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KlMYAGER 

ÇOPÇU 

Bir tefrikacı arkadqm yazı
sına göre, asfaltların çabuk 
bozulmasına bir sebep te, 
gübre imit. Gübre, asfaltı bo
zar mı, bozmaz mı?. Pek bil
miyorum. Bu arkada§, ıöyle 
diyor: Acaba, asfalt üstüne 
düten aübreyi, bazı kimyeYi 
maddelerle zararsız bir hale 
getiremez miyiz?. 

Tamam.. Bir bu eksikti. Ya
bu, arkadqlar, öyle ,eyler ya. 
zalım ki, biraz hakikate uy
sun.. F antazi olmasın.. Bu 
takdirde, bütün temizlik amo
leıinin birer kimyager olması 
lazım.. Alın ıize bir mesele 
daha" 

LÜKS 

PEYNiR 

Ticaret Vekaleti, Fiat Mü
rakabe Komisyonunun, lüks 
peynirlerle uğraımasını ve 
narh koymasını muvafık bul
mamıı ! . 

Sakalım olsa, belki dinle
teceğim. Biz, bunu yazmııtık. 
Komisyon, uğraıacak batka 
ıey bulamadı mı?. 

Ticaret Vekaletinin, bu 
makul hareketine kartı çok 
sempati duhdukl İnıallah, Ko
misyon, artık lüks ıeylerle ui
rqmaz. 

BAKKALLIK 

MESLECl 

Bir arkadq ıöyle yazıyor: 
ııKitapçılığımı.z bakkallı

iımizdan geridir.» 
Fakat, bu fikir, malfunu 

ilam kabilinden bir teY olu
yor. Çünkü, herkeı bilir ki, 
bizde, bakkallık çok mühim, 
çok zeki. ve akıl istiyen bir 
meslektir. Hele, fU zamand~ 
Bakkal, der, ge~riz. Kolay 
mı?. 

MÜNASEBETSiZ 

ADAM 

Bir vatand&J, Osküdarda, 
bir camie girmif, rakı içmit. 
üstelik, bir de, prkı tuttur• 
muti 

Cümle ayıbı yetmiyormut 
gibi, bir de Kur'anı Kerimi 
koltuğuna sıkıttırmıt. aavu
fUP gitmiye ıavqmıtl 

Camide rakı içilmez, cami
den bir ıcy çalınmaz, amma, 
acaba, bu vatandaı, rakı iç
mek suretiyle yaptığı günahı, 
bir hatim indirerek affettir• 
mek niyetinde mi idi, derıi-

. ? 
nız .• 

AHMET RAUF 

ilk okulların tami· 
rine 50 bin 

lira ha canacak 
Bu yıl tamire muhtaç bütün ilk 

okul binalarının esaslı bir surette 
yapılması kararlaşmıştır. Bunun 
için 50 bin liraya ihtiyaç görül -
mü:ı ve bu para temlıı edlimiştir. 
Tamirat tatil zamanında yapıla -
caktır. 

.Edebi Roman: 5 

Kap, Amerika ve Ar
jantınden mühim par

tiler temin edildi 
Bursa Merinos fabrikasının is • 

tihsalatı, alının tedbirlerle çok art
tınlmıstır. Fabrika ııünde 6000 ki
loırramdan fazla yün iplij(i çıkar
maktadır. ,Y aJ.nı• Merinos yünü 
işlemesı ıçın vapııan iabrika, yeni 
tadilat ııe diiı;er yı.inleri de ışıeınH
tedir. ı.terınos J<J.ınm ıçuı Kap'taıı, 
Amerikacıan ve oılhassa Arjantin.. 
den mühim mıırtarda ham madde 
gelrrum temın edlLmıştir. Bunlar 
parti parti getirtilecektir. Diğer ta
raftan Fabrikada 2500 den faz.la 
işçi gecelı gündüzlü çalışmakta -
dır. Fabrika yüzünden geçinen -
ler 13,000 kişiden fazladır. 

KORK HABERLER 

ViLAYET oe BELEDiYE: 

* Büyük Tıb Üstadımız mer -
hum Profesör, doklor General Be
sim Ömer Akalırun isminin bir so
kak veya caddeye verilmesi için 
Belediye tetkiklere başlamıştır. 
* Yeni tip elanek normal ola -

rak hazırlanmaktadır. Bir çuval 
undan 96 ekmek çıkarılmasını te
min için önümüzdeki pazartesi gü

nü Beyoğlu cihetindeki fırınlann 
birinde tecrübe yapılacaktır. * Mısrrçarşısının istimlfık işi ta
mamlanmış ve mal sahiplerile Be. 
lediye arasındaki a.nlawazlık hal
ledilmiştir. * Kadıköy Dörtyolağzında İske
le denen cadde de açılacaktır. Bu
rada istimlfık muamelesine başlan
mıştır. İlk olarak tramvayların is
keleye çıkmak üzere dönqüklerl 
virajdan dükkanlar kaldırılacaktır. * Unkapanı, Zeyrek yokuşu is.. 
timlaklerine Belediyece cjevam e
dilmektedir. * Belediyenin Şehir tiyatrosu 
komedi kısmının bulunduğu bina 
ahşap olduğundan tiyatro başka 
bir yere nakledilecektir. Bu hu. 
susta iki sinema idaresile temas -
lara başlanmıştır. 

TiCARET oe SANAYi: 

* İngıltereye şimdiye kadar bin 
balye tiitik verilmiştir. Bu matlaı: 
kamilen yüklenmiştir. 9 bin bal -
ye de teslim edilmiştir. G<!riye 16 
bin balye kalmaktadır. Bu parti de 
tamamlandıktan sonra İngilizle -
rin memleketimizden alınağı karar
laştırdıkları 40 bin balye tiftik par
tisi tamamlanmış olacaktır. 
* Altın fiatlarında dün de bir 

değişiklik olmam~tır. Dün bir al
tının fiatı 24 lira 50 kuruştu. 

MUTEFERRIK: 

* İnhisarlar İdaresi püro yap
mamağa karar vermiştir. Yerli 
pürolann dışında bulunan yaprak 
;;aünler, Virjinya yaprak tütünü 
olduğundan ve bunlar son zaman
larda getirilmediğinden şimdilik 
püro imal edilmiyecektir. * Cibalide oturao Hulı1si ismin
de biri nüfus tezkeresindeki cevli• 
kaydında iki defa tahrüat yaparak 
iki kere evlendiğinden Asliye 2 in
ci Ceza Mahkemesine verilmiştir. 
Dün muhakeme, Hulüsinin bu suç
tan bir ay hepsine ve 30 lira para 
cezasına mahkfuniyetine karar ver
miştir. 

KOLK LA 
Müellifi : Nizamettin NAZiF 

Yeşılli kadının ince beline kolunu 
;aı an Naci, bu sarhoşluğa kapıl -

ma tan kendini alamadı. Yemyeşil 
;::oz. rine gözlerini tlaldırarak, 

gömleğin!n sert kolasına rağmen 
göğsüne yaslanan kıvrak kadın 
vücudünü büti.in topoğrafyası ile 
anlayıp tatarak ve dans edişindeki 
zarafete, hafifliğe ve maharete 
hayran olarak oynamağa başladı. 
Oynadı, oynadı, oynadı.·. 
Oynadılar. Bir daha, beş defa daha 

on J efa aaha oynadılar. Vals etti

ler. tango ile kıvrıldılar, foksb-otla 

koştular ve lambalar söndüğü za
man. kimseden çekinmiyerek, her 

hangi bir dedikodu yapıhıbileceğini 
duşiınmiyerek. salond2 bir de koca 
bulunduğun11 hesaba katmıyarak 

bırbırlerinin kolları arıı>ında kaL 
dılar ... llatta opi.ıştuıer de ... 

Lambalar yandıktan sonra baş
lı,·an yeni yıl da onları beraber 
b~ldu. Yeni yılın ilk valsini, ilk 

tangosunu, ilk vanstepini de be
raber oynadılar. Sonra Rezzan, kim 
bılır kaçıocı tıango çalınırken: 

- Of ... - dedi - yoruldum ar -
tık. Gel seni kocamla tanıştırayım. 

Koca;; .. , 

Sivri tırnaklannı batıra batıra 
elinden çeken kadını takıp eder. 
ken Naci, içinde bir şeyin burkul
duğunu hissetti. 

Koca ... Bir saa~tenberi karısı ile 
breabcr t ulunurken, nasıl olmuş
tu da onun bir kocası olduğunu 
düşümnemişti. Filvaki bu kocanın 
hayatı biraz genişçe ı:onlüğünü 

Bilyük Atlas Olr.yanosuııda, Çör· 
çilin iladesile, büyük meydan mu
harebesi. bol§laıwştır. Son hafta -
nın İngiliz vapur kaybı, diier haf
talara nazaran fazladır. 

Çörçil, Alman cep kruvazörle. 
riııin ve dcniu.ltılannm .Ameri -
kan sahillerine yakın sularda ~ 
!aştığını söylüyor. 

Halbulr.i, Vaşington, çolr. a:ıim
lir ve sanıldığından çok daha ile
ri gitmiş vaziyettedir. Amerilr.aıı. 
yardımını hiçbir kuvvet durdu -
ramıyacak, sözü, yalnız, bir i~ ne. 
ticesiniıı peşin müjdesi dei[l, ay
ni zamanda bir izzetinefis irade -
sinin lr.at'i zaferidir. Amerika, yol
lıyauğı yardımın Atlas denizi su
larında boğulmıtllJla asla razı ol· 
mıyacakhr. 

Yardıma karar veren bir Ame. 
rika, asla, yardımı ula~t,;,..ağa 
mnvaffak olamıyan bir Amerika 
menzilcsine · d~iyccektir. Aksi 
halre, bu, Amerikan prestiji için 
ne büyük bir darbe olur. 

O halde ne olacak?. 
Büyük Atlas denizi meydan 

muharebesi başladığına &öre, A
merikanın, çok yakında, harbi:D. 
içinde görüldüğü nlr.it, asla hay
ret etmemelidir~ 

RE$AT FEYZi 

Valinin dün akşGm
ki çay ziyafeti 
Şehir Meclisinin toplantılarım bi

tirmesi münascbeti!e dün akşam 
saat 17 de Vali ve Belediye Reisi 
B. Lıitfi Kırdar tarafından Taksim 
Belediye Gazinosunda bir çay zi
yafeti veril:mi•tir. 

Ziyafette Umumi Meclis azalarile 
refikalarınc!an başka şehrimizde 

bulunan Münakalat Vekilimiz Cev
det Kerim İocedayı ile Orgeneral 

Günün meselesi: 

Elektrik, su saati 
kiraları kalkıyor 

Tramvaylarda bilet kontrol iş
lerinin ıslahı da tetkik ediliyor 

Havagazi, Elektrik ve Su idare
sinin abvnelerden her ay ııartı • 
yata ilAveten almakta oldukları 

saat, şube kirası ücreUerin.iıı kal -
dmlınası hususunda Belediye ri
yaseti aıakadarlara tetkiklerde tıu
lunınalanru bildirmiştir. 

Tesbit edilecek formüle göre, 
saat ücretleri ilk kurulduğu za • 

man ya bir defaya mahsus veyahut 
da senede bir kere alınacaktır. 
Diğer taraftan Tramvaylarda -

ki iz<Llıam arasında kontrolörlerin 
bilet lr.ontrolü çok müşkül olduğu 
ve bu yüzden halkın iz'aç edildiği 
hakkında şikayetler yapıl:mıştır. 

Bunun üzerine Vali ve Belediye 
Reisi dolttor Lıitfi Kırdar, bu me

sele ile yakından alüadar olmuş, 
derhal Tramvay İdaresi Umum 
Müdürlüğüne, tramvaylarda halkı 
rahatsız etmiyecek yeni bir kon -
trol şekli bulunması için tetkik -

!erde bulunulmasını ve neticenin 
bildirilmesini istemişlerdir. 

Tramvay İdaresi bunun için tet
kiklerde bulunacak, yeni bir şek.. 
lin tatbikına çalışacaktır. 

Bu yeni şekil ile; şimdiki bilet -
]erin kontrol cetveline rakamla -

--(ADLİYE 

1 
rm yazılması, bakılarak biletlerin 
yırt~ı gibi uzun süren bir kon
trol servisinin lr.aldınlması. müm -
Jr.:iiıı olabilecektir. 

Almanyaya satı· 
lan kuru mallar 
Almanya, mmıleketimlzdm mllhlm 

miktarda kuru meyva istemektedir. 
Bu arada bir parti mal satılmıştır. İx
mirden &elen ve mühim kısmı incir o
lan bu mallar Tuna 70IU)"la 8"kedile
cektir. Kara.den.izden limınımıu ge
len bir vapur mallan )"iiltleme&1edir. 

Almanla.rm kuru meoyva mübayaa
aında devam edecekleri enla51Jm,akt.a

dır. 

Sinemalarda sey
yar satıcıhk 

yapmak yasak 
Belediye, alakadarlara bir tamim 

yaparak sinema ve tiyatroların sa
lonlarında ve balkon, loca veya 
koridorlarında satıcılık yapıldı • 
ğının görüldüğünü, Beledive tali -
matnamesine aykırı olan bu ha -
reketin önlenmesini ve yalnız bu 
gibi yerlerin istirahat salonların -
daki büfelerde satıcılık yapılma -
sına müsaade edilmesini bildir • 
m.iştir. 

.. ...ı''----ve PULIS)--
Fahrettin Altay, Parti reisimiz İz- , •td •• •• • f • • • 
mir meb'usu Reşit Mimaroğlu, Par- Kaynanasını o urup mısa ınnı 
tinin İzmir reisi meb'us Galio Balı.. • • alı d 
tiyar; meb'us Abidin Daver, Kor- katil kasdıle yar ynn a am 
general Ali Rıza Altukal, Korge
neral Seyfi, General Ziya ve Yüm-
nü, gazete muharrirleri Vilayet ve AkSar8Jd8 VllJlUa geleD JlaDb facianın mU• 
Belediye erkim ve refikalan bu- b eme 8 dlD a.ıtır Cezada d8VaJD etlildl 
lumnuşlardır. U 

Davetliler Marmaranın ve şirin 
Boğazın bütün güzel manzarasını 

k:ucaklıyan ön camlı salonda ha -
zırlanan büfeden izaz edilmişler, 
Şehrin büyük bir eksikliğini telab 
eden bu ; eni müessesenin etrafın
da devam etmekte olan imar faa
liyetini de memnuniyetle görmüş
lerdir. 

Saat 18 buçağa doğru, samiınl biı' 
aile hasbihalleriyle geçen bu top
lantı müoasebetile Gazino Müdür
lüğünce hazırlatılmış revünün ,;ey· 

rine geçilmiştir. 

Hava seferleri 
Her sene Nisan b. ında ba~ıyan şe

hirler ara.unda yolcu hova a>eierlerinin 
yapılıp yapılmıyacağı hakkında henüz 
bir karar yoktur. 

Fakat, fazla bir lıt:alat tcrnln etml
ycn ve ylnız bJr kolaylık olan bu se
ferlerin muvakkat bir zaman için ıe
ri bırakılacağı tahmin olunmaktadır. 

* Galatada, yazıhanesi olan de
mir tacirlerinden Baki Tezcan, 
Belediye Mezarlıklar Müdürlüğü
ne, kilosu 23 kuruştan satılması !A
zını gelen parmaklık köşebent de
mini 40 kuruştan 342 kilo saınıış, 
ihtikAr sucundan vakal~tır. 

anlamamış değildi. Fakat kimbilir 
neden, ihmal edilmıyecek derecede 
taze, dehşet verecek dercede pür
hayat ve harikulade güzel bir .ka
dının etrafını saran gençlerin ne 
ince bıyıklarına, ne de düzüneyi 
aşmakla olmalarına yani ne key
liye<!lerine ne de kemmiyetlerine 
zerre kadar ehemmiyet vermiyen 
bu kocanın kendisine fena bır ka. 
bul gl!stermesinden korkmu~tu. 
Masaya yaklaştıkları zaman, genç
lerden bir kısmının gitmiş oldu
ğunu, fakat oturanların ve oturan
lar arasındaki iki genç kızın d.k
katle kendisini süzdıiklt•rını gördü. 

Eveb... Dikka lle süzüyorlardı, 

fakat hi~ birının gözlerinde fena 
bir niyet ifade eden bır bakış yok
tu. Rezzan, yorgun bır tavırla boş 
iskemlelerden birine otururken ge
niş omuzlu, şişkın yanaklı, elli beş
lik bir zatı işaret etti: 

- Kocam ... Bunlar da kuzin -
lerim. Cavidan la Perihan .. . 

Ve hi\Li elini bırakmadıgı genci 
çekip yanındaki lskemlr~·c otur -
rna) a zorlıyarak ilave ettı: 

Aıksarayda birkaç ay evvel vu
ltua gelen bir cinayetın muhake

mesine dün 1 inci Ağırcezada ba
kıl.ııuşt.r. Hadu.e şudur: Doıkumac> 
Alı isminde biri karısının uzak 
akr&basından olan Fahrinin kendi 

evindeki anis-ı •irliğinin uzamasın
dan hoşlanmıyormuş. Hadise gü
nü, bunu başa kaka açı€a vurmuş
tur. Zaten damad.na bir ti.ırlü ı· 

sınamıyan Asiye ,kaşlarını çatıp 
<o evden gidecegine sen defol. 
daha iyi. diye haykırıruş, bunun 
üzerine kanı beynine sıçırıyan do
kumacı Ali, bıçağu kaptığı gibi 
saldırın. , kaypanasıru öldürmüş, 
Fahriyi de öldürmek malu.adile 
yaralarllıştır . 

Dünkü muha.keınede katil Ali
n ·n ıı,ahallesin-ie vhınn kom -
şusu polis Hayrullah, dokumacı 
Halil ve kızı Şerüe ~'ı t olat.ı;; 

d.nlenilmişler ve maznunun ev<
ne iyi bnktıı:;.nı s)flcrr.işler.h 

D~kurr.acı Halil,. l>unc.an baş<ta 
·Alinin kaynanası Asiye, bir gün 
b:1e miı;afir gelmiştL K>1<ının Ün
yedeki ablasının yanma misafir 
gittiğini, oradan dönünce onu bo
şatt.racağını, Aliyi olcapıd~arı at· 
tıracağını anlatarak. damadmt bir 

- Şadi ... Sana Naci Galib Be
yi lakdim ediyorum. Ben ömrüm
de bu kadar güzel tango o; nıyan 
bır kavalye görmedim. 
Şadi Beyin gözlükleri de vardı. 

