İzmir şubesinden İtolli Eugenio ve Noa.k Feredico Samuıeie'mn 
naklen İstanbul şubesi vekilliğine ve Micoo An.toruo Luig;i'nin İzmlr şu· 
besi vekilliğine ve Sch<.oul Şalomon'un da ba:nka.ıun İstanbul şubozsi ve
k~ zamiıneten tayin edild1,ilini ve müseccel müdürlerden Davide 
Pa.rod:i'nin vazifıesintleu çıekildijtini bildinııiş ve lAzım ııelen vesaiki 
vermiştiT. 

Keyfi}"!lt tıetk:ilt eclilettk kanuni hüküıınlere uv~ ızörülmü:ş olmakla 
ilan cı!unur. 

Ve buton ağrılarınızı 

derhal keser. Lüzumunda 
günde 3 kaşe alınabilir. 

Yusuf Ziya, Ayşe Sıdıkanın 11580 - hi!sap No. sile Sandığımızdan 
aldığı (1200) liraya karşı birinci derecede ipotek edlp vadesin<le borcu
nu vernıediğinden hakkında yapılan takip üzerine 3202 No. Jıu kanunım 
46 cı maddesinm matufu 4-0 cı maddesine göre satılması icabederı 
Malımutpaı;ada, Dayaha.tu.n malı. Mııhmutpaşa yeni hamam sokağında 
eski 22 ·yeni 18, 20 kapı 257 ada 10 parsel No. lu mukaddema iki ev ve 
halen bir ev ne hedınolunan di,lterinin arsasının ve baıkiye ankazın ta
mamı (tapu kaytlında her iki ev ka.l(ir olarak mukayyet ise de bunlar
da.11 biui hedmedibniş olup di.ğerininyalnız ön oephesi kagir diğer aksamı 
ahşaptır. Tamamı bir buçuk ay müddetle açık arttınnaya ıkonm~. 

Satış tapu sicil kaydına ,ııöre yapılmakta<llr. Arttırmaya .ııirmek 
istiyen (96) lira pey akçesi verecektir. Milli bankalarımızda.11 birınin 
teminat melı:tulı11 da kabul oluı.:ır. Birikmiş bü!ün verı;ıilerle belediye 
resinlleri ve vakıf ic,resi ve taviz bedP!i ve tellaliye rüsumu borçluya 
aittir. Arttırma ~artna.mesi 20 ·~;ııw 1arihi.nden itiberan tetkik etmek 
istiyenlere Sandık Hukuk işlerı servisinde açık bulundurulacaktır. 
Tapu sicil kaydı ve sair lüzumlu izahatta şartnamede ve takip dosyasın
da vardır. Arttınnıya girmiş olanlar, bunları tetkik ederek satılığa 
çıkarılan ı;ıayri.menkul hakkında her şeyi öğrenmiş ad ve itibar olunur. 
Birinci arttırma 8/4/94-0 tarihine müsadil pazartesi ııünü Cağaloğlunda 
kain 3andığımızda saat 10 dan 12 ye kadar yapılacaktır. Muvakkat ihale 
yapılabilmesi için teklif edilecek bedelin terci.han alınması icabeden 
gayrimenkul mükellefiyetile Sandık alacağını tamamen gecmiş olması 
şarttır. Aksi lakdirde son arttıranın taahhüdü baki kalmak •artile 
H/4/940 tarihine müsadil Çarşamba günü ayni mahalde ve ayni ~aatte 
son arttırması yapılacaktır. Bu arttırmada gayrimenkul en çok arttı
r-anın üstünde bırakılacaktır. Hakları tapu sicillerile sabit olmıyan 
alakadarlar ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz 
ve masarife dair iddialarını il.in tarihinden itibaren yirmi gün içinde 
evrakı müsbitelerile beraber dairemize bildirmeleri lazımdır. Bu suret
le haklarını bil~rmemis olanlarla hakları tapu sicillerile sabit olmıyan
Jar satış bedelının pavlasm>5ından hariç kalırlar. Daha fazla malümat al
mak istivenlerin 938/1204 dosya No. s~e Sandığımız hukuk iş'en servi
sine müracaat etmeleri lüzumu ilan olunur. 

