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Harbin mçın bqladığı 
hakkındaki sebepler ve 
nıuıl inkiıaf ebnekte 
bulunduğu göz onune 
getirilirse ıullı sözleri
nin mi.naaızlığı kendili
ğinden ortaya çıkar .. 

~n: ETEM iZZET BENiCE 

· . .\hnanya yeni taarruz hedefleri 
~ın hazırlanıyor. Bir baskınla Irk· 
~'harbin en şiddetli ve kanlı bir 
tli'•lle başlıyacağını göre.:e&imİ7 

iller uzak değildir. 

11 
.,~lıaı, bu arada yİıtf' bir sulh 
~•sı Amerikadan başlıyarak 
'-ol ~anın kulaklarını ılolclurmak· 

ır. Bu §&yianın yersiz olduğu 
~~•kkııktır. Bilakis en kavvetli 
-~ lıamleleriniıt arifesind<' 
~!_rleri ıevşetmcğ4', iıısanları yu
\"'hııağa mahsus bir propagan
~ •lduğundaa ıöphe etmemelidir. 
L?bln niçin hatladığı, hangi saf· 
~dan geçtiği vr tar11flar i~in 
ti .'·a~yette bulunduğu giizönünc 
~ltıl ırse; sulh Jikırdıı.ının mana· 

lığ, hüJ1ik bir deha ve anla~,, 
it .' ına ihtiyaç göstermiyecek 
t,,'11d kendiliğinden tezahür e
) " Filhakika i !ediği gibi sulh 
~"!iıkta bugün için Alman)·anın 
'"<lllaati vardır. Hatta bir iki Jıl 
"ııta)U loptan bir kaybı önlemek 

biraz fedalı:lirlık dahi yapa-
r. 

ı...~llcak, böJ·I<' bir sulha razı ol· 
~ için İngilterenin möcad6'e 
"ıı ıafordl'n ümidini kesmiş ol
• &ı \e Am.,rlkan yıudım ve ica
:...'- &Öre müdabale<inden İ•Iİ(ade 
.;ıneıneyi birinti şart olarak ta· 
~ laıııı bulunması gerektir. Böy· 
lııı. \ır vaziyet ise; ki ıtsız ,.e ~rl

İbgilterenin mağlubiyeti ka
~ etmesi demektir. Çünkü, bi
l.~i planda harbi durdurmak ye 

~i menfaatleri esasına göre 
'ı ı11th ~·apmak 'iktidar ve imka-
~..,.upanın içinde buluııd11ğu 

~'Yete gore İngilterenin elinden 
t llı ı hr. Çekoslonkyadan başlı· 
~ak İngilterenin müttefikleri o
'- lfolanda, Belçika, Norveç, Yu
'ı lıistan, Yugoslavya, Polonyanın 
li lida.taa edilmek ve yerine geti
~ '4tek ihtiyacında bulunan istik
~ ~. hürriyetleri vardır. İngil· 
.., "1in. bütün bu hürriyet v" is
""lli ller; yiizüı;tü bı.rdlop kendi 
._.~,., çaresine bakması ancak 
~ıı mağlubiyeti kabul etm"5i ile 
• ~~ olabilir ki, İngilter~ için 
-::"• böyle bir vaz.İy4't değil e-

' e dahi mevcut deği l dir. 
~ llarbin başından beri tngfüere

- ~•ziyeti bir hesaba vurulursa 
(~ 5 iDd S:.ytıı.da) 
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Danya bAdlse
lerıaı haber 
atma lmkbla- ~~ 
•mı gem,ıet • :~ 
ibiş bulunuyor ~: 

'tt"J)Ulıya hia.d-"deriııln t'hemmi;r~1i .,~ • 

~I ıin d•i'l.ıen v•zl><lltt lir· 1~ 
~ , SON TELGKAF, ı..tllı • f~ 
•ıı....""' •lolerlnl lakvl:re •- lıı· ~ 
t~- duylDUI ve ıunun daha ~~ 
~ laaUerinde ,.,... haberleri dıe ~ 

~.ıu- - lçlıı - ~~ 
ıı...·:~· 
\.,~ ft öile ,-.ıerialu l 
' dllh telçal1ardaıı - fada ~ 
t\ 1...wn.ı denıedd>ilmek için, 1 

1'ı. ""'""1ı.tn mui&t lu1~ -i, ~~ 
'"'aL lıada.r daha ·- alm..a 

"" h&sıl olm~. ~ 
• 11•-.. böyle, ~..-. f. 
~:ta __ ,_ - ·- 1 

1ıo:t , .. -- - """' b&- .,~ 
~1~ ~ !<on Tricıııl'll& bulabile· f. 
'Dltı···~. B11 ıa~ vumalı: ~ 

~ ••. ı....m,,, oaJıif<miDJ<> ı.cı -- ~l 
ı~·~ikler )'&pldı:: b11 salıi- f. 
'-•ı. : •Bir Catıowıurı G~l Def
lo, lobnıı - aHmcı ...ııi- ~ 
'lıf t naııı.,tltk_ Ba • ....,u,.. _,._ 
>\ •ttıtımı. ~ .... - bol 
ııı... "'°" lıelırat haberleri dercel-t... lııı.uııı ha81 ~ balua-

·( ~vustralya , 
lngil t e r eye 
harp i a nesi 
gönderilmesi
ni yasak etti 
A a c a il: bombardı· 
maalardan zarar 
girenlere yardim 

edil ebile ce ll 

\l~ 1"'!1"'t Elç* .Lotd 
K<>rdel Hal 

Jft#.ijab ..- ı ... Hııriaye Nazın 
ileg~ 

Kcanberra 7 A.A.)- Avustral
ya Başvekil muavini Fadden A· 
vustralya parasının boş yere Lond
taya akmasına nıhni olıruık ma.k
sadile hükiımetiıı İngiltere tara
fından harp teçhızatı satın alın
ması için büyük Britanyaya gön
derilmek üzere para toplanmasını, 
bu gayeyi takdir etmekle beraber 
yasak etmeğe karar verdiğini be
yan eylemiştir. 

Köstence li
manında bü
yük bir yan-
g ı n çıktı 
Biikrl'~ 7 (A.A.)- Diin sa· 

bah saat Ü<'tc.- KHstcnce lima
nında bii~ iik bir yangın çık

mıştır. Ate~ bir kPrt>Ste depo
sundan çık.mı \:e sür'atle za; 

bire, pamuk n kauçuk depo· 
larına sirayet etıui~ttr. Şid
detli bir rüzgiirın tesiıile ;\·an
gın Jinıanın hir<;ok biııaJarını 

da sar1uıştır. Yangının sebebi 
heııiiz belli değildir. 

1 Vaşingtonda 
25mühimme
sele tetkik 

ediliyor 
Ba meı•eıeıerla 
biç birin la sn•b•a 

alAkaıı yoktur 
Vaşıngt.on 7 (A.A.)- B.B.C. Vl· 

nantın Vaşingtcna gelmiş bulun
ması Amerikada büyük bir tesir 
bıraknuşt.r. Bu münasebetle Ame
rikada dolaşan sulh şayialarını ve 
gazetelerde bu hususta yazilan 
makaleleri ~iddetle takhiJı etmiş-
tir. ı~vamı S lnel Saırf-) 