Knlın, kara, bağa çerçeveli iş a
damı göz! üklerı ... Ten bel bir ha
reketle bunları çıkararak gence 
baktı ve gülümscmeğc çalışarak: 

- Sizi tanıdığıma memnun ol
dum ... - dedi - Tangodaki meha
retınız h.1kkında bir iikrim yok 
amma ... Rezzanı ömrümde bır de
fa bu derece mes'ut, bu derece ra
hab, bu dt rece neş'eli görmediğimi 
söylıvı h:lirim. Onu eğkndirnıeğc 
muvafı.ık olmaoız bizi c;<>k sevin
dirmiştir. Naci Bey ... Sizi sık sık 
aramızda görmekten şahsan da 
memnun olacağıma inanabilirsiniz. 

Semih masa başında belirmışti. 
Sallanıyordu. Elinde hala bir viski 
kadehi vardı. Şadi Beyin son söz
lerini j~itmiş olacaktı ki: 

- Ben demedım mi size? - uedi -
Ben demedim mi size? Naci bir 
tanedir, eşi yoktur vesselam. 

Bu sırada bitişik masadan lur 

hayli atıp tuttu. dem.iştir. 

TEVKİFHANEDE 
Müdafaa şahitlerinden biri de, 

ikincı ağırcezada mübadil bon06u 
sahtekkrlığ• meselesinden muha -
keme edilen Hüseyin Avni ısrnin
de bir mevkuftur. Bu da, şunları 
anlatmıştır: 

- Tevkiihanede ziyaret günle
rinden bir cuma günü idi. Ben 
karımla görüşürken, Alıyi ziyare
te ııelen karısının onunla ne ko -
nuştuklarını ışıttim. Ka.dın, ca
nam beni senden boşalmak, baş
kasına llikfıhlamak istcı'C!i. Biz iki
miz beraber bulundukça, adeta 
kıskanırcas:na huysuzlanırdl. Anı.. 
ma ne oklu?. Huysuzluğu yüzün -
den hem kenciı.sine, hem de sana 
kıydt• diye hayıflandı ve ana&t -
nın mezarından bahsederek, bed
duada bulundu. 

Yollu ·bir konuşma geçti. Dördü.
müz de köşede oturduğurnuztlan, 
yüksek sesle söylenen özleri it;ter 
istemez işittim. Y o.k.a, ziyaret gün
leri tevkühane kabul salonunda 
hep bir ağ>!dan konuşulur ve öy
le bir uğultu has'1 olur iti, eğer or
te yerde otW»aydık, hiçbir şey 
duyama7.d.ını ! • 

Bundan sonra dava şahit celbi
ne ka~tır. 

kadın se•inin şu sözleri sö;ledıği 
duyuldu: 

- Ha!Uk ... Uykum geldi. Gide
lim artık! 

Rezzan, başını geriye çevirdi. 
Tam arkasında otıuran kadının be
lini düzeltti: 

- Jaleciğim, neye gidiyorsun? 
Tam eğlenilecek zaman ... 

Naci Galip de başını geriye çe
virmi~ti. Bu sırada kadın kendile
rine doğru dönmüştü. Onunla göz 
göze gelınce Rezzanın bir söz söy
lemesine meydan vermeden ayağa 
kalktı . Kadını ve yanında oturan 
bu kızı selamladı. Sonra ayni ih
tiramı Rezzan ile masasında otu
ranlara da gösterdiktıen sonra Se
mihi kolundan kavradı ve elinden 
viski bardağım alarak: 

- Haydi. .. - dedi - gidelim ar
tık ... Amma evvela ıu bara bir uğ
nyalım. 

Bara girdiler. Dört gözle gelifini 
beklediği her halinden anla<ılan 
Barmen'in uzattığı bir hayli tuzlu 
bir hesap pusulasının üstüne Naci 
elli liralı« bir banknot all.1 ve Se-

Evkafın 
tamiratı 

Şehirdeki abide, cami 
ve tarihi yerler için 

program yapıldı 
Vakıflar İdaresi şehrimizdeki ta

rihi yerlerle camilerin tamirleri 
için bir program yapmıştır. Bu 
program mucibince Evkafa ait ta
rihi bina, çeşme, hamam ve abide
lerle camilerin hüsnü muhafazası 
için ta:mrilerine itina edilecek ve 
büyük camilerin etrafları pey
derpey açılarak cunların teır. -
mil ihtişamı meydana rıkanlaca.L 
tır. Vakıflar İdaresi Beyazıt ca -
münin ön kısımlarını ve Yenica
minin Mısırçarşısı tarafındaki kı -
sımlarını, mihrabını ve Sultanah
met cami.ini esaslı surette tamir 
için de faaliyete geçmiştir. 

5 YIL SÜRECEK BİR TAMİR 

Diğer taraitan ür senedenberl 
devam eden Süleymaniye camii • 
nin esaslı tamiratı daha iki sene 
kadar devam edecektir. Yeni sene 
bütresine bu işler için mühim tah
sisat konm!Jl'tur. 

ikinci derecede 
mühim yollar 

Belediye, ~rin ikinci ve üçüncü 
:ierecedeki yollanna ehemmiyet 
vermek ve buralarım da tamir et
mek üzere tetkiklere başlamıştır. 
~ehrin bilhassa fakir semtlerinde!ı:i 
sokaklarının çok bozuk olduğu gö.. 
rülmelı:edir. Buralar kış mevsimle
rinde çamur olıruyacak şekilde bu 
yaz mevsiminde tamir edilecektir. 

Şehir fidanhkları
na ayrılan para 
Bu yıl Vilayetimizin muhtelit 

yerlerinde yeni fidanlıklar vücude 
getiriimesi kararlaşmış ve bunun 
için 20 bin liradan fazla para ay
nbnıştır. Fidanlıklııruı yerleri 
hakkında tetkkiler yapılmaktadır. 
Buralarda bilhassa aj!aclandırıla
calr. sahalara lüzumlu olan fidan
lar yetiştirilecektir. 

Talebe kampları 
Bu yaz mevsiminde ilk mektep 

talebeleri için açılacak kampların 
hazırlığ:ına başlanmıştır. Bu sene 
daha fazla talebenin açık havadan 
istüadesi temin olunacaktır. Kamp. 
lar müteaddit olacak ve deniz ke
narlarında kurulacaktır. Bu iş için 
şimdiden 5000 lira ayrılmıştır. 

Mekteplerin kapanmasını müte
akıp kamplann kurulmasına baş
lanacaktır. Yerlerinin tesbiti ile 
ui'lra<ılmaktadır. 

imlik ve Eytam ban
kasının kongresi 

Emlilk ve Eytam Bankasının u
ıınumi h~yet toplantısı dün Anıta
radaki merkezinde yapılmıştır. 

Toplantıda okunan bilançoya na -
zaran Bankanın 13 üncü hesap yılı 
içinde elde ettiği kar 653,036 lira
dır. Banka umumi heyeti idare 
meclisinin raporunda teklü ettiği 
veçhile bu miktann 317,111 lira -
sını (a ve b) tertibi sermayedar -
larla yüzde 4,5 nisbetinde kar o
larak tevziine ve mütıebaki kııımı
nın da esas ruzamnamesine uya. -
rak muhtelif tertiplere konulması
na kar?r vermiştir. 

mihi sürükliye s:ürükliye, bir teh
likeden kaçar gibi salondan çıktı. 
Vestiyerden paltosunu alınca so -
kağa fırlııdı. Üç dört dakika sonra 
Semih sallana sallana Maksırnın 
kapısında belirdiği zaman arkada
şının, açık bir otomobil kapuıı ö

nünde beklediğini gördü: 
- Haydi gel! 

- Ooovv bu ne muhteşem ara-
ba! Naci sen, mirasa mı kondun 
yok a?. 
Sabık şehbender cevap venne

di. Onu otomobile iterek şoföre ba
ğırdı: 

-Çek! 
Araba Taksim abidesini geçince 

şoför sordu: 
- Nereye gitmek lstiyorıruııwı 

beyefendi? 
- Evvela arkadaşı evine götü • 

relim. Semih! Nerede oturuyor -
sun sen? 

- Şislide. Ya sen nerede oturu
yorsun ? 

- Şimdilik Tokatliyanda. 
(Arka.ııı varl 

Gemi batırm• . 
Yazan: Ali Kemal SU~ 3 Birblrin.iıı &mnilerini ha~ 
muharebe edenlerin ellerİJld~ ı 
bütüa vesa>t ile ~lqtıkiarı r 
gaye oluyor. Bunu gec~ı; b~ 
göstennem4ti. Geçen sel~ tl r 
telbahir harbinin ne işler. aÇ ..il a 
daha ıınatulmamıştır. Bu ııaır~ 
denizaltı gemilerinin oynıY.,,f ıı 
rolüa ehemmiyetini de müb•1~ .u 
pya gitmeden büyük &Ö1111-.JI 
bildir. Şimdi illr.bahar ayi.aJP"' 
harbin şiddetli safhaları gör~ 
eeği söylenirken denb: mulıa J 
!erinin nıkuundnn da babseı' 
mektcdir. Buna ayrıca clıet11"' r 
yet verildiği görülüyor. Çiiıık~ 
IDllll taraiının pek çok den' 
gemisi hazırlıyarak bunlarla 
göreceği söy lcnnıektedir. 11 

Harbin neticesi üzerinde . -
gibi hareketlerin kati tc>irlc1'1 ııı' 
olacağı bahsi ayrı. Bugi.i11Jerın ,.J 
seleleri şöyle a~latılabılir: Al ' 
tarafı bir çok lngifü ticaret,,. 
nalr.liye gemi.sinin batırıJJı5'1 
söyliyerelı: bunu elde edilıu 1 

büyük muvaffakiycller diye !! 4 

tennelr.ten lı.iç geri kalman'.'~ 
Geçen sefer tahtelbahir batlı"'j ı 
başladığı ve müttefiklerin bir!' 8 

gmrusi Almanlar taraiınu~ 
tırıldıiı sene 1917 dir. O -; 
Kayser Almanyasırun büyülı 
ehemmiyet verdiği ve mu"al~ 
kiyet dire lr.ayd.ettiii bu hal 
&ünlı.ü Almanya ıçuı de uııuıııl' 
gibi değildir. Bugünkü A~ 
914 - 18 Aknauyıwııdau b•~.ıı 
retle iistüa olmak 4a vıı wıd""' 
Onllll içln bir çok ~iliz ı~ 
lıatınnayı dii§üne.bilir. 

Bat.ırılau ~iliz gemilcriııİ~ 
rine yenileri yapıl<lı&ı veya JI 
a!ındıiı<hr. Hıılisa İııgilW 1 
d.ünyanııı her tarab ile ola~ 
nalr.alituıa Alnıanlan wnd çl 
cibi darbe vurula.ınadıiıı ise 
tan anlaşıldı. ti 
Şöyle ki: 911 nisanuıda tııb , 

bahir harbi İngiltere için de, :ı1 
tefiklere de bir tehlike deıJI -pi vı 
Kayzer AJmaııyası de~ltı Jtl' eı 
bine girişmelr.le o zaman W ~ • 
reniıı başına büyük bir d~1 ll .n 
mıştı. Çünkü İ.ııgiltereıı.ı0 .,1 
m.üttelikleria u bwıa karf' JJ ~ • ' 
tedbir almaları liizrm gcli> ,i 
Halbuki v_esait. ~ili değildi. ~,I 
o zam•nkı İngiliz Bahrıye l" 
Amiral jeliko Alman ta1ıtel~ 
birlerinin İngiliz ticaret ıcııt1;ıı 
rin.i bat.ırma>lAID önl1lle gcÇJllııJ 
hemen o anıla kabil oimadıg'. ~ 
tmıf etnUşti. Liıkin 941 scııe5'rı' 
baharıada.ki vuiyet 917 b•~ 
d.aki gibi deiildir. Bugün bllf 
ı:emileriııin §urada buraJa ti • 
rıldıtı oluyor. Bu da Alıııııll 'I 
telbahlrleriııin eseridir. ı.&Ji.i"~ı 
na bakarak Alman denizalU f 
vetlııi.a haillaten kemıyet "e 1 
fiyet itibarile mühim rollet j 
yabileceğiııc hemen hüknıc' 
meli. Bunclaıı ~u ~malr. 

Fransız donanması artık 
deniz kuvvct:cri tfo bcıaDct 
ğildir. Halbuki geçen ııarp.t'/ 
iki müttefikin deniz kuv'e 

1 
arasında işbirliği vardı. ı,,on'/ı 
ne geçen sefer İtaıvan doll2 
sı da mü tıefik iııJ::ıliz ve t ~ 
deniz kuvvellcrile bet f 
demekti, Sonra havad,.ıı .1, 
ınilere bomba yai:d'1'. I 
var. Fakat İngiliz noJ.~iJıı". 
zarma ıı:öre ticaret ııemilet'~e ~ 
vadan maruz kalaca[:ı te~l1 . t~ 
d.e İıııtilıa ticaret ııenıilerı~ ~ 
eden tahtelbahir teblik•SI J 

büyük dciildir. _.,. 
Bir de başka macera -raf· ;I; 

arık denizlerde bir Alın•~ d!,I 
ııemisinin dolaşarak lngiltı ~~ 

·1 · · b tır k . io bJl l:'cmı crını a ma ıç 

•olııtıu kestiii görillıDeıniŞiJ ~ 
<!ir. Fakat bö) le bir geınıJl,) 'j 
didi gerek denizaltı ve _.r ıiiJe'". 
·a kuvvetleri tarafıııd~ıt ;it• '; 

tehdit kadar büyük degıliJcrlP. ,ı 
kü İngiliz ticaret geıı1 dl? 
Jr.aç tanesini batırır a b•ıı:;:,. Al 
le bir gemin.in macera •\iıl"" it' 
ma mahdut kalmağa JJlllh ııJI P' fi 

Admiral Graf Spc b00 rJ": 
!ini göstermiştir. intih•~.,rı~' 
geıni harbin ilk zaın•" tıilıtl~ 
ayda ancak 9 gemi batıra! ıtt' 

to • bı nihayet takibattan kllf aJI il 'I 
tır, 911 nisanında A!ı" ııJI'~ J 
bahirleri mütıcliklcrııı bilı1' 1' 

. . . . b•tır• ı·" bın ton gemısını • ;ıiı ., tJ' 
Bunun 500 bin tonu tıı~01iler p 
itti. Bugün de ticaret ı: . ., ıo ı:ı' I' 
nıanu kaldığı tehlik•d 

0
,;ildi1 .. 'I 

'b" ·~ ~•t bal5ga edilecek gı 1 rıı>ll"', I 
gi!iz ticaret genıilerıııl ti<~~ 

ı·· .,o 
tırmakla harbin kJı 1 p 
nannyacaıwıı AloıaJl.f1 

dej:ildir. 



Jonlar Cenuba 
ıymak istiyor 
nupa harbinin y.mı .111-• • 
ur sında Uzak Şarktaki va • 
üze inde bıraktı~ müniw tc· 

:r de vardır. Bunlardan biri 
upon) anın gcnişJenıe enıcJle· 
ı gittikçe kuvv~tlcnmekte 
~ ıdır. 
.andan birkaç ae• evv~ ja • 

ıenişlemesiDCI• T püuıına, 
c ki bq\ ekHleJ'deıı General 

'lkauın pliwna ehemmi) et ve
ordu. Bu plan istikamet ola
garbı ve ıimali garbı) i göste· 
rdu: lUançuri, timali Çin ve 
a;>kala kadar Siber)a ... Gene· 
ranal .. a bir asker olduğu için, 
yctsiı arw genişliklerini is
uf ~diyordu. l<'akat bir de de
lerin plUııı vardır ki, bu pli· 

örenlere Satzunıa zünıresi di
ar. Bunlar i c cenup istikaoıe· 
htilıdaf ediyorlar. 
esclfı Holanda Hindistam bu 
re üzerinde l.ıu) uk bir cazibe 
ı bıraluı aktadır. Holanda Hin· 
•ııı dıin) a mustcnıleke ııııpa
rluklarınuı en zenginidir. Nıi· 
ı anautandan on defa daha 
Qdır. Cava, Swnatra, Bornco, 
adaları kauçuk, hurma ) ağı, 

ol, bilhassa petrol cennetidir. 
ıında Hindi tanıwn daha ile-

de bütün bir ülke daha var· 
iti, burası da Satzuma züınre
n planına aldıı:ı koskocaı ıan 
.stralyndır. Bu büyük ülkede 
) an japonlar, Koradan, For • 
dan, l\lançuridcn daha iyi bu· 

•ll serilip serpeliyorlarmış. Hat
aponlar. «A\ ustralyaya otuz 
Japon yeti§tireceğix» diyorlar. 
.ıkat bu yolun ü .tiındc Ame
l ların Filipini, İngilizleria 
fapurıı var. 
lipinde Amerikalılarm •İnti
filosu. ded' deri bir filoları 

japonlar ıimdi de ~a
ba, yani Felemenk Hm
distanına ve Avustral
yaya doğru kaymak iati
yorlar. Fakat yollarmm 
üstünde Amerikalıların 
Filipini Te lngilizlerin 
Singapuru var. Acaba 
bu «diken» ler japonya
nm Cenuba doğru kay
ma hareketini önliyebile
cekler mi?. 

«Herşey olsua, tek japonlar ol • 
masua.• 

Niçin, Amerikanın daha bir kaç 
sc.ae evvel kendi istiklahne ter • 
ketmeyi düşünduı;u l'Jlipin a a -
ları §UUdi bu) le bırdenbll'c e. em
mıyct aln erdı. Çiuıkü askeri mü· 
tchassıslar bir Pa .. üik ıuulıarebe
sinin 1''11ipirJ teşkıl eden '1.083 a
da ve adacıitn önünde cere.) an .,. 
deceiine kaııidiı ler. 

japouyadan Amerikada San 
Fransisko~ a kadar 8,000 kilomet
relik su vardır. Vapurlar bu mesa· 
fc)i on altı ,ünde katederler. ~a· 
ponya ile Amerika ara ma iabıat 

0 kadar uıuo bir ın safo koymuş
tur ki, bu 00 mcnılc .et ara uıda 
muharebe bilfail hemen gn)Ti 
mumldindür. 1 akat rrpindc jnpon 
ve Aıuerika hiıkfmıclleri dirsek 
dirseğe bulunu) orlar. 

Ka\ itin 800 kilometre şimalin
de simsi) ah bü) ük bir ada var -
dır: Fot ınoı ... Bu nda ise bir ja
pon adasıdır. 