Sabah, Öğle ve akşam h~r 

yemekten sonra günde 3 defa 

İstanbul .beşinci icra memurlu
ğundan; 

:leyre!tte Çinili hama:m yanında 
Hoca Kasım mektebinde iken ha
len ikametgahı meçhul bulunan 
Zelihaya: 

)//.. .. 

dişlerinizi muntazaman fırç ~. nı 

O Ek B h t T 1 !'ml--DOK10U. o 
L rem e ~e eze Feyzi Ahme~ OnJ.rıı_ Zeyrekte Çinili hamam yanında 

KSSJmağa me.kllttıının 1/6/938 den 
1/3/939 larıhıne kadar ayda bı.r 

DİK KAT: Tıb FAkültesi Kulak Boğaz, 1 Cudiye ve zührcviye müt<lı'';:> 
liradan birikmiş 10 liranın % 10 Emniyet Sandıi(ı; Sandıktan alınan gayrimenkulü İPotek göstermek 
avuk.at!ı.k ücreti ve icra masraitle istiyenlere muhamminlerirnizin koymuş oldui(u kıymetin 3 40 nı tecavüz 
bır!ikle tahsili haılclunda ve Fatlh etmemek üzere ihale bedelinin yarısına kadar borç vermek suretile ko

Burun Doçeuti Pa<ar harıç her gun ••'' 

Taksim Cumhuriyet caddesi 17 
Muay-me Pazardan maada cünler 3al 

•reıeton: 42196 

akşan1a knd~r f". 
Adres: Babı~li Cnğ:<loğ·"., .ı 

ku~u köşc., inrlc No. 13. Tel . ... -
7 -~ note:rliğinde.n tasdikli 26171938 ta- laylı.k göstermektedir. 

rihli- 8160 No. 1u kira mukavele - !=============~======================================"" 
namesme istinaden hakkında İs
tanbul belediyesi tarafından yapı
lan kral takıp safhasında yukarda 

ISTANBUL DEF il 

• 
yazılı bulunan i.kametgiıhınıza 
ııneı.k ılr 1 O lirarun faiz ve masra - S rra Mühllefln adı ve ıoyadı 
file birlikte tahs:lini mutazammın 
gönderiıen ödcıme emrı.nin arka.ı.ına fo, 
mübru;i.rı tarafından verilen meş - 76 
ruhatta mezkiır i.lcametgii.hı terket- 77 
tiJiiniz anlaşılmış olmasına za.bıta 78 
tahki.katı da yeru ika:metgii.hıruzı.n 79 
ıınlçhul bulunduğunu müeyyit bu- 80 
lurunasına mebni İsl.a.nbul icra tet.- 81 
k..k hakimlifrınden 24/1/940 tari - 82 
hinde tebolii(atın ilanen icrasına 83 
karar v<rilıniştir. Yukarıda m.ktan 84 
yazılı bOTou faiz ve masraflarile 85 
birilikte isbu ilfuı t.arih.ndcın iti - 86 
ibaren hir ay içı.nde ödemeniz la - 87 

Yani ve Boyan ve Ryfuan 
Alı R :ıa Çora 
Hasan Basri oğlu Cemil 
R.ru;it oğlu Ahımet 
Necip oğlu KB.mil 
Albdülvaıham 
Hüseyin oğlu Hamdi 
Nuri oğ!u .Süleyma.11 
Ahmet oğlu Hüseyin 
Ferit Tonuz oğlu 
İsmail oğlu Feyzullah 
Salih oğlu Hal:t 
Kamil oğlu Hıdayet 

89 Aıhmet 

.zırn<1ır. Borcun tamamına veya bir 88 
kısmına karşı bir itirazınız varsa 
yıne bu bir ay içinde dairemize 
müracaat ederek bildirıneniz icap 
ettiği ır:.lıi borca karşı itiraz etmedi- 91 

90 İdris oglu Tevfik 
H>kmet Saydun 

• • ğiııiz takdirde yine aynı müddet ipı 9'2 
de icrav c iflas kanununun 74 üncü 93 Niko 
maddesine tevfikan mal!larınız hak- 94 Salih oğlu İbrahim 
ikında sarih beyanda bulunmanız 95 PLpiron 
lazımdır. Beyanda bulunmadığınız 9a 
takdırde hapisle tazyik olunaca 97 
~z A".bi y~ beyanda bulun • 98 
duğunuz takdirde de yine icı>a ve 