BEŞIKTAŞTA BIB FACiA 

Karı k ca kuy ya 
düşüp boğuldular 

~~~~~~~-~,~~~~~~~~ 

Karısını kurtarmak için Beşik
taş'ta bostan k uyusuna 

atlıyan koca bir daha çıkmadı! 
Bir üm rük memuru da 

metrelik bir setten 
gece dört 

düşüp öldü 
Dıin akşam Beyktaşta Dıkili

taşta bir karı kocanın ölümü ile 
nl'ticelenen feei bir kaza olmuştur: 

Dikilitaşta 24 numaralı bostan
da oturan bahçıvan İsmailin karısı 
Şehnaz domatesleri sulamak için 

bostandaki kuyu ve havuzdan su a. 
lırken 12 metre derinlikte kuyu
ya diişmüstür. Bunu gören Şeh
nazın -Oğlu Kamil koşa koşa ·ba
basına haber vermiş ve kal'ısını 
çok seven koca kurtarmak için he
men koşmuş ve acele acele kuyu
ya inmeğe çalışmışsa da heyecan-

Likör fabrikası 
iş l eri Bomon
t iye bağland ı 

Likö r istihsalitı
nın t ahdidi tetkik 

ediliyor 
Mecidiye köyündeki likör fab

rikası yeni bir kararla lağvedil • 
m~ ve ıstihsal işleri Bomonti fab. 
rikasına devrolunmuştur. Likör 
fabrikası Müdürü B. Hikmet de 
Tekirdağ şarap fabrikası Müdür
lüğüne tayin olunmu.5tur. Hall'n 
Müdürlük vazifesini Muamelat 
Müdürü ifa etmektediı'. 

Ancak bu kara" fabrikanın is • 
tihsalatına bir müddet şamil olmı. 
yacaktır. 

Her şeyden tasarruf edilmesi 
icabettiği bir zamanda bulundu • 
ğumuzdan likör gibi füzuli bTr içki 
istihsalatınm tahdidi için ele An· 
karada tetkikler yapılmaktadır. 

dan o da içeriye düşmüştür. 
Biraz sonra etraftan yetişenler 

her ikisinin de ölüsünü çıkarllJJ§· 
lardır. Tabibiadli Enver Karan ce
setleri muayene ederek defnine 
izin vermiştir. 

Sıtkı Kaya isminde bir gümrük 
memuru Saınatyadalqi kulübede 
geee yarısına kadar evvelki gece 
nöbet b<:kledikten sonra evine dö
nerken Samatya tramvay istasyo
nu civarında 4 metre derlinliğinde 
bir setten düşmüş \'e derhal öl
müştür. 

Halde bir limo
nun fiatı yirmi
beş kuruşa çıktı 

Mtlralrabe komi•· 
yona l imona narh 

koyacak 
Fiat Mürakabe Komisyonu li

mona narh koymağa karar ver
miştir. Buna sebep sarfiyatın ç(}k
luğu, mevrudatın azlığıdır. 

Evvelki gün sebze ve meyva ha
linde 5 numaralı yazıhanede k.o

(Devamı S hıd S"3'fada) 

Tlrklyenln en 
blylk barata 

Eskişehiı· ovasınııı sulanması i· 
çin Çubuk barajın<ian oo defa bü
yük ve memle-ketlmizin en muaz
zam bir barajı yapılacaktır. Bu
rada yilda yüz yirmi milyon ton 
.ıil1 toplnabilecektır. 

Fadde1ı deıuı.tir 'iti: 

:At.'l!stralya ı!§t"•fdll Men.:ı" 

İngllteren.in harp gayretleri uğ- ' 
rundan yapılan bu para t -berrü
leri, Avustralyanm bizzat kendi 
harp ihtiyaçlarını karşılamak için 
bu ayni parayı sterling olarak İn
giltcreden tekrar istikraz etmcsi-

(:00.'lUD.I 5 inci Sayfada) 

Bir sığınakta 
700 kişi hava
sızlıktan öldü 

Çunking 7 (A.A.)- Geçen ge
ceki hava akınında büyük bir tü
nele sığınan erkek, kadın ve ço
cuk yedi yüz kişi havasızlıktan 
dün sabah ölmüş olarak bulun
muşlardır. 

İnhisar 1 arda 
açıkta kalan 
memurlara 
maaş verilecek 
İnhisarlar Umum Müdüıfoğü • 

nün yeni teşkilat kanununun tat
bilra baslannığ ı nı n kadrolanh 
su-asile : eblig cdllip liıgıvları dola. 
yısile bazı Memurların açıkta kal
dığını yazmıştık. 

Bu sabah aldığımız mütemmim 
mahimata göre, pcyde.rpey tebliğ 
edilen kadrolarla •Reklam• ve 

(D<vanu 5 inci Sayfada) 

BUGÜN : ı-............ -..,,,. 

ı Haftalık 
ıA skeri 
İCMAL 

Askerlik mütehmıı
ıımızın bu çok faya
nı dikkat tetkik ma· 1 

kaleıini bugün 

• 4flnca sahife. 
de o uyunuz. 

Ak denizde ki 

Hadise l e r e 

Bi r B ak ış 

Suriyedeki 
bütün tay
yare üsleri 
Almanların 

elinde 
Almaaıarm Sa- . 
rlyeye gızıı , 

akıDları devam 
edlJormuş 

Bir Macar gemısı 
beş yüz ton b en 

zin getirmiş 
İNGİLİZ KAYNAKLARININ 
VERDİGİ HABERLER 

İngiliz kaynaklaıı.ndan Sur ıyeye 
dair haberler gelmekte de \·am eo
di:yor. Anka ra Rndyo G.U'etC' in;n, 
Londra Radyosuna atfen 'eraıği 
malümat.a ~öre, Almanların nıü-

(Dfo'\·;.unı 5 inci. ~a~·fada) 

Amerika, Ja
ponya ile ademi 
tecavüz pa ktı 
imzalamıyor 

Vaşington 7 (A.A.)- B.B.C. Ha
riciye Nazın Kordcl Hal Amerika 
ile japonya arasında bir ademi t -
cavü.z .ı,>iÜ!lı ımztJanıtıa:;ının, Ame
rikanın eskidenberi takip ettiği 
siyasete mugayir olduğunu söy
lemiştir. Amerikanın U2Bk Şark 
siyaseti kat'iyyen değişmemiştir. 
Ademi tecavüz paktlarına girişme
mek Amerikada on senedenberi 
yerleşmiş bir siyasettir. 

Bütün Afrika 
cephelerinde 
siikiine. t var 

Kahire 7 (A.A.) - •B.B.C.> Or. 
taşarak İngiliz hava karargahının 
tebliği: Cephelerde değişiklik yok
tur. 

GARP ÇÖLÜNDE 

Kahire 7 (A.A.) - ·B.B.c .• 
Röyterin garp çölündeki muha • 
·biri Afrika cephelerinde sükiıne. 
tin hüküm sürdüğünü, yalnız ha. 
va faaliyeti olduğunu bildirmek
tedir. 

<Devamı s inci S&yfada) 

Firari Mısır 
Generali ve 
iki arkadaşı 
tevk if edildi 
Kahıre 7 (A.A.) B.B.C. Geçen 

ayın 16 sında Mısırdan tayyare ile 
kaçmak isterken ve tayyaresi tele 
dokunarak yere dii§ünce, içinden 
çıkarak tegayyüp eden eski Mısır 
Genelkurmay Başkanı Azizülmısri 
ve iki arkadaşı tevkif edilmişler
dir. 
MaIUnıdur ki, Mısır hükfuneti 

(De, ....... 5 inci Sa:rfada) 

NOTLAR : 

oozı doydu 
Bizıın mahut ar~ada.şla fırının ö

j Yava.ş ymıaş Almanlarla doldıığu bi !dirilen S111-iye ~ir!erindnı · Şam 

( HARP VAZİYETİ ) 
Deniz hakimiyetinden bahseden 
Birleşik Amerika Atlantik Muha
rebesine henüz girmemi ştir 
(Yazan: EM EKLi llUBllAY S UBAY) 

1' TLı\NTİKTE KAFİLE SiS-
TEMi: 

Birle~ik Amerika sahilleri açık
larında İngiliz gemilerinın battı
ğır ga cetelerde sık sık okuyoruz 

Yarım kilodan 
aşağı rakı 

satılmıyacak 

Rakıların dereceleri 
de 40 a indiriliyor 
Büyi.ık Milkt :\leclısirıdc bıit~e 

müıakcreleri yapı l .. ken i~kilercfo 
alkol dcrecclerinm indırilroesi ıs· 
tenmı~ti. 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Ve
krueti umumi halk sıhhatinin vi
kayesi için bu h"SU"ta İnhisarlar 
Vekiıltlinıı mfı~ c at ctn · ti Her 
iki Vekalet mü9terekE'n bu mev
zuda çalışmaktadırlar. Yakında 
rakıların derece seviyeleri kırka 
indirilecek ve en a~ağı y arrm ki
loluk şişeler<ie satılacaktır. Fiat
lerde bir değişiklık olmıyacaktır. 

Maliye Vekili geldi 

Bunu yapan şüphesıı Atlantık 

muharebesme devam eden Alman 
denizaltılarıdır. Birlı>sik A '11erika 
İngiltereye yardım i~İn her feda-

lDel<amı 5 lnel ~~:fada.} 

Sıcak yerler de 
erkeklerin kı
sa p a ntalon 

• • 
gıymesı muva-
fık görülüyor 

Erkek çocaklarm 
. luyaletlerı de tet-

kik edlllyor 
iki n.... a-:.u.ı..ı.-, MSll 

İlııtıoıaı ve Tatl&ITllf C-i)•li !anim· 
dan erk&lel'ln yn ~ -
kollu "Ve •-tık. 70Lkalı &'imıleklıerle cea
...ıen lçln t<:t.ıdklor yapolcbimı y
mışlık. Öittndii~ I'-, oa.k hl>· 
valarda. bom • ..,eklffe bir r&h.a.llık 
verecek ve hem de ZM:DıU111 tttkali
cleliil içinde bir la/ıarnıfa yol -'< 
olan bu ıe.ebb""ım d:ıılıa ırenlşl

,,...; için de ~- -Dmlıt*'· 
Buna ı-öre, muıanen btr rata bdıll' 
kü<:ül< cıtıdr. !'<)O~-~~ 

(Devamı 5 lnel ~ 

Maliye Vekili Fuat Ağralı bu 
sabah Ankaradan şehrimize gelm~ 
ve trenden indikten sonra istirahat 
etmek üzere Erenköyündeki evine 
gitmiştir. 

--o-----
Yeni tip ekmek 

Irak ordusunun daha beyaz 
zayiatı tesbit renkte olacak 

ediliyor 
Bağdat 7 (A.A.)- Irak ordusu

. nun nyiatını tesbit için bir kıo
mite teşkil edilmiştir. 

31 mayısta Bağdatta flk&n kar
gaşalıklar hakkında tahkikatta 
bulunmak için de başka bir komite 
teşkil olunmuştur. 

KISACA 

Demokraıya, ba, 
demek dellldlr 

A. ŞEK.iP 

Hes hfıdis""i bir sulh teşeb
büsü müdür?. ~rikan sefiri 
Vinant sulh için mi Vaşingto
na gitmiştir?. Fakat, son gün
lerde, mütemadiyen bir sulh 
likırdw ortalıkta dönüp dola
şıyor. 

Birl"§ik Amerikadan şiddetle 
ve sür'atle yardmı bekliyen İn· 
gfüerenin, Atlas Okyanusunun 
öteki kıyısından aldığı cevap, 
daha z.iyade bir takım amele 
grevi haberleridir. Yüzlerce, 
binlerce Amerikan i~çisi, Yf!Y• 
ıniyelerinin arttırılması baha• 
nesile gJ'e'Y yapıyorlar. 

Bu, bir sabotaj mıdır?. Ame-

Yeniçeşniyann 
çıkıyor 

Toprak Mahsulleri Oıisi bugün
den itibaren fırınlara yüzde yirmi 
çavdar ve yüzde otuz arpa ile ka
rışık yeni tip unun tevziine ba la-

IDevamı 5 inci Sayfado.) 

rikan sana~iinden en fazl.ı ran
dıman beklendiği bir zannında, 
bu grev hiidiseleriniıı mana ,.e 
~ümulü nedir?. 

Unutmamak lazımdır ki, A· 
merikada işçi, dünyaınu en 
müreffeh amelesidir. Koaforlu 
bir apartınıanda oturur, me'.'llai 
saati ga~ et azdır. Aldığı )'ev mi· 
ye çok dolgundur. İstatistikler 
~unu gösteri.yor: Anıerikacla 

her iiç işçiden biri. inin mulla-
. ka bir lıususi otomobili \'ardır. 

Anlaşilıyor ki, Amerika, de
mokrasyanın aşırı bulun~ıı~, 

şımarık bir cemiyet olmuştur. 
Arlık, orada, demokrasya, öyle 
bir manzara arzetmektedir ki, 
bu, daha ziyade, bir disiplinsiz
lik rejimidir. 

Ruzvelt, elçi Vinantm ııötür· 
düğü mahrem ve mühim mek
tuba ne cev?p verecek?. 

Bıı. hakikaten dikkate J;"ı:nk 

bir noktadır. 
nünden geçerken vitrinin sıra aıra ek- 1-- ------------------------
mekle dolu ve kapı önünün boş ol
duğunu ıördük. 

- Nerede bu sttbah o ikı üç gtindQı• 
fınnlann önünde nöbet tutanlar'? • 

Dedim. Gulerelt 
- Go:ıleti doydu!.. 
Cev:..bmı verdi. llaki.katen, mideden 

önce gözun doyrnasmda im.il keramet! 

• • 

eye 
e S d 



AOİSELER 
KARŞISINDA 

SON TELGRAF 

~PANTALON 

MODASI 

Tasarruf Ye iktıaat zama. 
nındayız. Heqeydea tuarruf 
ıııtmek li.zım. .l.lmaat Cemiye
tinia bir dütün ıjpe sön, 
bilhaı .. iklimi uc:ak olaa c.. 
DUp Yİliyetlerimizde, fazla 
kumat ittihlikinia öniiDe S09" 
mek üzere. erkekleri lwa 
pantalon ciyıaiye tq'rik eder 
mahiyette pro~da Jal>ı
lacakmıt! 

Hatti, bu taaanur, lstan
bukla dahi tatbik edilebilir: 
Yazın, bir çok sayfiye yerle
rinde, kadınlar, kızlar ıort 
dedikleri kısa pantalonlarla 
dolll§ıyorlar. Onlar öyle ıez
di.kten aonra, biz, neden kıaa 
pantalonla ıezmiyelim?, 

GARIPBIR 

DAVA MEVZUlJ 

Amerikan ıueteleri bir 
ıarip hadiseden bahsediyor
lar: Nevyorkla bihnem hanci 
tehir arasında iıliyen trenler· 
de,_ kalabalık yüzıinden ayak
ta seyahat etmek mecburiye
tinde klan bir yolcu, ıimen
difer idaresi aleyhine bir taz
lll.İııat davuı aÇDU!lır, 

Muhakeme netic:eainde, 
ıimendifer idareıi, 45 dolar 
zarar ve ziyan ödemiye mah
kfım edilmiıtir. 

Aınerikahlar rahatlarına 
Clii§kün adamlardır. Bu ıaya• 
nı dikkat dava mevzuunu o
kudu!ttan ıonra, habrıma bi
zim İatanbul tramvayları •el
di .• 

FRANSADAKl -
KADNILAR 

Franaada açlık, ıetalet, 
darlık o hadde varmıı lıı:i, 
Franaız kadınları, kocalarına 
ıöyle diyorlarrnıt: 

c- Buıünkü aylıklarla ce
çinmiye imki.n yoktur.» 

Fakat, biz, Franaadaki ka
dınların bu ıözlerini, oradaki 
mii§küli.tın bir dehli olarak 
kabul edenlerden değiliz. 
Çünkü, dünyanın bütün ka
dınları kocalarına dc.iırıa 
ayni cimleyi aevlerler. 
iÇKi iÇEN 

HA'Y1'.4NLAA., 

Bir gazete, bir ilimin 'bazı 
aıı.rip tetkiklerini neşı e ıvor. 
İckiain aleyhinde bulunuldu
ğ~ ıu ıırada, meydana çıkan 
hakikatlere bakınız: 

Meğer, dünyada içki içen 
yalnız inaanlar değilmi9 •• Bir 
çok hayvanlar da varmıt ki, 

,bizden çok ayyaf imiıler •• 
Meaeli., maymunlar, köpek
ler, atlar ıaraba bayılır, kedi
ler, ayılar iıpirtolu içkileri 
50k severlemıit 1 

Maymunlara aklımız eri
yor. Onlar, insan lan taklit e
der. Fakat, öteki hayvanl.ua 
•e oluyor?. 

AHMET RAUF 

Edebi Roman: 83 

KOL 
tv'ıüelhfi: 

- Hayır .. S'z" beni takip et • 
ınenizl emredeceğım. 

- Tu ,af şeyi 
_ Uz~n etme de buraya gel. 1 

- Ve umumun hayreti arasında 
bir eli ile komiseri öteki elile jan.. 
darına çavuşunu çekerek istıra -
bat salonuna girdi: ' 

- Buradaki telefon Bursa ile 
konuşur mu? 

- Biz oradan geldik. 
- O halde Bur.::ı Emniyet Mü-

dürüne telefon edınız. Beynelmi •• 
le! kokaın kaçakçılarından par -
maksız J ~ron ıle arkadaşlarını 
tevkll et Ik de) i z. Bakalım ne 
ce~-ap a caksınız. 

- Fakat bLI n ile sabit" 
- Efcmlı , siz ne söyluyorsam 

ocu pmız. Jerom'un dayaktan 
bay ın o duj!unu ve arka~·ar= 

inkılap 
• A • 

mımarısı 

Memleketimizdeki 
• • • • 
mşaal ıçın yenı 

bir stil aranıyor 
Bazı ııliikadarlar memleketi • 

mizdeki in?at için bir cinlalip 
mimarisi• ihdas edilmesi. içın tet
kikler yapmaktadırlar. Buıılv, 

bugün Avrupadan taklid edilen 
tarzı mimariyi memleketimiz için 
uygun görmemektedirler. Mem -
leketimiz için eski Türk mimari. 
sinin canlandırılması da ı;iç görül. 
düğünden yeni bir mimari tarzı 
bulunması istenilmektedir. 

K'OÇfJK BABEBl.EB 

ViLAYET 11• BELEDiYE: 
+ Beden Terbiyesi Bölge Başkanlı· 

ğı Çukurbostand:ıki •por sahası::ıın is

timl!ldne karar vermiştir, J.lütehıu

ııs, imar p!Anında bura:;ını yeşil saha 
olaralı:. tay .n etmıştlr. ~er burıın a
ğaçlandınlarak her iki vaziyetJ telif 
edec<k bir ıckle sokulabilirse istimla· 
kine Tt:ı.ı..&sa:ıde edilecek.Ur. 

+ Vali ve Bc'c-dıye Reist B. Lütfi 
Ku""Clarm Pazartesi gunti Ankaradan 
~elır1mlze dunıncaı beıdmmektcdir. 

+ Kmalıada<U Rmtun cadd""i 
7enlden lnp olunacııltlll', İnşaat ayın 
23 unde 4500 liraya ihale edilecektir, 

+ Vililyele ve Tıcaret M.udurlüğü
ne Ticaret VeUletil>den verilen bir 

emirle IJOlftalin ve tel aalışlan yeni bir 

emre bdar durdurulmuştur. 
+ Fatih devrinden kalan Sillıyan 

mektebi buıası tamir ettinlerrı:k btr 
arl<eoloıık mUze haline getirilecektir. 

TiCARET 11e SANAYi: 
+ ihracattaki durıunluk devnm et

mektedir. Dlln muhleli! memleket
lere 150 bini lralık satış yapılm!,'itır. 

Bu meyanda Almanynya tütUn, Fin
lanoı.yo.ya tul.ün, Macarl.t..na deri, i
talyaya balık utılm~tır. 

+ Sıhhiye Veiı:Aleti tarafından, gön· 
derilmiş olıuı bir tamunde, doktorla
nn hastalara daha .ziyade yerli ili\'-'"" 
1.ar vermeler! ve reçeteleri buna göre 
fert.ip etmleri bu.usunun bilchrilmesl 
jstenılrncl<tedir. Bllha.ssa resmi lıasta
nelerde lmkAn n.t!'beünde yerli i1Açlar 
istimal edilecektir. 

+ Gelen rna' 'm>a\a göre, lskende
run l..1mnmna m..ıhınt mık.tarda mani

fatura eşya ı çıJ<a'11ınışlır. Bunlann 
buyOJı; bır kısmının lstanbula aclmczl 
beklmmekı.,da. * Altnan f;rmalarfyle aramwl~ ya
pılan husus takas protokoUannın tat
bikat:ru.. dun.den ıtiliaren g:eçilmı,tir. 

Ha.mbu.rgda Remsme firm~ilc yapıl
mış olan auıasma mucıbincc, bu fır
maya azami 10 milyon lırah.k tütün 
gönderilecek ve mutabilide malç.ine, 
elektrik mulzem i, boru, dıem.ır ve 
maden -.:ra. hastane levazmatt ıtir•· 
lecekllr. 

+ Bır Alnlan flnruısının bize vere
CleG• S,5 milyon liralık kağıt ve ka oto
na mukal"I i!ınıç maddclcnmiulen 
kitre, tıitik ve saire veniccektır. 

MUTEFERRIK: 
+ Basın Bırl ğl Konı:;resı bugün sa

nt 13/'0 da top acak.ar. Kongrede a:a. 

zc orin mesleki ıh\iyaçlan da ı -
""Üşlılcce-ktir. 

+ Diln Zekeriya l.::mınde bır §o" r 
bir dar..ısında h!uun ıa-a.Iın vck~eLi 

ni deruhte ~en İsınt11l llakkı adında 
bir a vuka+ı Tapu Daireau.cie bulmuş 
ve dövmek ı.ıem...., d yakalaruırak 

Cürmüme;hut Mabı.emesJne verilnıiş
tir. 
+ i lko:wı çocukl•n için açılacak 

Çocuk kamplarına ,Şlll'Rk edeceklerln 
sayısı her gün fulafo "ak1.ador. Geç 

k.a.1ar..a.k" nn da mllra.euaUaruu kabul 
ede!" ::nek ve k :np tq!ı:UAhm ona gö
re tanzlm etont.i< içtn kampların açııı. 
t.ırfr• 30 HazirL'la ~hlr cdilmiJUr. 

iz mettin NAZiF 
yaralı olduklanm söyleyiniz. Ba
ka! er Emn,yet Dırektürü size dö
ğen ve yaralıyan adam bak.kında 
ne diyece1'. .. 

Bu salonda da bir telefon vardı. 
Komıscr derhal Burs~ı aradı. Bir 
ka dakika sonra F.mniyet Direk
törü teln öbı.r ucundan şu emir. 
lerı veriyordu: 

- O arkadaşa tarafımdan se • 
lam söylevinlz. Bursaya indığ. za
man b·r gece bende misafir o:.mıı. 
sını rıca ettitimi bıldttiniz, Herif.. 
lerın yarala.."l ara olsa da arabaya 
bind ·p buraya getiriniz. Eğer o
telde başka arkada 'an varsa on
ları da ıe~ ıf edınız. 

- Emredersiniz efendim. 
Kom r muavin. şaskın bir ta. 

vırla teleüınu kapadıktan sonra 
hazırol vaziyetine aiıip Naciyi 

1 Günün mesl!Lesi: 

Son vaziyetler kar
şısında T8rklye 

Yeni inşaatta kat-
11ar tahdit edilecek 

Kötü ve korkunç bir propagan
da !anası içiıaıle lıuıİaltılmak is
teHiiiıniıı aalatıhyer. Hııldkati, 

gırtlağııauzm lıütün kuYVetile hay
kırarak sörfeme!iyiz. Kime ru
lasaaıı: şöyle bir ıı:arip aütaI .. 
dinliyonunııı:: 

c-- işler yelunıla imiş.. Artık 
harbe cirmi;recek imişiz.. Herşey 
temin edilmi§.• 

Bu yalandır. Yer;rüzün•e hiç
bir kuvvet, bize bu temiaatı ve
remez. Vatandstlara anlatmak lA· 
:nmdır ki, bugün, asla, kendimizi 
emniyet içinde ıı:örmüyor ve his
setmiyoruz. Türkiye, bir gün te
cavüze uğrıyabilir. l\Iukaddes va· 
tan topraklarmı silaha sarılarak 
müdafaa etmek mecburiyetinde 
kalabiliriz. Yeni bir istiklal harbi 
yapmak, bu neı;le dü,en bir borç ı 
haline ıı:elebilir. 

Ankara, ihtimallerin en kötü
sünü dahi düşünerek, milli mü
dafaa hazırlıklannı, her gün artan 
bir hula tamamlıyor. 

Nereden gelirse gelsin, her nevi 
dostluk teminatını ihtiyatla kar
şılıyoruz. Biz, 'herkL'Se kar}ı dos
tuz. Hiç kimseden birşey istemiyo
ruz. İslediğimiz tek şey, istiklali
mize hürmet edilmesidir. Türk 
yurdunun i.stikl~ıne karşı hürmet 
hissinden başka bir duygu J,e,,le
miyeu herkesle döğüşürüz. 

RESAT FEYZi 

Musikişinaslar 
karsa ı temmuzda 

açılacak 
Musik, San'atkiırları Cemiyeti, 

san'atkiirlar için 1 temmuz:ıa 
Eminönü Halkevinde bir kurs :ı.. 

çacaktır. Bu kursa piyasada ça -
lı§mak istiycn bütun san'atkarla,· 
devam ed~kler ve kurs sonunda 
bir komisyon tarafından yapı -
lacak imtihanda muvaffak olur -
!arsa ehliyetname alacaklardır. 
Kurs üç ay sürecektir. 

Ehliyetnamesiz san'at~arlara 

çalışmak ınüsa:ıdesi verilmiye • 
cektir. Kursa devam etmeden de 
imt:hana girilebilecektir. 

---o-

Esna! muayeneleri
ne mtıracaat az ı 
Esnafların senelik muayene cüz. 

danlannın tebdiline ay başında 
başlanmıştır. Fakat şimdiye kadar 
görülmemiş derecede az müra -
caat olmaktadır. Ay sonuna kadar 
müracaat ederek cüzdanını yenı
lemıyenlerden ceza alınacak v" 
bı:n'ann esnaflık yapmasına mü
saade olunrnıyacaktır. 

ısıra gelen 
lthalAt eşyamız 

Ticaret Ofisi tarafından muh. 
telif memleketlere ısmarlanmış o. 
lan müh1m miktarda ithalat eşya 
sınm Mı,ıra geldiğı öğrenilmiştir 

Bunların memlekete nakli için 
tedbirler alınmaktadır. Bu mal
lar arasında, iplik, deri, kimyevi 
ecza, otomobil li!tiği, mensucat 
elektrık malzemesi, çay ve kaiıv 
vardır. 

selamladı: 
- Emrinizdeyım efendim. Di -

rektörün sözlerini işitti&iniz için 
tekrarlamaga lüzum görmüyo • 
rum. Bu üç adamdan başka tevkif 
edilecek kimse var mı? 

- Hayu .•• Yahut, şimdililt ha
yır. 

Jandarma çavuşu da komise~i 
taklit etmlştı. Naci onun da sela. 
mına bir baş hareketi ile muka • 
bele ett.J<ten sonra odadan çıktı. 

Dışarıdakiler neiıcevi heyecan
la bekliyorlardı. Rezzarun koluna 
geçti ve: 

- Haydi görümce hanım ... 
- dedi • sen de gel Seniha ... Ga. 
libe yavı:um, niye dalgın duru -
vorsun öyle? Yo!<sa karnınız doy
du mu? Bense hilA hır manda ka. 
d~· arım. 

Kadınlar itiraz etmediler. Yal. 
nız masaya oturduklan zaman Ga. 
Hbe ıle Seniha garsonun gezcLr
~ı nsto tabağına e! uzatma • 
d,lar. 

Sen'hıı: 
- İşti.ham kapandı • diye mı • 

Haliç sahilinde yapılacak 
binalar kaçar katlı olacak? 
Şehircilik mütehassısı M. Prost 

şehrin muhtelif semtlerinin tafsi. 
latlı planlarını hazırlamaktadır. 
Prost Süleymaniye ve civarı, Rüs
tempaşa ve civarı, Şişhane ile 
Taksim myedanının imar plan -
larını Belediye Lnar Müdürlüğüne 
vermiştir. 

Bu planlara göre, Süleymaniye 
camimin uzaktan bütün haşmetile 
görülmesi temin edilecek ve Haliç 
sırtlarında bulunan binalarla, bun
dan sonra yapılacak binaların yük. 
sekliği muayyen m.;bette olacak
tır. Haliç sahiller nde ve Eminönü 
meydanı c varında beş katlı bina 
yapılmasına müsaade edi'ecektir. 
Tah takale ile Mısır çarşısının Sil-

leymaniye cihetindeki binalar dört 
kattan fazla olmıyacaktır. Camie 
yakın binalar iki ve üç katlı ola. 
rak yapılacaktır, Rüstempaşa ve 
civannın tafsilatlı pJAnlan Sil • 
leymaniye imar planına göre ha
zırlanacaktır. 

Yeni inşaatta, bina katlarının 

tahdidi ileride tekmil semtlere de 
tatbik olunacaktır, 
Şqhane ile Taksim meydanı a

rasındaki sahanın planı üzerinde 
ciddiyetle dıırulmaktadır. Beyoğ

lunun tafsilah planının hususiyeti, 
burada birisi Azapkapıdan Tozko.. 
parana. dığeri Tophaneden Tak
sıme. cıkan ikı viyadük.ün yapıl • 
masındadır. 

-~------.. ~------~ 
Siper kontrolü 

Her evde kontrollere 
başlanılıyor 

Dün Vilayet tarafından bütün 
kaymakamlıklara bir tamim ya. 
pılmış, mıntnkalarındaki evlerin 
kontrol edilerek her evde siper 
kazılıp kazılmadığının tıesbit edil
mesi bildirilmiştir. İlk defasında 
siper kazılması için muayyen bir 
mühlet verilecek ve bu müddet 
içinde yine ihmal ı,:österenler hak
kında kanuni takibata girişile • 
cektir. 

Bir mabtektr daha 
Adliyeye verildi 

Flat Münıkabe Teşki!iltı, Tah
mla sokağında Ali isminde birinin 9 
liraya kalay satarak iht·k~r yaptığını 
!e«bit etmiştir. Suçlıı Adtıyeye teslim 
edilmiştir. 

Tarihi Eserler 

Bunlar kül halinde tek 
daireye bağlanıyor 
Alakadarlar tara[ından yapılan 

tetkkilerde eski kıymetli tarihi 
eserlerimize bakılmamasının sebe
bi, bunların ayrı ayrı dairele=e 
ait olmasında görülmüştür. Cami 
binası Evkafa aıt olduğu halde, 
çeşmesi Sular İdaresine, mezar , 
lığı Belediye Mezarlık Müdürlü. 
ğüne kütüphanesi başka bir da • 
ireye bağlıdır. Çeşmesinde su ak
madığı ıçin Sular İdaresi, mezar
lığına ölü gömüldüğü için Mezar. 
!ık müdürlüğü bu yerlere bak • 
mamaktadırlar. Tarihi eserlerin 
bir kül halinde bir daireye bağ -
!anması ve bunlardan varidat bek
lenmemesi içtn teşebbüsler yapı.. 
lacaktır. 

r 
--\..ADLJYEı ve POLIS~J

Bir iplik satıcısı ile bir kasap 
ihtikar suçile tevkif edildiler 
llr manifatura mağazası da ayni cftr m-

den 7 gln mtl~etıe kapatılacak 
Dün Asliye İkinci Ceza mahke

mesinde ihtikar davalarına bakıl· 
mıya devam edilmiştir. 

Senar iplik kuka satıcılığı ya· 
pan Agop ısıninde bir İijportacının 
suçu ehemmiyetli göriılerek tevkif 
edilmiştir. 
Beyoğlunda Miliyadis ad.nda bir 

kasap da 70 kuruşa satılacak kı
vırcık etini 80 kuruşa sattığından 
adliyeye verilmiş ve ihtikar suçun
dan tevkif olunmuştur. 

Bundan bir müddet evvel Fiyat 
Mürakabe Bürosu kontrolörleri 
Sultanhamamında Bursa Pazarına 
Jirmişler ve eşyaların üzerindeki 
(;yat etiketlerini tetkik edince bun-
1ardan bazılarının Fiyat Mürakabe 
Komi;')'onunun kar haddinden faz. 
:a oldukları görülmüştür. 

Bursa Pazarı sahibi Hüsnü ihti
kar suçile mahkemeye verilmiş ve 

dün Asliye İkinci Cezada muha
ken;esi netıcelenmiştir. 

Mahkeme, Hüsnünün suçunu sa· 
bit gördüğünden ve kar haddinin 
fa.:la lı:r kir temin etmediğini na
zarı it.bara alarak Bursa Pazar 
sahibıni 25 lira ağır para cezasına 
ve dükkilnmın yedı gün seddedil
mesıne mahkılm etmiştir, 

-----<>-

Oliı pamuk mlba
ıyaasına b zırlamyor 

Ticaret Ofisi yeni sene pamuk 
mevsiminde müstahsilden mühim 
miktarda mübayaatta bulunacak.. 
tır. Ticaret Vekaleti pamuk ihra -
catını Ofis kanalile yapacaktır. 

Ofis, bu suretle bazı memleket -
!erden pamuk mukabilinde lü • 
zumlu eşya getirtecektir. 

rıldandı - beyimin dostlarından... Uzakıan 
Galibe, endişe içinde idi. Sordu: akraba da oluruz. 
- Acaba ne yaparlar bunlara? Bukadar mukadd('meye lüzum 
- Belli olmaz ... - dedi Naci - görüşünden delikanlının ismını 

her halde asmazlar. hatırlıyamadığını hisseden Rez -
Görümce hanım, onların ma • ~an görümcesinin imdadına ye. 

sasına gelmemi~ti. tişti: 

Nacı ayağa kalktı: - Naci Galip. ~n Rezzan ... 
- Buraya gelmez misiniz hanı- Rahat bir nefes alan görümce 

mefendi? hanım, bu serer de güzel kadının 
Bu dikkat olgun kadının guru. adını beceremedi 

runu okşamıştı. Ağzı kulaklarına _ Adanalı arkadaşımız ... Dün 
vararak; gece az kalsın kocası ile kurtlara 

- Sahi ... - dedi • niye yanınıza yem olacaktı. 
gitmiyorum. Şimdi, şimdi... Seniha, .isteksiz bir tavırla: 

Delikanlı, bo.ş iskemlek!rden bi- _ Bayan Makbule .••• dedi • 
rini çekti. Naci güzel kadının elini öptü. 

Bu 'Irada son derece güzel bir Bu, güzel olduğu kadar şık bir ka-
kumral kadın kapıda belirmışti, dındı da .. Üzerine kırmızı ve mavi 
Görumce haııı~. davet edildi~i ç zgilerle büyük k.ıreler işlenmiş 
masaya gclırkcn davet eden ada. koyu kahve renkli bir golf pan. 
mın gt'z er•ni bu kadına diktiğini toıonu ve gri podösuetten bir 
farkedince: Tirolyen yeleği gıymıştı. Omuzu-

- Şekerım ... . dedi - gel; s ni na bır kaşkol atmıştı. 
yeni arkad '9.l'la tanıştırayım. - Salon bom~ .•• - dedi • bu. 

Ve onu kolundan çekerek Na- ı gün bır eğlencemiz olmıyacak 
ci'ye yaklaştırdı ı j mıydı? 

- Y eng ınJıı kavalyesi. Ağa • Görümce han.un güldü: 

Yeni arazi 
tevziatı 
Tevziat için şehrimize 
Maliye Vekaletin.ten 

bir hey'ct geldi 
Topraksız koy lüye arazi vermek 

üzere vilayetimize de Maliye Ve. 
kfiletinden bir heyet gelmiş ve 
çalışmağa başlamıştır. Heyet ilk 
olarak milli emlake ait bütün ara
ziyi teshil edecek ve soma fen 
memurları vasıtasile bu arazinin 
nresahası ölçülerek krokileri ha· 
zırlanacaktır. Bundan sonra top. 
raksız köylüye uzun vadeli tak • 
sitlerle bu araziden tevzie başla· 
nacaktır. 

Üsküdarda bir kadını 
soymak istiyenler 

Bundan bir müddet evvel tl'skü
darda H ulüsi ile Mehmet, Selimi
yede bakkallık yapan Zebranın 

geceleri paralar;nı üzerine alarak 
döndüğünü öi;'I'enmİijler ve kadın 
bir gece dükkanı kapayıp giderken 
karanlıkta üzerine çullanmışlar ve 
paralarını alıp kaçmışlardır. 

Birinci Ağırcczada devam et
mekte olan dava sona g lmi<tir. 
Dün mütalcas:nı söyliyen müddei 
umumi muavini Feridun Bagana 
suçun sabit olduğunu, her ikisinin 
de Türk Ceza Kanununun 497 ncı 
maddes'ne uyularak cezalandınl· 
malannı istcmiştır. Muhakeme ka
rar verilmek üzere talik edilmiştir. _.,,_ 
Mısır çarşısında 

kalacak esna! 
Mısır çarş1.>.1nın tanziminden 

sonra burada kalacak esnaf mil<.. 
tarı teshil olunmuştur: 
• Mısırçarşısının Sultanhamam 

cihetindeki kapısından girilince 
manav dükkanlarile kar'iılaşıla • 
caktır. Bw·ada karşılıklı ~-ekız ma. 
nav dükkanı bulunacaktır. 

Daha içeride karşılıklı 4 sebze 
dükkanı yer alacaktır. 16 balıkçı 
dükkanı ile 8 tavuJ:<çu, 12 kasap 
dükkanında soğuk hava tesisatı 
bulunacak, dükkanlar karşılıklı 
dirilecektir. Yağcı ve peynlrcilere 
on, bak;callara yirmi dört dükkan 
ayrılacaktır. Mısırçar~ısının Mah- 1 
mutıı~ cibe !ndeki kapısında üç ı 
serbest dükkan bırakılmıştır Bun. 
!arın l,angi esnafa verileceği bila
hare tesbit edilecektir. Dükkanlar 
müzavede ile kiralanacaktır. Her 
sene dükkan mükaveleleri tazele • 
necektir, 

430 ton Göztaşı 
geliyor 

Ziraat Ve kale' i lnrafından L'I • 

marlanan 430 ton gôztaşı nırmle. 
ketimize gelmiştir. Bunların der
hal muhteliC ziraat mıııtakalanna 
gönderilmesi ve buralardaki köy
lülere tevzii için tedbirler a,ın • 
mıştır. Bir miktar da vilayetımiz 
hesabına ayrılmıştır. 

ikmal kursları 
Orta ve Liselerde ıkmale kalmış ı 

talebelerle hariçten Orta ve Li
se imtihanı verecek yurttaşlara 

mahsus olmak üzere Be~iktaş 
Ha).kevinde matematik kursu açı
lacaktır. Devam etmelt istiyenler 
bir hafta zarfında Evin ıdare me. 
murluğuna müracaatla isimlerini 
kaydettıreoıleceklerdir. Diğer Hal. 
kevlerinde de peyderpey bu kurs· 
!ar açılacaktır. 

- Olacaktı amma ... Otele olan.. 
lar oldu da. Amma tabii yeni ev. 
liler kcndı alemler:nde ... Kalp -
lerinizin gil!l"bür.ülerini d·nle - ' 
mekten vaktiniz mi kalıyor ki ta
banca seslerini işitebilesiniz. .. 

- Sahi... O tabancalar ne idi? 
Biz n.4an atılıyor sandık. 

- Beyefendi, nişan atıyorlardı 
amma ... Canlı hedeflere ... 
Kadının yüzünde bir hayret be. 

lirdi, Fakat birşey soramadı. Çün
kü dışarıdan bir erkek sesi işi

tilm~ti: 

- Makbule! Makbule! 
- Buradayım Cemil! 
- Koş! Koş! 

Güzel kadın kalçalannı çalkaya 
çalkaya ·kapıdan çıkınca, Seniha, 
Naciyi kolundan çekti· 

- Çok sevışiyorlar .. 
- Yaa ... Mer:'nun old;:;m. 
- Pek memnun olduğunuza ı. 

narunak doğru olmı) acak sanırım. 

- Ne;-e? 
(~Var) 

Brlyan•daa Darıaıa• 
Yuan: AL1 KEMAL SUN~ Q 
Aristid Briyanın yirmi seııt 

vel Fransanın harici siyasetıııl 
dare ettiği günleri arıauık 
geldi 

Avrupad.ak.i mağ!Up Fraıııı&;; 
di artılı: eski günleri hatırlı1 
dert yanmaktadır. Bu Frans< 
başında bulunanların ise geçti' 
neye .kadar müttefik olan lnf 
reyi töhmet altında bulund 
içiı:ı ne sözler açt.:klan her 
ile işitiliyor. Fransa geçen ~J 
ten sonra galip geldiği halde 
tün umduklannı bulamamı~· 
mamış. Çünkü İngiltere hUJlş 
n.i olmuş. O lngıltere ltı hcıı: 
tefiki Fransayı, hem de o zaıııl 
mağlup Almanyayı istediği 
istismar etmı.ş_ ve saıre. 

Bugün hep eski dcfterkn ~ 
tırmnkla yeni yer. menfaatle 
de edilmek ıstcniyor Burun 
de uzun bır l:'azı. dostlarh b 
te geçirılmiş müşkul zaırıaıc 

hatırası, kuvvetli bır mutıcfı> 
beraber bulunmanın 

verdı.ğı iftifur mevkü; 
franga ett.gı yarıl mlar v 
kimbilir buna benzer türlu 
karlar hep unutulmuş. şınıe; 
nız ışitilen şu oluyor 

- O zaman Fransa daha 
almıyacaklL Fakat İngılte 
mani oldu .. g:bi 

Bu arada bir de Kilikya 
tazelenmiş oluyor. ·Kili 
biri batırlardad.r ki 918 
mütarekesile Osmanlı Lnpa 
luğunun en mühim yerlerını 
altına almak istıyenlerin k~ 
dıkları geniş manalı ııOzlcrd 
olmuştu. Fransızlar Adan:ı ~ 
valisini ellerinde tutmak eıı:t 
de idiler. Onun içın böyle 
manalı coğrafya tabırlerlni 
!anarak ellerindeki haritalar 
rinde işgal sahasını alabi ıd1 

büyütmek istiyorlardı. 
Şimdi ise galiplerle kon ~ 

bugünkü Fransaya bir mev 
minine uğraştığı, fakat buntıl' 
de dünkü dost ve müttdikill 
hinde bulunmağı bir mu 
yet çaresi gördüğü anlaşılan 
ral Darlan bu bahiste kaş ya 
derken göz ç karmış oldu. 
KiLkya sahası Fransanın 
yacaktı. Nitekim olamadı 1'~' 
Milli M:sakın dahihndeki hıııi 
temin etmişler, bunun için ~ 
mukavemet ve mücadetcdell t 
kalmamışlardır. Bunu 921 de/. 
sanın meşhur devlet adamı 
tid Briyan çabuk anlamış, 
da sağ cenah fırkalarının 
mentoda her gün çıkardıklal'• 
rültülere ,.,. ~ı-cn fıknnde 

ederek aşağı yı:.karı şöyle d 
- Efendiler, Kilıkyadan ç' 

cel'{?z. Bize fa) dası ol~ıysıı 
imalı devam ettinniy~iz 
!erle esk. dostluğumuzu yet> 
tesis edeceğ •. 

O zaman Fransanın har c 
set.;ıi idare etmekte c n B 
karşı yap lan hücu lar hail 
ıle oluyordu?. Bugi.inkiı Fr 
da i<te o ruhu Amiral D ıar 

sil etmektedir. 
Geçen harpten sonra 

kiye ile anlaşmak yolunda 
harekette sağ cenah a) anı, rfl' 
sanı, matbuatı Briyanı oıgaf' 
mişlerdir: 

- Alacaklarımız ne ol~ 
Lntiyazlarımıı: ne Qlacak'· 
teplcrimiz ne olacnk?. Katot)!· 
lısesinin hukuku ne oıacıılı 

Fakat onlar ne derse desırı 
Misakın hududu dahilinde Jı 
müstakil bir Türkiye vücııclr 

" miştir. Artık ne Kilikynnırı, 
M.ııt Misakın dahilinde bııŞ~ 
yerın herhangi bir suretle ijg 
tında kalmasına imkan göt11 
yordu. Briyan iktidaT mcV ef
çekildikten sonra yerine ı;el şf> 
ankare de ister iste"':-z bil 
ma yoluna devamdan b~ 
görememiştir. ~ 

Acaba durup dururken şlıT' 
den eski me.;eleler tazele111 

1 
eski dertler ortaya konııY"' 
günlerin acı acı hatıraları ' 

Fransadaki o hep alma1' 1 

ruh şimdi kendine ne ka •d 
nu muhafaza kaygısına dtı 
Lakın hep başkalarının Y1 
yurtlarını neden z pted.., 

1 de tutamadığcra cı acı tel. 
etmekten vazgeçmen"n a! 
manı gelm.iştir: Bu zaırı<ıl' 
kendi kendisile l"ilrsk bt" 
istikbali dü ünerek lıt'd ' 
y pı!~ası !az ~k y P ' 
l.ın neler varsa onları ın 
etmek zamanıdır 



tvkalade za
nlar ye itiyatlar 

: Patla bu scfer.ıu harp b;ışlı· 
erı bırınc1 derecedeki roe-.zu 

el zamarua.r gore duşUnce 
ulara bir istikam t verml'k 
lıııuştur Bwıa daır yazılan 

k ç k V kit vakit bunları 
n ~ırmek lw:amsuz olmı· 

ltiı de a_.ııu:ırın yaşıyan· 
ııı edıgı fevkııl dt'lıkler var. 
fera t alt ndaki adet ve 
thk telakkJen de bır ·ere 
t değ •ı, yerini başka turlu 
lcre imakmak IAzım gelı 

l!er ölçu bır zamana gön 
degişt kçe olçUıer de de-

l etmek !Azım kı bu dcğtıj· 
tolay değddır. Havattan da
Mer ;ı; uz beklenı;.,;e arzuya 
in haller zuhur etlıkçc tür
lı eller de uy nır Fakat 
.. azır bulunmak iktiza edi
"'tıltavemet ve tahammıil. 

Çok ~y vardır ki ögrenil· 
lttiçı.lk yaştanberi ehı=· 

~erı1diği b .. lde bu roukave
~ tahammulün artt.rılması, 
tuvvetlendiril:nesi cihett 
lı.yattan alınacak seren

~lerıııe bırakılmıştır, Ya· 
a lcar~ıtaşan vekayiin insa· 
tiği nice ha -· katlı.-r vrr

~t çok kere bu hakikati~ 
adan unutulduğu da olur. 
insan rüzgarın öniine ka· 

~llba!ıar yaprağı gibi veka· 
..YJtiJe ondan orara giden, 

ine sahip olmıyan bır 
&ııyılmamalı. insanın bi· 

~k bilyük bir kıymeti var. 
"ıııı için l;lrihte büyük fi· 
ıı~ llıüdafaasında da döğıiş· 
:".'l!ıı geldiği gibi insanın ken

ını korumalı.ta da müca
&öııe alması kaıdesi hikim. 
~ılen hal ise bu müca· 
~k çok meçhullerle dol:u 
-.._"7!'etlerinden bıridir. Bir~ 
lo.'111fenl"' ise bu meçhullerı 
~l lehlerine bulup hallet
.~t bdnıı muvaffak olun

da her uretle, bilhusa 
~eviyeııi ile dayanmak 
ıı;.!lindeeiı:ler. Meçhı.;llen 
.~5: harp vekayiinın 

Z~\ardan, tahammül 
~e9\et de bir vucut gıbı ha. 

~ol n et!1m7ett~ bek
~~ aonra harp talihı 
e Sonunda nasıl bir çehre 

ı kestırilemiyen netıceye 
• liııııı talihi bır çok şe
~ görünur, görunmeı lıal
~esi olacak 
~ zamanlar yalnız şu 
~ ın, ibarettir? Geçen U-
1() bin dört buçuk • en esi ile 

'raltJ. devrelerın fevkaliı· 
~lltulur gibi midir?. El
,;'!11. Fakat yeımi .ene ev
~lt meşakkat çekmiş <>
ilılnyaya yeni sulh ve SÜ· 

. geltırek rahat edilece
etıneğe haldan vardı. 