Bunclan bnşl~a FHipin jap.on.ları 
şimdi meşgul eden c nup hhka
metiııiıı lizcrindc bulumnktndır. 
japonlann, bu istikamette ileri ka· 
r:ıkolu Amiral Sa\ anoıun kuman
dasındaki deniz kuvvetleridir. Bu 
Amiral i e koyu bir cenupçudur. 

Onun içindir ki şimdi Felemenk 
Bindıstaıunda huzur n rahat kaç
mıştır. Buraııın umumi valisi Van 
Starkenborg Batnyadaki büyük 
beyaz sarayında iğneye otunn~ı 
gibi çalışmaktadır. Acab:l Kavıt 
ile Singapur japonyanın cenuba 
doğru kay.ınaal.Dıl önliyebilecekler 
mir. • • 

ilunJar üç buyuk kruvazör -
\'e difer vahitlerden ibaret-

Çiııçinati, Buston, Marblebid !------=---===-=---= 
~azörleri .. 
eniş ve deria Kavit llörfniniD 
nda her saniye bir hadise ola· 

1 • 

cnış ıibi bekliyorlar. Limanın 
ii ilzerlDAle de Anıeriba bQ· 
dalgalaDl)'or. 

ıtihar filosu? Neden 1"1 ı..l 
:nişler!. 
linkU bu kruvazörler, kendile
takviye eden Uç destroyer fır· 
ile, bir muharelte çıktıjı tak· 
e, ilkönce japon donaıınıuı • 
•teıi altıaa düşeceklerdir. 

•lipi1ae kumanda eden yüksek 
ıiser Fnnsls Sayr ismiade •· 
tavırla, BOİUk yapılı bir Anıe
dldır, 'Oç eıae evvel bu maka· 
tayin edildiği uman Ameri· 

1"kCuncti, 1946 senesi~den iti
'll Filipnlilere taın istiklille
. Vermeyi düıünü)ordu. Bal • 
1 • d' ~ıın ı Japonyanın muhte -

1 
bır hareketine karşı orasını 
afaayı dU-"nmekted' . ,.. ır. 

ır ay. kadar evvel de altmış ka· 
dcn• .. ftltı .. 

- ıenıısı Kavit k"' c • n 8 ., or e 
• 1ına gelerek •intıhar fi-

• nu takvi" 1 d "e e h. Kara gnrni-
~ a kuvvetlcndirild' ~ · ı· . 
um eti ı.: ı. a- ı ıpın 

J... ı~s ı Anıerika er kam -
ı1ıye roıai Ge 
buru Flednı ncral Dugl11,. l\lak 

1 eder k F'l~r~pl rütbesile aa· 
' ı ıpın ordu 

ve tensik' sunun ıs-
Cunıh ıne ınenıur etti. Fili-

urreisi 60 1 lUel J{cznn A . ) aş arında 
. b . uıerıkan da,·ası-> ıce enınısed' z 

·in bir . .. ı. aten Filipin
oz.u Vardır. Derlu ki: 
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• de Sev ece $l / 
• 

iCE ~~a~n~:~l~l~c~M~ı~i=Z=Z=c~T_B_E __ -:-:-_ 
u lmh • uz.un u · e Halil .ı. •ccip 
. c t 1 l l l zun tckrnrlnmı- 1 Diyor "c .. bir sanı) • 

1 uz nı ) ok, dcgil mi" mevzuu l z rındc dı rbnılııın'ı" orulllt 
n r \C 1 ıl h • " c 'c er "cklı iJe ., N aptı nı tlım. E on oru ". suıı.. e ) . anlata)ıın: 
olan h .. d l rın lı ın~mızc ka- fa!<al, bana &:clınce. için bir te-

cp ını debi· Srni gör nck ben ~1 f ı·ı et huk-
ır uıı. Bılıned g n tek . ld k dar bır • 
• henım lıa) alımın içy~~ var: s~ı .? du.~ı or Giinlcrcc çırıunı· 
. t b ,r uz.u. Sa- rnunu e a · d lnşı orum1 

ış e u ursntta onu anlatmak yorum, sokaklarda o iha et bir 
oruuı. ağlıyorum, sı:ılı) orum, n ıkan • 
\atfı) , seni her görüşüm gim tesadüf seni karşıma ç 
d n her n)rılışıın benim içi ve 
le edi) ., B'l n ne or.. ı mem buııu t k 
edcbili)or mu un haW d" ~- • 

'ht' ' a uşun-fe ı ıyaç hissediyor 
nıu un" 

a er hırçın 'c menfı ayr 1 • .. 
sonra, yine lıırçın ~e m~.:~; 
hı le hcınen goılc . 
'e dimaguı dn b n 'ırlıu en, hafı-

. . ıu:.ı:u.rwıdan 
uı;u gıbı kovu) or 
- QQOQht. ' 

yor, 
- Hah iıte!. 

Oook- '- kMak. 
. titrlyerek, .er 

Dıyorum, k luyorum. O 
çekinerek yanına so u kar-

• .J- k iı uuru 
anda i 'ansız, ıw 8 ' • 

1
• bıl ıe:ı 

· l'" re n ınaknr ık, ııc so) ı,, ıı 1 • 
li\ oruı . 

hır adam ınlıue ge • 

buki, sana n laın 811
• 
0

1 ruı bı· hakkak ki, kafaıııda J:~ll 

Şehrin imar hareketleri, ha 
ıeye rağmen durmadan iler
lemektedir. Bizce, bir nokta 
daha lıalledilmek mecburiye
tindedir. lstanbulun bilhaHa 
mahalleleri, iç ıokakları, ta
mamen Arnavut kaldırımı ile 
döıelidir. Prenıip itibariyle 
l.ıanbulda, Arnavut kaldırı
mı muhafaza edilecek mi?. 

Bilmiyorıu, bu huıusta ve
rilmi1 bir harar var mıdır. Gö
zümüze ,arapn hiıdue fUdur 
ki, Arnavut kaldırınılı sokak
lar, tamirlerinden pek çabuk 
ıonra tekrar bozulmaktadır. 
Bunun ıebepleri maliim. Ev
vela, kum yerine adi toprak 
kullanJıyor, ıonra, umin, iyi 
hazırlanmıyor. 

Arnavut kaldırımı, laıtikli 
veya lastiksiz, bütün nakil va
•ıtaları için de z.ararlı olu
yor. 

Prensip olarak, herhalde, 
lstanbula Arnavut kaldırımlı 
yolu layık ıörmemek lazım
dır. 

BURHAN CEVAT 

it b ı t, ilır&cat 
bir kl 1 

amamJ u 1 
İstanbul İthaliıt ve İhracat Bir

likleri Umumi Katıpliğınc asil ola
rak birisinin tayıni içın Ticaret Ve
kaletincc tetkikler yapılmaktadır. 

Dör bec; aydanberı bu vazıfeyi 
vekaleten yapmakta olan eski U
mumi Kiıtio Salih Bnnkoflu bu ta
yine kadar asıl vazifesı olan ta -
kas Limited Şırketi Müdürlüğü ile 
beraber bu vazifeyi .de yapmakta 
devam edecektir. 

Bir kere dikiirell adamlar • 
elan -!htb'ar vera ceııo • bel-
.-. TabO ala .. taar-7Jats. 
- ihU,ar ve7a &eDÇ - kııçuııa. 
Dcm1.&t~ ki, insan lştıhasuu da-

lma muha!azn etmek isterse, sof
raya ıttırat ız: oturmamalı, iki ye
m k arasında bir şey yememiye 
g yret etmelidir. İnsan arzu cttlgı 
ve evdlği şcyı daha kolay hazme
de ınden, gonliln lsted 1 y nıek
lcri yaptırmak fa7d.alıdır. Eskiden 
sofrada mutenevvi yemek bulun
durulur ve arzu edilenden itidal 
dab.lllnde alınırdı. Halbuki şimdi 
<'\ ı r m zde yemek çeşlUeri azal
mıştır. Onun içın bu çeşit yemekle
rın se\ ilen 7emekk.Tden intihabı 
7erlnde olur. 

Sofradan ,.ıne lştiha ile kalkmak 
h clms~hğe ne, dan vermez. İşU
ba, yaşa, vruı l t d tlarn, ltıyot
larn san':ıl ve ın le gorc de

rse de, herhalde • ::ın yJ7ece-
ğıne hazm yle ml t p olacak 
urctte rağbet g t 1 d r. 
B:w insanl:ırd h v k faz.la 

.>l.Jr. H tın lmnlnnn ekser t za
yrf, n:ı r nl rd r. Bazı kırn e
lerde iştiha hu und:\kı ifrat ma
raz1 bir hal alır. Bwılar ne 7 e
l r, doymak bilmezi r. 

Maama!ih bu h l &eker illeti, 
delılik, bazı n b! haller, şerit il
leti gibi h tabkl ın vücudllne 
de !et edebilir ki, bunlar ne ko
d r tok ) mek y 1 r, vücutlan 
y ne zayıf kalır An k h t lık-
nnnın tcdav in sonra bu hal 

zail olur. 

riktirdi.,i birçok l<'r, dilıınin 
ucunda ı.ö) 1 ı ı.. lcr bı l U· 

)Ordu. Onla ın he 'ııi birden 
kn:ibedhcr 1cl • 'lplıc iz ki, nor -
mal biı halin işnrcr olınu) or. Anı· 
ma b Jıııcm -,en btlt"ıı bunl rın 
fark ıd mı ııı?. Fnrl ında ol bi· 
lece r'ni l•'ç :mınnorum. Bu iti
mniln bcr er l iı c ı l a de et, 
nnlnta ım Her ' umde mut -
lnkn heni tar ·l b'r ' l n
den daha ert daha t , da ra • 
nıyorsun. En on 'nnıı clon il -
nutsiz ve p 11şan a ılı) orum. Bil-
mi)'oruın, bu a)'r 1 tan onra ne
re) c, daha dpğrusu nerelere idi· 

yorum, ııe lRpıyorum?. Saatlerce 
bö)' le hiçbir §ey bilmeden, anla-

madan, muhakeme edemeden a • 
Jal~ d 1 şı) orum. En son ken mi 
c\ de bir gölge gibi sinsi, bir buda
la gibi bomboş \ c bir çeki yuk ta
§ımış gibi yorgun "c bıtilt ) atağı· 
ma uzan 11~ bulu)orurn. Ynaş )a· 
• a açılı) orum muhn ememi, ha· 
fız.a \C id akimı top rhyorum: 

nunla bcrnb nm .. 
D me\ ıuu kavrıyor 
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M EMELE DE: Başmaharrlrler 

Ne Diyorlar? 
l KD A M 

• 
Dedi ki: "işte Geldi 

• 
Ve Ileyhi Türceun !,, 

B. Abidin Daver cKıbria MlltAkalu 
Wmll bugUnl:ü B şmaknlcsinde: . 

cTürkıye Hancıye Vc$.ili i e Inglllz 
Hariciye Nazırının bu bekl~nml.yen 
mtilfık tlnnnd Ankara ıtııilşmelerln· 
dC!ll ve yakında cereyan cdL'ceği an
~ıl:ın mühim hfıdısdcrtn de gozdcn 
gcçiı-ildıı;ı şuphcsızdır. iki müttefik a
ra ıııd göril,j birliğı, Yakın Şark ve 
Balkanlar içın fevkalade bır chemml-
7elj halzdlr.> demcktcdır. 

"Amma yaptın! Hiç Keçi, Elbise, 
Yatak çaı ş f, Terlik yer mi? .. ,, 

--f:va;:~·:· HGSl&YIN BEBÇET3--
YENi SABAH -- --'-

- Herkesin bir merakı vardır .. • kirli çoraplar ... 

B. Hilseyln Cahit ~.ılçın .Sarncoj
lu ve Eden mülakatııı ısımli bU&ilnkü 
Bn moit lede ikı dost Hariciye Nnzın
wn Kıbrmc yaptık n son go~IJh,""YI 
tahlil etme.itte ve )' ugosla\ yanın va
z.ıychne temas ctUkten ı;onra: 

Ben de, çocukluğumdanbcri ke -
çiye meraklıyım. Rahmetli baba -
cı!;rım, kardeşlerime kuzu, bana 
oğlak alırdı. Ta o zamandanbcrl. 

-Her şeyin kuçüğü güzeldir, 
sevilir vesselam. Tay, malak, hatta 
sıpa, sevilmez mi? Sana bir şey 
söyliyeyim mi? Kertenkelenin, yı
lanın, akrebin bile yavrusu sevim· 
lidir. 

- O kadar da değil ya ... Sonra, 
ben, yavruyu değil, keçiyi severim. 
C" "'•kken oğlak severdim. Büyü· 

teke beslemeğe başladım. 
k çi besledim amma, boyle -

s'ne rastlamadımdı. Bu, keçi değil, 
bir nfc ! .. Midilli gibi bir şey .. Üze
rine bin r, tıkır tıkır, yarJJil saat 
koştururdum da cbana mısın?• de
mezdi. 

- Yahu, davanı anlatacaktın .. 
Keçıden dem vurmnğa başladın.. 
Şu davayı anlat da önce, tkeçi hl· 
lkaycsini sonra anlatırsın ... 

-Dava, ke~i hikayesini sonun. 
da ... Sen de liıf dinlemiyorsun ki .. 
Hani herif •ne aceleci kadımnış • 
sın .. İşte geldi ve ileyhi türceun• 
demiş. Onun gibi ... Sonunda dava 
çıkacak amma, sen acele ediyor. 
sun ... 

- Ha!.. Dava bu Iiikiyeye mi 
bağlı? 

- Öyle ya ... Dinlesene! Bu keçi, 
öyle bir keçi idi ki .. Bu memle • 
iketin çobanları zaptedemezdi. Ben 
de amma, baktım, yetiştirdim doğ· 
rusu ... Fıstıkla, üzümle besledim. 
Keçi, büyudükçe azdı .. Büyüdük~ 
azdı .. Yanına kimse çıkamaz oldu. 
Maazallah, bir tosladı mı, insanı 
on metreye atıyor ... 

- Amma d:ı yaptın hal 
- Allah seni inandırsın böyle ... 

Baktım artık bap çıkılmıyor .. Bah· 
çede'ki ahıra zincirle bağlamağa 
başladım. 

- Amma da yaptın ha! Keçi mi 
bu, boğa mı? 

- Allah seni fnandınuı böyle ... 
Keçj de, benden başka kimseden 
korkmuyor. Kimseyi dinlemiyor. 
Sabah, akşam, ben uğrayıp yemini, 
suyunu veriyorum. Başka kimseyi 
ahıda sokmuyor .Bir de, alt katta 
ikiracımız var. Onun çocuğunu ke
çiye alıştırdım. Ben bulunmadığım 
zaman ayni suyunu o veriyor., O· 
nun için, ona da keçi alı~ık; bir.şey 
yapmıyor. 

Kiracılarla ara:ınız açıldı .. Patır. 
dıya, gürültuye başladık. Biz on
lara, onlar bize derken, geçen gün, 
biz evde yokken ne yapını~ar bi
liyor musun? 

- Ne :yapmışlar? 
- Keçiler kağıt filan yer ya!. . 

B'zim keçi öylesi değıl.. Mendil, 
havlu, p~t:ımal filan gibi bır şey 
buldu mu, bir hamlede gtivdcye in-
dirir. Bundan istifade etmişler. 

Çocuğu yoll yıp ke,.inın zincitini J 
çözdürmti l r. Yukarıya, ibenim 
odnya çılrnrmışlar. Hayvan, başla
mış ne buldu a ,eme e ... Yatak 
çıın;afı, yasdık rtusu, bir çift mer- ı 
cnn tC'rlik iki kat clbı e, gömlek, 

- Amma da yaptın hal Keçi bu 
kadar şey yer ımi? 

- Allah seni inandırsın böyle ... 
Keçi bunlan yerken, ben de sokak 
kapısını anahtarla açıp yukarıya 
çıkrnağa başlıyorum. Amma, bir 
seyden haberim yok. Keçi benden 
korkuvor .. Ayak scsin1i tanıyor .. 
Ben tam odn.mdan içeri girerken 
ne görs<'m beğenirsin? 

- Ne gördün? 
- Keçi iki ard ayağının ü:ttrine 

kalkmış; iki ön ay:ığile pencereyi 
açmış, mandalını takıyor ... Ben: 

-Ulan! Ne yapıyorsun? Deme. 
ğe kalmadant ncncercdcn aşağıya 
atlamaz. mı? 

- Amma da attın ha! Keçi mi 
bu, insan mı? Bunu her insan bile 
yapamaz. 

- Allah seni inandırsın böyle ... 
Zerrece hilahm yok 1 

- Allah seni inandırsın amma, 
~ah insanı böyle olmıyacak ~y

lere inandırmaz kl. .. Haydi bir f. 
nandık be- inandık. Bukadar pa-
1::.vra d:ı yutulur mu va? 

- Zerre kadar palavra yapını -
yorum. Eksik söylüyorum, fazla 
söylemiyorum. 

- Peki, keçi pencereden aladık
tan sonra ne oldu? Dava bunun ne· 
resinde .. 

- Hah' İşle şimdi geldi ve ileyhi 
türceun .. Bizim evin karşısında ça· 
yır vardır. Pencereden baktım .. 
Keçi çayırda alabildiğıne koşup 
kaçıyor. Seslendim: 

- Gel bre köftehor! Birşey yap. 
mıyacağım ... Diye. Ondan sonra 
dönüp geldi.. Geldi amma, karnı 

şişmiş, dombay gibi olmuştu. İki 
leğen su içti. O kadar elbiseyi, ya· 
tak çarşafını hazmedemedi. Hay
vancağız iflih etmedi.. Bu dertten 
gitti. Şimdi, hem elbiae, yatak 
çarptı filln gibi urar ve ziya -
nımı, ham de keçinin parasını iati
yeceğim. 

- Yani bu elindeki istidayı ve
recek milin T 

- Vereceğim, Yar .. 
- Sen bu istidayı verdin mt, ıe-

ni doğru Bakırköyüne yollarlar. 
Haydi ben ahbaplık hatın için idn
ledim amma, bu kadar saçmayı 

kimse dinlemez ... Hem sen, ben 
görmiyeli sapıttın galiba! .. 