99 iflas kanununun 337 i.nci madde-
sine öevfikan hapisle cezalandmla- . 100 

Asım Eılhan 

Ali Özcan 
Bekir oglu İzzet 
İspiro 
Cevdet 

J()l Kiı.mil Bitirin 
102 Hasan Levendter oğlu 

caihnız hususları malumunuz ol -
mal< üzere ödeme emrinin tebliğ 

makamına kalın olarak keyfiyet 
ilan olunur. (24621) 

100 Dim.itri oğlu Kıoço 

104 Recep oğlu Ahmet 

- ------------ 105 Ferit 

İstanbul Komutanlığı 
Satmalnıa Komisyonu İlanlan 

106 
107 

AJıımet oğlu Nazını 

Muharrem Faik 
108 Mustaia 
109 

Komisyonumuzda mevcut şart. 
110 

namesine göre ve birinci muha -
bere alayında me\'cUt nümunele-

Muharrem Günev 
Mehmet Taş 
Süleyman Koşar 
Mustafa rinc ~Y.~·n olmak üzere onuncu 

kolordu ihtiyacı için on iki kalem 
muhabere malzemesi pazorlıkla 
satın alına~aktır. l\fünakasasına 

1/3/940 Cuma l'ilnü saat on dört
te başlanacaktır. İsteklilerin belli 

· gün ve saatte Fındıklıda Komu • 
tanlık satınalma komis~·onuna gel· 
mel eri, cl332• 

111 
112 
113 
114 

S.Jilı Çelin 
Ar<!aş veledi Sak 

115 Ferhat 
116 • 
117 Faruk 
llS En ver Behliıl 
119 Resa 
120 Ali Urel 

Oksijen tamircisi 
Marangoz 
Tenekeci 
Manav ve turşucu 
Kundura tamircisi 
Manav 
Kahveci 
l\1anav 
Camcı 
Kahveci 
Kundura tamircisi 
Mar.av 
Manav 
Ywmurtacı 

Yuı1 ~! rtacı 

Garaj 

• 
Bakkal 
Berb<?r 
Terzi 
Badem vac~ 
Kömürcü 
Bakkal 
Eıkmckçi 

Berber 
Kır gazinosu 
Lastik imalcisi 
~ı ve kahveci 
Sütçü 
Kahveci 
Kahveci 
Terzi 
Kaılıveci 

Mahallesi 

Sinanpa:;a 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Teşvik iye 

• 
• 

Sinanpaşa 

Abi:ıasaga 

Türkali 

• 
'cihannüma 
Vişnezade 

• 
• 

'llürkali 
Yıldız 

• 
Dikili taş 

• 
Ortaköy 

• 

(Dördüncü sahifeden deva .1) 

• 
• 

Köy'ci 
Şairnedi.ın 

• 
Orta-bıılıçe 
Köy içi 
Hasfır : n 
Şehitasım 
Köviçi 
Ortabahce 
Orta bahçe 
Ih am ur deresi 
Masu,klar 
Maşuklar 

Akkavak 

• 
T. S. C. 
Şairlevta 

Bakkal S. 
Yavera/1a 
Uzuncaova 
Gazi Refik 
Silfıh depoc;u 
Teşvik iye 
Yoruldum C. 

27 
26 

4 
28 

114 
33/5 

31 
66 
48 
62 

47/1 
43 
1 

2/3 
2/3 

1 
1 

142 
41 
16 
33 
43 
20 
30 
48 
4 

Dılamur meydan 1 
Yalı 2/3 
Be•iktru; C. 62 
Dikilitaş C. 1 
Büyükdere C. 14 
M. Naci 65 

• 29 

MJ tra:ıı 

L. K. 

45 00 
36 00 
54 00 
63 00 
27 00 

180 00 
131 00 
70 50 

108 00 
87 00 
60 00 

148 00 
135 00 

72 00 
72 00 

120 00 
120 00 
360 00 

75 00 
48 00 
50 00 
25 06 
36 00 

165 00 
360 00 
300 00 
360 00 
120 00 
180 00 

72 00 
72 00 
60 00 

135 00 

Kaz~uç 

L. K. 

4 50 
9 29 
5 58 
8 91 
3 55 

16 03 
45 94 
5 50 
8 87 

12 04 
5 34 
3 36 

13 60 
3 06 
9 07 
4 20 

33 
90 00 
26 25 
12 60 
18 33 
5 Ol 
4 3.1 

11 00 
50 4 
56 25 

107 50 
30 08 
59 33 
38 70 
7 04 
9 00 

28 35 

Eulır.a 

L K. 