~~~ olamadı. Muvakkat 
)'l bir sükiından sonra 
eniden karl,llı. 
~ lo. daha ne kadar süre

t'iyetıe kestırırıek ıstı 
ltehaneti bir tarafa dur
ll'ıuhtemel olanı çok. u· 

it, 

ilınuaıi harbın ortasında
. de fOY le bir Yaziyct be-

.,._, .......... ~ tarafının mul· 

tllt ROMAN: 24 

Burün de 917 - 18 
devreıinin unutulmıyacak 
safhaları Yardır •• 

tefiklen daha az, fakat daha mun
tazam bir halde hareket ettikleri 
için aralarındaki te!jrOki meaai 
büyülttü. İııgilız tarafındaki müt
tefikler ise pek çoktu. Büyük bir 
kalabalık. Bu kadar çok müttefik 
arasında esaslı ve devamlı bir teı
rtki mesai temini ne kadar 2ı0r ol
diiğünü tecrübe o:östermiştir. Kay
bedılen Yakit ıle para ve diğer za. 
yiat az mühim olmuyordu. Yanlllj 
harekat yüzünden ınsanca verilen 
zayiat büsbülun başka. İngıliz ta· 
rafı bunu 917 senesinın sonunda 
iyiden iyiye gi.ırmüş ve adet iti
barıle çok olan müttefıklerin har
bi neticelendirmek bahsınde rol· 
len eski ehemmiyetini muhafaza 
edemediğinı anlamlijtır. 

Zayiat her sur~tle çoktu . .Müt
tefikleri mevcut kuvvetleri ora
dan orara muhtelli cephelere da
ğılmışlardı. Tatlı bir ümit halın
de eslenen Amerikanın yardınu 
ise öyle müessir bir şekil alabil
mclc için aylar lazımdı. Yemi dün
yadan Avrupaya ordu gelmesi !· 
çın uzun hazırlığa lüzum vardı. 
Hem müttefıkler arasındaki !etjrı
ki m'"58iyi kuvvetlendirmek la
lazımdı, hem de Avrupaya Ameri
kanın yardımını temin etmek. 
Bunlar oluncıya kadar ge ·en dev
re, İngiliz tarafı için ç<>k duşün· 
diırücü olm~lur. Eğer o zaman 
sebat ve tahammıil zara uğrasay
dı, harbin kazanılacağı ümidi de 
bir tarafa bırakılsaydı ne olacaktı? 

Bugün de İngiliz tarafı için 917· 
18 devresinin unutulmıyacak ci
hetleri vardır. Bu da ııe\ıeeden 
kat'lio'yen ümidi kesmiyerek ça
h mak olsa gerek. 

• • 

HALK~ 

SÜTUNU-) 
it Ye ini An)'Qlllar, 

pltıiyeder. " ıı-i
~ .,. miifkiiller 

Küçük blı· kız müuuip 
bir İf anyor 

Orta.mektebin 7 mci sınıltruı t.erlı e-t
mi.ş on iki y tndJ bir kız fakir anne
ciğıne bakınn.k ı..iuıre yµsı tk• nıuteu.ı
atp bir is aramaktadır. Bu eki1de, ku .. 
tUk bir müstabdeıne ihtıyacı o1 n if 
aahıpleruıin Sorı Tel&ı'af llalk Sutu
nı.ında Şilk.rana hır mektupl· m\u,.,. 
caatl~rı rica olunınaktadu·. 

it arıyan kim-iz bir genç 
17 yaşında Lıse 2 ınt-ı ı:tınıtı.ıı bulu

nan. kimsesiz İunlrh bir e:enç oct"le iş 
ramaktadır TlC"l.relhaneJerdf' rrıuel'i-

1erde yaz ve he p ışleritıı deruh
te eder Yaz&st cuzrt \!e- ri7azı7 i kuv
\•eUidir. Talip olan muhterem t.j P· 
hipleri Son Tclcro.ıC flalk Sütununda 
CX • V. Z.) rumuı:una muracaat et
melid.ırler. 

Bu yıl Liııe 11 e gf'Çmİf 

gen~ bir ku: it arıyor 

+ Bu yıl W;e il inci sınıra geçmiş, 
himayeye muhtaç bir gene kızım. Hem 
anuemle, kliçük. kardeşlenn1in mai· 
fetlerlnı 'ı!!min etmek ,,,.e h n de- ha
yatınn kazannı.ak Clzere yazıh:ın nıu

~lffde kanaatkir bir uctttle ış 
unyorun1 Ban~ il Vf'rınek surrtıle bır 
aileni.n geçımine eu büyUk bır yaı

dımda bi.llunı 1t olan şefkt:ı11i iş u
bıplttinın ICilkn Son Te ı:r.ı! Halk 
tununda lıl.Ujg na 7J.ı.malannı rica e-
derun. 

Açık Konuşn1:ı Bayan Dtlck GeJım 
ış venne m ·tubunuı: 'e tektonLl bir 
mile>~n ptlan teklifin d!'M11li 
bu.ıünkil nı tubunuzdiıl bi.!dtr<lıgintZ 
adı-ese- gondır:ılmı t.i.r 

Bayan ifu01.ll.5 Mektubunu.ı bu· 
ııtın gonderilm 1$tiı. 

' 
ı,. Cinayet Davası 

Yazan: ETEM İZZET BENİCE 

~'1Iı karıct!'ını yatağın i
lıtı'-dan şerit fibi akan bir 

"IUCı ya.tığa yanağını 
lt<lla deeulı. !tir laalde 

~ 1 
..ı-.•.•ıı. kaç ye.riDde kaa ve 

ı_ ~k, yorı::aa. yer yer 
~tı. H~li, bu daki· 
tib; ı::uzümün ;;nünde. 

~ • .r ..... ~. bit tatlıydı, ôlmü~u 
~ i. Gözleri )'arı kapan

ll'1ında oda hİ.%~isi 

e\ e b:ıkara.k, J.er 
,,;şet 

:ınki C\ 

1 p mıs \e ben 
~ ı d ı nemez. kımılda

' ,~dar 1111.ştuın. 1 elki 
....-•larda muukkat bır 

ölüııı lı! çiri~ orduın. 

Hakim edebi~·nt ve ta vırdea u
zak kalmak i tiyea lıir tavırla yi
ne kı!ı,aca M>rdu: 

- Ölümü poli>e siz mi halter 
verdiniz?. 

- Evet.. 
- Bizzat mı?. 
- Hayır. A, ye sö:vledim, polis 

çağırtLD. dedim, O kapıcıyı, fala11 
lıiri•ini pelise giindcrdi, Sotırn be
nim de nklım ha ma gelir ı:flıi ol
du. Polis mücliri etin telrion e{

tim. 
Bira:t sonra rnrnıurlar, müddci

unıumi geldi. 
Hakim ) in ordu: 
- Siz Sükrh enın öl une hiç 

tlokunnı ma,> .. runuz? 
ayır, 

yarine 
cbdaa 

Bir gazetede okuJum: ı .. 
tanbul Maarif Müdürlüğü, 

ilkmehtep hocalarına dağıtıl
mak üzere, •icil cü:ı:Janları 
tabı ue ihzar ediyormuı. Her 
hocaya bunlardan bir tane 
verilecek, hocanın mesleğe 
girdiği günden itibaren, vahi 
olacak bütün hadi.eler oraya 
yazılacak .• 

/yi, hoı .. 
Ancak, bu •icil cüzJanları, 1 

hocalara para ile verileceh
mif. Bunun •ebebi de, bu cüz
danları bcutırmak için tah•i
sat mevcut olmama•ı imif. 

Hocaların malcusal •icill• 
rinin yazılı bulunduğu bir 
defter, elbette vardır. Tah•i
•at yoh•a, fU zamanda, bu 
cüzdan iıinden ıimdilih vaz.. 
geçmek daha '!lcikul olmaz 
mı?. Hocalar, verilmiyen e•· 
ki kulem :zamlarını, me•ken 
bedellerini, oakti gelince, za· 
man geçmeden terfilerini 

beklerken, ellerine böyle bir 
•icil cü:ı:Janı vermek -hem 
de para ile- çolr garip olur. 

llkmektep muallimlerinin 
zaten maaıları azdu. Vergi
lerden bQfka daha bazı ıey. 
ler kesilir. Gazete parcuı, ki
tap parası vesaire gibi.. Bü· 
tün bunlar iyi, lazım amma, 
hocanın fU hayat pahalılığın
Ja geçinebilme•i daha çok 
lazım bir ,eydir. 

BURHAN CEVAT 

Yeni Verem 
paviyonları 

Haydarpaşa Nümune hastane • 
sine yüz k~ilik, Heybeli sanator
yomuna da 200 kişilik bir pavi
yon ilavesine le.arar verilmtıjtir. 

Sıhhat Vekiıletı doktorlara bı.r 

tamim gondermiş ve reçetelere 
memleltetinıi.zde bulunmıyan ilıiç

ların yazılmamasını, bu ilaçların 

va-.flarını ta,:;ıyan yerli mamula. 
tın hastalara verllme.sinı bildir -
miştlr. 

za11ı "' abılrll 
Bir çok kanse:lE-c l..ilytfı ve siıur

liyi mule-radit te-l&kki ederler 
YaDi. zoayl.f adaın :n1utlakil lıurli 

veyallul inirli adJım zayıf olur, 
zannedilir. Gerçl ıilyı!larda sinirli 
cihazl.:ırı zayıflarsa dı. hckı .lik 
ba.luru.ınd.iın her ikı hal ayrı mU· 

tal«ı edılir Bunlar birıbırıne bai
lı oldutu &ibi, ayrı da nlabılir. 

Deniz banyo u lenf01.tilc mizaç
hlar aÇtn \Yt (1..-e dt', ı.uürliJere y• .. 
ran ,az, Dt-n tZ ban,.vosund.: ınsan.ın 

evveli za71f ını, yoksa ını.rU ıru. 
oldueu o.ıyırt edılmelidır 

Halbukı Ç<X:uklar için r~ btr
ak~t.ir. Çocuk, ne kadur u.rh o
lursa ol un. denız; U."CLt Y t ona iyT 
&elır. Hull~a ainırh a.daın14ıl"' de
nir. banyosu tavtoıyt" edıln1c1.. 

- Demek onu oldutu vuiyette 
bıraktınız. 

- Evet. 
- Pol~leritı ve uıüddeiunıwninin 
geldikleri vakte kadar cesede hiç 
el sürülmenıi~ti değil mi!. 

- Ben stirmcdim. 
- Siircn olnıuş ınu)·du?. 
- Bil111iyoruın. 

- Siz tesedi n \'RZİlelle cör-
müştünüı?. 

- Üç yarası vardı. Sağ to:rafına 
yat1:vordu. Upuzun uıann11 t1. Aı:· 
zının k<"narından kın ~ıznıı~tı. Ya
ralarından kan aknu~h. 

- Kan taze mi~·di? 
- Pıhhlanmıı tı!. 
- Yatakta az mı ka• vardı, ç<>k 

mu?. 
-Herhalde çok olacaktı. 

- i~·ic~ tay n ecltıni~ or mu"unu7.? 
- Pe kat'ı ş kilde bir ' <Öy-

liyeuıeııı. Çünku çok dall(ın, pe
ri an, hatta bitkin hir haldeydim. 