- Neye sapıtayım yahu? Bun -

cBundan sonra, Balkanlarda ve Ya
kın Sırnkta en mühim hAdise muhtemel 
bır lngUiz ihraç harekeUdır. lnalliz.Ie
rln Ywıaıılstnnn asker çıknrm !arına 
.,;eya çıkardıklar.ına dair orı.ıcıa dönen 
Ş<ıyın. rın Berlındcn kat J suı\:tte te
yit edilmemesi pek dikkate lAy&Jt bir 
key!ıyctl r. 

l\fanınaflh Berlin e!kAn umwnlyeyl 
böyle bir ihtimale karşı hazırlar aıbı 
bir tavır almıştır. Daha dogrusu, Bcr
lın bir muhtemel İnıllız lhmç h rcke
Unl Yuıı:uııst.:uıa hücum içm bir veslle 
nddedccckse de kcndısi henüz hü
cuma hn ır olmadı ı ıçiıı mesele) e 
müphem bir şekil ve cmkle ı Ufa edi
yor dcııilebıllr. Bu~ r p p ganda 
ma amlnn ı e ihtı)atı bırakarak Al
manların Yun n tana hucu ı annı ko
layla ınn k ve tesri etmek için çal11· 
maktadırlar. 

Du <ıı.ıyet içinde Mr. Edenin Sara
eo lu Jle bir kere daha b şb şa vcre
rcl• icap eden tcdbu·lcıi konu mak ıs
tecm od n d ita t:ıbıt b r y oluıruu

dı. l'ck tyabıtdlr iti bu konuşmıılnnıı 
tnls l tı hakkında haber alamıyaeatız. 
Blze lllzım olan ı.ki Hariciye Naz.ın a
rasında taın ve samimi bır fikır ittiha
dının mc\•cud ycUdtr. Bunun bir ke· 
re daha resmen leylt cdıldlğ nl gör
mek, ıstikball büyuk bır en;n yet ve 
ltlmat ıle karşıl.amaklığım.ız için bize 
kMıdlr.> 

TASV1RIEFKAR 

cRusyanın derin sükUtuı. Wmll bu
günkü Başmakalede: 

c.Rusyanın Balkanlarda bu,ılln cere
yan eden lı dlıiat karsısında, btitlln za
vahırc? rağmen lakayıt k lmamakta ol
duğuna, lakay:ıı kalmak şöyle dursun, 
blltıkis bu ahvale çok alfıka ıosterdl
&:lne hilkmctmekW: isabe~ız.lık olmu. 
eıı alakanın vaktı merhunu hulOI e
dince ne suretle eserini ıöstereceline 

ıellncc, işle meselenin, muamma:J& 
benzlyen en meraklı noktası da bu
dur. Bu muammayı halletmek ta.bit bl
:ılm kdnınız delildir.> denmektedir. 

TAN 
B. ZSqa Sertel cAtlanWtte lcat1 

harp baflqor> 1aim1i bu,ıüııkil Bqma
blede: 

AUanllk harbinde Alınanlann eald
aloe n.lsbetle daha çok semi batıracak-
lan muhakkaktır. Bu boslulu doldur
mak için, şimdi, İntlltere \e Amerl
ltada, Amerikan nakliye ıemilerlnln 
Jnılltereye devredilmesi etrafında bü· 
)'Wc bir cere7an vardır. Yalnız, Ame
rikanın, ticaret ve harp fllolanndan 
blr kısmını inıııtereye vermesi Ame
rikayı harbe glrmiye mecbur edebillr. 
Amerika, ıimdı buna baı.ırlanmak\a
dır.> demektedir. 

CUMHURiYET 

ların hepsi, aynen oldu... B. Yunus Nadi cMUU Müdafaan 
barcanmıyan paralan Wmll bUC(lnkQ 

- Doğrusu benim aklım erme- Baımakalede söyle denilmektedir: 
di.. Fazla dinlemiyeceğim.. Alla1* cHarbln ılmdlye kadarki sathalann-
ısmarladık... dan alınan derslere ıöre milli müda-

Buray3 kadar, itirazlarla da ola, faa icap ve ihU7açlan lçln ;rapılm17&· 

bu palavrayı dinleyen adamın ar- cak h iç bir fedaklll'lık ,.oktur. Bittabi 
tık tahammülü kalmamıştı. Otur- lmkAn dnhllinde olmak ve tamamen 
duğu kanepeden kalktı Dönü ar. ve mllnhasıran mahalline urtolun-

. P • m\lk prllyle bu uturda azami maaraf 
kasına bakmadan gitti.. ihtlyan milleUcrin en akıllıca 7apacak· 

Acaba, bunları anlatanın Adli - lan en zaruri bir vwfcdlr. 
yede başka bir işi vardı da, arka· Niçin?. 
daşile alay olsun diye mi bu saç- Bu suale ce.,;ap vermek ıayretlyle 
maları uydurdu .. Yoksa, sahiden buııın nıızarl müdafaalar )'ilnıtmet 
tozutmuştu da, şimdi tımarhanede ihtiyacında değllı.z. iH l felfı.ketine ut-
:midir? Boyuna bunu düc;Unüyo - nyan ınemlc.ketlcrln uir.ıdıklan v. 

• uğramakta devam etikleri m~ zayi-
nım. 

rum. Fakat inadının bir istıkbale, 
daha doğrusu, bir hayata malol· 
du~'Unu bilmeli in. 

Bu hakikati oğrendiğin gün bel
ki ın:ıdmı kırmak ve bir hayatı 
korumak, lmrtnrmıık fırsatını 
kcıulindc lıulnbilirsin. 

Lutfı) ', se imdeki acılığa ve 
rnnzUımlu n ku. k 'er .. Bir aşk 
cinnctinın lmlır nt içinde eriyor 
\ e öhi) oru u. B'r gün bana: 

- Unut bu Midi e) i .. 
Ded'n. ihtaruıdnn ünce ve.. yi

ne ihtarından onra bu yolda ken
~ımi çok :ıorlndım. Fakat, ne 3 a· 
2ık ki, bunu yap bilmemin imkin· 
sız oldugu u anladım. Benligimi 
kavn) an ark alevi artık sendi· 
rülcmiyecek ve kendisinden kur
tulunanııyacak bir devreye ıir -
nıiş ;\'Jlunuyor. Beni ancak ve.. 
ancak iki şe~ y kurtarabilir, ya ö
lilm, yahut da su!. 

Ölüm kadar a la :ıalim olmıya. 
ca"'..vıııı tahmin cdİ)orum ve.. bir 
gtin mutlaka bana: 

- Seni c\İ)orum!. 
'Arkaa Var) 

attan b~ galibe nakden ve B)'Ilell 

vcrmlyc icbar cdı diklcrının yıllık ye
k\inlanna bakmak ktı1 dır. Ejer lırka 
kıl\ aalannın ı;:ı.ma taları içinde hkikatl 
bir turlu goremıy n ve binaenaleyh za
ruri fcd k rl klan \ak.tinde 7opma
mış olan Fı-ans:ı ı;ullı hnlınde iken bi
raz 'uuruna mal k ola k milli :müda

f ının ıst.xllğl tek mfillerl uımln e
decek m rnll l"dan kaçmamış ol aydı 
ş n dı boı yere g libe öd mette oldu-
1:u h raç yıllıjırun yalnız yarw ile top
nıkl n ç yabancı nyntı ile çlğnC!nml
) n ve ç itnenmlyccc.k bir memleket 
olurdu. 

M lcUer n zaylf olmak çok mu%U' 
y· Ken ı rf çın mu ır ve dli ya 

sullıü ç muzır. Bı p tük nmes aam• 
lan ' " Unde akıllı a lekct mil· 
dafaaaına ilnal edllın yen Frarwz zen-
i nl gı üz m j Qb 1 t felAkeU 
ıimdı ha p harman vuruyor. Ne 
hazin dkıbet, ne ibret a ınacak acı mi-
sal " 

Vakıllar Umum 
dllr şe rlnılzde 

Vakılar Umum Mi.ıdurü Fahri 
Kiper Ankaradan ehrımize gel -

\ 

mi tır. V kıflar tcşkılatı uzerınde 
ve eni SE'ne bu c rı ~ nda 
t tkıkl r aır B.ı iın An
kara) a donmesi muhtemeldir. 

Şirketi Hayriye, geçenle~ 
de, yıllık kongresini yaptı. Bir 
senede §U kadar milyon lira 
lıasıli.t elde edilmiı.. Allala 
muvaffak etain. Hiuedarlara 
da bir temettü İçin ikiıer lira 
verilecek. o da iyi, sözümüz 
yok.. Zaten, hine aenedimg 
de yok .• 

Şirketi Hayriy~den mem
nun olanlar, olmıyanlar var· 
dır. Büyük bir hüsnü niyetle 
Boğazda ıeyrüseferi temin et
liii için, evveli., tcıekkür 0o 

lunmak gerek.. Bundan son
ra, biz baılıyalım, söze: 

Şirketi Hayriye ile en ya
kından ve en çok münasebet
te olan halk, Oıküdarda otu-· 
ranlardır. Üaküdarda o uran
lar deyince, dikkat edin .• Şır· 
kete en fazla kazandıran va
tanda§lardır. Efendim, kaç 
defa yazılıp ç.izilın' ir; sa· 
bahları, Osküdnrdan ıaa se
kizi yirmi reç.e bir vapur kal
kar. Bu vapur, hıncahınç ao-
ludur. Sebebi malum: Çünkü, 
bu posta, herkeaın iıine gitti
ği aaate rastln:r. Her sab<ıh, 
bir çek yolcular tıklım tılcl m 
ayaktadır. Sanki, kendinizi 
bir b amvay ıahanh,rında 'a
nıraınız. 

Bu neden böyledir?. Bizce, 
hiç bir zaruret yoktur. Zaru-
ret karııaında mutedil olmıık 
icap ettiğini, en az herkeı ka· 
dar takdir edenleriz. Bütiln 
tqebbüa ve ıikiyetlere rai· 
men, Üsküdar halkının 1&• 

bahlan çektiii bu ııkıntıyı 

bertaraf ebnek mümkün ola
mamııtır, mübarek ve muhte-
ı:.~m idare, nedense, ayni sa
atle bir baıka vapur --doğ. 
ru Oıküdardan kalkan bir va
pur- tahrik etmek lutfunda 
buJımme••br• 

Bu, bir murat kapw diy .. 
cekainiz. iyi amma, iki sö-

züm, hiç muraf etmeden de 
kir olur mu 7. 

Artık, kıı ıeçti, aa1alar. ln
tallah, ilkbahar tarifeıinde, 
muhterem Şirketi HaJrİye lt
letmeıi, bu derde bir çare •· 
rar ve bulur. 

R. SABiT 

Orda maıtııer ltlr· 
lllbda topıaatııı 

Ordu Malililer Birliği, İstanbul 
Şubesi Başkanlı~ından: 
Şubemiz. koneresı 28/3/941 ta • 

rihine müsadıf cuma günu aat 
14 de VeınecHerde](i şube bina -
sıncla toplanacaktır. Kayıtlı a:;U 
azaların teşrifleri rica olunur. 

Birimiz D 
Hepimizin 

Radyoda musikimi
ze az yer veriliyo .. 

llMIY• aahlbl blr oltu;rucumn 

\._'111111111 _______ ,J 
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Hıkayelerı tavş n tuttu ! .. So_n : elgraf'ı~ j eı·r 
~aı:.=ııuııı:ıcımm __ _,,,...__v az an: seı.~11.11. zz t-,.,, 

daha geltli. Tavşanı tutup kaçıran 
ayni özürleri diledi ... 

Bu üç kişi gittikten sonra, bir 
tı.avşanlnn eksik olanların ardı ara. 

• mek için asker yüklü dubamsı tah· 
ta tekııeler imal etmişlerdi. Fakat 
ilk istila tcşeblıüsü bundnn ekiz 
ay evvel bir İngiliz bava baskllll 
ile, Kale, Dünkerk ve diger istila 
altındaki l\lanş limaıılanndn bu
lmum bu kabil deniz merakibi ı. 

O sabah erkenden kalktı ve gene 
bahçeye indi. Her sabah şafakla 
beraber kalkıp bahçesine mer,fa
sulyelerinin, domateslerinin, pat
hcanlarmın hatırını sorardı. 

Bir zamanlar memurdu. Sene -
!erce havasız bir odada, eski bir 
masa b.-..~ında evrak kaydetmekten 
bıktı usandı. Nesi var, nesi yoksa 

sı kesilmiyordu. h •• 
O gün tam yirmi sekiz kişi bir C 1 

çindcki altmış bin kişilik kuvvet-
........ """'·""' le bcrnbcr imha edilmişti. 

atıp savdı, bir yana koyduğu para. 
yı da üstüne ekleyip Trakyanın 
üç yüz hanelık bir köyünde kü -
çük bir ev aldı, bahçesi de üç men
dil enindeydi. Amma ne olursa ol-

n rahat edecek, başını dinliye -
cekti. 

O sabah bahçesine indi ve fa
sulye çubuklarının arasında mini 
mini bir tavşan gördü. 
Tavşanı yakalamak, kesmek, 

yüzmek, sonra pişirip yemek hakkı 
idi. Mademki tavşanı başı boş bı. 
rakmışlar, mademki tavşan onun 
bahçesine ginnişti, pekala da tu -
tar, keser, yüzer, pişirip yerdi. 

Gel gelelim buna gönlü razı ol
madı. Tavşan belki de komşula • 
nnındı. Komşuluk hakkı her hak
tan büyüktü. Bir kere onlara sor
malıydı. 
Tavşanı kuJaklanndan yakaladı, 

çapalarının, küreklerinin durduğu 
barakaya kapadı, sonra komşula.. 
rına gitti .Sol tarafında otnrnn 
Hüsmen Dayının tavşanı yoktu. 
O tavşan beslemiyordu. Sağda o· 
turan Seğmen ağa tavşanlarını 
saydı, hepsi tamamdı: , 

- Benim değili dedi. 
Amma onun içi rahatlamadı 

Muhtan buldu: 
- Bahçemde bir tavşan tuttum 

dedi, köylüye haber ver de gelip 
bir mnksınlar, sahib kim ise alsun. 

Evine döndükten yarım uat 
sonra biri geldi: 

- Görelim tavşanı! dedi. 
Barakaya gittiler, kapıyı açtılar , 

kazmalar, kürekler, çapalar ora
daydı amma tnvşan yoktu. Kemik· 
siz hayvan bir delik bulup kaçını§ 
olacaktı. 

- Kusura bakma, ne yapayım? 
Kaçmış! .. 

Köylünün canı sıkıldı: 
- Oldu mu ya!.. Diye homur -

dandı; muhakkak tavşan benim 
tavşandı. Bir tavşan da benim gi
bi fakir için paradır. Sokağa at. 1 
sam ild lira ederdi... Az para mı 
iJı-j lira? .. İnsan bir tavşanı tlıtunca 
saklamasını da bilir... İki lirayı 
kaybettim ... 

Bizim eski memur uysal, yufka 
yürekli idi: 

- Kabahat benim değil d~d· . 
benim değil amma, kimsenin de 
zarar etmesini istemem. Al fU li
rayı gıt! 

Köylü lirayı aldı: 
-Bir lira yine gaipteylm! diye 

homurdana homurdana gitti. Çok 
ıeçmedi, başka biri geldi: 

- Göster bakalmı tavşanı! 
- Tavşan kaçtı. 
- Oldu mu ya bu! .. Tavşan mu· 

hakkak benimdi. 
- Nasıl olur? .. Biraz evvel tav

samn sahibi geldi. 
- Ne malum? .. Mademki kaçır

dın, kaçan tavşanın onun olduğu 
ne malfun? .. Benim tav~anım da 
olabilir. 

Bizim yufka yürekli zat boy • 
nunu büktü: 

- Ne yapayım, bir ittir oldu. Bir 
daha sefere bir tavşan tutarsam 
d:ıha sıkı kaparım. 

Ondan sonrn sırtı sıra üç kisi 

tavşanı kaybetmişlerdi ve hepsi de 
bulunduğ ubildirilen tavşanı gör- ı n 
meğe geldiler. 
Akşama kadar, üç yüz haneli kö· 8 

yün iki yüz doksan yedi hanesinden • • ) 
her biri baş vurup tavşanı görmek n 1 ç 1 n e z e m 
istedi .Tavşanın kaçtığını duyan J 
hepside pek şaşmış göründü~r ' vasıta ardı ? 
dudak biilc.tüler ,baş s.alladılar ~
murdanarak dönüp gittiler ! 

Gün battıktan sonra tavşanı tu
tan kişi derin, rahat bir nefes aldı: 

- Oh!.. dedi, bir daha tavşan 
:tutacak olursam ben bilirim ya
pacağımı? .. Zerzevatlarıım harap 
ettiği yetişmiyormuş gibi, bir ere 
bütün köylü başıma musnllat etti!. 
Üstelik de bir liram gitti! ... 

Fakat tavşanı tutanın derdi tü
kenmemiş, çilesi dolmamıştı. Bü • 
tün köy halkı arlık ona tuhaf ba· 
kıy ordu: İki yüz doksan yedi ha· 
nenin halkı ona adeta düşman ke
silmişti. 

- Tavşan hırsızı! 
Diyorlar selam bile vermiyor

lardı. Nihavet tavşanı tutan kişi 
köyde fazla tutunamadı, evini, bah
çesini satıp başka bir köye yer -
leşmek mecburiyetinde kaldı! .. 

denizde 
sıerl: Ki 

Kıbrıs, bugünkü harpte isminden 
en az bahsettiren bir İngiliz üssü
dür. Fakat ingilterenin Şarki Ak. 
deniz müdafaa sisterni»delti ehem
miyeti de inkar edilemez. 

Kadim zamanda Kıbns çok zen· 
gindi. Bütün Yakınşarka bilhassa 

Mısıra ihtiyacı aldığı bakırı temin 
ederdi. B!rçok defa elden ele geçti. 
Evvela Mısırlılar Zaptettiler, daha 
sonra burasını müsiahkem l™!Vki 

haline k!>ymak istiyen Ehli Salip 
tarafından zaptedildi. Daha sonra 
Venediklilerin, ondan sonra bura
da büyük gelir :kaynakları sezen 
Türklerin eline geçti. 

Stratejik ehemmiyetini takdir e

den Dizraeli, bir muahede ile adayı 
senelik muayyen bir para ödemek 
üzere adayı aldı. Nihayet 1914 • 
1918 muharebesinin sonunda büs
bütün İngiltercye ilhak edildi. 
İtalyanlar on iki adadaki Leros 

ile Akdenizdeki Pantelleralya ada· 
lannı tahkime başladıktan sonra • 
dır ki, Kıbrıs da hakikaten strate
jik bir üs haline ge~ildi. 
Romanın gayretlerine cevap ol

mak üzere, Londra adayı bir hava 
ve deniz üssü haline getirmek için 
büyük bir plan vücudc getirdi. Do. 
kuz bin kilometre murabbaı me-
sahai sathiyeslnde olan Kıbrıs, böy

le bir tebeddül için son derece 
müsaitJ vaziyette idl Limossol li

manını büyük tonda gemiler için 

bir sığınak haline getirmek nisbe
ten kolay oldu. Adanın birçok o
valnrındn mükemmel tayyare mey. 
dnnları vücude getirildi. Akotiri 
gölü ise şimdi deniz tayyareleri 
için birinci derocede üstür. 