1 03 
2 14 
1 28 
2 05 

71 
3 69 
9 19 
1 26 
2 Ol 
2 41 
1 23 

67 
3 13 

70 
2 09 

84 
8 

18 00 
5 25 

4 22 
1 00 

99 
2 20 

12 94 
21 50 
6 92 

1 62 
2 01 
6 52 

Z.:ı .ı 

L. K. 

67 
1 3:1 

84 
1 34 

2 40 

82 
1 31 

80 

2 04 
46 

1 36 

5 

2 75 

65 

8 44 

4 51 
g; 

" 'd 
gı~ 
g;' 

1 06 ~· 
1 05 9fl 
4 25 of! . ,,, 

Kömürcü • Güntekin 25 45 00 00 05 1 1 9 .ı 
Enkazcı • Denfuoyu 176/180 60 00 4 96 1 14 74 9'.ı 
Kömürcü • • 74 33 00 3 27 49 75 9" 
Ekmekçi • Eski S. 16 72 00 6 00 1 38 90 9-J 
Kundura tamircisi Teşviltiye Güzelb~çe 1 48 00 6 91 1 59 1 04 9J'İ 
Mozayıkçı Yıldız Çı:raj(an 45 96 00 15 70 3 61 2 36 9J'İ 
Ekmek ıbayü Sinanpaşa Dılamurdere 9/1 69 00 13 23 3 04 1 98 oJ'İ 

• • • • 9/1 69 ()() 38 8 08 ~~ 
Sohacı Yıldız Hasfırm 24 67 50 8 43 1 94 1 26 ğ31 
Fırıncı • • 46 900 00 230 00 53 08 34 62 o~ 
Al ık w•acısı inıalcısı A'l:ıbasa,!{a Parmakbk 7 /9 45 00 15 39 3 54 2 31 :ısı . ' 
Beı'ber lhlamurderesi 54 72 00 8 40 1 93 ı 26 oi' .. 

21 L ··r· E bay Aı;cı Yıldız Ortaköy iskele 24 63 00 5 22 1 20 78 a:ı' 

i22 Y~n~ıs ~aya Kahveci Vişnezade Şairnedi.ın · 21 81 00 5 28 1 21 79 ~~ 
123 Aron Sall:ıacı Ortaköy Muvaıkkit 31 72 00 21 60 4 32 9:' 
124 Nazmi Ekmek baylı Sinanpaşa Şehitasmı 32 63 00 9 16 2 11 1 37 ~~ 
125 Ahmet Ekmek bayü Ilılamur Dılamurdere 9/1 90 00 13 49 3 08 2 02 9'. 

126 Yakup Ekmekçi Sinanpaşa Şehitasım 32 63 00 8 03 1 85 1 20 ;t 

ROMA TIZMA, BAŞ, DİŞ, SiNiR ağrıları 
ve GRiP, NEZLE, SOGUK ALGINLIKLARI 

Be•ikta:ş Maliye şubesi mükelleflerinden yukarıda adı, işi've tibarcigfili alıresİ yazılı şaıhıslar terki ticaretle yeni adreslerini blldirnıe~ı~ / 
tebellüi(e salahiyetli bir kimse de göstermemiş ve yapı\an ar1aştır.nalarda da bu!un~_ıııınlli oldu~larından hJ.zalarında gösterilen yıJJ3r; :,/ 
kazanç buhı an ver.l(ilerile zamlarını havi i.hıbarnameler bizzat kendilerine tElbliiti miirol<iiın olamamıştır. 3692 savılı kanunun lD ve l 
maddeİerine ~vnkan tebliğ yerine ~ek üzere' ,ilan oııııJır. İ ' · (1333) • • ı>umaıı Jıateleril• .. ;ı.aı -· leabmda ıiade 1 • .• ~ aıwr. 
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