- Poli lrrin, ıniıddeiuınuınınn 

yanında hulundunuı ınu?. 

- Kı ınrn hıılundunı. 
- Kı nıen ner de dınız., 
- Odama ekilmiş ,a lıyordum. 
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MAHKEMELERDE: 
ıa,mallarrlrler 

Ne Diyorlar 1 

Çayda· mı, Parkta IK DAM 
B. Abicllıa D&v~r cburiy~ m ini 

ve İıı&i)iel'f'• t.lmli ~Ul'"'*-ıi bAt :ra<ı· 
ında C'lWLİ.n en mu.bbn a~ini.n 

İ.ncLliz - Franan. mun· liltUeri ve bu 
arada S .... yeaia TUlJ'dl:• old.Quuı tanışmışlar? ml 

)'liyerck~ 

. 
"Çayda değil Gülhane Parkında 

c.ŞımdJik, Inı:Utere ıcın, en ıyi yol, 
geçenlerde>, bu sı.itunda ileri sürdU.j.ü· 
müz ıi:Oi, !:3urıyf'yı GC'neral dö Gol 
.tara!lal'larına işgal etunnektır Eter, 
Inaili:z gızli \eik ıuı lyı ~alı,mlôi'l. 
bu işle Sunyelllerin de yarcırnını el
de c(\nek mQıııkundDr. ÇUnkti, somur· 
ıecı Fransa, Suriyelileri aldatm11. on• 
lara vddett.i~i ıstıkll .ı verme , taz 

tanıştık •. Kız bana aşık oldu,, 

--f Yazan: ll'llEYİN BEHÇET =t- olarak Frar ız ı rkctler Suriyeyi 
soyup savana ct-:vırmi;lerdi. Daha. bır 
kaç oy en-et. Sunye halkı, Frans!l 
ıdn"'-'ne kaqı memnuıpetoızlild nl 
grevler •. nUmay erle pek ı; ddctlı 
bir ıekllde ıl!ln e nışlerdı. E&er in- ı 
gilizl<"r ve hlır Fı a ·ız taraftarları bu 
zemin Jzerlnde ~yi çal~ıuşlana, Su· 

- Hay sebep olanlar sebepsiz 
kalsın inşaallah ... Ben zaten se. 
ziyordum; bu işte bır bit y<'nıği 
olduğunu anlıyordum amma, bu 
kadarını ne bı!eyim? H.ç böyle -
&i aklıma gelir mi h<'mşirc... ! 

- Yine haydi kardeş, ucuz kur. 
tarmışsın. • Ya kızcağıza 01anlar 
olduktan sonra aklın basına gel • 
seydi ne yapardın? 

- Onun halinden, katinden bel • 
liydi .. Ben de si.ızüm ona kurnaz ı 
kadın diye gcçınırım. Elo lu ben. 
den kurnaz :ıktı, az kaldı ... 

- ~ kaldısı maz kaldısı yok .. 
D ~ el .. Canın sağ olsun, kızın sag 
olıiun. Her şeyin başı can ·ağlıgı .• 
Bunları dınliyen ve bunlarla ay. 

ni sırada oturan üçüı1cü kadın sor
du: 

- Nedir hemşil'e, d!!rdin!z ne. 
dir? 

- Soyulduk kardeşciğim, so -
yulduk. 

- E\1niı.e hırsız mı girdi? 
- Evimize değil, koynumuza 

hırsız girmiş de farkında olma • 
mışız ... 

- Aaaa! O nasıl lıH? Hırsız ın
·anın koynuna girer mi? 

- Girerm~ de öte ·ana bile 
geçermiş .. Girdı işLe .. 

- Ayıp degil ya hanım, vallahi 
anlıyamadım. Koynunuza uykuda 
mı girdi? 

- Yok efendım .•. Kandırıp va. 
nımıza damat girdi. 

- Hımmm! Şimdi anladım .. Da
mad diye evinize girdi .. Sonra e 
yanm çaldı ... 

- Ha şunu bileydin!. Amma, 
öyle olur olmaz eşyamızı d ğıl; 
mücevheralımızı ... 

- AJah Allah. P k merak et
tim. Nasıl oldu da kandınız a ha. 
nuncığım? 

- Kanmıyacak şey de il ki ... 
Kıyafetine baksan, lort gibı .. Eda· 
sı, zartı zurtu yerin<k' .. Bize ken. 
dini doktor diye tanıttı. Sözde A· 
danada doktormuş da, nikahı dü. 
ğünü burada yapacakmış .. Düğün
den sonra da karısını alıp gidecek. 
miş ... Sonra anladık k• dolandırı
cının daniska ı, böcek hırsızı imıı; .. 

- İyi amma, hemi~reciğım. ·öy. 
le bir defa olsun tahkik tetkık 
yok mu? İnsan dok11>rum• dı · 
~1nce hemen ınanı.r ını., 

- Kardeşciğim .. Bır çayda kı
zım tanımış. Ona doktorum de . 
mış. Bizim kız da söz de kurnaz
dır. İnanmamış. inanmayınca, ç . 
karıp diplomasııu göstcrnıış. Mc-
er. diploma da hteymiş. Ta"' 

nıkiıhı yapacağımız gıin ipliğı pa 
zara çıktı. O günden sonra d~ or
tadan kayboldu. Bir d,• bakalım k 
Komodinin gözünden, kilıdı kırı 
benim· ·uzukle .mı, küpelerim , 
borosumu alıp da gıtmemı mi" 

- Vah vah vah! 
. foba~irin se ·lenme:;i anlat ı 

kadını harek~t getirdi. Fakat, t , 
lafın arkasını alamıyordu: 

• Iyi ki nı:Ciıhı yapmamıpz. 

Hikiw suallerinin bu kısmtnı 
burada ke~ti. Ba ka b;• -alı~ya 
geçti: 

- Katilin kim olııluğunu unae
diyorsunuz?. 

Ferdi: 
- Zannetnıİ).:trum. Bili~·orum: 

Vedat. 
Dedi \e. bu ce,·ahı verirken de, 

verdikten soura ela: 
- Hal.ı bundan uph<"mi ediyor, 

bu nokta kafHı• n1İı, değil ıni?. 
Der ~ibi hakimin lüzünc bakı

yordu. Halbuki hakim yine hu 
nokta üzerindr ~uallerini "Ji.irdii· 
riilOtdu: 

- Demek katilin Vedat oldu
;iunda ısrar rdi,·orsuntt7.?. 

- n:r z:an i.iztrin~ tl\rar rtmiyo-
rum. O olduj\unıı muhukkak bi
li~·oruın. 

- GOzüniizle ~ördünüz ntii?. 
- lla"r .. 
- Şükrye ·i öldurürk<ın kulağı· 

nıı1a bir i, ttiniz mi?. 
- Uayır .. 
lliil mıiıı bu ualler H F rd'nin 

rr\ a ları mahkeme içinde he e
cnn u)andırınıştL Vedadm da yü· 

kahı ) psaydk, bır de mdı o işle 
uğra caktık .. Kızı ayırmağa ça
balıyacaktık. Mahkemey çağırdı. 
!ar Arkasını sonra anlatırım hem
ş~. dedi 'e mahkemeye gu-dı. 

Diğer tkı kad.n da: 
r yey sarıdan \ e cenctcn yapılacak • 
b h le ıle ele ıc lrmek pek m\ış· 

A, doğn.ru meraklı şey .. Bız 
de d 'llıyelL'Il, dedtler. Onlar da 

1 kJl Ol TI<IZ 

salona gırdıler 
Maznun d3mat namzcdinıtı ar. 

kasında bir jandarm.ı duru,·ordu; 
yanı mevkuftu. Yakışılkı l<~mız 

kıvafetlı, otuz yaşlarında kadar 
goruııen bırisıydı. 

Evvela davacı kadın söz aldı: 
Bu delikanlı, kızımle, bir çay 

ziyafetinde tanı~m~ ... Bu ıdokto
rum• demtş. Biribirlerinı begen • 1 
mişler .. Bırkaç defa konu ·muşlar. 
Sonra kızım bana açtı. 

Inı •• ter(~nın ııe yapacatını, ıu bır 

kac ıun ıtmd g rece lZ. Surıyc me-
! ı \:C son haddıne \-aran fnııliz 

Fransız grg nlı ı artık daha uzun 
mlddet su.'"Ü."\CCmcd" r;alwmaz; u ve
ya bu ıctdld<ı bır neticeye rmak 
mt"\ kunded r • dcmeklftiir 

CUMHURiYET 
B. Ywı- . ·341j «İatr Uıdbirlerl.mis 

ve ha.lkiıl aU \"&71ftlt'n l! ~I buıün u 

ha., yazbmda lıUkUnı Un .boılkuı at.bıa-
91 beral.>f'r y11ruyerek blriblrl rin1 ik· 

mal elmedikre ıa.e ~ı rlııin tam mu· 
•em.mr.li7et.lf. 7W"UYem..J'f'ett'kıi 7le• 
md.le ve bilAbarto: - Vallahi kızım, ben karışmam .. 

Sen isteyip beğ ndikten sonra cHW;llmeı oıede<ıborı aı;e ıılcrlne 
layık oldui·ı ehıer."miyetı vermekt~ .. 

evkn .. Sonra da bt'nim başıma dir. liububatıu umumcn hilkllmelt<' 
bitip dır dır etme! Dedrm. Meğer mubayaası ile "'un bir ıstıkbal iç n 
benim başıma gelecekler ,·armış... ı , .07..yclınm emn yet altında b~-

Hakim müdahale t'\Iİ: lıındur•lına mı ede! ı Jtan ted!>u lel" 
- Böyle uzu" luzumsuz sözleri hepım yz förtlyoruı BUlllenaıe~h eıı 

bırakın. Benim soracağım suallere zaruri ıhtiyaçla uruz ltib:ırıyle h~r
cevap verin'· Şn:ndi, Fahrı, kızı- han&:ı bır eod.lŞcye dusmcklltımız.o 
nızla evlenmeğe talip oldu .. Tam 1 mahal yokıur • 

Dedıkten son ""· ehrhn12:de bazı va ... 
nikahı yapacağınız gun ortadan tand:ı lann ııızu yere fazla .ıc-
ka.yboldu .. Bir de baktınız ki el- . mek alma.arını tenkit ehndd• ,. b11 
maslarınız çalınmış. Bunun aldığı ı manasız harekeıın v.,lk• usuliıniı 
.kanaatindesiniz, öyle mi• .doitunıbilecc&inı kaydederek b•lılhııre 

- Öyle cfendı:m .. Yalnız, öğleye 1 ıunıarı yaz.makt.adır· 
doğru lı u evden çıktı. Öğleyın bir •Halkın münen er bır hamiyetle 

ehemmıyet \'et"ecti:l bir noktaya da 1 
tanıdık geldi.. Latife hanım ... 0-

Jşart etınlı olalım Her şeyin ve bU
nun biraderi bir gün CV\'el kızımla ha"" ekmegin l:ıUhWr.inde tasarrurhı 
Fahriyi sokakta görmüş. Biraderi 
vaktile avukattı. 

hareket etmek ve böylelikle her awı
ki.I Ar!ıyatınuzdan aı tacak elemek 
par<;alarını fırınlatarak pek ın1ete 
kalbclmış buluru,ıak. Bunlar daha 
mUhı:n ihtiyaç ~unl için ,-ok k•:r· 
metli yedek! ı il od r. 

HükluneUn hubı ;batla ınaınulatında 

- Aman hemşiyerey söyle. La. 
mia'yı eokakta bırile gbrdüm. O 
adam me hur sabıkalı hırsızdır. 
Kızcağızı kandırıp dolandırır. Ku. 
lağnda bulunsun.. Kıza günah o-
lur .. Demı:,. Hatuncağız da yeme· stuJ.lcaı- leşkilt açııı a1dıı:ı kararın lAıı-

beU kat1dir, \·e bu tok ~ini ya\'q 
den, içmeden, o sabah bize geldi Y"' a hubub•tton ı::ıyr! gıda madde· 
bunu söyk!di. Bir de baktık ki, ıer!ııe de teşınıl etmek r yda!ı oıa''" -
.komodinin kilidi kırılmı .. Elmas· tır.> 
!ar çalınmış ••. Hemen karakola, 1 
aradılar, taradılar; nihayet, Eski. 
§ehirde yakalam~lar 

Kadınıll söy:cdiklcri zapta geç
ti. I!ilim maznuna sordu' 

- Fahrı. Hakkındaki idd:ayı bi
liror•un. Burada da davacıyı din. 
ledın- Bıı söylenenl~rc ne dı e • 
ceksm• 

- Efendım .. Bunların hepsi ya· 
lan. EYvcU, ben bunun kızını ~ay
da değil, Cülhane parkında tanı. 
dım. Kız bana iişık oldu İıdıvaç 
teklif e\Lİ. !~im güciım olmadığını, 
sabıkalı olduğumu, h~p in. soy • 

ım. Ne olur-,a c!sun. cvlcnmc
ı;c razı olduğu CC\'abını verdi. 
Belki, anne•ıne, doktor olduğumu 
o söyle bu suretle kandırıp 
•ızasını almı ·ıır. F.vkrıne bır ikı 

defa gittim. Fakat günü brrlık. 
Günlerce, gecelerce kaldı~ımı id
' a cdıyorlar .. O da uydurmadır. 
'onradan ben iıdıvaçl;in vaz gcc. 

•n. Kendisine biı· mektup yaz -
m. Buna muğber oldular. Bu ıf· 

(DH-ı 5 """ sa:rfadal 

zünde neş'eli lıir gôriioü vanl..ı, \ 
Saııki dilini• söylemek istedikle-
rini iÖZ)trİ •nJatJ}Ordu, \ 

- Görüyorsunuz yL Bilmeden, 
görmeden, beni katil yapıp çılı.

tılar!. 

Hakim bir sual daha sordu: 
- Öldimirken görmediniz. ~it

medini7. O halde onun katil oldu
tuna na~ıl İoan1yor \ e hlik.ınedi~ 

yor ·u.nuı?. 

- ;;;ü.kri)e ölünıiınden önce lıu 
:lkrlıeı üzerinde berkc'i hazırladı. 

Vedadııı kendisini oldüreceğini bi· ı' 
li~·onlu, oaa inanmı ~ tı, Kuntlın 

herkesi haberdar etti. 
Fa.kat, ne ya.ık ki, hiz bunu cid

dı kar'11amadık, onu iyice muha
faza etme ini bilmedik. Vedadın 
tehdidi bu .kadar ileriy<' götürüp 
onu ôldürehill'cetini sanmıyorduk. 
Bunu \'edadın p ra ~ekmesi için 

pılavra yaptığı şeklinde L.arsılı- 1 
~orduk. 

Şükriye uldiırüle<:C'l:IDi sizden 
l1a k !arına da söyl 111~ uıiydi?, j 

YATAN 
B, ~\.hmet Emin \·atman el ul bil

nıiT~n adanı a.rorı.ıu)ut» islml. bu,ı-Wllı.Iİ 
ba ·,.a:usand.a Birieflk l\mıf'rikaum a
ııl bllmi,yeıa l>ir adama IU'lllmlkta ol· 

dutun•. <ia*ıi kend> b...al>ıııa oal>lıl< 

ıtU;iıh1anm ve tn,,.llU-rere ~lrll w
l't'tite yanl11n e-LelM!'k: kin ça.bak " l'OI'· 
ırwsi. tJi ,.,. tr:wrH cr..-11.t- PYf'Yf' •· 
rtl >" ı J:ıtt•i yılı rıu, fakat ...._._ 
lere ait fıısfjbd.a&. memur kala..-,ı ciW 
.zlh l ~tlerin b~ 1' conalr e ~l 
olduiu:au 90'.\ li)·errk. 

cAıne a tıukümctı. mllli nıOO.r • 
ya ait m .. k.:.atlarla ınilyarlarca dolılr 

kıyınetinde sır>adşler \·cmıiye hazırl0ıı- 1 
nın~ satın olma ko l.!yonlan, türlu 
tllrlıı hazırdan p'1ra kazanmak !$Uy.., 
her Ulrlu adamlar, can ı bır faaliyet 
ve anafor de\ resine h:izırlu.nmışlurdı. 

Sa.ı lnarnc yaııp ı,·~zmeyl mukavele 
kalenıe almıtyı, mw1akasa usull~nnl 
idare ctmtoyt bilen memurlar, bunlıl.ra 
~utmak vasıtalarına al ık olan lt •-
tlamWı., kenclJlf'r nın :nwnla aranaaı-
ğı bir devrin ı dlgdl mışbrdı. 

il tbuk\ ı•dlı hıç le öyle olmumlf· 
tır B Ruz\:elt, arnell ı.ek!lslyle haki
katlerın iJstunde durnnıştur.• deınek-

Jedır 

- HerL.eo biliyor zaonederiıu, 
avukat beyler 5ize onların adları
nı yazdırmış olacaklar. Geldiler, 
bundalar, kendilerini dinliyecek· 
siniz. Fakat mü.aade bu Ul'ursa
nız bu husu.,ta bendeniz de bazı 

mlrr ka)detıirnı<'k isti~·orum. 
Hakim: 
- l.luoların <inayet hidiscı.ile u

zak akın al"l-aları nr mı?, 
Diye~· sordu. Ferdi: 
- l.lunlara da Şükriye öldürüle

<eği11d n korktuğunu oöylemiftir. 
Herhalde Sükrı e4 .. i ittiklerini 

lip burada . oy liyeceklecine em· 
niyetim \'ar. 

Dedi '" adlarını ouralatlı: 
- Münevver Baann, S~H Ne

utibey 45 nWDRr. AH Şükrü, &
monli Serdar apartmıanı (5) nu
mara, Rıdvan, Bomonti A.~eilu 
apartıaıa111 (3) llumara. HalH · 
zai, • 'isant , Rukiye apart1111anı 

(8) numara. Mü tak. h~a Hos r 
apartımnnı (2) nomara. Mibey• 
yen Hanım; ~li Hurriyet apar
t.ımaw (1) nıunara. 

Sevincinden 61 n 
adamın lllııiyaıı 
Sefaletten ölünebilir; aç

lıktan, yoksuı~u:i<tan, acıdan, 
iztıraptan ölünebılir? Fakat, 
ıevinçten ölünebilir mi?. 

Yer yüzunde öyle bir yeni 
hadise vukua gelmiıtir ki, 

bütün tıp alimleri, timdi, bu 
mesele ile me§gul.. Evet, İn· 

ıanlar, ıevinçten de ölebilir-
1 . 1 
ermıf •• 

Çok tükür Allaha ki, bizim 
ölümümüz, bi:ıyle bir sebep

ten olmıyacaktır. Çunkü, Al
lah bizi sevindirmiyor ki?. 

Neyimize ıevinelim de öle
liın ?. 

Allah fakir fukarayı sevin
dirmek iıterae, e9eğini kay

bettirir, ıonra tekrar buldu
rurmut !. Fakat, zenginlerin 

sevinç ıebeplerine gelince, 
onlar, büsbütün ba,ka ... Me

sela, bir apartım nı vardır, 

bir de kotra alır. Bir kotraıı 
vardır, bir de yat alır .• 

Sevinçten ölüm nasıl olur?, 
Bu iti ben, dütündüm, dü
tündüm, fU netiı;eye vardım: 

Sevinç bir heyecan ve ha
lecan ifadesidir. Fazla sevinç 

duymak, fazla heyecanlan
maktır. Fazla hey~c&n ise, 

inıanm kalbine dokunur; kal· 
bi durur ve adam ölür. 

Amerikada Mekıiko ıeh
rinde, ebedi küreğe mabküm 

olan bir suçluya, adamcağız 

tam 40 yıl hapis yattıktan 

sonra, fU tezkere geliyor: 

c- Sizin suçlu olmadığı· 
nız anlaııldı, beraet ettinız. 

Derhal tahliye ediliyorsunuz. 
Serbestsiniz.» 

Bu kağıdı alan bedbaht a

dam hapishaneye yirmi ya· 

tında iken girmittir ve timdi 

tam 60 yaıında bir ihtiyar. 
dır. 

Bu geçen 40 gençlik ve ol
gunluk senesi, adamcağızın 

gözü öuünde canlanıyor .. Bir• 
den çıldırıyor, feryada bat

lıyor, etrafa saldırıyor; ni
hayet dütüyor ve ölüyot. 

Bu hadisede, zavallı talih
siz adamın duydu&-u sevinç 

az değildir. Bir hapiıhane 
hücresinde ölümü bekliyen 

insanın, hiç beklemediği bir 
anda hayata, hürriyete ka
vuıması.. Gönlünde, en kü
çük bir ümit ıtıiı yok iken, 

bütün ümit ve sa.adetir, bir

den, bir güneı gil.i k.ıı·ıuın
da dogm1uı !.. 

Zavallı. c.dam!.. Ih.imal ki, 
onun r.ılau, timdi, ebediyen 

hapishanede m.1İı.<'1:n kal· 
mayı tercih ediyordur. Eğer, 

hürriyet ve hayat, bu kadar 

ani olarak karıuına çıkma
ıaydı, muhakkak ki, o iı:be 

hücrede daha çok yaııyacak, 

teneffüı edecek, demir par· 

maklıklı pencerelerden ol· 

ıun, daha uzun müddet gü
nC!i ıeyredebilecekti .. 

R. SABiT 

f Biri!"i.zi·"DERDI."' 
t1epırmzın 1 - . 
Beyazıt'ta kaldı

r ı l an dinlenme 
sıraları! 