Amerikanın deınokı·asilere ya
pacağı l ardım projesinin Amerika ı 
Cumhurreisi B. Ruzvelt tarafın -
dan tasdik edilince mihver dev • 
letleri reislerinin, gerek harekat 
ve ıerekse nutuklarla şiddetli hü
cumlara geçtiği görüldü. l\lihver 
bu hücuınlannda haklı görülcbi· 
lir. Çünkü: Bugüne kndar ~ biri 
muvaCfakiyet çerçevesinde teza. 
hür eden bütün hareketleri Ame-
rika yardımı karşısında silua ine· 
eek, içyüzü meydana çıkacaktır. 
Amerikanın demokrasilere ya· 

pacağı yardım kredi ve ödünç u
sulile harp malzemesi vermek, 
bo malzeme verişi işini de demok-
raı.ilerin zaferine kadar sürdür • 
mektir. Bu kat'i karar, evvelki ak
pın B. Ruzvelt taraf uıdan Beyaz 
Sarayda verilen tarihi ııutukta 
dü.uyaya ilan edilmiştir. 
Amcrikaıun demokra ilere ve

receii hıırp malzemesi her türlü 
harp sanayii malzeme ·i, yeni ve 
modern si!Dhlnr, billıa sa en seri 
ve en mukavim tayyarelerle en 
yeni deniz harp vasıtalarıdır. Bun· 
ların arasında bilhassa hkttı harp 
gemilerinden daha fazla küçük 
vihitlere, destroyerlerin nıubtelif 
sınıf v~ tiplerine ehemmiyet ve -
rilmektedir. 

Son Avrupa harbinin bugiine 
kadar cereyan eden afhalaruıda, 
deniz ü tUnlüğünUn İngiliz do • 
nannınsı elinde bulunması hava 
hakimiyetinin de denk denecek 
bir vaziyette olma ı yüzünden i
Jd muhasım taraf km·vetJerinin, 
Alman ve İngiliz ordulannm kar· 
şıla~acak bir &aha bulamadıkları 
göriilmüstür. 

Buna rağmen Almanya, İngiliz 
anavatan adalarının istilasını der
piş eden hazırlıklarda bulunduğu 
devamlı i aalarla etrafa yaymak.
tadır. Diier taraftan İngiliz or • 
dtısıı da her gün bir parça daha 
noksanlarını tamamlıyarnk harbe 
ıirerken 2a0 bin kişilik bir kuv
vetten ibaret olan imparat-0rhılı;: 
ordusunu bu(Ün dört milyon gibi 
uametli bir yekuna kadar yük -
seltmiştir. Binaenaleyh bu ordu-

a kendi,.ine dü~en vazifeyi yap· 
mak için elzem saha ve va ıtaları ı 
iştiyakla ara~tırmaktadır. 

Şu hale nazaran gerek Alman • ı 
ların, ~erekse İn~ili,Jerin en mü
sait şartlar dahilinde kar~ılaşa -
cakları hir toprak par~asına deniz 
aşırı kuvvetlerini nakletmek için 
dtniz hakimiyetini mutlakiyetlc 
elde etmeğc uğraştıkları kolnyca 
anln,ılır. 

Alınanlar; ingiliz. adalarım i · 
tili't için hazırlıklarını yaparl-en 
1\Ianşı bir baştan öbiir başa ha,,.·a 
kun·ctlr.riııin hima esinde katet-

r--------------------------~ en mukaddes eşynsıru. satnıL~lar
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Bu devir Bizansın gerileme devriydi 
; Pnlcologosun zamanında ise Bi· 
nnsla muktedir müderrisler, i. -
lim ve müverrihler bulunuyordu. 
Şehirde %C.,vk ve ncş'e eksik de

ğildi. At meydanı bütün eğlen -
celerin merkezi idl Koşular ve 
ıirk oyunları burada görülürdü. 

imparatorlar halkı oyalamak ve 

<?ğlendirmek istedikleri için eğ -
lencelerde de dnima bir değişiklik 
()lmnsına ehemmiyet verirlerdi. 

Bu devir, Bizansın gerileme za
manlan idi. !Atin işgalinden &0n-
rn 1 ıhoil Paleologos tekrar İs -
tanb lu aldı rı zaman ( t 1261), 

(H. 659) (Osmanlı Türklerinin i· 
lanı ıstiklcilinden kırk bir sene 
evvel) İstanbul elli yedi sene müd
~t ecnebi işgali altında kaldıktan 
sonra soyulmuş, mukaddesatı bile 
tecavüze uğramıştı. 

J:stanbulun zarafetini ve güzel
liğini vücude getiren servetler, 
mukaddes eşya, nefis san'at eser-

leri, heykeller Latinler tarafından 
yok edilmişti. (l\t 1204), (H. 601). 

Latin ihtilası, Bizansı tamamiğle 
soymuştu. İstanbul mütemadiyen 
y&ğma edilmişti. İstQJlbulu işgal 
eden Lltinler bu güzel ibeldenin 

Havariyun ldlisesindekl impa
rator mczarlan hurdehaş edilmişti 
Kilsclerde mukaddes kaplar, mil1-
rap ziynetleri, papas esvapları yok 
edilmişti. 

Büyük mcydanlan ~üsliycn hey
keller eritilmiş ve .kırılmıştı. La
tinlerin işgal gününde çıkan yan
gın şehrin en güzel yerlerini yak
mıştı. 

Velakerna sarayının daireleri 
bile oturulamıyacak bir hale gel
mişti. Salonlarda yakılan atq
ler duvarları simsiyah etmişti. 

Şehir, tekrar imparntorlar tara
fından işgal olunduğu gün Bizans 
halkı memnundu. Bizans müver
rihlcdnden biri §Öyle naklediyo-r: 

-0 esnada Teodof Tornikos na· 
muıda ukil ve !atin bir zat h~ 
imi§. Kendisine İstanbulun Bi -
zanshlar tarafından istirdat edil
diği söylenmiş ,bunu duyar duy
maz gözlerinden ~ aş d 

- Eyvay! Bu, hıristiyanl.ık ıçin 
bir felaket olacak, 

l\Inamnfüı son harpteki iki ta
raf kuvvetlerinin, bilhassa deniz 
harp ~asıtnlarındnki nisbctsizliği 

yüzıünden başka, başka mücadele 
şekil ve tabıyeleri tutturmu~lar
dır. 

t,ührerin on nutkunda: ·Düş • 
man limanlarına her türlü mal • 
zemc getirecek her çeşit gemi -
lerin hareketlerine müsaade et· 
miyece~İZ> demesi de, Almanyanın 
ötcdenlıeri yaptığı ve _.on e-ünler
de şiddetlendireceğini ilan ettiği 
denizaltı harbinin filen vlicudüne 
deliilet etmektedir. 

Amerika yardımının ilk saflıa • 
sında İngiliz donanmasına 45 
destroyerlik bir fly-tiı> de .. troyer 
fırkası cöndereceğini, bunu mü
teakip 30 gemiiik diğCJ' bir kafi· 
leyi ) oln çıkarmuk üzere hazır 
bulundu~ herkesçe malumdur. 

Niçin Jngiltcre yardımın ön 
planında deniz vasıtaları bakı -
mından bu W:nk gemilere yer ve
rilmesini istemiştir?. 

Bu ımaliu cevabını yine biraz 
evvel Alınan Devlet Reisinin söy
lediği nutuktan çıkarılan mana -
da bulabiliriz. 

De troyerlerin, bu sınıftaki di
ğer küçük ve yeni harp vahitle -
rinin vazi!cleri ticaret gemisi ka
filelerini muhafa:.ı:a ve emniyet 
altında gidcce.kleri limana ~ötür
mek, iki taraf donanmasmnı yap
tığı harekatta kendi anıı filosunu 
deni7.altılara ve bava filolarına 
kar~ı himaye etmektir. Yani kısa 
bir tarifle de troyerJer hem ağır 
ve hafif kruvazC>rlerin gördükleri 
işi, hem de mü,takil vazifeleri gö
recek kabiliyette vahitlcrdir. 

Bilha:.sa d('niı. ltıların en a -
mansız düşmanlarıdır. Binaen -
aleyh Almanya geniş öJçiide de
nizaltı harbine boşlarken, deı.tro
yerlerinin mevcudü on defa de
nize Jndirilcnkrlc birli1.:tc 224 par
çayı bulan lngiliz ~onanması A
merikadaıı g lecek bu tip yetmi~ 
parça gemi ile bir mi li daha kuv
vetlenmiş bulunacaktır. 

Fly-tip denilen bu )'eni de tro
yerler tonaj itibarile kuçük ol -
malarına rağmen baş ve kıçların
da yedi buçuk pusluk üç topa ma· 
lik teknelerdir. Her birinde ikişer 
torpito kovanı vardır. Bunlar ma
zotla müteharrik ve 30 mil sür'ate 
malik gemilerdir. 

~lancvra kabiliyeti faıla olan 
bu tip destroycrlcrle tahtelbahir
lerin takibi ve imhr.• ı kolaylıkla 
mümkündür. 

İşte bu sebeple, Alman)anın 
deniz hıubini iddetlendireceğini 
SÖl'lediği bu zauıanda Amerikadan 
ilk silah yardımı hafil~i olarak İn
JPltcreye yctnıi~ parı;adan mürek
kep bir ska\'t ınüfrrze inin veril
mesi çok yerinde bir J.:araı· olarak 
dünya deniz mahfillerinde tak • 
dir edilmektedir. 

l\lütcakip yardım kafilelerinde 
verilecek deniz harp nıalzcmcle
rile yeni \'ahitlerin yine destroyer 
ve ·kavt dn inden ufak, fakat 
hizmett~ büyük randman '\'ere -
cck siJnlılıu dnn intihabı, Alınan
~ anın d\•ııiıaltı harbino ka~ı in
giliz donanmasının amansız takip 
cevabınıtan iharct gibi telfıkki o-
hınahiJir. 

Demiş, şaşırmı~lnr: 
- Senyor, ne diyorsw1uz? Va

tan.mz kurtuldu. Siz ise ağlıyor • 
sıınuz. 

- Hay.ır, ağladığım boşuna de
ğil. 
Demiş ve söı.leı·inc §Unları iJave 

etmiş: 
- İmparatorluk, paytahtı İz:nik

ten İstanbula nakledince, Anado
luda Türklerin bfuıbütün serbest 
kalacuklnrını, bir kere de Anado
ludan Rumcline geçtiler mi, 1.s
tanbulun da bütün imparatorlu
ğun da elden çıkaeağ.ını zannedi -
yorum. 

Bizans müverrihi diyor ki: 
( u sözleri söy !edikten sonra, 

yüzünü duvara döndürdü. Biraz 
sonra da ruhunu teslim etti. 

Fılhnkika, imparatorluk !stan
bulda yeniden te.şekkül etmişti. 
F aknt bu teşekıkül, zayıf bir takım 
enkazdan mürekkepti. 

Llitin işgalinden evvel impara -
orluğun malik olduğu ara2iyi el
de etmek lmkansızcb. Traky nm 
bir lkısmı Sırplarla Bul arlar elin-

NE YEMEK 
-YAPAYIM ? 

Malzeme: Bir çay fincanı pirinç, 
iki yumurta, bir bardak süt, bir 
elma, armut, portakal, mandalina 
ve muz bir tutam tarçın,yarım çay 
fincanı şeker, bir kaşıkyağ. 
Yapılış: Pirinci evvela bir buçuk 

bardak kaynar suda haıılayıp su
yunu çektirmeli. Soğuk sudan ge
çirmeli. Sütun ı ine yumurtaları 
çalkalamalı. Şekeri ka:tnalı. Bir 
kabı bolca yağlamalı. Pirincin yarı· 
sını döşemeli, üstüne soyulmuş vş 
ince dilinmis meyvalnn karışık ola
rak yaymalı darçını ekmeli ve ka
lan pirinç ile örtmeli. Hazırlanan 
sütü hepsinin üzerine dökmeli ve 
içine işlemesi için yer yer bıçakla 
delikler ~çmnh. Evvela oldukça, 
sıcak, sonra orta hararette bir fı
rında üç ceyrek saat pişirmeli. 

Bir tabaaa çevirmeli. Sıcak ye· 
ncceği gıbi, foğuk dilinerek çay 
masasına da çıkarıbHlir. 

Fır a 

Malzeme: Bir kilo Uskumru, bir 
detn€t mnydonoz, bir limon, bir çor
ba kaşığı tomat~s çalçası, bir kah· 
ve fincanı zeytin yağı, bir baş so· 
ğan, bir hnvuç, bir diş sarımsak, bir 
kök maydanoz. 
Yapılışı: Balıklar ayıklan1p yı

kandıktan sonra tuzlanıp süzülmiye 
bırakılır soğan ve havuç soyulup 
gayet ince dilinir, sarmısak bı· 

çakla k r ılır patates soyulup kes.. 
me şeker boyunda doğranır. Seb· 
zeler karışık olarak yağlı bir tep
siye yarısından fazlası döşenir ü· 
zerine balıklar istü edilir ve kalan 
sebzeler etrafına dizilir balıkların 
ortasına yer yer ince kesilmiş li
mon dilimleri konur, domates sal
çası bir kahve fincanı su ve zey. 
tin yağı ile ezilerek üzerine gez
dirilir. üstüne yağlı bir kağıt ör
tülerek fırında yarım sant bırakılır. 
Çıkardıktan sonra kıyılmış mayda
noz serpılerek pic;tiği kap icinde sof ( 
raya getirilir sıcak veya soğuk ye
nebilir. 
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D A DI 

Kathe Dorsch ve 

Be 
Yazan: 

Tcfrikn 

Bir çok gezme dönUşlerinde ol
duğu gibi, dört ıırkadnşın dördii de 
yiııe adamakıllı (itildiler. Hele 
l\lustafa, ötel.ilerdcıı de baskındı. 
l\Iaksatları yaya olarak Ycdilnıle
ye gitmek ve snııki içtikleri azmış 
gibi, bulurlarsa biraz da orada ka
faları çekmekti. Dönü ün sonları 
olduğu için l ollar hayli tenha idi. 
Dört arkada kah güle, oynaşa, 
kah şnrkılar, türküler sö) liyerek 
Yedikuleyc doğru yollanıyorlar • 
dı. Neden sonra Çırpıcı ile Balıklı 
arasında Yılanlıuyazma denilen 
yere gelince, iş birdenbire deii
şiverdi. Mustafa ile nrkadaşları -
nın arkasmdaıı dört, beş kişi dııha 
gelmekte idi \.'e bunlar da önde
kiler gibi buluttan farksızdılar. 

Fakat bunlar kimdi, kimin nesiy
di, öndekiler farkında değildiler. 
Mustafa ile arkadaşları Yılımlıa· 
yazmaya gelince orada yeni doğ
makta olan nya knrşı bir mola 
vermek istediler. 

Bu molayı onlara Mustafa tek
lif etti. Yaz akşnmlarmın bu yeni 
doğmnkta olan ayı, l\lmtofaya şim
di pek dokunmuş, onun ~ iircğin -
deki aşk yara. mı depreştirir gibi 
olmuştu. Dört arkadaş, orada, bir 
kenarı ayçiçeklcrile sıralanmış o· 
lan bir karpuz, kavun ve kabak 
tarlasının kenarına iliştiler. l\lus-
tafa, Çamlıca tepesinden doğ • 
makta olnn ayı rö tererek İnce A
raba döndü: 

- Yap be Arapoğlu, yap bize 
dağı uşşaktan bir tak im de din
liyelim!. 

Arap ı;;azını çıkarıp tam akort • 
tarken, sazın göbeğine olanca hı· 
zile koca bir karpuz dilştü ve düş
mcsile birlikte Arabın cevrek ka· 
rmlı curası ortadan ikiye ayrıldı. 
Bu neydi böyle? Önce bundan bir 
ıey anlamadılar. Fakat biraz son· 
ra. karpuzun ikincisi ayni hula 
Mustafanın kafasına inince dördü 
birden aynğa fırladılar. Artık, 

karpuz y:ığmuru adamakıllı ba~ • 
Jamıştı. Arkadan gelen be , altı 

ki~i, iki tnrafı da karpuz, kavun 
n kabak tnr~a ı olan bu yerde taı 
bulamayınca berikileri kıyasıya 

hir karpuz Hlfısına tutmuşlardı. 

Paul Horbiger'in 
Harikulade bir San'at kudretile yar:ıttıkları 

ANA IZTI RA BI 
Rejisör: GÜSrAV UGİCKY 

Gördüğü fevkalade rağbet üzerine 

ŞA.~k SINEMASI 
Bir hafta daha gösterecektir. 

------------------------

Bunlar, azılı "e ipten l 
kurtulmuş 'c kcndıkr'cr 
çatacak yer arıynn be. l 1 

beli idi. l\lustnfonıo k f 
kinci bir ikknlı karpuz i 
man o, nrtık kendinden g 
Yamuk O::ıman usturpwııı 
miş, kendini miidafnrl n b 
nırken Mustafa sol tar fi 
ludaıı beş ahı okknlık bit 
kabağı yakaladı \ e onu 
rilc başı iizcrinc knldırıP ~ 
defa öne, orkal a salhl ıır 
hız aldıktan onro, bütiııı 1"f 
le kabağı, hiilhnnbcylcrdCJI 
nin kafasına fırhıttı. Mu tP 
koca kaba•n o kadar fııılı b, 

mıştı ki bunu tanı niuınıJJ 
na yiyen külhan be~ i: 

- Ah annın!. 
Deyip olduğu lCrc ~ tt 

.lUustnfnnın ildııcı knba.,ı 

kn hüllıanbeyiniıı kafa 
larkcn Yamuk Osman d 
sile üçüncü Jtiıllınnbc) i~ 
katmış, onu orsaboca ko\ 
Beş dakil.a sonra bu nzıh' 
kazıktan kurtulmuş kiıl~ 
leri ınağllıp olmuş, l nçıı 
arıyorlardı. Yalnız içlcrİJl 
yııni l\lustdanm ilk ııttıl1 .,, 
okknhk knbağı alnıun l ı" 
çanıamış, l nttığı yeı·dc ı.ııl 

1 
ucunda boyuna kcndh;.ııt 
lcr savuran Mustnfoyn r• 
yordu: 

- Etme be delikanlı 3 t 
nan br.ban, sevgBiıı başı iÇ 
ma artık! Knfomdn, sır!Jlll 
kabak ne de tekme lif' , t~ 
kaldı, yeter civanım, l'C l 

Bunun üzerine Mu ili 
sordu: 

- Ulan kabbenin cnii 
b ııı' akayım, ne alıp ,,.·ere . ~ 
varllı bizimle ki gelip tıiı• 
karpuz, kavim yni;'lllurtıl' 
nuz!. 

Külhanbeyi §U cevabı '~ 
- Vallahi delikanlı, btı Jı 

lışlık oldu. Karnnlıktıı 
başknlanna bcnzctfü,!. d 

- Çevir, kaz yanm:ı JJI 

köpoğlu!. 
1 

- Vallahi değil delil·"·JJi ~ 
çek söylüyorum ki biz, sıı 
lıkta başkaları sandık!. 

- Kalk öyle i e ıısıır 
kar çevreni şu yüzii:n. 'ıı 
ki karpuz buJnşıklnrırı• s 

Kül. h b • w 1cıı•~· an eyı ayııga ; 
- Amnn yiğitim, <"C' rt 

dir, yağlıdır. ıJ 
- Öyle ise ırtındao 

çıkar da onunla il!. 
- Ccpkenimin ku01•• 

yüziinüzü incitir!. 

- Öyle ise mintauınl 
if' r .. f 

- Yaluam olmaz ın•;ı 
(A.fJ 

A 

Bugün A S R 1 Sin mada 
En kuvvetli n en ıüzel 

TURKÇE SÖZLÜ - ARAPÇA ŞARKil..l 
Dram Filmi 

Frankeştaynın 

de idi.Yunanistanın bir kısmını da 
Llıiin Sinyorlarını eli altımda idi. 

Adalnr dcni7.inin bir parçası Ve
nediklilerılc idi. Cenevizlerin Ka
radenizdc birçok yerleri nrdı. 
'l'ür-kler ise, Aırndoluda tehJitklir 
bir vaziyette idiler. 

Bu kadar tehlikelere kar. Bi· 
zans müttehit bir kütle te§kil et
miyordu. Trabzondaki Rum im -
paraorluğu Anadolunun, Epir des
potluğu da Rwnelinin ancak bir 
kısmını işgol ediyordu. 

Palcologoslann ellerinde bulu -
nan kısrm, udcta zayil, aciz ve 
nalıü bir vücuttu. Bu cılız ve çe
limsiz vücudün kocaman bir baş1. 
vardı ki o da Bizans imparatorluğu 
idi İmparator, memleketini mü
dafaa için ecnebilerden ücretle as
ker topluyordu. Nitekim Katalan· 
lar da bu maksatla geldikleri hal
de Geliboluya yerleşmişler, sekiz 
sene müddet İstanbulu iz'aç et -
mi.şlerdi .Denizde hemen her ta
raftan korsan tecavüzlerine ma -
ruzdu. 

0
1 

derecede ki ,imparator bile 

• ,-e 
A§k ve Macera filmlerinin ea j~ i 1 

sahillerde ot ıran ahaliye dahile 
çekilmelerini wvsiye etmişti. l\Iem
lekctte hükumet nüfuzu yvktu. 

Ccnc!\ izlilerll Yenc-dil~lıler, im· 
paraı ruıı göz:ü önünde Bo~mıçi 
sularınd ç rp• • lar, ~chird(' ynıı

gınlar, cin ~etler ~ np lırdı. 
istanbulda irn,paratordan ziy4de 

kendileri bakim oldtrklan için o
na hakaret etmekten bile geri 
dul"mazlardl. Gemilerini Halice, 
hatta imparatorun sarayı dibine 
sokarlar, imparatoru selamiamıya 
bile tenezzül etmezlerdi. Donan -

maları bazan İstanbula da tecavüz 
ederdi. 

Ellerinden gelse, Karadenizrlen 

buğday ve balık bile sokmryacak
lar, İstanbulu açlıkla zaıptedecek
lerdl 

İtalyan CumhurlyeUeri İstan -
bull:ı sulh halinde yaşamak iste -
scler bile, yine ticaret muahede -
lcrilc, vergiler.den muafiyetle im
para tocluğun kanım emmekten 

geri durmazlardı. 

Bütün bu fenalıkl&flıl 
mak için metin ve ı~ 
kümdarlaı a ihtiyaç ' 8 

Halbuki Bizanstn \ cı-ıı 
desi de bozulmu.c;tu. Jf 

.. t 

imparatorun vefatuıcı 1 

iS)ş 
yanlar çıkar, ve bu 

~ dc1IC 
nasınla snltanat ~ua ıı> 

biri imparatorluğun dii~ıı 
m, Türkleri, Su-plı:ırı, 

imdatlanna çagııı.rd1• e\'# 
Venediklilerle ceıı 

isyanlan körüklerler. d 
rd•tıl 

Bu sayede, her ya sı11' 
paratorlu~un bir parÇ~ııtı' 

.1.1 tJJJ ... 
nrlardı. O vaki~ . jıU 

· ıcritl Venedikfüer denı.ı ,...,11 
• Sl""'~ 

leri idi. Her :} erde pıtı 
vardı. f(iıtl 

Bazan iwmaf tor!tı "c. ' ...... ,,. cJ:ıll ,. 
cınm elmasıarı.nı r <ft , yı ~ 
bürü borcundan a~.,:edil 
iller tarafında.Il b ,,..,-, 



• 
Son 24 saatin mühim haberlerin· liiii;;i=::=====:;:==;== 

den bıri de, şıddctli bir muharebe- Amerikanın yeni yardım 
den sonra, Yunan kuvvetlerinin kanununa Yu.oslaT)'a 
Tcpedelen chrine girmiş olmala - ve Türkiyenin de dahil o-
ndır. Alınan haberlere göre. pek labileceklerinden bahae-
çok İtalyan c:;ir edilmİJ, mühim den bir Amerikan Ga-
mıktarda malzeme iğtinam olwı- zeteai diyor ki: cBu 
ımuştur. memleketlerin hiç bir tc-

Tepedelen, cenubi Arnavutl~k.· diyatta bulunmadan 
taki İtalvan müdafaası içın muhlın h" 

.J di B y tank, tayyare, top, ZA ıre 
bir sevkülceyı mevzii i u a 

ald lan ve her türlü harp mabe-takvıye edilmiş bir h e yapı 
şiddetli ttalvan taarruzları bura- meıi almak için bir keli. 
dan vapıhnıştı. Bes hafta kadar me söylem::leri kafidir •. 
evvel Yunanlılar Teped~ene yak-============== 
Iaşmış idiyseler de, 30 kilomct -
relik bir cephede ttaly~ m.u
ikab l taarruzları Yunan ılerleyı. -
ç.nı ıığırlaştarmıstı. Tcpedelenın 
Yunanlılar eline gerl<d Berat ve Av
lonyanm vazivetlerini de tehlikeye 
düsürmü~ür. 

Belgrattan verilen bir habere. 
göre Yunan hükfuneti Atile, Boesı, 
Eğrıboz, Korfu ve Kefalonyada 
1923 ve 1924 sınıflarını silô.h al -
tına çağırmıstır. . 
Diğer taraftan Yunanistanla 1 • 

talya arasında Yugoslavya _yolu ile 
afür •aralılann rnübadelesıne baş
lanmıştır. tık olarak 16 İtalyan 
Kızılhaç treni huduttan cepheden 
yaralıları alarak Bclgrada hareket 
etmiştir. 

BEŞ tTALYAN GEMİSİ 
BATIRILDI 

İngiliz Bahriye Nezaretinin teb
liğıne göre, İtalyanın denizaşın or
dusu ile muvasala hatlanna karşı 
harekatta bulunan İngiliz denizal
tılarından Utmost denizaltısı, harp 
gemilerinin refakatinde giden asker 
Yiiklü 6000 ve .WOO tonluk iki İt.al. 
Yan vapuruna rastlamıştır. Atılan 
torpillerin imilfilanı id~er infilAk· 
lar takip etmiştir. Bu gemilerden 
en az birinin tamamen tahrip e
dildiği muhakkak addeidlmektedir. 

Unik denizaltısı da tamamile 
yüklü 3000 tonluk bir İtalyan ia~ 
gemisini torpillemiştir. Bu geminin 
battığı muhakkaktır. 
Trıumf denizaltısı da tam yüklü 

2500 er tonluk iki İtalyan iaşe ge
nnsuıi batırmıştır. 

Diğer taraftan bir Alman teb -
liğı de, Gıridin 40 kilometre gar -
binde 2 zırhlı, 6 kruvazör, 2 veya 
3 torpido muhribinden mürekkep 
bir İngiliz kafilesine Alınan tay
yarelerinin hücum etti~ini ve zırh· 
hlardan her birine birer hava tor. 
'Pili Jsabet etti~ini bildirmek -
tcdir. 
AMERİKA KAFİLE SİSTEMİ 

İÇİN HAZIRLANIYOR 
Amerikadan harp malr.emesi ve 

yiyecek maddelerini tehlikesiz tn
giltercye ulaştırmak için alı_nması 
lazım gelen tedbirler Am~ik~ -
ları meşgul etmektedir. Atlantıkte 
Alman denizaltılarının ve kor~n 
gemilerinin mevcudiyeti haben A. 
merika efkarını heyecana dilşür -
antiş ve kafileler meselesini ortay.a 
atmıştır. Amerikan karakol gcnu
leri ve tayyareleri Amerikan sa • 
hillerlni oaha sıkı bir kontrol al -
tınn alacaklardır. 

İngıltereye verilecek seri halin
deki 200 vapurdan 25 i cenubi Ka. 
~lin tezgahlanna sipariş edilmiş
tir. Bunlar 37 milyon dolara :mal 
olacaktır. 
Dığer taraftan Amerika. İngil -

tereye 450 milyon dolarlık ziraat 
:,ahsulü göndermek tasavvurun-

dır. Ayrıca 100 milyon dolarlık 
~:nuk, 50 milyQn dolarlık tütün ve 
de ' .~oo milyon dolarlık yiyecek 
is gonderilccektlr. 

'l'ERSEK, BİZ DE lsTiFADE 
N EDEBtLECECitz 

~--· e\>yarJt Vorld T .. ı-am geze • 
~1• AtneJik ~e-;· 
velt tar f a Ct.nhurreisi Ruz -
kiyenlıı a~ndan Yugoslavya ile Tür
:rapıla ak e Yeni kanun mucJbinee 
~kl~ Y~rdYna dahil olabile -
ib h c daır yapılan tasrihattan 

a sedcrek diyor iki. 
cBu · ıncnıleketıe · h. b . tedi-

Yatta bul rın ıç ır 
top, Zahl unnuıdan tank, tayyare, 
zemesi ~e ve ~~r tOrlü harp mal
fomeler~ ~~; .ıçın bir kelime söy-

İNGi dır .• 
'MA ~TERENİN İSTİLA.sl 

Türkiy.::TA BAŞLIY ACAK 
y;ının ·ıL 1.en Berline gelen Japon-

·ı QCr ın ata-·ı· . 
cı re Yap ığı be ır-•uı ıterı gazete-
ya ın önüm~z.d Yanatta, Alınan • 
adalarının ı~tıl~ mayısta, tng.llz 
cc ıni söylemi t· a teşebbüs cde
dıye hd r İ lır. Almanya, şım-

ngı tere L 
ve d ni altı ku Ye :11.arşı hava 
ki.ı uk bir kı VVctierinin ancak 

stnını kuU 
HARP V AZty anmıştır. 

Arn:wutıukta T ~ ET! 
kutundnrı ~-ırır ~edelcnın su -
~evzilerlnı ta~·i u~anlılar yeni 
durler. Ye ıle meşgul -

Eritrcdc I<('r 
r ı du' m en etrafındaki dağ-

am ıyen ate n m<'vzılcri müte • 
d ş altında tutulın kta, 
d 1 ankt nakliyatı hwnbard a 

dır A unane-
;.}.;a n, p • . marada Pı.ot fab-

ane ve deıniryoh.a &an 

yakılmıştır. Trablusgarp limanında 
da ticaret vapurları üzerine bom· 
balar atılmıştır. Askeri magaza -
lann bulunduğu yerde yangınlar 
çıkmıştır. 

Son defa Almanyada Kolon) aya 
yapılan t.aaıruz bir saat kadar kısa 
bır muddct devam etmekle bera. 
ber, çok şiddetli olmuştur. Renın 
sagındaki endüstri mahallcsıııdeki 
fabrikalar alevler irindc bırakıl -
mıştır. Demiryollanndn büyük ha
sar vardır. Büyük petrol depolan 
tutuşturulmuc:tur. İnfıl klardan bi· 
ri o kadar şiddetli olmuştur ki, 3000 
metre irtıfada olan İnı:rıhz ta are
lerinin pilot mevkii gundüz gibi 
aydınlanmıştır. 

Ticaret ofisi 
(l bıc1 Sablfeclea Denm) 

~ Ummn MQdilrlQğüne taYin edilen 
Ahmet Cemil eehrlınıze gelmıı ve ha
:ı:ırlıklara başlamlflır. Ahmet Cc.mil 
bu ~bah vllAyete eelerek Valiyi z.ıya
rct etmiştir. 

O!isin merke:d istanbulda olacak, 
ecnebi memleketlerde ve dahilde fl,l

beler açılacaktır. 
Ofisin şimdilik term1l7esi 5 milyon 

liradır. Lüzuma göre Deride scrm~e 
arttırılacaktır. Ofisin 7erleşmcsi içlD 
BQyilk Postane karşısında ~ı inşa e-: 
dilmiş olan ValW Hanının üstundeki 
ıazı.no t.ı.smı t!ıdıl edilerek 20 od 1ı bir 
daire haline ıeUrilccektir. Taadil!ıt bir 
ay 1'-inde tamamlanacak ve bu umana 
kdar Ofu Karılköye nakledecek olan 
Petrol Limited ŞırkeUnın boşaltacağı 
binada vazife göreccidir. 

ôfısin ecnebi memleketlerdeki şube
leri memleketim.izıe 1 zım olan bütün 
middelerl temin edecekler, mcmleld 
dahilindeki ıubclcri de bunları ucuz fı-
7atla halka tevzi edeceklerdir. 

---o--

Ocretli memurlar 
(l IDd Sahifeden Devam) 

Ucretll memurlar için hazırlanııcak 
7enl bir kanun projesine esas olmak ü
zere beynelmilel mevzuattan da isti
t.ade edilmekte ve p.rtlarınıwı uyan 
hüldlmler aynen veTa ufak bır !Adille 
aluımaktadır. 

Bu projenhı eıru !~le ana hat
lan ikmal edllmlJtir. Teferrüat uzerba
de çalışmalara devam edilmektedir. 

Dığer taraftan devlet i.ktısacU teşek
küllerinde çalışan ücretli memurlar 
için oyrı bir proje hazırlanmaktadır. 
Yakında BUyQk Mlllet Meclisine vcri
Jıecek olan proje Ue bu kabil memurlar 
muayyen mUddeUerini lkmıılde kLndf
ıerlne v ya vefatlarınU ailelcr.we bir 
maaı bai!amlacaktır. 

Avukatlar 
(1 inci Sahlledeu Devam) 

seçılen komısyonun raporu okunarak 
m 1zaıcere edilecektir. 

Bu rapora g re. ölen avukaUann a
jjclerlne sandıkça yardım edilecektir. 
Ancak bunların Baroya kl)'ıUı olına-

... ~rh ""' b r z; manda 5 yıl a-lan ve '"" •-o 
vuıcnUık ctmıs olınalan icap ctmclde-

clirA ·raca muhtaç avukatlara )Dpıl cak 
Jımlar içln de Bnro Jdarc Hey'cUn-

ya Den bir h<'ret çatışmaktadır. 
ce ;i~er taraltaD 13aronun yaptığı ıe: 
kiklere &ör1<. il" ukıl1lar ar:ıslıdandalo" ~fi 

Ottan vasati olarak yı .. -
yat maunıann aJJeJcrf için her yıl büt
pdir. 

5 000 
Ura Jconaca'lttır. Kezalik 

çeye · avukatlann beherine uçer 
;:~:-nverıımek Qzere bin b(!f 7ÜZ 

Ura ~~ ft&Atm.tk>Ö 
A~ sandıkla bu suretle 

DIJer tar9ftan 50 bin lira78 t*JJ 
totpanaD ~u)tatıann tebut edilo
okluiU . de te&kik oluDCakı&r. 
111.ıerl ili __.,_-

Aıkerlllderbd ,.,.. 
aıa••ı orta 

me•t•P aı:z~an 
.w•ni j(a etmemış olan or· 

.Askerlıgı 1 nın askere a-
ektep mezun arı 

ta ıa kd·rde ınemurb etle • 
Jındıkları ta ~ ·ıınerl hakkında 
rile alakaları esı • i }ıazlJ'laD • 

. b. kanun proJClıi 
1enı lJ' 
mıştar. . göre; ibti7at 

. bu pro;ıeYe ill 
Yıne b is olup da f 

sabiti hakkını a lanlar asli 
· · apınaPllf 0 

1tisJDetını > teJikki eiilmiye-
aıenıur olarak .ıı ukue gittikleri 

k bunlar ua ~ 
ce ve uriyetlerile alaka • 
takdirde ıne:.ktır. Yalnız devlet 
ları kalını.Ya tanlar bu ka-

kuınUŞ o 
hesabına 0 _..ı·ı--kler, terhis -

.... :511a ~1 ...... -
yıttan ıno . }ti vazif clerine 
)erini ınUteakıı;;;;ek orta mektep 
alınacaklardır;,a btiyat sabit bak· 
mezuau ve ge urlara fili bi:ı· 
k.UlJ baİJ olan JP~ uure ll'Skere 
metlerini yap~~ ınel.1\ \ İ) etten 
gittikleri takdır everilmi> ecek.tir. 
atdJk.ları pıaaflar 

.:N SON 

DAKiKA 

Milli Ş .f Al
man devlet 
reisine bir me
saj gönderdi 
Führer Sefirim z va
sıtasile Milli Şefimize 
teşekkürlerini bildirdi 

Berlin, 21 (A.A ) - D . N. B. Blld.l· 
riyor: 
Türkıye BQyük Elçi ı B. lI(lsrcv ~ 

:rede, Türk ye Rclslcümhunı ismet in
Onu'niln bir şahsl mektubunu Führcre 
tcvdı etm Ur. Führer, bu mesajdan do
lııyı teşekkürlerini Tilrk Devlet Relsl
nc arzetmcslni TQrkiyc B{iy{lk Elçisi B. 
Geredc'den rica eylemlştlr. 