Jlev ... w. -... B. ; it :ra
r;11or: 
•Beyanı havuzunun clra!mda· 

ki lll'abr kaldırıldıktan ra 
cıvar halkı bilhassa a n UStle· 
ri ha\'ll alıp dınlenecd< bir y rden 
ınahnım kalmlflır. Buralann ) •· 
kınında Fatih Parkından 
umumi bolıç,, de oln d ıtından 
Bclcdly~n· ha\-uztın etratın:ı ba· 
n bu mevsimd olsun 1U111ar ko-
y hal ·m !stirabai"1! temın et
me.! çok yenııd tur ha> et ola· 
caktır, 

$0.~ TELGRAF - Oku;ruou· 
muzwı bu ~lı dı~ın Belodı· 
,. n eheıJUruYl'lle wızatı d&b • 
t no ko7ı170ruz. 
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ASKERi İCMA.L ~ HAFTALIK 
[ON u N 1 Ya~anmıt A~k ve Macera Hatıralg 
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_H .... a_y.:...-a_tı_n_ı_A_n_l_a_tı..;.y_o_r_u_m--:! •• 
Mendres başında MÜ s a 

--F: Yazan: fAİK BEBCMIN -1-
- şıya acele a~ıe 0un·1-arır-anlatı - a r aA t Çörüslü ovasının incir bahçe- •• , Şa 

elirecekti 

Yazan: HALÜK CEMAL No. 7 

1 Etrafı göstererek: - " İşte ya· 
şamak .. İşte hayat,, dedi 

temi~ rayihayı bütün ciğerJerııvle 
içtim. Denizin kokusu ağzıındaJl< 

lerı Menderesin kıyılarile öpü - yordu: 
şür. Irmak bu kıyıların lezzetin - - Kahyanın oğlu Ahmetli Ko. 
den daha çok zevk çıkarmak ister çak çayının kıyısında ölü buldum. • d 
gibi buralardan ağır ağır geçer; İrime atmışlar, kafasını baltayla n 1 z e 
bununla beraber de her yıl sanki yarml,'llar .. 

tatmin olunmanuşçasına, bütün Bu acı haber beş dakikada köye 
sahil boyunca bahçelerden on on yayılıvermişti. Neden sonra Şa - • 

lngilizlerin Suriyeyi işgale beş dönümü sularının kuytulu bandaıı şüphclendiler ve zorla 
ğuna gömer. söyletince cürmü itiraf ettirdiler. 
Anlatacağımız hikayenin geç Fadimeye gelince, bu haberi 

tiği günlerde kederli imiş gibi, duyunca taş gibi dona kalmıştı. 

Menderesin suları, ağlamış bir Bir hafta hiç kimse ile konuşma-
genç kızın yanaklarile gözlerinin dı, ne bir şey yedi ve ne de içti! 

içini andırır şekilde kıpkızıl ke- Aradan bir müddet geçince onu 
silmişti. İnsan, ağaçların dibinde çok istiyenler çıkmağa başladı; 

alevler çıkıyor ve sulara karışı - Çünkü kız hakikaten çok güzeldi. 
yor sanırdı. İncir fidanlarının yap- La.kin kim istedi ise varmadı. Kız-

teşebbüsleri beklenebilir,Jakat 
ciddi bir mukavemet görecekler 

raklarl J·se, damarlarından suları G iridin istilasından sonra Al-lar onu sıkıştırıyorlar ve hep. bİ!-
ve canları çekilmiş gibi gevşek den: man ve İtalyan şeflerile Ge-
ve ölü idiler. _ Gız duvaksız mı gömülecen?. nelkurmay başkanları onuncu de-

Serinlemek üzere birçok köylü diyorlardı, sonra günah yazılacak fa olmak üzere Brennerde bir mü- E 
Yazan: \ 

ekli Kurmay J 
Subay 

çocuklarile beraber, mandalar, sana.. Iakat yaptılar. Bu mülakatta, Gi-
rit zaferinden sonra Akdenizde ya- adasının müdafaası şım' dı' pek muş" 

•beygirler ve inekler de killi ve Fadime onlara manasız manasız -
kırmızı suya girmişlerdi. Sahile bakıyor ve şu cevabı veriyordu: pılacak yeni askeri harekatın gö- kül olacaktır. Zira Kıbrıs, Rodıos 
yakın olan Hafız ağanın bahçe _ _ Ben gayri kimselere vara _ rüşüldüğünü ve Alman - İtalyan ve Girit istikametlerinden ziya-

Jşbirliğinin tesbit edildiğini tah- de Suriye tarafından taarruza mü-
sinde bir ağacın gölgesinde Fadi- marn, varsın günah yazılsın; va-

min ediyoruz Kanaatimize göre Al- 'tt'r Almanların S · t 
me otıırmuş düşünüyordu. Nasıl rırsam, Abmedim, mezarında ira- saı ı . urıyeye ay-

manya çöl ve deniz müşkülatına yarelerle kuvvet göndermesi de-
düşünmcsindi, henüz on dokuz hat yatmaz ki sonra ... 

rag" men Süveyşe taanuza devam ediyor denizde b ı k 
yaşındaydı ve bütün evin yükü vam ' n a ı çı ge-
onun üstündeydi. Öyleyken kah. • • edecektir. Bu taarruz için esası, milerile de asker gönderdikleri 

1 L A N İngiliz kuvvetlerini 2-3 cephede .. ] ·yor İngilizler s · · 
yanın oğlu Ahrnede gönül verın.İf- soy enı · ' urıyenın 
ti. Kahyanın oğluna gelince ya- Beyog" lu 3. Sulh harekata meobur etmektir. Bu işgalinde geç lcalmışlardır. Bun-

cepbelerden birisi Libya, diğeri d n Mnra en az ik' ce hed · bana atılır delikanlı değildi. He- a ~ ı P e ve ıç 
le tatlı laflar da söylemesini bili.. Hukuk Ha" kı"m.. Suriyedir. Malta adası birinci ve hatlar üzerinde müdafaaya mec-

Kı brıs adası iklııci cepheye da- b k lacaklardır H k t-
yordu_ Düğüne Aydından çalgı bi. hil edilebilir. ur a · ava uvve 
le getireceğini söylemişti. Fadime J" v • d !eri zayıf ve motörlü birlikleri az 
ibütün bunları düşününce kendin- ıgın en: G il'it İmparata<rluk yolu üze- olan bir ordunun zamanımızdaki 
den geçecek hale geliyordu. Bey- rinde mühim bir istinat nokta- harp şartlarına göre uzun zaman 

ı . k 
1 

'b' 1 1 
b' d..... Hazinenin Maçkada Akaretler sıydı. Kıbrıs - Girit - Maltadan müdafaa yapabilmesi bile imkan-

erın ız arı gı ı ça gı ı ır ugun caddesinde 102 numaralı evde ika. sızdı·r. ı geçtiğini tasavvur ettiğiımiz İn-
yapılacaktı ona. De gidi de! Ah- ırnet eden İtrak aleyhine açtığı 186, 

ı d . . giliz deniz müdafaa cephesinin F k t İ gı'lizl · b · met yavuz oğ an ı hanı! Gayrı lira 25 kuruş alacak davasının icra a .. a.. n er·'· u vazıyete 
merkezi olan Girit mihver kuvvet- d k d ihm 

1 dayanamadı ve hafiften •Mende. kılınan muhakemesinde ilanen ya- uşuren en ı alleri ve 
res başında bir çınar, hep kuş- bl' t · b di · !erinin eline geçmiş, deniz cephe- tereddütleridir. Eğer Suriyeyi 

pılan te ıga a ıca et eme ğıniz- si ortasından tamamile yarılmıştır. .. , 1 ı 
lar ona konar ... türküsünü söyle- den bu kerre hazine vekilinin ta. sur ate işga e muvaffak olsalardı, 
meğe koyuldu. A1manlar bu sayede Libyadaki Bugün Mısır ve Süveyşe doğru bir 

lebile hakkınızda gıyap kararı çı. dul · · G' ·ı .. · de d ha Türküyü bitirmeden arkasından or arı ıçın ırı uzerın n a Alınan kıskaç taarruzu varit ola-
karılmasına karar verilmi.ş olup la.sa bir ikmal ve muvasala temin 

bit· ses duydu: mazdı. O zaman Alınanya ve İta!. _ 
ık] muhakemenin muallak bulunduğu t · l h k etleri! Su - Ne o gız, kimi say ıyon yi. e rnış er ve ava uvv e - ya yalnız Libyadan taarruza mec-

? Ahın d' . cı·· .. ·· ? 28/6/941 gün saat 10 da mahke - riyeye atlamak için fırsat ve im-
ne · . e 

1 mı uşunuyon. meye bizzat veya bilvekale gel- kan bulmuşlardır. Mısır ve Sü- ıbur kalacaklardı. Kıskacın şark u-

k Bdunu sö~liyşenbkomşuşlarbı Emine mediğiniz takdirde gıyabınızda veys_, Suriye, Girit ve Libyadaki cu Suriyeden atılmadı; şimdi Ira-
a ının og u a andı. a an, ha. kın ve Filistinin elde bulundurul-

nidir Fadimeye göz koymuştu.. hüküm verileceği gıyap kararı ma. üslere istinat eden Alman hava 
Lakin ne yaptı ise kız ona yüz kamına kaim olmak üzere 10 gün kuvvetlerile bir taarruz çemberi ması lazım geliyer. Bunların biri-
vermemişti! Şabanın bütün gay- müddetle ilanen tebliğ olunur. içine alınmıştır. Şüphesiz bu ha- si Hindistan, diğeri Süveyş yolu 
reti, Fadimeyi, Alımettcn soğut- 941/1023 va üstünlüğü altında yalnız İsken- üzerindedir. İngilizler buralarda 
maktı! deriye ve Hayfa üslerine bağlı ka- kıtalar bulunduracaklarından Lib-

Şabanın lafına içerleyen kız ZAYİ - İslanbul Fener Nüfus me- lan İngiUz donanmasının deniz yada istedikleri kadar kuvvet top-
terslendi: murluğundan alm1;; olduğum nüfus hakimiyeti hudutları pek daral- lıyamıyacaklardır. Zayıf olan or-

.. cüzdanımla birlikte askerlik lezkeren1- mıştır d ] - Ulen sana ne oluyor Şaban? · u arı \'e hava kuvvetleri dağıl-
.. le, 1in1an cüzdanımı zayi ettim. Yeni-
Ustüne borç mu senin? De bakalım !erin; alacagundan eskilerinin n<ikmü o rakın işgali, İngiliz kuvvetle- ~tır. Zaten Alınanların Jlk iste-
git işine diyom sana! yoktur. rinin kat'i netice cephesi olan dikleri de bu dağılma idi. 

- Kafa tutuyon K ... nin kızı! ı3ZO D<>iu.mlu Mehmet otl11 Sül..,.- Mısır _ Libya hududu gerisinde 
Görürsün sen biyol, diyerek Şa- mım Enlog"du 1 k'f im . . ~ lmanların SüveyŞ ve Mısıra ta-top anmasına a i ge emıştır. ~ 
ban arabayı çekti. arruza devam edeceklerine Suriyenin işgalinde tereddüt ve 

Fadime de arkasından duramadı, ZAYİ - Eminönü kaymakamlığın- endişe gösterildiğinden Almanlar göre; ilk hedeflerin Tobruk kale-

Ş arki Akdeniı: havzasında va
ziyet İngilterenin aleyhine in

kişaf ederken, garbi Akdenizde de 
yeni hareketler cereyan etmekte- 1 
dir. Almanya bu sahada PO'rtekiz, 
İspanya dolayısile henüz siyasi ha
reketlerine devam ediyor. Fakat 
Vişi Fransası, Hür Fransızlarla 
harbe girişecek hale gelmiştir. Bu 
maksatla şimdiden Dakarda mü
dafaa tedbirleri alınıyor ve Çat 
gölü mıntakasında Hür Fransız
lara tabi müstemlekeleri almak 
maksadile Vişi Fransız kuvvetleri 
toplanmaktadır. 

,.. un us, Fransız ve İspanyol 
Faslarında Almanlar;n yaptı

ğı siyasi ve askeri gizli hazırlıklar 
Cebelüttarıkın cenuptan kuşatıl
masına ve Almanların Dakar -
Çat hattına kadar Afrikaya yayıl
mak istediklerini göstermektedir. 
Almanya da cenubi Amerikanın 
harbe girmesi endişesi olmasa, 
garbi Akdenizdeki emellerine var
mak için Almanyanın İspanyayı 
ve Portekizi daha fazla tazyikten 
ve hatta askeri harekata girişmek
ten çekinmiyeceği kabul edilebi
lir. Bir ]eşik Amerikanın bi:r mak- 1 

sadı da, cenubi Amerika devletle
rini mihver aleyhine harbe sok
maktır. Hulasa, Almanya garbi 
Akdenizde askeri harekat için si
yaseten henüz hazırlanmamıştır. 
Fakat bu yolda Fransız - Alman 
anlaşmasile büyük bir adım attığı 
muhakkaktır. spanya - Fransa -
italya aralarındaki meseleleri ha
le muvaffak olursa, Cebelüttarık 
büyük bir hücuma uğrıyacaktır ve 
o zaman Akdenizde ingiUz impa
ratorluk yolundan ve ingiliz ha
kimiyetinden eser kalmıyacaktır. 

A tlantik denizindeki harekata 
gelince; Alman hava ve deniz 

vasıtaları gemi batırmağa devam 
ediyorlar; Amerika İskoçya - İz

(Devamı 5 inci Sayfada) 

Ahalinin bu mütecessis bakışları 
altında ezilip büzülerek koluna 
daha sıkı sıkı sarıldım. İlk defa 
uçtuğu yabancı bir diyarda kona
cak, sığınacak bir yer aryan ür
kek, acemi bir kuş gibi en loş kö
şeye doğru ilerledim. Bir masanın 
etrafında hasır koltuklara iliştik. 
Garsonlar hemen koşuştular. O bir 
şeyler ısmarladı. 

Ben utancınıdan başımı kaldı
rıp bir yere bakamıyorum. Sadece 
şen kadın, er kek sesleri, küçük 
sayhalar duyuyorum. Arasıra ya
bancı isimler, anlamadığım keli
meler işitiliyor. 

İlk saniyelerin ürkekliği geçince 
gözlerim yavaş yavaş etrafta ge-
ziniyor. 

Burası renk renk elektriklerle 
aydınlatılmış, beyaz örtülü, küçük 
masalarla doldurulmuş denizle bir 
hizada ol:ıir sahil Lokantası .. Bütün 
masalar ve rıhtım gürültücü, mü
teharrik bir insan kalabalığı ile 
taşıyor .. 

Denizin kenarına kadar uzanan 
iskemlelerde, hasır koltuklarda 
kızlar, kadınlar, eri<ekler yiyor, i
çiyor, konuşuyor,. gülüşüyorlar. 

Ortada dört köşe büyük, boş bi:r 
pist .. Kenarda sahne gibi yüksek 
ibir yerde ayni, tertemiz kıyafetle
rile mızıkacı.1 ar .. Fakat çalmıyor, 
dinleniyorlar. 

Önümiizde deniz cilveli dalga
cıklarla oynaşıyor ve mehtap .. Hul
ya veren nüvazişli bir mehtap su
larda geziniyor.. Ay sanki gök

lere sığmıyan heyecanın dalga
larda sürüklemek ister gibi deniz
de yıkan.yor. 

Bütün bunlar öyle güzel ki .. ya
nımızda, masalarda oturanların 

hepsinde kibar, asil bir bal, yüz
lerinde rahata, saadete alışmış, 
kanıksamış insanların huzuru var. 
Kızlar şık beyaz tuvaletlerile ge
ce perileri gibi süslü .. Hemen hep
sinin kolları, göğüsleri çıplak .. Ba
cakları çorapsız .. 

Erkekler ceketsiz, beyaz panta
lonlu, herkes neş'e ve hareket i
çinde ... 

Hava serin ve yosun kokulu .. Bu 

B u G 

TAKSiM 

·~· burnumdan, mesamatımdan ' 
cudüme ·girdi.. Damarlarımda d; 
la.şan ıkana karışarak içimi taze .. 
hayatla doldurdu. GayriihtiyDr1j. 

•- Oh ne güzel!.. diye mırı 
dandım. 
Yumuşak bir sesle gülümsed'~ 
•- Ya?. Elbet de güzel.. Jie, 

çok güzel. ve sonra bcr: ı•d. 
muhitin, denizin, mehtabın ver 

1 

ği galeyandan sermest, geniş IJif 
hareketle etrafı işaret t<•· 

. k. 1 h aı" «- işte yaşama . şte a) :d1 
Bu esnada garson bir tepsı r 

küçük tabaklar içinde yem.eki~; 
yemişler getirmişti. iki büyıık ~ 
şeyi de önümüze bıraktı. Bunu·'~ 
olduğunu Hikmet Beye sord" 

Gülerek: . '· 
•-Bira!. Içmez misiniz?, drd ~ 
O geceye kadar hiç bira ıçJll 1 

miştim .Nasıl şey olduğunu bılı~ 
yordum. Tabii bir insiyakla ı 

dettim: 
T kk.. ed . s· içi,. c- eşe ., ur erım.. ız. . , 

•ben yemeğimi yerim daha ıY1 " • 
. ·ık beri <- Peki ... Fakat; bu ı , eır 

ber gecemizde biraz daha neş e1,1 
mek istemez misiniz?.> sonra;} 
nımızdal:i masaları gösterdi: r 

.,.,~ 

•- Bakın .. Herkes nasıl iç1• 1, 
Sizden küçük kızların önü'1de ~ 
b. 1 
ıra var .. > r 
Yavaşça baktım. Hakikatell ~· 

men tekmil masalarda şü;eler, t f· 
daklar d uruyortlu. Genç kııl". 
kadınlar gü;üşüp şakalaşarak 1j 
yorlardı. Buna rağmen yine ct·ıı' 
ret edemedim. Hafifçe dudağ', 
ısırarak gözler.imi yere ind:ra 1~, 
•-İstemem! .. dedim. O -zail" 

küçük bir kahkaha attı: bir 
«- Siz hakikaten çok sDf .~ı 

kızsınız Müjgan Hanım .. Iier~' , 
içliği birşeyden neye çekiniyor" 
nuz sanki?. Hem burada içıneP 
ayıp.. Çok ayıp birşey.- Ad\ 
sosyete hayatında bira içmiyeı1,ııı 
zı, kadını ayıplarlar!, ve ce\'Db / 
beklemeden evveıa benim b\ 1111 

ğımı, arkasından kendisin' 11 

doldurdu. 

Sinemasında 
2 BÜYÜK FİLM BİRDEN 

1 · Doktorun Aşkı 2 • Korkular D!ya,t 
Türkçe 11özlü ve ~arkılı İıtanbulda ilk defıı 

Bugün Saat birde tenzilatlı rnutine 

'~-----·ııııımıııııııımı ................ _.. 
bafkanı kabarmıştı, teslisini omuz- dan almak1a olduğum, askeri yardım bundan istifade etmişler, Suri~e- si, Malta ve Kıbrıs adaları olması 
l k ık! maaşımın tatbik w.ühiirü,,1ü zayi et- iht' 1 rd T b uk k 1 . d"' ·------· Nı"şantaş K 1z1 L AY' ının Mu""sameresı' ayıp · a ı. ye hava kuvvetler1· naklederek Su- ı ıma i va ır. o r a esı u- # ti.ın. Yenisini alacağımdan ekisinin 

O ak~am köy erkenden uyu - hükmü yoktur. riyenin müdafaası için Vişi Fran- şerse, Almanlar Tobruk limanın- f 
muşa benziyordu. Ötede beride SAHl'RE sızlarilc beraber hazırlanmağa va- dan çok istifade edebileceklerdir. Şehir Tiyatrosu Komedi Kısmında: Bu a~~aın 205,~~· d• 
havlıyan köpek seslerinden gayri kit bulmuşlardır. Bunun neticesi Bundan sonra Maltanın da taarru- Y 
bir gürültü duyulmuyordu. Fa - ,_ Safranbolu' da -~ olarak İngilizler Irakda, Filistin- za uğraması muhtemeldir, Girit _ \ üksek San'atkiir Bağdad Güzf'I San- Kıymetli Sanatkar Şehir Tiyatro8~ 
dimede yatağına erken girdiği hal. Çalışmak üzert Komple bir de kuvvetler bulundurmağa veni- Tobruk arasındaki deniz sahası Mı" t h at at 1 er Akademioi & artistleri ' 
de bir türlü uyuyamıyor, sağa so- hayet Filistin hududunda cephe M U A L L A f 
la dönüyordu. İçi sıkılıyordu, hani FOTOGRAFCI tutmağa mecbur kalmışlardır. İn- Alman hava hakimiyetine geçtik- Prof. Enı"s Hazım - Vas 1 

.1. 1 S . . d ten sonra, Maltadaki deniz kuv- F SA D 1 kötü bir haber aıacakmış gibi idi. ARANIYOR gı ız er urıyeye şım i taarruz et- en men 
Henüz şafak sökerken deştiman seler de, işgal etmeleri zayıf bir vetlerinin vaziyeti ve muvasalası CEMi• L' ' 8 J ' U ~ ın~I 

köy meydanındaki koca çınarın İstanbul 176 Po>!a Kutusu adresi- ihtimaldir; ciddi bir mukavemet- epeyce zayıflıyacaktır. Buradaki İn ın lşı}ay'ln zen- e U 1 a • !fl3i!lll 
altına gelmiş muhtarla, jandarma ~:,;,::':.rı::~;·;' bı':"ı~~~~u~~. ,:~~~~ le karşılaşacaklardır. İngiliz kuvvetlerinin ikmal ve Piyano konseri Viyolon Konseri ğin konseri Hindislan ceviıiıl 
onbaşısını bulmuştu. Halinden pek "'"'"ca;;t olunın""· Suriyeyi bir ay evvel işgale te- muvasalası daha ziyade Cebelüt- l' 
.,t,,,el"'iı"'şl"'ı "'o"'ld"'u=ğı=ı=an= 'l"'a=şı=lı=y=o=r =v=e=o=n=b=a=-===============şe=b=b=ii=s=e=t=m=e=d=ik=l=eı=·i=iç=in=,==K=ıb=r=ıs==tar=ık=a=is=tin=a=t =e=dec=e=k=ti=r·====="==P=r=o=f.=N=E='=R=AL'ın idaresinde PLASTİK Danslar • Biletler gişede eatılır. Telef: 4. l ~ 

Son Telgrafın Tarihi Tefrikası: 86 

TUNA BOYUNDA 
TÜRK ORDULARI 

Yazan: M. SAMİ KARAYEL -i"'i--"" 

rürkler düşmanın çokluğuna bakmadı 
Bu vak'a Türkler üzerinde he

yecanlı bir tesir hasıl etti. Türk 
akıncılarına namağlup nazarile ba
kan Macarlar ve Sırplar işi mü
balaga ettiler ve bundan dolayı 
canlandılar. Hünyadın şöhreti dün
yaya yayıldı. Papadan, kralla:rdan 
Hünyada tebrikler ,hediyeler gel
di (H. 846). 

Türk kumandanları ve Sultan 
Murad bu mağlıibiyeytten fevka
Iade müteessir oldular. Suitesiri 

yok etmek için Tuna boyu muha
fızı Şahin paşayı Tuna üzerine 
müthiş bir akın yapması için rne-

mur ettiler. 
Şahin paşa ise davasında mağ

rur olduğu kadar iş başında gafil 
olduğunu gösterdi. 