65 bin tonluk 
zırhlılar 

inşa ediliyor 
Vaşington 21 (A.A.) - Ayan 

meclisi iki Okyanus filosunun in
şası hakkındaki kanun layihasını 
kabul etmiştir. Kanun projesinde 
inşası derpiş edilen beş zırhlının 
60 ila 65 bin tonluk süpr dretnot 
olarak inşası kararlaştırılmıştır. 
Bunlar dünyanın en buvuk zırhlı
ları olacaktır. 

Amerikan filosu 
Avustralyaya geldi 

Sldney, 21 (A.A) - Blr Amerikan 
!Dosu Yeni Zelandayı tcrkederken, dl· 
feı' bir Amerikan fi' ı;u da S dney'e 
gelıni.ş ve hnlkın SC\ ınç tezahurlcrl 
ile korşılanm11tır. 
tneveyh8ğında0n aı 
~;--- ........ ,_,... ..-.. ..-._ ~ ....... 
')~4,.IWV K...LJ4,.f..LJU.. 

Dört yaşında bir 
çocuk kuyuya 

düşüp yaralandı 
Fatihde KasımgQrani mahalle -

sinde 15 numarada oturnn Fethinin 
4 yaşındaki olllu Yüksel bahcede 
oynarken 6 metre derinlikteki bir 
kuvuva düşmuş ve ağır surette 
yaralanarak Balat hastanesine !kal
dırılmıştır. 

Çekmece yolun
daki feci kaza 

CJ inci SahlfN!cn Denm) 
nonl oğlu Pandcl! de ölmilıtür. Bunl:ı
nn ce etleri hrımızc ıetirilerek 
morga knldınlmıştır. 

Yaralılar ŞUDlardır: 

Banka apartunanuıda 5 numarada 
sakin M.nnol o lu P ndcli, Balatta Tah
trunlnnrcd 224 numarada Dohor oğlu 
Ya ef, Kodıköy{inde Misakı Mılll cad
desınde ot ran Artln oğlu Alclco, BU
)1lkadada Lalaluıtun soka anda 65 nu
marada Dimıtrı, Sinemköydc Eşref so
kağında 19 numarada ~ Artin ot
lu Mıço, Beyo lunda Bek!lr sokakla ıs 
numarada otunın AVl'am o lu Vahan, 
Amavutköyde Yabanicill sokağında 27 
numarada oturan Yorgi oğlu SoUrl, 
Nışaııta'1nda Do tan sokağında 3 nu
marada sakin Koço oğlu Yaraşova, Ar-
navutköyde Kilçnka1azmada Franlco ot
lu Todori, UstcOdarda Ahmcdlycde 
Derman çıkmazında 8 numarada sa
kin Kot<> oğlu Dlmltrl, Olimyoı oflu 
lılaool. Sabata7 otlu Mftabim; Ada
pazarh Ahdu l h oğlu Eyüp, şo!ör mu
uhı.l iunaiJ otlu lama.U. 

Stoyadinoviç 
Atinaya ailesinin 

• • 
yanına gıtmış 

B lgnıd, 21 (A.A.) - Eskı Başvekil 
Stoyadiııonç'm bLr kaç ıilndenberl A
mada bulunan aile ne iltib&k etmek 
.çw, Pazıırtc ı akşamı Atinaya ha~et 
~ttiğı te:rü edilmektedir. 

Amerikada deni -
zaltı manevraları 

\ aşington, zı (A.A.) - .Amcrikaa 
dono.ıı nası Atlantik aahillerı oçlklann· 
doı bu7Uk denizaltı manevralannn bal
lamıştır. 

. ~. .. . ,· . . .. 
Draçta bir kruva

z ·· r batırıldı 
(1 LDd Sab.lf ede&l Dev&Ja) 

tayyareleri ArnavutJu.kta Avlon
ya ve Draç limanlarına hücum et
mişlerdir. Muhtelif lledeflere altı 
yedi tam i abet ka)dcd·ımıştir. 

Batırılan ve yabat tahrip edi -
len gemiler ara uıda bir kruva7.Ör 
'e yahut büyük bir torpito muh
ribi bulunuyordu. 
MUSOLİ 'iNiN AMJCAZM>ESt 

ESlR 
Atine 21 (A.A.)- Rad~ onun bil· 

dirdii:rinc göre, !6 ıniı Siyah glm
lekliler taburu kumandanı Ye 

Musolininin omıcazadesi esir edil
miştir. 

ŞiDDETLl BlR MUKABiL 
TAARiıUZLARI DAHA 

POSKORTCLDV 
Atina !1 (A.A.)- Radyo clün 

yapılan bir İtal)an taarruzu hak
kında atideki tafsilitı vermekt~ 
clir: 

llüium merkez mıntakasında 
çok şiddetli, fakat menit olmUJ
tur. 
İtab an piyadesinin önünden 

tanklar geliyordu. Üç hmk Y• -
nanlılar tarafın•an tahrip edil • 
nıiştir. Bundan sonra diğer tank
lar geri dönmfü;lerdir. Yuwanlılar 
bunu müteakip şiddetli bir topça 
ve mitralyöz ateşi açını lardır. J. 
talyanlar 4on derece aiır :sa1iata 
uğratılmışlardır. 
TAARU~J>AN EVVF.L İTALYAN 

ORDUS NA :icxi icmMi LER 
Atlnn, '.21 (-AA - r ılını.ş blr 

Faşist znb linin harp lntlbalannı fhti
va eden kame inde Yunan askerlerinin 
ArlıcıPAlun &esiri De hQcuına kalk
ııuı.)tta oJduklaruu işaa etmek auretb'
le ltalynn askerler ni aldntmnıcta oldu
tu ynnlı idi. Halbukı %7 Dlrlnclteşrin 
yan pcesJ yani Yun nistnna taarruz
dan bar kaç ... t evvel tarihli bir emrt
yevmi bulunm1.11t.ur. 

Albay Cossa ttınıfından imza edil· 
miş olnn bu emrl,ycvıntdc şöyle denil
mektedir: 

Ekselln.s Balkumandan fecir vakti 
konyak tevzi rollmcslnl emretmI,ur. 

Eınrı yevınlde konyakları bulwırru
yan kıtantın gcccf y n kony k tc-darlk 
etmeleri hnumu lfıve edilın ştlr. 

General R 1 tanıfından imza edil
miş olan b ka bir cmrlyevn ide lcn
bınd gundc uç dc!ıı rııp \ c konyak 
tevz! cdDmcsl t:ısvJp olunmnkt: dır. 

Harar yolunda 
(1 lnc.1 ahlfN!rn Devam) 

rınde teksif etmcktedır. Ciciga'yı 
alan İmparatorluk kuV'\I tlcrı ımdi 
Harar ile Cicıga arasında, yar.ı yol
da İtalyanlarla temast.adırlar. 

EDEN VE GENERAL DİLL 
ŞEREFİNE zty AFET 

Kahire 21 ( A.A.) - Eden ve Ge
neral Sir Con Dill, Ortaşnrkta Ge
neral Dö Gol'ün mümessili olan 
General K.ntru tarafından şeref • 
terine verilen bir ziyafette hazır 
bulunmuslardır. 

Mani/ at ura Tüccarları 
BİRLIGI RIY ASETINDEN : 

Nizanınamemizin 14 ncli maddesine tevfikan birlik heyeti umumi· 
yesi idiyen senelik top anhsı 31 Mart 941 Pazartesi saat 15 de İstanbul
da Aşir Ef. Cad. Kısmet Han 21 No. da yapılacağından Blr1ife mukay
yet azanın teşrifleri Tica olunur. 

Rusname: 1- Murakip ve ıdare heye1inin raporlarmnı okunması 
Z- İdare heyetinin 940 senesi muamelAtuaun ibrası ' 
S- Yeni idare be~ etinin in ti ha bı 
"- Ml senesi için bir murakip tayini ile ücretinin tabiti.. 

Devlet Oemiryollan 1e limanları İşletmB U. İdaresi İlanları 
Mulıammen bedeli (121,000) Yüz yırml bır bin lirn olan Bca bin beş yüz metre 

mikAp trav lik çam ternruğun 31/3/1841 Pauırtc l gUı il . t 1;, de knpah 
zarf usul ı Erzurum 1 işletme M dilrlu •u bi ı ında h lC!I yapıl caktır. 

Bu e ırmek ist Y 1 rın (7300) lıralık muv kkııt lemlııııllarıylc kanunoo 
tayin cttı ve bu b rebıleceklcnne daır olan bLr belgeyi v teıcllt m klupları 
nı aynı Qn saat 14 de kadar kon on re l ıne rınclen ı zımdır. 

5500 etre miklp tomruk, Orm n Mudilrlu u r. ~lcımcn c t h .., edılFt 
ye Sankamışın K lu ornuın1annd•m tefrik cdıl n 16a ve 9a numaralı mok-
t.nıanndnn kal ed lece r. 

Tcs m ye S nk ı Hızar Fabriknsıdır. 
ş mel ; H ydarp ş d I el Ank rada 2. ci Erzurvmda ıo. cu J,ıetme 

, Kcırs, Trabzon llLa.$,yoolanndan ı lira muka· 

Almanlar hali 
duruyorlar? 1 

(BAŞJIAKAl.l::DEN DS'f AJI) 

•• Yugoslavya üze.rinde müemr 
olmak, :Alman ordu umua baftki.. 
tı.nJ kolaylqtırmak için •mat 
Mu oli.ni.nin ele Arnavutluia ıe -
lerek, 158,tOO kişilik ibir taarrm 
ordusunu harekete getirmiş Ol -
ması galip ihtimal dahilindedir. 
Halbuki, kahraman Yunan ordu· 
sunun mukavemeti, İtalyan onl• 
sunun bu .son aldırısıııı da 50 000 
maktul verdirerek taraetti. Şiıa
di, İtalyan ordusu yerine; Yunan 
ordusu ilerliyor \'e TepedeJeni al
mış bulunuyor. 

İngiltere ise; Yunani tana kar
p iher türla yardmu ifada devam 
edİ) or. Yugoslav) a, Berlinin açtı
ğı sinir harbine ve diplomatik taz. 
yikte muhafaza ettiği •rara rağ
men, Münnkalit Nazınnm atxile: 

- Kimseye bir karış <toprak .._ 
rcmeyix.. 

Diyerek hem Filofu cevaplan
dırmış, hem de AJman taraftan 
eSki başnkil Stoyadino\'İÇi lıudat 
haricine çıkartmakla Almanya -
nın tekliflerini ve tehclitleriai 
k:ırşılauuş ,.e ordusunu ı,ooo,oot a 
çıkarmış bulunuyor. Türkiye Ha· 
riciye Vekili ile ingilix Harici7e 
Naz.mnın1 iki müttefik devlet •· 
rasındaki tabii temastan ibaret 
olan Kıbraa millikatı da Balkaa
larda vuiyetia en nazik iakipf
lar kaydcltigi ve Afrikadaki hare
katın bitmek iizenı bulun•uğu bir 
devreye rulıyor ve tabü 4ikkat 
ve hinbir tefsirden uzak Dbaıy•. 
Binaenaleyh, bütün ltu vaziyetler 
brşnıntla, Almftnyanm BalprİI· 
tana getirdiği ku\'\·etlcr ve akhiı 

tedbirlerin burada derhal bir ta
arnıı.a girismesinc kafi gclmediii 
likrini orta)a çıknrı)or. Hcrhal4e 
Türki) c, Yugo la\ lanın bu anh 

nıuhnfnza edilmekte bulunan Bal· 
.kan 'az.i etinin ihlalinde.o i'nem
nun olmı) aiakları da bir be ap 
,.e mtitalca mevzuu oluy•. 

Yunallİila.n.uı ise gerisi.uden VU• 

ruhna nı hem insanlık Ye asker· 
lik bakımından biitün dünya ef. 
kin umumi) esi ile beraber nef
retle karşılıyacatrı 'c her türlü 
mukavemeti tereddüt ü:r. gö tcre
ccği tahakkuk ctmi bulunuvor. 
İngiltercyc &,!elince, İ~illcr~nin 
Balkanlarda lter ne 9alııasıH .ım· 
sa ohu.o. a1ika muhafaza edeceli 
ve buaua tedbirlerilli almq n 
almakta bahuwlup artık Mn • 

Jaa&Jc Ulllpl17or. BUıaenaleyll, ,... 
rek Balbalarüld INı mnami .-. 
siyet " ıw,.... ı.ezunett, ıerek 
Amerikan yardımının ortaya ko7-
mq oldllfu ciddi hususiyet; Al -
manyay1 bquu iki eli arasma ala
rak dti§tinceye sevketmi§tir. Ba
na nfrnen, Alman ordUAU1an BuJ. 
gar or•usuuu da yedeğine alarak 
bir s:ıJ41ınşa blkql11Ul De sarp

ta, ne Atl:ıntiktc, ne de Balku· 
larda yapacağı laafka hiçbir ,ey 
kalmamı olacağı içın, gozü b
palı \'e hiçbir hesaba mibtcnit oJ. 
mıyan bir kendi kt'ndini oyalama 
ve avutma hareketi olur. Zira, 
bagOnlrii mevcudü ile •e reri yel· 
larındaki darlık, emniyetsizlik ve 
berhatbkla Alınan •e Balpr er
dularının münhasıran Bulgar top· 
rağın•an •arekete ~mesi peşin 
intihardan başka birşey değildir. 
Yugoslavya, bitaraf kaldıkça ve
ya Almanyaya teslim olmadıkça 

Viyana - Belırat - NİJ üuriadm 
Almu ka&'alan 4bı ıelip Yunan 
Jau4wluu ve cepllıeline iMllliy .. 
ft'lı:leriıae, ftalyanlarla ipirlilf 
ec1em1,eeeklerine gire; !»anan i
zah ettiğimiz intihar ıekllndea 

l>aşka nasıl bir neticeye varman 
mümkilııclür! Bu itibarladu ki, 
Almaalar Balkan.Jau i&mekie •• 
hele Balaıui.stana ıirmelde hem 
a kcri, hem siyasi Wr laata ya.-
mış bulunuyorlar. Bulgari tan • 
dan taşmaları ise, her vakit SÖJ
lcdiğimiz gibi; akıbeti kendileri 
için daha çok \ahim olacak bir 
hareket olacaktır. İhtimal buma 
k-endileri de farkettikle.ri i~; Ya
ıoslavya;) ı ıttifak 'e bit olmazsa 
kendilerine yardun eder, ) ol v .. 
rir bir hale sokmak isi.D sinir har-
bine azami emcii sarletmiye baı
laınış bulunuyorlar ve Yugoslay
~ anın üçler paktına ıirmek üzere 
bulunduzıı haberlerini u urmakta 
devam edi) orlar. 'i.ha~et, her 
sözün 'e he.r görüşün iistihatle fiil 
'e 'ukıalar her eyi aydınlata~ 
tır. Bunun için de en çok ni ana 
ik.nci haf1n ıııa kadar uzi)et h• 
bakımdan a~ dınlanmış olacaktır. 

-rq tzzn BSNla 

d -

._. Ve C.Aslllll Telrllr•m 

il idam olunur 
Yazan: M. ATLI Tefrika No. 41 

Bu akşam beklediği gere 
seninle birlikte gidelim 

- Ne gıbı?. 
- Budalaca şeyler!. Guya bo 

le duşunmcden vcrdığrm bir ce
vapla ıstıkbalunı ayaklar allına 
alıyormuşum .. Muthiş tehlıkeler 
içmdeynuşım fılin!. 

Annn acı bır ıhtız zla açılan du-
dakJarıle gulumsıyerek: 

- Sana tcşekkur ederım!. diye 
mırıldandı, gozleri gözlerimin i
çinde olarak ..• Sana bu hareke -
tınden dolayı teşekkur ederim!. 

- Hıç teşekkür edecek bır ~ 
yok, Ann !. Bcmm .} cnmde han
gi Turk olsaydı aynı §e.,Yı yapar· 
dı, buna emiool!. 

- Pekı! Kont demek bu ceva
bına pek kızdı! 

- Çok' dcdım a uluorta teh -
ditler savurdu!. Fakat oılların da 
para elmcdığinı gönınce bana ken
diliğinden mühlet v rdi!. 

- Mühlet mı verdi? Nasıl! 
- Yarın akaşama kadar ıyice 

düşünüp taşınmamı ve bir karar 
\'er.mcmı söyledi!. Sonra adresinin 
<bulunduğu bir kart çıkarıp verdi. 
Son kararınızı burada bekliyece-
gim!. dedı. 
Çıkıp gittı!. 

Anna birdenbire yerinden bl
ıkarak yavaş yavaş yanıma yak -
laştı. Gözlerinde derin bir min -
nettarlı.k parlamakta, ürkek bir 
gülüşle gulums mekte idi. 

- Oh!. dedı. Tabmınlerimde ya-

1 
nılmaınıpn!. Ben senin korkaca
ğından ~ e benı ılk fırsaıta terke -
deceğinden hakikaten korkuyor -
dum. Fakat hır taraftan da senin 
erkck.lı ine, si2" n nk nızda gördü
ğüm erkek necabetine itimada 
vardı. Aldarunamışım!. Fakat .. 

- Ey, fakat?. 
- Fakat, §ımdi neye karar ver-

diğini, Kontun lbu mühletine kar

şı ne gıbı bir hareket düşündü • 

ğünü öğrenmek istiyorum!. 
Anna, bir m~ddet hissettiği be-

yccan.ım gizlemiye çal~arak dil • 
şündü. 

Sonra birdcnbıre, saçlarını aı. 
kıp bana dönerek: 

- ister nusin, dedi, bu akpm 
kendısile ben gorüşeyım!. 

- Kiminle?. 
- Kontla!. 
- Kontla mı?. 
-Evet!. 
Tereddu!.suz rcddcltım: 
- Hayır, ben bunu ıstcrnem!. 
- Nıçın?. 

- Buna neden hızum goruyor-
sun ?. 
Amıa yan.:ma geldı. Elını samı

miyeUe omuzumn ko) du ve hcy&
cansız, tabii, butuıı so ukkanlılı -
ğını g0stermıye çalıştığı lbır sesle: 

- Bırak, dedı. bu ak, bır de.fa 
da bu adamla ben konuşayllll!. 

- Nıçin, onu soyl Anna'?. 
Anna yine tatlı görunmi:> e ça 

kftı.ğı bir tebessümle: 
- Sorma bana bunu'. dedL 

Kon ta herhalde hakaret edecek fi
lin değilim!. Fakat, bunu senden 
rica ederim. Bu akşam soylediği 
saatte seni bekliyeceğı yere -Oır -
ilikle gidelim, bir defa da kendi -
aile ben konuşayım!. Buı u ~>en 
hayatı.mu, hatta Varşovada kala
catmırz müddet zarfında1u huzur 
ve emniyetimiz için çok lazım gö. 
rüyorum!. 