Vasag mevkiinde Hünyadın kur
duğu pusuya düştü. ~rdusu peri
şan oldu. Kendisi de esir düştü. 
(H. 846) 

Şu iki mağlubiyet bütiin Avru
payı galeyana getirdi. Yortular ve 
şenlikler ya.pıldı. Her tarafta ki

liselerde dualarla Allaha şükür e
dildi. İşe Papanın murahhasları 
karıştı. Büyük bir Ehlisalip or
dusu teşkiline başlandı. 

Maksat ve emelleri yalnız Türk
leri mağlüp etmekte kalmıyordu. 

GCıya Türkleri Tuna boyların
dan aşağı sürecekler, Rumeliyi a
lacaklar ve Türk ordusunu Ana
doluya tardedeceklerdi. 

Sultan Murad ise işe o kadar e
hemmiyeı vermiyordu. İsbatı da 
o sırada Karaman diyarına git
mek için Belgradı teslim etmek 
şartile mütarekeye riza gösterme
sid>r. Bc!grad muhasarada idi. 
Henüz alınmamıstı. Ötedenberi 
Eh1isallip ordularının üıssülhare
keSi idi. 

Macarlar Türklerin teklifini ka
bul etmediler. Gönderllen elçiyi 
reddettiler. 

Lehistan kralı Macaristana da 
kral olarak iki memleket birleş
mişti. Yan Hünyad gibi bir ser
darları da meydana c;;kmıştı. Av
rupanın her tarafından akın akın 
muharipler geliyordu. 

Papa dördüncü Öjenin takdis et
tiği bu Ehlisalip <>rduları Peşle
den hareket ettiler. Semendereden 
':rıınav-ı ızeçtiler. Nşte ordumuzla l 

karşılaştılar. Büyük bir muhare
b oldu. 
Düşman ordusunun başında kral 

Viladislav, Yan Hünyad, Papanın 
murahhası kardinal Szar ve pek 
çek Anupanın namdar zad~giinı 
mevcuttu. 

Bizim tarafta padişahın mevcut 
olduğu Avrupa tarihlerinde iddia 
olunmaktadır. aFkat doğru değil
dir. Sultan Murad o vakit Ehli
salip ile bir olan Karaman oğlunun 
isyanı münasebetile Anaoluda idi. 

Hatta böyle bir sırada Karaman 
oğlunun gaile çıkarmasından do
layı Sultan Muradın Türklük ha
miyeti galeyana gelmişti. 

Sultan Murad Tunayı aşan Ehli
salip ordularıııı kumandanlarına 

bırakarak bütün kuvvetile hain 
K,;raınan oğlu üzerine atıldı ve 
Konyayı zaptelti. 
Sultan Murad fevkalade hiddetli 
ıd,. Papalarla birlqcn Karaman eğ 1 

]unu Junu perişan elti ve asker- J 

leı~;ne bütün Karaman divarını 
1 yagm.ya müsaade etmekk bcra- J 

bl'ı aynı d~i~n1an ıTiı ~P11f:lcsi ya-
• 

p:Jmasını emretti. 
Sultan Murad, bir hamlede Ka

ramanı temizledi ve sür'atle geri 
dönerek ordusile Rumeliye geçti. 
Düşman Balkanlara aneak hulUI 
etmiş bulunuyordu .. Vaziyet çok 
tehlikeliydi. 

Türk ordusu düşmanın Ç<;?klu
ğuna bakmam, üzerine atıldı. Ll
kin bütün gayreti Hünyadın hüs
nü tertibi karşısında kırıldı. Mağ
lı'.ıp olup ric'at etti. 

Ehlisalip Türk ordusunun bır 

kaç misli fazla idi. Türk ordusu
nun ric'ati toplu ve muntazamdı. 

Kademe kedeme harbederek Bal
kan geçitlerine geliyordu. 

Kış yaklaştığı için vakit kazan
mağa çalışıyordu Hünyad Sofya

yı da işgal etti. 
Balkan geçitleri taraflllU2dan 

mükemmel surette işgal edilmişti. 
Sultan Murad Anadoludan avdet 

ederek ordunun arkasınrbı hfJZırdı. 

Hünyad, askerinin çokluğuna gü
veniyordu. Biri olmasa diğerini 

boş bulurum zanni!e ordusunun 
bir kısmını İzladı ve Ahıtman ge
çitine, diğerini Demirkapı geçi
tine scvketti. 

Fakat, bu iki geçiti de Türk or
dusu tarafından işgal edilmiş bul
du. Cebren almak istedi. Ana da 
muvaffak olamadı. Çünkü Türk 
askeri şiddetli mukabelede bulun
dular. 
Kış basmıştı. Türk ordusu pa

dişahları Karaman diyarından ge
lip yetişinciye kadar Ehlisalip or
duları önünde kademe ric'ati ya
parak çekilmişler, Balkan geçitle- · 
rini tıkamışlardı. Kış, bu geçitler
den yol vermiyordu. 
Hünyadın askerleri hastalıktan, 

soğuktan pek perişan bir hale 
gelmiş idi. Naçar ric'at elti. Bizım
kiler de takibe koyuldular. 

Takip müfrezelerinden biri Şe- . 
hİ.ı'köy bogazında pusuya uğradı, r 
ihata olundu. birçoğu şehit düstü. 

Avrupa ıarihlerı bu sefer; ~a'şa- ı 
alı bir z<fer gibi göstPrirleı· ve 1 

göklere çıkarırlar. 
Lakin padişahın gıyabııı'ıı 

reyan etmiş bir serhat mulı9rfİ 
olduğundan mübaliigaJıdll" ,,rl 
ordusu başbuğile mcyriaf• ,;ı 
rebesi yapar. ;ıı 

Ehlisalibin ç<>kluğu ve 
01 

ti' 
ııııı11 zam olması serhat or 1"' 

kat kat fevkinde idi. Bıı sr, 11 

Türkler kademe kademe ric.;ı 
derek geçitlere kadar geJJ11'1, 1ı 

l(~P 
Fakat padişah ordusu r·'· 

dan yetişip gelince düşınaıı 
başlamıştı. rr 
Düşman ric'at cÜ>'eklc lı~. 

Sırp kralı vasıtnsile sulh r.ı 
resi talep ctmi~ti. adişah dB 
ha razı oldu. r 
Musalahadaıı sonra gult•' ./ 

r;fl' 
rad musaliıha ahkiımına · . 
dec~ğine dair Kur".ını !{er, 
rine yemın elli. 

Leh ve Th.Yac.r:ır kralı ,,·]. 

dahi aynL ·cmı11; ine l v 

yaptı. (H. 848), 1 _4 ,~·"ı 
.... 



======ı ._....,.....,.~~~~ ..... ~~~"""'1-d l C"ufh bı"r la""1-ır-
Amerika Cümhurreiai 1' K 
Ruzvelt, Londra Elçiai fzdan 
Vaynant'ın Vaşingtona 

&elmeai üzerine çıkan 
auın ıayialarını tekzip 

ibarettir 

'"" 7UK..u> meımart ....... ...,.. ebnİf, aulb müzakeresi 
t 4.lana boıı-Ierinden almınıt~> yapılmadığı gibi, bir 
tllıi. eden: 11-., Aiatc aulb teklifi de olmadığı-

b ı\ıııiral Darlan'ın 1sti1<ltıl har • :::=:n:ı:a:o::i·y:l:e:m:::ii§:t:ir:.:" ::::: 
ırı'°'iı:in bir safhasına taalluk eden 
ilıut beyanatının memleketimiz ı 

ltıatbuatında husuhı getirdiği fe. 
letan malıimdur. J 

V liavas • Ofi aıansı, bu hususa 
liıdeki salahiyettar mebafilin 
lılaleasını neşrediyor. Bu mah

"<:er şu ciheti ~ ediyorlar • 
~ ki, cAmiral Darlaıı Türkiyeye 
:""11, milli gayretinin safhala • 
tıııdan bir tanesini teşkil eden bu 
tadar eski bir hareket hakkında 
~enişte bulunmak niyetini gös.. 
'lllemıştır. Amiral Darlan yal
~ İngilizlerin iki yüzlü hile ve 
~h' . ır oyununu aydınlatmak iste. 
lııiı .• 
\'tşiDE DARLAN'IN SİYASETİ 

BEÔENiLDİ 
lia.zırlar Meclisi evvela Darlan'ın 

"~asetinde toplıınarak Suriye me
'esiru ve Amerika Hariciye Na. 

ıı ının beyanatını tetkik etmı:; ir. 
AIJ!t>akibcn Mareşal Pctcn'in ri

'""el.ııde yap.lan toplantıya Na. 
lıllardan başka, Vi.şiye gelmiş o-
1-ıı Şimaii Fransız Airikası umu. 
~i Va..ıJeri de işt rak e.miş!crdir. 
t esıı,; tebliğe göre, müzakereler 
tansız Afrıkası hakkında cere -
an etmiştir. 
~ Ceçen salı günkü toplantı etra.. 
~ naa öğrenildığine göre", bu top-
1\lıda bütün nazırlar Darlan'ın 
YlSetini tasvip etmislerdir. 
lltıı. SULH TEKLİFİ VAR MI? 
ı\nıenkanın Londra sefiri Vi -

~t'ın V14ingtona bir sulh teklifi 
~'irdiği hakkındaki şayialar üze
~ille b:r gazetecinin sualine Vi -
ltaıtt'ın verdiği cevap aynen neş-

d!lecektir. 
•ııll.uzvelt bu hususta demiştir ki; ı 
ti!": sulh teklilı mevzuubahs de. 
iledir, Ne sulh teklifi mahiyetin
~ • ne de herhangi bir sulh müza.. 
~resi yoktur. Kat'iyyen buna 
~ler birşey mevcut değildir .• 

115 
lluzvelt, ayrıca Almanyanın 

t ılerine inarulmamasmı da i!A

be devam mes'uliyetinı İngilte:-e 
ve Amerikaya bırakmak islemek. 
tedirler. Bunun asıl sebebı i.'l<! 
Mihver devletlerinin uzun süre -
cek bir harp karşısında duyduk. 
!arı korkudur. Çünkü İngiliz - A· 
merikan birliği her gün tehdit -
kar bir hal almaktadır. 

Alman mehafili ise, üçlü paktın, 

yeni Avrupanın bünyesi hüceyre
sini teşkil edeceği, hiç bir Avrupa 
devletinin yeni tesanüt vazife -
sinden kaçınamıyacagı fikrinde • 
dirler. 
İNGİLTERE VE AMERİKA 

STATÜLERİNİ BİRLEŞTİRMELI 
Halen İngiliz hükumetini en çok 

tenkit edenlerden eski Harbiye 
Nazırı Hor Belişa bir beyanatınaa 
şunları söylemiştir: 

•Bu muharebeyi kazanmaklı • 
ğımız lazımdır. Fakat 1914 deki 
tempo ıle 1914 harbi ka~anılamaz. 
Demokrasiler yepyeni bir nizam 

tesis etmek hususundaki azimle. 
rini göstermelfdir. Bunun cesaret 
vericı terrinatı da İngiliz İmpara
torluğu ve Am~rika Birleşik dev
letleri arasında müşterek bir sta. 
tünün şimdiden tanınmasıdır. Bu 
suretle birleşecek olan demokrasi 
harbi kazanmak icin icabeden 
kaynakları toplamış olacaktır.• 

İNGİLTERENİN MOSKOVA 
ELÇİSİ ÇA<'.iIRILDI 

İngiliz Hariciye Nazırı Eden 
Moskova Büyük Elçisi Sir Staf • 
ford Krips'i Londraya çağırmıştır. 
Büyük Elçi tayyare ile Moskova
dan hareket ederek Stokholme gel
mşitir. Oradan ingiltereye geçe. 
cektir. 

Ankara Radyo gazetesi, Eden 
şubat ayında Ankarayı ziyareti 
esnasında Sir Krips ile görüştü. 
ğüne göre, bu yeni davetin deği
şen vaziyetle alakadar olduğunu 
muhakkak addetmektedir. 

e etmiştir. 
~ı\KAT MİHVER BİR SULH 
'l'AARRUZU YAPACAKMIŞ 

1
l..,;,ndradan ge1en haberler ise, 
~Solini ile Hiller'in Brenner mü. 

ırak idare makam
ıarmda deftlşlkllkler 

~tında yeni bir sulh siyasetin
~ mutabık kaldıklarını. bild~r -
<\. İt\edir. İngıliz mehafılme gore, 

Bağdat 7 (A.A.) - Neşredilen 
bir kararanme ile Cafer Adliye 
Nezaretine ve Ahmet Raudi Polis 
Müdürlüğüne tayin edilmiştir. 

~tııpada yer'i bir sulh nizamı 
>;al •• 

"'ltnakla mih\·er devletleri har-

Hükumet idare makamalrında 
birçok değişiklikler yapmaktadır. 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

z·ra Ban kas 
Kurulu, Tarihi: 18R8 

Sermayeai: 100,000,000 Türk Lira5l 
~·abe ..-e Ajawı adedi: 265 . 

lirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Fara b rl Treni re 

28.800 Lira İkramiye Veriyor 
~irıaı Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesapl.ıruıda en 
'~ 5& ıra ı bulunanlara sened• (. defa çekilecek k'l!"'& Üe aşaiıdaki 
ı>lana göre ikramiye da!;ltıla<AJ<tır. 

4 atlet ı.ono Liralıl< 
4 ,. SOQ • 
4 • 25t • 
o • .. 1 • 

ıoo • w • 
120 • .fO • 
lCo • ZO • 

4.000 
:vıoo 
ı.cco 
f.001) 
5.030 
4.800 
3.200 

Lira 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

DİKKAT: Hesaplanndaki 1>l ralar bir eene !ç:nde SO liradan 
~~ d~ive !ere ıkramiye çıkt~ takd.rde % 20 fu.bsile verile
«tir, Kur'alar senede 4 defa: 1 Eylül 1 BirincikAnun. 1 Mart 

~~ 1 Haz'ran tarihlerinde çekilecektir. 

Kordel Hal 
Fransız Sefirini 

kabul etmedi 
Vaşington 7 (A.A.)- Kordel 

Halin Fransız - Alman işbirliğine 
karşı Amcrikan.ıı vaı.iyeti hak
kındaki mühim beyanatından son
ra, Fransanın Amerikadaki sefiri 
Hanri Hey Hariciye Nazırı ile gö
rüşmek istemiştir. Sefir bu müla· 
katı alamayınca, dün Vişi hüku
metinin vaziyetini izah için gaze
tecileri sefarethaneye çağ;rmıştır. 

Hanri Hey, Dakarda, Kazablan
•. ada, Ak.denizdeki Fransız liman
larında, Llzkiyede, Suriyede Al
man asker !erinin bulunduğu hak
kındaki haberleri tekzip etmiştir. 
Mihver askerlerinin Yakın Şark
taki Fransız topraklarına geldiğini 
de yalanlamıştır. 

Sefir şunları ilave etmiştir: 
Fransız • Alman işbirliği hak· 

kında Amerikanın şüphelerini iza
le için Kordel Hal ile bir kere da
ha görüşmeğe çalışacağım. 
+ Tokyo, 7 (A.A.) - ıapon hükQ· 

::nelinin Hol::ında flindistanına bir ülti
matom verdiği h.ibcri tekzıp edilmek
tL>dir. 

Bütün Afrika 
cephelerinde 

(1 lııcl Sayfada.ıı Devam) 
Sollumda devriye tayyareleri 

ile ufa.'< çarpışmalar olmaktadır. 

Halafaya geçidinin eteğinde bu. 
lunan Mihver kuvvetlednin daha 

fazla ilerlemege niyetleri oldu • 

ğunu gösterir bir emare yoktur. 
Takviye edilmekte olduklarına 
dair bir aliimet de görülmemek • 
tedir. Şimdiki halde, İ!alyanlar 
eski mevzilerini tutmaktadırlar. 

Co§ralya kongresi 
dön toplandı 

Birinci Türk Coğrafya kongres, 
dün Maaril Vekilinin bir nutkile 
açılmıştır. Kongre ilk evvela bir 
program hazırlıyacaktır. Dünkü 

toplantıda müteaddit komisyonlar 
teşkil olunmuştur. Komisyonlar üç 
dört gün çalışacaklardır. 

Akdeniz hidisele• 
rine bir bakış 

( 1 bıcl Sayfadan Devam) 
temadiyen Suriycye geçmekte ol· 
duklarına dair deliller vardır. 

İngiliz RudyosW1a göre, bu harekete 
Alman iı;galiııin bilflıl başlangıcı dahi 
denilebilir. 

Hür Fransız Ajansı da, Suriyedeki 
otellerin Alınan subaylııriylf' dolu ol
duğunu, Şam tayyare ü.~üniln de Al
manlar tarafından işgal ediliMini bil
dirmektedir. Bu suretle Suriyedeki' 
bütün t.ayyare i.ı.-;1eri ş.ırndi Almanların 
elinde bulunmaktadır, 
SURİYEDEKİ ALMAN 
TAYYARELERİ 
Alınan kaynaklan Suriyede hiç bir 

Alman tayyaresi bulunmadıgını bil
dirmektedir. Halbuki Surlye Yi..ik.sek 
Komiseri. General Dentz radyoda neş
rettiği beyannamede, ccn<"bf tayyare-
lerlnin Garpten Şarka gec;et1cen Suri
ye topraklarına indiklerini ve tekrar 
yollarına devam ettiklerini söylemiş
tir. Bu tayyarelerin tekrar Şarktan 
Garba geçerken Suriye topraklarına 

inip inmediklerini söylememiştir. 
Diğer bir habere gOre de, bir Macar 

gemisi Suriyeye beş yüz ton benzin 
getirmiştir. 

Amerika 80 
ecnebi vapuru
na el koydu 
Vaşington 7 (A.A.) - Ruzvelt, 

Amerika limanlarında bulunan 80 
vapurun müsadere:;i hakkındaki 

kanun layihasını imzalamış ve ka. 
nunun derhal tatbikine geçilmesi 
için deniz komisyonuna emir ver
miştir. 

Kanun mucHıince, Cıımhurreisi
nin tasvibi olmadıkça, bu gemiler 
muharip memleketlere verilmiye
cektir. Bu gemilerden 36 sı İspan
yol, 26 sı İtalyan, 2 si Alman, 2 si 

Estonya. 1 Litvanya, 1 Rumen, 14 ü 
Fransızdır. •Normandi. transat
latiği de bu vapurlar mcyan.nda
dır. 

İngiltere - Ame
rika hava psotası 

Londra 7 (A.A.) - .B.B.C.• O<?. 
lecek hafta Amerika ile İngiltere 
arasında doğru b:r hava scr\'İsl 
başlıyacaktır. 

Macaristan da 
denizden mah-

reç istiyor 
Budapeşte, 7 (A.A.) - Ysn resmt 

mehafilde teyit edildigine göre, Ro
m.ada Macar Başvekili Bardoşi ile 
Mussolini arasında yapılan görüşme
lerde, Macaristan1n denı;: mahreci me-
felt>si de vardtr. 

+ Madrôt, 7 (A.A.) - Ekmek 13· 
yini 40 gram daha indirilnıişlir. Bu 
tedbir, abloka yüztinden mahsulün az 
gel~ınden ileri ıelmcktedir. 

Frarl Mısır Oenerau 
(l bıci Sayfadan Devam) 

bu üç şahsın tevkifine yarıyacak 
malıimatı verenlere 1000 İngiliz li
rası mükafat vadetmişti. Azizül

mısri geçen ağustosa kadar Genel
kurmay başkanı vazifesini görmüş 
ve o müddettenberi tekaüde sev
kedilmişti. 

vaıtralyada 
(1 ine! 8&7fadan Devam) 

ne sebep olacaktır. İngilteredeki 
Avustralya kredıleri böyle teber
rüler oolayısile 900.000 sterling 
azalmıştır. Maamafih yasak, me
sela hava bombardımanlarına uğ
rıyan yerlerdeki muhtaçlara yar
dım için yapılacak teberrülere şa
mil değildir. __ _,, __ _ 

• 
Vaşington' da 

(l bıcl S•yfa.daJı Devıım) 

Ruzvelt, meselenin esasına te
mas ederek Vinantın harb:n ida
reoine taalluk eden notlarla Va
şingtona geldiğini ve yirmi beş 
mühim mesele hakkında da Ame
rikadan Britanyaya faydalı ma
lumat götüreceğ:ni söylemiştir. 

---<>---

Eski dalaler vekili 
Eski Dainler Vekili Zekiiinin 

Gümrük ve İnhisarlar Vekaletin
de yeni ihdas olunan inhisarlar 
dairesi reisliğine tayın olunacağı 
öğrenilmiştir. 

HARP VAZİYETİ 
(1 luci SayfaJan Devam) 

kiırlığı göze almıştır. Faıcat AU..n
tık e kafıle sıstenııni henuz kabul 
etmemiştir. Ingılterenin ihtıyaç
larını kendi Amerıi<a J.manıarın
da temin eci.iyor, taşımak için ken
dı ticaret gemılerıni de veriyor. 
Fakat At1a:; denuınden ge<;işı ve 
İngiliz lımanlarında tesluni ü,;e
rıne almamakta hala devam bH· 

yor. 
Vaziyet tamamile şudur: Allzn

tik muharebesını yapan Alman> a 
ve İngilt<ıredır; Amerika bu mu
harebeye girnıemışt:r. Kendi tez
gahlar:ndan çıkan, fakat İngiliz 
bayrağı taşı> an ticaret gemı;.ri
nin, kendi fabrikalarının in- dlatı 
olan harp malzemesinın batırıl
masına seyirci kalmtst.r Bay Hıt
ler son nutkunda kafıle sistemi
nin harp telakkı edileceğim söy
ledi. Acaba Birleşık Amerika tıca
ret gemi kafilelerini hımaye ve 
müdafaa için AUantik muharebe
sine r.ıçin İft.irak etmiyor?. Bay 
Ruzvelt son mühim nutkunda Al· 
manyayı mağlllp etmek için deniz 
Jı:.kimiyeWıın muhafazl!S.l .İl;•.P et-

1 

tiğini söy !emişti. Bu makul ve 
mantıki fikri tatbikte Birleşik A
merika niçın harekete geçmiyor?. 
Atlantik muharebesini kazanmak 
için İngiltere ve Amerika dt>niz 
harp kuvvetlerile müşterek tesir 
temin etmekte geç kalmışlardır. 
Almanyan.n bundan ne kadar çek 
isUade ettiğini anlamak için ba
tan gemi ve tıınaj listelerine bak
mak kafidir. 

Bu meselenin kötü bir tarafı 
daha var. Atks denizi kat'i nctıce 
yerıdir. İngiltererıin muzaffer ol
mosı adalarda mukavemet rtme
sine ve bu mukavemet de AtL'.ıs 

muharebcsınin kazanılmasına bağ

lıdır. İngiltere aç ve malzemesiz 
kaldığı gün harbe devam etmesi 
kabil değildir. Yiyecek ve malze
menin sür'•t ve emniyetle temini 
elzemdir. Bu da kafile sistemini 
icap ettırmektedir. Halbuki Bir
leşik Amerika kat'i neticeli olan 
Atlanti-k muharebesine harp kuv
vetlerile henüz girme. · tir. Bi
zim k.anaatimUe göre bu bir hata
d..r. 

(Ba4ma1<ale.len Devam) 
bizzat \'C binnefs Britanya İıopa
ratorluğunun muharebenin deva
mı içinde, Almanya ve İtalyaya 
nazaran; hiçbir zıyaa uğramadığı 
g<irüliir. Britanya İmparatorluğu
nun bir karış toprağı düşman i -
gal ve istilasına maru:ı kalmadığı 
gibi; aksine olarak İngiltere; İtal
ya İmparatorluğunu yıkmış, Ha
beşistan, Somali ve Eritreyi i~ı:al 
altına almıştır. Fedakarlığı, zıya 

ve ziyanı bir iki milyon ton gemi 
ile birkaç şehrin hava bombardı
manlarından harap olmasından ve 
harp masraflarından ibarettir. Bu 
şekilde kazandığı 23 aylık zaman 
fasılası içinde de hnrp kabiliyetini, 
harp vasıtalarını giinden güne art
tırmış. Amerikanın yardımını mü
•'nlıale haline kadar getirmiş ve 
şimdi bastığı her karış 'toprağı en 
kuvvetli hale sokmuştur. Bu va· 
ziyette, sulh lfıkırdısının beyhude
liği ve mihver propagandasından 
ibaret olduğu lıakikatin ta ken
dhddir. 

Sulhun ne şartlar altında ~·apı
];lh;leceğini ise İn!':'iliz Ilariciye 
Nazırı Bay Eden Ilcs'jn Britan)a· 
ya iltica~tndan sonra par15.mento
da izah etti~.; ı:-:hi; Amerihn Ha
riciye .. l'a1:rı nn 1. BHviik Brjtanya 
sefiri Lord Halifaks dn uzun nzun 
izah etın;slerdir. Demokrasiler 
~ephesi hes.1lnna; insanl·k haklan, 
tam deniz hakimiyeti, milletlerin 
istikl5Ii, nazizmin mağlubiyeti, 

serbest iktı<at, meşgul arazinin 
tahliyesi tahakkuk etmedikçe ve 
Almanya ile temsil ettiği grup bu
na razı olmadıkça; sulh daima bir 
ha:rnl olarak ardından koşulan ve 
çetin mücadelelere vesile veren 
bir unsur olacaktır. 

Ayni zamanda Amerikanın bu
gün icinde bulundui:'ll durum ve 
katla.ndığı fedakarlıklar da göz
önilne getirilirse; A1manyanm is
tediği bir sulhun kabulüne imkin 
o1mıyacağı açıktır. Amerika ve 
İnı:-ilterenin istediği bir sulhu da 
bugünkü durumu ile Almanyanın 
kabul etmesi mümkiin değildir. 

Avrupa kıt'ası üzerinde mozaff~r 
olan ve heniiz bütün takatlerini 
harcamamış bulunan Almanyanın 
her türlü tecrübeye varmadan ter
ki silah etmesi beklenemez. 

Nitekim Amerikan Cumhurreisi 
de sulhtan bahsedenlere, ne böyle 
bir teklif, ne de böyle bir miiu
kere bahis mevzuu olmadığını 
söyliyerek kimsenin Almanyaya 
ve Alnıanyadan çıkan g-evşetici 
sulh sözlerine inanmamasını te
barüz ettirmi~tir. 

Sulh, hiç siiphe yok ki in<nnlık 
için en büyük nimet. Fnkat • un 
şartlarının hPniiz mevcut ohna
ması yü7.ilnden maatteessüf insan
lık daha bir müddet kan dökm•ğe, 
hakiki huzur ve sulhunu edinmek 
için şiddetli müPadelr~·e mc<bur 
kala<aktır. Öniimüzdeki günler ve 
imkanlar sulhu değil, gırtlaklaş
mayı yad ve işaret ediyor. 

F.""F.:\f lZ7.FT RF.Xf"l': 

Yeni tip ekme 
( 1 inci SayfMlo.ıı Devam) 

mıştır. Yarın tatil olması yuzun
den pazartesi gününe ait unun da 
fırınlara bugünden temin edilemi
yeccği zannedilerek dün akşam 
bir ara yeni tip ekmek imalatının 
bir iki gün geriye bırakılması dü
şünülmüş, fakat Ankaradan gelen 
kat'i emir üzerine liiz;m gelen ted
birler alınarak yarın sabah bütün 
fırınların yeni tip ekmek imaline 
başlamaları temin edilmiştir. 

Yeni tip ekmek bugünkünden 
esmer değil ve hatta daha beyaz 
ve mugaddi bir halde olacaktır 

Sıcak yerlerde 
(1 ine! Saşfadıı.n D<nm) 

ct7m...ı ..., ı,ıok sıca.k olu C-uıı vı-
1iyet1erlm.'T.d.e de erkeklf'"rin kna pan
ta.1onla. 4o1wmıal:ı.rı lctn prıopaca.mtıa 

:r:ıpılmaın <tllşüı>tiım..kt...ılr, 

Yakınd1 bn lıUSU<flU<I& ~ 19· "°""-'"· v.....-.. .. tıır.IJtlerdoe ı-uk· 
lar a.r'JA•Makl mon pan*a.lon ~ 
hc......ırtn "°" scı>el....ı:e r<>k ~ 
t.c !>!! ed ilini tir. 

l"an!Mhıı tt"bt.ı'Mt ••....,•rtann bt 
..........., tııı...Wold dıı.eo-ı-.ı J'U• 

'""" bl.$117 ........ ---97 
edllf 

:Bartında uç yıldaııberJ devam &o 

den frengi nıücadelt>sf tarr.ameıı. 
bltlrllmi ve mücadele hevctl Sam
runun Bafra, Kırvalc mıntalcaları. 
na naklolunmu.tur, 

Mt!zlctır heyetçe :Bartın 111mta• 
kas nda ;re<ll bin 900 hasta teadv! 
oltı'MD tuT, Tokatta da L800 hastıı 
tedavt ııd'Jmlş ve frengi mücac!ale 

heyeti Zileye ııakledllmlatir. 

HAF'f.ALIK Hususi · otomo. 
Askeri İcma 1 billerin seyrüse· 

(4 anciL sayfadan devam) ı ferine mu""saade 
landa - Groenland - lkbrador ~u-
lar..ndan geçen şimal yolunu mu- d • J • 
hafaza için Groenlandda hava üs- e ) ) Y 0 r 
!eri yapmağa ve tayyarelerle dev-
riye tesisine karar verdi. Bu tay
yareler, uzun mesafeli ağır bom
bardıman tayyareleridir. Bunun 
faydası büyüktür. Alman deniz 
kuvvetleri, İskoçya - İzlanda a
rasından veya İzlanda - Groen
land arastndaki Dımınıarka boğa
zmrs.., Atlantiğe kolayca geçeıni· 
yec~...ıerdir. Amerikanın bu ted
biri, Almanyanın Norveç sahille
rindeki üslerinin kıymetini çok 
azaltmıştır. Bundan sonra Alman 
deniz kuvvetleri, Fransa sahille
rindeki üsleri daha çok tercih ede
ceklerdir. Fakat bu üslerde deniz 
vasıtaları kesafet hasıl edecekle
rinden oombardımanlaroan datıa 
çok zarar göreceklerdir. 
~ tlanükte orta yolu temin için 
~Ingiltcre ve Amerikanın Asor 
adaların: ve Dakan · gal etmeleri 
liizımdır. Buralarda ksis edilecek 
hava ve deniz üslerile Allantik 
muharebesi büsbütün Almanyanın 
aleyhine dönebilir 

Hulasa: Askeri harC'kat daha 
zi~•ade şarkı Akde•ıız hanasında 
inkişaf gösterecektir. İngihzkrin 
Suriyeyi i•gale tc .· bbüs t'tm~leri 
beklenebilir Bun.: yapmaları la-
zımdır. 

MAHKEMELERDE 
(3 üncü sahifeı!Rn devam) 

tırayı attılar. Tabii, Ben sabıkalı 
değil miyim? Herkes inanacak .. 
Ben mahkum olacağım.. Böylelik
le öc alacaklar. Bütün iddıaları, 
serapa uydurmadır, ocrapa iftira. 
dan ibarettır. 
Hfıkim, davacıya sordu: 
- Kızınızla kimın çayında ta • 

nışmışlar? 

- Akrabamızdan Fatine hanı-
mın ... 

- Bunun sizin evde bir müd
det geceleri kaldığını bilenler var 
mı? 

- Çok .. Bütün mahalleli.. Hat. 
ta onlara, nikahı bile yaptık de • 
dik, Adımız kötüye çıkmasın diye_ 

- Fatinenln ve bunun sizin ev· 
de yatıp kalktığını bilenlerin ad
reslerini verebilir misiniz? 

- Veririm efendim ... 
- Kadın, birçok adres saydı .. 

Hakim, Fatinenin, davacının kızı 
Larnia'nın ve adresleri vC'rilen dL 
ğer şahi!lerin çağırılmasına karar 
verildiğini bildird. 

Mahkemeden çJ<an maznunun 
bileklerine, jandarma, kelepçeyi 
geçirdi. O giderken, davacı kaC:ın: 

- Hırsızlık. Üstelik de yal>rı
cılık! dedi. Sonra yine kendi k·,n· 
dine ilave etti: 

- nsan hırsız olduktan sonra 
elbette yalan da soyliyecek! 

HALKE' LE RİNDE 

İngilizce dersleri 
Şişli Halkevinden· 
İngilizce derslerine haziranın 

10 unda tekrar başlanacaktır. İs.. 
teklilerin hergün saat 17 den 20 y2 
kadar müracaalleri. 

KVİM e 
ku.mi 13'7 
MAYIS 

25 

Hızır 

33 

Blut UH 
C. EVVEL 

11 
Yıl 941 Ay 6 Va a • l:anl 
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~ ~· - s. D 
Giın-. 8 51 

7 
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ötıe 
iktnd! 

Akpın 

YIMI 

i=ak 

.. 34 
835 

12 00 
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6 34 

Blylece garaııarda 
çlrltiHmJyece k ı er 

Koordinasyon heyetince hususi 
otomobillerin seferden menedil
melerinden sonra garajlarda, de
polarda bekliyen bu vasıtaların 
ınotörlerinin bozukluğu, bir kıSllll>< 
nın lastiklerinin satılmak suretile 
tahrip olunduğu anlaş !mıştır 
Bunları gayrikabili istimal hal

den kurtarmak üzere yalnız mev
cut hususi otomobillerin yeniden 
işlemelerine izin verileceği Anka. 
radan bildirilmektedir. 

inhisarlarda 
(1 inci Sa.yfa-d:t.n Deı-am) 

cNeşriyaı. şubesi ve muhteııf şu. 
belerin Müdür muav nlık ~·rı·n 
ek.serisi !3.övolunmu '"ur. 

Umum Müdür ugü, ziraat, fen 
şubeleri birlı.:~tir:!'lıi t 1r Ba ı şu .. 
belerın de isıın er. değiştirilmi<. 
tir. İki Müdir. umumi munvinı 
he. üz taV'n ec!'lm mıştir. Vek:. -
le taraf·ndan tay .n edılecek • an 
b;_ Müdiri umumı muavinliklerirı. 
den bir'ne ıa.en Tuz İ !eri Mu • 
dürü olan B. İbrahim Gokçeıı n 

getirilmesı mevzuu..ıahsti. Ş1111· 
di Memurin Şubc.ı Müdüriı 'an 
B. Tal-ısın Tuıenın dt> b J<a bir 
vazifeye alınacağ, söylenmekte
dir. 

Yeni kadr ııa .. a gc k şehri • 
mizde ve gerek Anac.oluda, Trak
yada müteaddit me-nJrların açık. 
ta kaldıkları ve kalacnk'arı an • 
laşılmakladır. Ancak bu gib me. 
murlar yeni teşkilat kanunu mu
cibince bır müddet açık maaş. a. 
labileceklerdir. 
YENİ BİR TAMİR ATÖLYESİ 
Yeni teşkilatla Cibalide yenı bir 

tamir atölyesı ihdas olunmuştur, 
Bunun müdürü henüz belli değil· 
dir. 

Limen l!atı 
( ı lnei S&yfadan Den.al 

misyoncu Vehbiye izmfrden gön· 
derilen dört küfe üç sandık lımon
dan beheri 22-25 kuruştan hemen 
satılmıştır. Bazı lokantacılar.n et
raftan 45-50 kuruşa limon topla· 
dıkları da söylenmektedir. 

Suriyeden yakında limon gel· 
mesi beklenmektedir. 

İstanbul 5 inci icra lllemurlıı.t.,.. 
dan: 939/3433 
Kız~uula Sanyilzı.sk c:uldesiııde t.
kender Paşa mahallesinde 36 :-lo. hı 
hanede mukim iken h&l-cn ikame&.
cihı .mechul bulunan Mustalaya: 
Pa.kızenm Eyup Sulh Hukuk .Mah 

keıne!:>ındeu aidtgı 3/ll/9J2 tblrıhlı 

32/651 sayılı erlu)J 66 lınnın ı:-a.~ri.ti 

nıuhakerne ile tah ılı.ne mut.c:ıH)k bük .. 
mün dairemizın bu dosyuı ne yapılan 
takip neticesındc cereyan eden mua· 
melesi sırasında yukn.rda yaz.ılı ıkcmc:ı.. 
gölhınıı.a gOnde-ılen icra t:n1ri ıl>.D.mct· 

gahınızın mcçhuliyPtine mebni tebJ:! 
edilememiş olmasına ve icra h3.kimli· 
jince de teblıgatın Jl nen jcrll.5.lllıı ka
rar verilmış buJunmasuıa ıncLnı yu• 
kartla yazılı Uorcu ma!>arifı nut-a.k.eme 
ve icra masraC!ariyle birlikte öde e
nizi temin için icra emrınin bır ny 
müddetle iHlınen tebliğine kar-.r veril
miştir. 

Bu ilin tarihinden evvel borcu ta
mamen veya kısmen ödediğınlze d!lir 
bir \'esikanız varsa icra hAkımlığine 
müracaaUa ve takibin taLiki ıçin emir 
getirmeniz lfızımdır. Borcun bir kıs· 
mına dair itirazınız varsa y·:ıP bu 
n1üddet içinde merci makamına 'm-Ura
caatınız muktezai kanundur. 

Borcu ödemez veya bumüddt-t. için
de tehiri icra karorı getirmezsenit ic
rJ-ıya gıyabınızda devam olunacağı ve 
cmvJlinizin haczi ve satışı rihetine 
gidilccegi hususları malUnıunuz ol
ınak üzere icra emri bir ay müddetle 
illin olunur. 

~evlet Demiryolları ve L lm nları İşletme U. İdaresi ila~la:, 1 
Cebeci tsta~yonu civannda yaptırılacak üç kilo~trellk varyantın tesviyei 

türabiye, inlıalh.tı ıınaiye ve Cebeci i..stasyvnu üst geçıt kUpnisü inşaatı kapalı 
zarf usuliyle ve vahidi fiat üzerinden ek ıltıucye konmuştur. 

üst geçit köprüsü ıÇlll muk.tazi demirler idare tarafından müteahhide veri· 
lecektir. 

1 - Bu i;ln muhammen bedeli 22!'000 liradır. 

2 - İstekliler bu :şe ait prtname ve s:ıir evrakı Devlet Deıniryollan An~· 
kara ve Si.rkeci veznelerinden 1100 kuru!j. mukabilinde alabılirler 

3 - Eksfltme 25.6.IJ41 tarihinde Çarşamba günü saat 16 da A, k rada Dev• 
let Dt-miryolları yol dairesinde merkez birinci komisyonunca yapı '.at'akt "· 

4 _ Eksiltmeye girebilnlCk için tstc!dilerin t"kli!" mf'ktupl rı ıle bir ... 
likle aşagıdı yazılı tenıınat ve vesaiki ayni gün saat 15 e :( dar 1·omı :y9n Re
is.ligine vermeleri H\zm1dır • 

a - 2-490 nunaralı kanun ahkAmına uygun 12250 liralık muvakkat tc'Tl at 
b - Bu kanunun wym ett ği vesikalar 
c - Bu işe mahsus olmak uz e mılnakal!L VekAleLinden alınmıs ehliyet 

vesikası 

Ehli1'et vesilı:asi tç!A ihale tarihınden en u: seltlz ıtin evvel bir lstıda il• 
N.ünakaat Vekfılellne müracaat ol~nması 

Bu ı. h<ıklunda fazla Mabat almalı: istiyenlerin Devlet Demil'J'oll:ı.rı va! da-
ireshıe miiracaaı etmeleııi. «3068• •4334• 



Hakiki dostun tavsiyesi budur: 
Sabah, öğle ve akşam her yemekten 

sonra günde 3 defa 

Dil MACUNILB nBÇALAYINJZ. 

Yardda ittifak llallne gelen bu kaaaad 
tellae alçba •• naıd muvaflak olda '1 

Cunkü cS AN İ N> in terkibi Ttric
- bir klrnya ı;olıesendir. 

Cünl<ü bütün .S A N i N> i<ulJa
aanlarm d~1erl temiz, sağlam ve &ü
wldor. 

Çünkü •S A N i N> emsalsi• rağ
beti dolayısiyle hiç stok yapmadı&ı 

için n1utemadiyen taze piyasaya çıkar. 
Çünkü •S A N i N> diğer macun

lara nazaran çok ucuzdur. 
Artık bUttin bun1ardan onra 

cS AN i N'bo kullanan on binlerce kili
nin ne kadar haklı olduj:unu .nlamak 
koJayJaşır. 

Sabah, öğle ve akşam 
sonra günde 3 

her yemekten 
defa 

._ • '·:~ -..... • ~ f , ' , • " 

Gayri Menkul Satış ilanı 

Beyoğlu Sulh Mahkemeleri 
Başkatipliğinden : 

Huriye ile Hasibe var:sleri Mehmet Tevfik ve Atiyenln şayian ve 
müştereken mutasarrıiı bulundukları Galatada eski Sultan Beyazıd 
Yeni Kemankeş Karamustafapaşa mahalle.sınde eski Haffaflar yeni De
rici sokağında 13 ve 15 No. larliı murakkam altında zemin katında bir 
tavukçu dükkanını müştemil zemin katından maad"a ıttırt katlı olup J, 
2 ve 3 üncü katlarında ikişer oda birer sofa ,.e birer helası ve en üst 
katta terkos suyunu havi bir mutfak ve iki tarasa ve bir odası ve bir 
helası bulunan bazı kısmında elektrik tesisatı mevcut haricen kargir 
dahilen ahşa~ tamamı (3000) üç bin lira kıymeti mııhammenesinde ha· 
nenin şuyuunun izalesi zımnında bi !müzayede satılması mukarrer bu
hınduğundan açık arttırmaya konulmuştur. Gayri menkulün evsafı sa
iresi vaz'ıyed zabıt varakasile dosyada meveut zabıtnamede ve ehll
wkuf raporuıı<la yazılıdır. 

Birinci açık arttırması 30/6/941 tarihine tesadüf eden Pazartesi 
günü saat 14,30 den 16,30 a kadar Beyoğlu sulh mahkemeleri başka
tipliği nezdinde kalem odasında y apılııcaktır. Arttırma bedeli mu
hammen kıymetin yüzde yetmiş beşini bulmadığı takdirde en son art
tıranın taahhüdü baki kalmak üzere müzayede on gün temdit oluna
rak ikinci açık arttırması 1()/7/941 tarihine müsadlf Perşembe gilnü 
saat 14,30 dan 16,30 a kadar icra edilerek en çok arttırana kat'i olarak 
ihale edilecektir. Birikmiş ve ihale gününe kadar birikecek bina bele
diye vergilerile evkaf icaresi hissedarlara ve dellaliye rüsumu ile 20 
senelik taviz bedeli ihale pulu ve tapu harçları müşteriye ait olacaktır. 
Arttırmaya iştirak edecek kimselerin gayri men'kıılün muhammen 
kıymetinin yüzde yedi buçuğu nisb etinde pey akçesini veya milli bir 
bankanın bu nisbette teminat mektubWlu vermeleri şarttır. Arttırma 
bedelinin kendisine i:h3le olunan tarafınİian ihale gününden itibaren 
verilecek mühlet içinde mahkeme kasasına ödenmesi mecburidir. ö
denmediği takdirde ihale feshedilerek kendisinden evvel en yüksek 
teklifte bulunan kimse arzetmiş olduğu bedelle almağa razı olursa 
ona ihale edilecek ve o da razı olmaz ve)· a bulunamazsa hemen yedi 
gün müddetle arttırmaya çıkarılacaktır. Yapılacak açık arttırma ilanı 
alakadarlara tebliğ edilmiyecektir. Müzayede sonunda en çok arttırıına 
ihale edilecek ve her iki ihale birinci ihale edilen kimse iki ihale ara
sındaki farktan ve zarardan mes'ul tutulacaktır. İhale farkı ve geçen 
günlerin yüzde 5 faizi ayrıca hükme haeet kalmaksızın tahsil olunacak
tır. İpotek sahibi alacaklılarla diğer alakadarların gayri menkul üze
rindeki haklarını hususile faiz ve masrafa ve saircyc dair olan hak ve 
iddialarım evrakı müsbitelerile ilim tatihinden itibaıcn cm beş gün i
çinde satış memuru olan mahkeme başkiı.tiplıgınc b:IcLrmeleri lazım
dır Aksi takdirde hakları tapu si cilkrilc ~;.L,t ol · ad kça satış bede
linin paylaşm&.liından har~ bırakılacaklardır. l'Ju;;ay <'..İl') e iştirak eden_ 
lt!rin bütün şeraiti kabul etmiş ye evvcld'" ögrcnmi~ ve bilerek gay-

1 LAN 

Gayrimenkul Sa,tışı 
lstanbul Dördüncü icra 

Memurluğundan: 941-1819 
Hacı Ahmet oğlu Ahmet Kemalettin, Mehmet Mazhar ve kız 

kardeşleri. Şazimet'in mülga yetimler malları sandığından istikraz 
eyle?ık.len m~aliğe mukabil ipotek gösterdikleri ve tamamına 
yemınlı uç ehlı vukuf tarafından (400) dört yüz lira kıymet ko
nulmu~ olan Beşiktaşta. Sinanpa şayia tik mahallesinde Beşiktaş 
cad?esınde eskı 43 yenı 78 kapı sayılı, bir tarafı müezzin Osman 
evlatları uhdesindeki dükkan, bir tarafı Çerkes Hasan evlatları 
uhdesindeki '-<ınak ve bir tarafı emlaki hümayundan dükkan ta
rafı rabii tarikiam ile mahdut ev kafa mülhak gediksiz ve ha;asız 
bir dükkanın tamamı borcun ödenmemesinden dolayı aşağıdaki 
şartlar daıresınde açık arttırma suretile satılığa çıkarılmıştır. 

EVSAFI 
. Gayrimenkul Beşik.taşta iskele civarında ve tramvay cadde

sındedır. Bına tt>noz kagir olup harap bir h;ıldedir. İçinde e1ektrik 
vardır. 

MESAHASJ 
5, 75 metre murabbaındadır 

HUDUDU 
Tapu kayd1 gibidir. 

l - İşbu gayrimenkulün arttırma şartnamesi 12/7/941 tarihin
den itıbaren 41/1879 numara ile İstanbul Dördüncü İcra dairesinin 
muayyen numarasında herkesin görebilmesi için açıktır. İlanda ya
zıh olanlardan Iazla malümat almak istiyenler, işbu şartnameye 
ve 41/1879 dosya numarasile memuriyetimize müracaat etmelidir. 

2 - Arttırmaya iştirak için y ukarıda yazılı kıymetin yüzde 
yedi buçuğu nisbetinde pey veya milli bir bankanın teminat mek
tubu tevdi edilecektir. (Madde 124) 

3 - İpotek sahibi alacaklıları a diğer alakadarların ve irtifak 
hakkı sahiplerinin gayrimenkul üzerındeki haklarını hususile faiz 
ve m.asrafa dair olan iddialarını işbu ilan tarihinden itibaren on beş 
gtın ıçınde evrakı müsbitelerile birlikte memuriyetimize bildirme
leri icap ed.er .. Aksi halde hakları tapu sicilli ile sabit olmadıkça 
satış bedelının paylaşmasından hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde arttırın aya iştirak edenler arttırma şart
name•ini okumuş ve lüzumlu malfunatı almış ve bunları tamamen 
kabul etmiş ad ve itibar olunur !ar. 

5 - Gayrimenkul 1/7/941 tarihine müsadif salı günü saat 
14 den 16 ya kadar İstanbul Dördüncü İcra memurluğunda üç defa 
bağırı:dıktan sonra en çok arttı rana ihale edilir. Ancak arttırma 
bedeli muhammen kıymetın yüz de yetmiş beşini bulmaz veya satış 
istiyenin alacağına rüchanı olan diğer alacaklılar bulunup da bedeli 
bunların bu gayrimenkul ile tem in edilmiş alacaklarının mecmu
undan fazlaya çıkmazsa en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak 
üzere arttırma 10 gün daha temdit edilerek 11/7/941 tarihine mü
sadif cuma günü saat 14 den 16 ya kadar İstanbul Dördüncü 
İcra memurluğu odasında arttırma bedelJ sahş istiyenin alacağına 
rüçhanı olan diğer alakalıların bu gayrimenkul ile tt min edilmış 
alacakları mecmuundan fazlaya çılilnak ve muhammen kıymetin 
yüzde yetmiş beşini tutmak şartile en çok arttırana ihale edilir. 
Böyle bir bedel elde edilmezse ihale yapılmaz ve satış 2280 numa
ralı kanuna tevfikan geri bırakılır. 

6 - Gayrimenkul kendisine ihale olWlan kimse derhal veya 
verilen mühlet içinde parayı vermezse ihale kararı fesholunarak 
kendisinden evvel en yüksek teklifte bulunan kimre artırmış ol
duğu bedelle almağa razı olursa ona, razı olmaz vey bulunmazsa 
hemen yedi ~n müddetle arttırmaya çıkarılıp en çok arttırana 
ihale edilir. iki ihale arasındaki fark ve geçen günler için yüzde 
beşten hesap olunacak faiz ve diğer zararlar ayrıca hükme hacet 
kalmaksızın memuriyetirrüzce alıcıdan tahsil olunur. (Madde 138) 

7 - Alıcı arttırma bedeli har icinde olarak yalnız tapu ferağ 
harcını, yirmi senelik vakıf tavı z bedelini ve ihale karar pullarını 
vermeğe mecburdur. 

Müterakim vergiler, tenvirat ve tanzifat ve dellliliye resminden 
mütevellit belediye rüsumu ve müterakim vakıf icaresi alıcıya ait 
olmayıp arttırma bedelinden ten zil olunur. İşbu gayrimenkul yu
karıda gösterilen tarihte İstanbul Dördüncü İcra memurluğu oda
sında işbu ilan ve gösterilen nt tırma şartnamesi dairesinde satı
lacağı ilan olunur. 

İstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden: 
. Satış Müdürlüğünde 1mhipıiz eıy• ıatılıyor 
Dıale siinü; f/1/141 

Mll<dan Deleri P~i l'.ffa cı..ı 
M.ıt.N. Kao Gram Maru No. Li1'& Kr. Lin Kr. 

510 FBNP 1937/ 

38 
1928 
1991 

11038 69 tı78 ,. ı,,.;ı.. mlktan % 20 

eıı 11ı&1a so "'"' ... 11&
mnklu ipek mensu.ca.i 

. . Yukarıda evsafı yazılı eşya 9/6/941 saat 13.30 da 1549 sayılı kanun mu
cıbı.nce 2490 sayılı kanunllll hükümleri dairesinde acık arttırma usulü ile satı
lacaktır, l'1tc:klilerin pey akçelerini ihale günü öğleye kadar vezneye yatırma-
ları Jfıı.ınu!ır Tele(1>n: 23219 c4331> 

ri menkule talip bulunmuş oldukları addedilerek sonradan itirazları 
mesmu olmıyacağından sat:ş gününden evvel g~yri menkulü gezip 
görmeleri ve fazla malümat almak istiyenlerin 941/11 No. ile mahke-
me ba~katipliğine müracaat etmeleri w, 1lunur. 941/11 

7 Haziran 1941 
18.00 Proaram. ve Memleket Saat 

Ayan. 
18.03 Muzi.k: Piyasa Şarkıları. 
18.30 Ziraat Tak\·lmi ve Toprak 

J\.fahsulleri Bor ası. 
18.40 Muzik : Radyo Caz Orkesb'ası 

(İbrah.lın Özgür ve Ateş Bö
ceklerı) . 

19.00 Konu.şma. 

19.15 Miızik: füıdyo Caz Orkestrası 
Programının Devamı. 

19.30 .Menı..ieltet Saat Ayarı ve A-
Jans Haberlerı. 

19.45 Muuk: Çitte Fasıl. 
20.U Radyo Gazetesi. 
20.45 Mtizk : Solo Şarkılar. 
21.00 Konuşma: Memleket Postası. 
21.JO Muı.ık : Dinh.yici istekleri. 
21.40 Konu~rrıa ~ ( Cltiniın ~leı:;ele-

lcri.) 
2!.b5 Mu.ık: Radyo Salon Orkes

trası (VioJon4t Necip Aş

kn) 1. Lchar; Eva Operetin
den Potpuri, 2. Becce: A§k 
Serenadı, 3. Hanns Löhr: iz
<iıvaç MaJ1iı, 4. joh Strauss: 
\o'iy;lna Bonbonları (Vahi). 

22.30 :'.Iemlekel Saat Ayarı, Aiaruı 
llaberJeri; &ham - Tahvilfıt, 

Kambiyo - Nukut Borsası 
(Fiat) . 

22.U Mili:ik : Radyo Salon Ork.,.
tı-ası Programının Devamı. 

23.15 Jlttizik: Dans Müziği. (Pl.) 
23/2523.30 Yarınki Program. ve 

Kapanış. 

YARINK! PROGRAM 
8.30 Program, ve Meı"llckct Saat 

Ayarı. 

8.33 Müzik: Kadın s .. ıeri (Pl.) 
8.45 Ajans Haberleri. 
9.00 Müzik: Marş \'e Uvertürler 

(Pl.) 
9.~0/9.45 Evin Saati, 

12.30 Program, ve l\.fcmleket Saat 

1 

Ayan. 
12.33 ~1.ui.ik. Peşıev \C Saz. Scrrıa

llerı. 
12.4~ AJ"'1S Habt'rl•n. 
13.00 Mi.ı.zık Oyun Ha\·alan ·\'e 

Ttirki.iler. 
13.30 Konuşma (Dereden -:- Tepe

den). 
13.45/14.:JO Müzik: Radyo Salon 

Orkestrası 

1 LAN 

İstanbul Asliye 
Yedinci Hukuk 1 

Hakimliğinden: 
İstanbul Milli Emlak Müdür • 

lüğüne iza!etle Maliye Muhake -
mat Müdürlüğünün Bcyoğlunda 

Taksim Feridiye caddesinde 61 

numarada Hidayet Dağdeviren a
leyhine açtığı f~uli işgalden mü

tevellit alacak ve tahliye dava -
sından dolayı arzuhal sureti M. a. 
leyhin adresi meçhul olduğundan 
ilanen ve yirmi gün müddetle 
tebliğ edilmiş ve mezkı'lr müddet 
zarfında bir cevap verilmediğin
den bu kerre davacı vekilinin ta
lebile 30/6/941 pazartesi günü sa. 
at 14 de muhakemenin icrasına 

ve M. aleyh Hidayet Dağdevirenin 
ilanen davetine ve ilanın tı:. U. 
M. K. nun 1:42, 144 üncü madde • 
]eri mucibince ve yirmi gün müd

detle İstanbulda münteşir günlük 1 
gazetelerden birile neşrine ve bir ı 
suretinin mahkeme divanhanesine 
talikine karar verilmiş olduğundan 
mezkür günde M. aleyh Hidayetin 
mahkeme salonunda hazır bulun
ması veya tarafından vekil gön _ 
dermesi aksi halde muhakemenin 
gıyabında cereyan edeceği tebliğ 
makamına kaiın olmak üzere ilan 
olunur 941/150 

İTİZAR - t Hücum Borusu> tefri
..kamızı münderecatımııın cokluğun

dı)n dolayı dercedemedik. Okuyucula
rıı r.!zd:ın özür dilcri.L 

----=======================·c~·~~·========================~============================================ 

Bir Casusun 
Gizli Deft • 

rı 
No. 32 

Yazan: Francis Machard Çeviren: lskend.er F. SERTELLi 

Böyle kalabalık, kozmopolit bir şehirde 
neler olmaz, ne entrikalar dönmezdi 

Zarfı ve içindeki emri yaktıktan 
sonra, aynanın önüne geçtim. B'
yıltlarımı bir daha muayene ettim. 

- Artık Parh>te bu kıy afetle 
gezeceğim. Karabıyıklı; yarı cid
di, yarı müstehzi bakışlı bır Llyo
ncz .. güya büyük babam bir şa-
rap tacirı imış. ' 

Maa!"lafih bu silahı yolnız o
turduğum pansiyon sahibine kar
§ı K.ıllanıyıordum. Umumi hayat
ta hiç kimseye hüviyetimden bah
setmeğe mecbur değildim. Şimdi-

lik (jan) adile yaşıyordum. 
O geceden itibaren, Kanadalı 

sahte puro :fabrikatörünü arama
ğa çıkacaktım. 

Gelen emirde İ.spanyalı!iadam
la muhabere temin etme;_liğim de 
bildiriliyordu. Bu cidden h<:,>şu
ma gitmişti. İspanyol Madamına 
karşı günler geçtikçe !ıayranlığım 
artıyordu. 

- Hayranlık - diyorum. İşte o 
kadar .. 

- Temayül - değil. 
Esasen temayül hisleri duya

ımazdım. Çünkü (Nevyork Casus 
Mektebi) net n ayrıl.rken, mektep 
Qirekt~ril bana; 

._ Sevmek, bir felakettir .. bir 
:ziıftır. Halbuki sen, bir kuvvetsın!• 

Demişti. Mademki bu söze bağ
lanmış ve inanmıştım. Mevhum 
bir kuvvetin esiri olamazdım . 

İspanyol kadını belki ho wna 
gideDillrdi. 

FJkat, bu hududu aşamazdı. 
Kendimi yalnız ona karşı değil, 

birçok kadmlara karşı yoklamış 

ve çok sağlam bulmuştum. 
En kuvvetli tarafım, kendime 

fazla güvenişiındi. 
Beni hiçbir kadın oyalıyama?.dı. 
Kadın tuzağına, kadının avucu

nWl içıne düşmemek e.as prensip
lerimden biriyd~ 
Yiızüme aynada dikkatle bak

tım .• 
Güldüm. 
~ Zaten bu makyajla beni han

gi kadın sevebilir? 
Bilhassa vazife itibarile ayni yol

da yürüdüğümüz bir arkadaşa fe-
11a maksatlarla bakabilir miydim? .. 

Şezlonga uzandım. 

Caddelerde müthiş \ıir k;ıynaş-

ma var. 
Paris cennetle cehennemi bir 

arada temsil eden gayet heyecanlı 
bir şehir Burada insan hem mes"ut 
olabilir, hem de sef:I .. 

Fran>tZlar çok garip inoaıılar. 

Evinde ağır hastası varken, aile 
reisi barlarda dolaşıyor. 

Cebinde bir santimi olmıyan a
dam, Rokfeller gururile yürüyor. 

Hayat burada olduğu gibi gö
rünmüyor . Parisin iç yüzünü keş
:fetmek için uzun zaman lazım. 

Bana, Alman casusunun Ham
ıbu0rgclan Pıarise geldiğini haber 
verdiler. Aıa .. Bu habere pek 
memnunum. Onu aramak için :Şer
line gitmeğe lüzum yok. Aradığım 
adam ayağıma gelmiş demek. 

Fakat, onu kolayca bulabilecek 
miyim?. 

Kendini bin şekle sokan bu 
tecrübeli casusu nasıl "e 11erede 
bulacağım?. 

Hamburg rıhtımında onı.ı uzak
tan ancak ben teşhis edebilmiştim. 
Gözlerini. cildinin rengini, bakış
lar,nı ne kadar muvaffakyetJj lıic 

makyajla değiştirmişti ya. 
Ne olursa olsun.. ne şekilde do

laşırsa dolaşsın .. Onu benden baş
ka kim~e tanımaz .. tanıyamaz. 
Kanadalı sahte puro fabrikatö

rünün bütün busu:siyctlerini ve 
kaç sesle konuştuğunu hlliyorum. 

Yürüyüşlerinde de bir hususi
yeti var .. 

Ayaklarının ucu biraz içerilektir. 
Bu kusurunu belli etmemek için 
hafifçe sağa sola mey ]ederek yü
rür 

Bunu ben, J'aıberlayn güvert' 
sinde uwn uzun yürüyüş dene-' 
meleri yaptığı zaman keşfetmiş
tim. 

Hatta şmıdi b utarzda yürüyen 
bir kadın bile görsem: - Acaba 

o mu?! - diye şüpheye düşüyorum. J 

Eğer bu sahtekar «ostum.Paris

te ise, onu mutlaka t~şhis edece
ğim .. Bulacağım. 

Bulmağa çalışacağım. 

Çünkü, vazifem: Onu bulmaktır. 

Sade bu kadar mı ya?. 
(ArilaA VM') 

TIBK ÇOCUÖDND BEILIB TOIUNLATJI 

Pirinç, Mercimek, Yulaf, Kornflaor, İrmik Patates J.r'I' 
Piriç nişastası, Bağday nişaatau veuire h~hubat u~J,tl" 

ANA SÜTÜ KADAR KUVVETLiotft 
Çap•m11rka Müst11hr.aratı Tarihi teeisi: ı 915 

e A 

1 LAN 
Gayri Menkul Satışı 

İstanbul Dördüncü icra Memurluğundall 
Mülga Yelımler Ma.ları S '\_ndığına ızafet n İstanbul ieJİ,., 

Muhakeır.at l\lüdürlüğüntin Rai,f, Re~ıt, Nurettin, İffet, şet~ 
ve ~atmadan olan alacağının temini tahs,Ji için paraya çe,-ril 
mesıne karar verilmiş olan ve tamamına ehli vukuf tarafıPdı' 
sekiz yüz altmış yedi buçuk lira kıymet takdir edilmiş olıl' 
Kasımpaşada Kadımehmet Efendi mahallesinin Yeniçc=e 1" 
kağında eEki 2.1 yeni 43 kapı sayılı ve tapu kavdına naz:ırall '/ 
tarafı Reşit Beyin bahçesi ve bir tarafı İbrahim Ef hi~ 
tahsis kılınan mahal ve bir tarafı Akif Efendinin ~cnıil ,t 
bahçesi ve bir tarafı Yeniçeş me caddcsile mahdut maa baJ!~ 
bir b~p Jı.anenin tamamı açık arttırmaya çıkarılmıştır. 

. . .. Gay~i menkulün . f 
Evsafı. Gayrı menkulun zem ın katı: Kapısı eski ve demirdıt· 
k.atın ~mini tamamen çimento olup bir oda bir odunluk bir~ 
la ve bır mutfak vardır. Üst kat bir sofa üzerinde üç oda 
kiler vardır. 

Umumi ~s~fı: Beden duvarları kagir. döşeme ah ap ve 1. 
k:ıtı bagdadi uzerıne sıva, l sahniş vardır. Bina hurda ve h;! 
tır. 

Mesahası: Umumi sahası 183 metre murabbaı olup 97 p-.eıl 
murabbaı bina geri kalanı bahçedir. nP 
Yukarıda evsafı, hududu ve m~oahası yazılı gayri menk01 

tamamı açık arttırmaya vaze dilmiştir. 
1 - İşbu gayrimenkulün art tırrna şartnamesi 12/7/941 tarilı1"' 

den itibaren 41/1837 numa:!'a U e İstanbul Dördüncü icra da)r&f 
muayyen numarasında herkesin görebilmesi için açıktır. İlanda ti 
zılı olanlardan fazla malfunat almak. isti?'""~ler, işbu ,artnaıııe1 

ve 41/1837 dosya .No. sıl~ .me murıyetımıze müracaat etme~ ,.r 
2 - Arttırmaya ış.ırak ıçın yukarıda yazılı kıymetin yüzde• 

di buçuğu nisbetinde pey akçesi veya milli bir bankanın temin~! 
tubu tevdi edilecektir. (Madde 124) 

3 - İpotek ~ahibi a~acaklılarıa diğer alakadariarın ve irıil; 
hakkı sahıplHının ga~n menkul üzerindeki haklarını hususile ~ 
Y~ m~~rafa daır olan '.~cli.aları~ı i~bu..ilan tarihinden .itibaren. on,...., 
gun . ıçındt! evrakı musbıtelerıle bırlıkte memıırıyetımize bilciII/ 
lerı ıcap eder. Aksı halde haklo.rı tapu sıcilli ile sabit ,.,\madıkÇ8 

lif bedelınin paylaşmasından hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen gilnde arttırmaya iştirak edenler arttırma ~ 
namesıni okumuş ve lüzumlu malfımatı alm~ ve bunları tanı""· 
kabul etmiş ad ve itibar olunur] ar. 1 

5 - Gayrimenkul 1/7 /941 tari hine müsadif salı günü sz•ı/I 
de~ 16 ya kadar İstanbul Dördıi ncü İcra memurluğunda üç ti 
~ag.ırıldıktan sonra en çok ":Itır ana ihale edilir. Ancak' arttırı1l8 ıı! 
elı muhammen kıymetın yuzde yetmiş beşini buımız veya si ,.ıı 

lstıyenın aıacağına rüçhanı olan diğer alacaklılar bulunup da ııt/ 
bunların bu gayrı menkul ile temin edilmiş alacaklarının mecın° 
dan fazlaya çıkmazsa en çok arttıranın taahhücıü baki kalın~•. 

re. arttırma 10 gün daha temd il edilerek 11 /7 /941 tarihine fi">~ 
dıf cuma _günü saat 14 den 16 ya kadar İstanbul Dördüncii j fi 
~emurlugu oda _ında :ırttırm a bedeli satış istiycnin ala.ca~ 
ruchanı olan dıgcr alakadar] arın bu aa,·rımr,.,kııl ile teının ·• . " - _,ıv 
mış ~lacakları mecmuundan faz:ava çıkmak şartıle en çol<"' 
rana ihale edılir. ~ 

6 - ~ayri .~enkul keııdisın e ihale oluna-:ı k11ru;e dernal -,; 
verilen muhlet ıçınde parayı vermezse ihale kararı fesholıl~ r! 
kendisinden evvel en yüksek teklifte bulunan kimse arzet'1lıı,I 
duğu bedelle almağa razı olursa <*A. razı olmaz veya buJunı11 ,) 
hemen yedi gün müddetle arttırmaya çıkarılıp en ok artt~.; 
ihale edilir. İki ihale arasındaki fark ve geçen günler için 'f' 
beşten hesap olunacak faiz ve diğer tararlar ayrıca hükt1le ·, 
kalmaksızın memııriyetimizce alıcıdan tahsil olunur. (Madde 

1
, 

7 - Alıcı arttırma bedeli haricinde olarak yalnız tapu ıc. ~ 
harcını, yirmi senelik vakıf taviz bedelin: ve ihale karar pul' 
vermeğe mecburdur. 

Müterakim vergiler, tenvirat ve tanzifat ve tellıi.liye rest11
1 

' 
mütt!vellit belediye rüsumu ve müterakim vakıf icaresi aııcı' 

1 

. J' 
olmayıp arttırma hedelınden tenzil olunur Işbu gayri menl<U 

karıda gösterilen tarihde İstanbu 1 Dördüncü icra memurluğu cd~ 
da işbu ilan ve gösterilen arttırma şartnamesı dair!!'linde satılı>' 

ilan olunur. 941 /1837 
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