-Anna!. Sana şu cihelı e Y· 

lemi.re şimdi mecburıyet hisse -
diyorum. 

- Ah! Bili &ôylcmedı ın cılıet 
var mı dd?. 

- Var!. Bu adam, bız.ım aynıza.-
maıwia ölüm tehliıkesı içinde ol
duğumuzu da SÖ) lcdi!. 

- Ölüm tehlikesi mi?. Oh! . 
- Evet!. Görüyorsun ya if 

pek öyle gözü kapalı hnrekel ede
cek bir mesele değil. 

Anna birdenbire, zaptedemedi
ği bir heyecanla: 

(Aıbmnr) 

Gayrimenkul Satış İlanı 
Beyoğlu Dördüncü Sulh Hukuk Hakimliğinden: 

Terekesine mahkemece el konulup tasfiyesine brar verilen olu 
Tahokınin validesi Hotop sempatyandan intikal eden 

l 1 - Çarşuyukebirde Perdahçı han sokağında yeni 4 numaralı ve 
tamamı 1260 lira muhammen kıymetli 17,70 metre murabbaı mikta
rındaki dükkanın 1/6 hisscsl 

12 - Çarıuyukebhde Çukur han Tababi fevbnisinde 5 numa
ralı ve tamamı 1320 lira muhammen kıymetli 2%,60 metre murabbaı 
mıkta:nndaki odanın 1/6 biued.. 

13 - Çarşuyukebır Zağfıran han kapı katında 5 numaralı ve 
tamamı 1246 lira muhammen kıymetli 21,30 metre murabbaı mikta
rındaki odanın 1/8 hissesi. 

14 - Mercanda Mercanağa mahallesfoin Tığcılar Caddesının 92 
numaralı ve tamamı 1060 muhanunen kıymetli 32 60 murabba 
metre miktanndaki dükklnm 1/12 hiseesi. ' 

15- Çakmakçılardıa Dayab&tun mahallednde Büyük Yenı han 
alt katında 34 numaralı ve tamamı 1634 lira muhammen kıymetlı 
50,50 murabba metre miktarmct.lrl düWnın 1/1 hilsesi. 

16-Kumkapıda Tülbentçi H üsamıettin mahallesinde Hisardıb 
sokağında 113 numaralı ve tamamı 840 lira mulıammen kıy:metlı 129 
murabba metre miktarındaki arsanın 1/6 hissesi. 

17 - M~ aokakta 115 numaralı ve tamamı 1030 lira mu. 
hammen kıymetli 158,45 murabba metre miktanndaki arsanın 1/8 
ru-1 

18 - Galatada Bere'ketzade mahallesinde Jl'eMP altı Caddesındc 
yeni J5 numaralı ve tamamı 575 lira muhammen kıymetli 17 70 ıru
rabba metre miktanndaki dükkanın 1/8 his9esi. 

19 - Mezkur caddede yeni 17 nmnaralı ve tamamı 260 lıra mu
hammen kı11netli 8 murabba metre miktarındaki dukkanın 1/6 
hissesi 

20 - Jsküdarda Altunızada mahallesinde Bağlarbaşıoda Top
hanelloğlu IOkağında 28, 26 numaralı ve t,arnapy too Ura muham -
men kıymetle 4500 munbba ID9~ miktarındaki bmtan kuyusunun 
ve bir barakayı ve yetişmiş mey va ağaçlarını muhtevı ananın l /6 
hissesi. 

Açık arttınna sutttile 22/4/941 tarihıne musadıf Salı günu n t 10 
da satılacaktır. Arttırma bedell yüzde 75 ı bulınad ı takdirde ık ı. 
ci arttırma.61 3/5/941 tarıhıne musadif cumartes gumi aat 10 da er 
edılecektir. Tellallye resmi; ihale pulu, tavi7 edeli, kadastro harcı 
müsterisine ve sat11 euniıne kadar v g er terekeye aittir. Artt r
maya girebilmek için yüzde yedi buçuk pey akçesi yatırm k 
şarttır. 

İpotek ahibi alacaklılarla diğer alacaklıların gayrimenkul 
zerinde le' haklannı hususile faiz ve masrafa dair olan iddıaların 
rakı mu~1itele~le yirmi gün içinde mahkemeye bildinnel~r 
dır. Aksı ·akdırdc paylaşmadan hariç kalacaklardır. Bundan 
satış bedeli ilet llalıy~ ~smi ve taviz bedeli tutannı ihale tar 
den itibaren beş gün 1.arfında mahkeme veznesine yatırmak r r 

Y..ıhdmadığı takdirde ıcra iflas kanununun 131 ve 132 \ e ı. 3 
üncü maddeleri hükümleri tatbik edilecektır. 

!sk'klilerin yukanda gösteril 11 gün ve saatte Beyoğlu Dörauı 
Sulh Hukuk MahkMnesı e el t1 'ı \'C görmek istivenlerin 
kilere mü~;." etme.len ılfü nur. 



6 or;.: SON TELCRAF = ~l MART t!ril 

HASAN ÖZLÜ UNLARI dünyada mevcut çocuk gıdalarının en mükemmelidir. 
Çocuklann neşvünemasına, diş çıkarmalarına, çabuk yürümelerine tesiri kat'idir. 

HASAN Özlü unlarını daima taze olarak yedirebilmek için rutubetli 
ve gijneşli yerlerde bırakmamah. Üzerindeki tarihte,ı itibaren bir sene 
geçen veya bozulan unları HASAN Deposu merkez ve şubeleri taze 
olarak parasız değiştirir. ( Nişasta, Mısır, Patates) bozulmaz. Eskitilen 

bozuk unlardan mes'uliyet kabul olunmaz. 

Fatih Sulh 3 üncü Hukuk hakimliğinden: 

(Gayri menkul Satışı) Gayrimenkul Satış İlanı 
Beyoğf u Dördüncü Sulh Hukuk Hakimliğinden: 

Terekesine mah1remece el konulup tasfiyesine karar verilen 
ölü Takohi Sempatyana valdesi Horoptan intikal eden: 

1 - Çarşıyıkebir Yağlıkçılar sokağında yeni 7 numaralı ve ta· 
maımı 800 lira muhammen kıymetli 9,30 murabba metre mesahasm. 
daki dük.kanın 1/6 hıssesı. 

Vetati)'Je ~esine mahkememizce vaz'ıyed olunan Abdullah otıu Sa1dbı 
lamaouua ve mutawrrı.f <ılduııu ve barem ağ.al.ı.rı cemiyeı.ıne 635 lıra muk.a
bilindıı ıpoıetli buJun.a.n Su!~yınaniyedt? Molla JiUil'ev maJ.ıalieai Caıııil ~rıf 
eoll.a.k. eııJl1 4 1enı 4, 6, ıı kapı ve 174 ıtutUk, 172 pafta 9~ ada ve parsel numara~ ı 
SemıieUıu .M.o~ VlllUından maa bahte allfWP hane müteveUarun terekesı 
meJanında ve ôlunun borcundan dolayı açık aruuma ıuretıyıe saulınıısma mah
kem\!\:e karar venlm.ıştir. Mu bah~e evıo ı.amamın:ı eh.lı vuku1 ıarafllld&D 651>0 1 

Lira luynıe\ tahmin edıl.ıruştir. ı 
Me.ıkUr ıaynmenkul :lJ/ 4/941 Çarsamba ıünü saat 10 dan 12 ye kadar Be-

,azıtta Vez.necı..lerde 1''atıh Su1Jı 3 um·u Hu.ltuk Mahkemesi saıoııuııJa aı;.ı.k an
tırma sureuyle sallliAOlk ve mutııammen luyrueı.uu bulducu lakdırde tallbı.ne kat'l 
lbale.sı yapı.ı.awıır. j 

2 - Ayni sokakta yeni 20 numaralı ve tamamı 1183 lira mu
hammen kıymetli ıa, 80 murabba metre miktarındaki dük.kanın 1/16 
hissesi 

Gayı-1 aıen.kuJıiD evsafı: Soknk kapısından firildl.kte zemini mermer bir taş
lık ilzerınde üç oda. Zenıinı maltata~ı do~ll bir korıdorla mutfaga geçılir. Bu 
koridor Uıerinde bahçeye çıkılır bu· kapı ve bır komurlük ve kuyu ve sarnıç ve i 
acmial banıp .ı.r.ıalt3 ta11 v~ al;ıLurka ocağı bulunan bır mutbık, ıaşl.ıgm sol tara
lında bir s.ota üzerinde ilci oda bır bclfüian ibaretıır. 

Sirıncı Kıııt: .liirıncı k.a~ çıkılaJ\ ınerdıven orta:sında bir bel.A, birinci katta bir 
90fa ilııcruıde iı,.-ı.;e ı:ki oda, lkı buyuk bır kuçuk oda. 

İkllıcı Katta ; Mu kala çıklau nıerd.ıven ortasında &eza blr beli, bir tofa üze
rinde b~ buyuk ikı kuçu.K oJ:ı. 

Sokak kapısının selamlık tarafındaki kapısından girildikte: Zemini kaldınm 
ta:;ı ve taşlıktan bahçeye çıkılır tekrar bır kapı ve bıruıcı katta tur sofa üzel'inde 
üç oda ve koınılrluk ıttüı:ız edilen ufa k dığeı· bir oda ve bır heladan ibaret olup 
bane ceman 20 odayı ihtıv:ı et.mektedır. Haııe muııı.acı tamır her ıara!ında terkcııs 
tesiaatı bulwıdugu ve elektrık ıesisatı mevcu t değildır. 1 

Maa bahçe e\. in sahası 602,5 metre murabbaıdır. 
Bu cayri menkul üzerindeki hak iddı.t:;ında bulunan bütün a!Akadarlann iş

bu ll:ln tarihınden itıbaren nıhayet 15 gun u;ınde evr.ıkı musbitelerıyle bırlikte 
Matıkemcnuze mur"caatları lhınıdır. Aksı r.a.Jldırde ı.a lepleri nazarı itıbara alın- / 
au;racalı:ur. 

Yüzde iki butuk tell~liye resmi ile ihale pulu ve 20 senelik evtcaf tAviz be
deli mllı$tenye a ı t olup dığer muterakim bılünıum vergı ve resımler ve evkaf ica-· 
resi terekeden ödeneceJttır. 

Talip olanların rnuh.arrunn kıymetin yüzde yedi buçuğu niıııbetinde pey akça
n veya ayni nlsbet üzennden mılll bır banka.run temlll.ılt mektubu ıbraz etmesi 
IAwndır. 

İsteklilerin :yukanda yanlı ıün ve sa•~ Mahkemf'de hazır buhmmal•n ve 1 
ıSaha evvel gayri menkulü gornıek lstıyenlerııı her ctlıı gezip göı:ebilPl'ekleri ve 1 
daha faıla malumat almak lstiy~lennMah.kemenıı;ıın 941/ 12 numaralı tereke 

1 
~asma her zam.an müracaat edebılece.ltlerı bilılmwn alAJtadıırana ilAn olunur. 

941/12 T. 

1 lST ANBUL BELEDiYESi il.ANLARI 1 
Beşilctaş Belediye tahsil ıu~i tahsildar milbürlerinden (263) No. lu resmt 

mOhil'r 22/2/9<tl tarih.inde zayi olm~tur. 
Bu milbilrQ muhtevi herhangi bir makbuz veya vesaikln hilkilmsüz oldutu 

re buhtuı&nn en yakın Belediye tahsil ıut>esıne veya .Eırueyet k.aııücoluna ı.es-
lhn eımeleri illn olunur. (1867) 

3 - Avni sokakta yeni 53 numaralı ve tamamı 1183 lira mu. 
hemmen kıymetli 7,80 murabba metre miktarındaki dükkanı.n 1/8 
hissesi. 

-4 - Ayni .sokakta yeni 52 numaralı ve tamamı 1183 lira mu
hammeıı .kıymetli 8,30 murabba metre miktarında.ki dükkanın 1/6 
hissesi. 

5 - Ayni sokakta yeni 62 numaralı ve tamamı 782 lira mu
hammen kıymetli 9,25 murabba metre mitarındaki dUkkarun 1/8 
hissesı. 

6 - Ayni sokakta yeni 87 numaralı ve tamamı 852 lira muham
men kıymetli 10,80 murabba metre miktarındaki dükkanın 1/8 
hissesi 

7 - Ayni sokakta yeni 86 numaralı ve tamamı 690 lira mu ham. 
men kıymetli 8,15 murabba metre miktarındaki dü.k:karun 1/16 his
sesi. 

8 - Aynı sokakta yeni 88 numaralı ve tamamı 695 lira muham
men kıymetli 8,25 murabba met re miktarındaki dükkanın 1/16 
hissesi 

9 - Ayni sokakta yeni 90 numaralı ve tamamı 1318 lira muham
men kıymetli 15,60 metre murab ba miktarındaki dükkarun 1/8 his
sesi. 

10 - Çarşuyukebirde Perdahçı han sokağında yeni 2 numaralı 
ve tamamı 510 hra muhammen kıymetli 7,15 murabba metre mik· 
tarınd::ıki dükkiru.n 1/6 hLc;sesi. 

Açık arttırma suretile 15/4/941 tarihine müsadif Salı günü saat 
ıO da satılacaktır. Arttırma bedeli yüzde 75 ; bulmadığı takdirde 
ikinci arttırması 26/4/941 tarihine müsadif cumartesi günü saat 10 da 
icra edilecektır. Tellfiliye resmi, ihale pulu taviz bedeli kadastro 
harcı müşterisine ve satı.ş gününe kadar vergiler terekeye aittir. Art. 
tırmaya girebilmek için yüzde yedi buçuk pey ak~i yatırmak 
şarttır. 

İpotey sahibi alacaklılarla diğer alacaklıların gayri menkul 
üzerindeki hakJarını hususile fa iz ve masrafa dair olan. iddialannı 
evrakı müsbitelerile yirmi gün içinde mahkemeye bildirmeleri 
lazımdır. Aksi takdirde paylaşma dan hariç kalacaklardır. Bundan 
başka satış bedeli ile tellaliye resmi ve taviz bedeli tutannm ihale k Deniz . ~evaiıôL ~aıın·aım~ . Komisyorif İfiftlaıt'·' J tarihinden itibaren beş gün zar tında mahkeme veznesine yatırmak 

1 şarttır. 

ı - Tıhmln edilen bedelleri ımso Ura olan &00 ıdet buyük ve 500 adet kil· 
cilk t>oya patlatınm tamir ve tMillntn 24.3.941 Pazartesi cunıl saat H de pa
sarlıltla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 _ Nümuneler ber &ün il saaU dahlllnde mezldU komlsyonda 16rü
lebillr. 

3 _ istetınmn 388.25 liralı)t lUc 1ıeminatıarly1e birlikte belli gfuı ve saatte 
•dı ceçen komisyonda baz.ır bulwımalan ilAn olunur. (2168) 

Yatın1madtğı takdirde icra irl!s kanununun 131 ve 132 ve 133 
üncü m~deleri hükümleri tatbik edilecektir. 

İsteklilerin yukan~a gösteril en gün ve saatte Beyoğlu Dördüncü 
Sulh Hukuk Mahkemesine gelmeleri ve görınek istiyenlerin içinde
kılere müracaat etmeleri ilAn olu nur. 
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RADYO 
21 Mart 1941 

ıı.oo Program v• memleket saat a
,-an. 

18.03 Kon~a: Ziraat Takvimi. 
18.08 Müzik : Radyo «Sving~ kuarteti 

(İ. Özgür ve Ateş Böcekleri) 
18.30 Müzik: Çitte Fasıl. 
19.30 Memleket aaat ayarı. w Ajans 

Haberlel'i. 
19.45 Müzik: Tek prln ve türklller. 
20.15 Radyo Gazetesi. 
20.45 Temsil. 
21.30 KonUJ}n'la (İktısat Saati). 
21.45 Müzik: Radyo Salon Orkestrası 

(Viyolonnist Necip Aşkın İdaresinde) 
22.30 Memleket saat ayan, Ajans ha-

berleri; Ziraat, Esham - Tahvil~t, 
Kambiyo - Nukut Borsası (Fiyat). 

22-45 Müzik: Radyo Salon Ork.est.rası 
programının devamı. 

2.00 Müıık: Dans Müziği (Pl.) 
23.25/ 2.3.30 Yarınki program, ve ka

panış. 

İstanbul dördüncü ic
ra memurluğundan 

Evvelce Beyazıtta Hasanpaşa 

karakQlu karşısında simtiçi fırını 
sokak 6 sayıda mukim iken halen 
adresleri meçhul bulunan Ahmet 
Necip veresesi Elife, Necati ve 
Muzaffere Hazinei Maliyeye iza
feten İstanbul Maliye Muhake -
mat Müdürlüğü tarafından Ahmet 
Necip veresesi karısı Elife, oğlu 
Necati, oğlu Muzaffer aleyhlerinde 
Sultanahmet Üçüncü Sulh Hukuk 
mahkemesinin 937 /2571 sayılı dos
yasile sadir olan 31/12/937 tarihli 
ilama müsteniden 42 liranın 10/7 
934 tarihinden itibaren % 5 faiz 
ve% 10 iicreti vekalet ve masarif.. 
le birlikte tahsili hakkında takip 
talebinde bulunulmuş ise de yu
karıddki adresinize gönderilen ic
ra emirleri adresinizin merhul bu
lunması hasebile bila teblia iade 
edilmis ve zabıtaca da yaptırılan. 
tahkikatta meçhul olduğu anlaşıl
ması üzerine icra hakimliğince icra 
emirlerinın bir ay müddetle ilanen 
tebliğine karar verilmiş olduğun
dan tarihi ilandan itibaren rr.ezkıir 
m üddet içinde borcu ödemeniz ve. 
ya tetkik merciinden veya ait ol
duITTı mahkemeden icranın geri bı
rakıldıı?ına dair bir karar getir -
meniz aksi halde hakkınızda cebri 
icraya tevessül olunarak paranın 
tahsil olunacaı1ı ve yine avni müd
de içinde mal beyanında bulun • 
manız aksi halde hapisle tecziye 
edileceğiniz ve yine hilafı hakikat 
beyanda bulunduitunuz takdirde 
hapisle cezalandırılacaaınız icra 
emirleri tebliği makamına kaim ol
mak üzere ilanen tebliğ olunur. 

941/2097 

Beyoğlu üçüncü sulh 
hukuk hakimliğinden 
Hulfuıi Ece: Beyoğlu Pangaltı 

İcadiye Caddesi 127 numaralı Si
pahi apart1manında 6 numaralı 
dairede. 

Hazinenin aleyhinize açtıPı ala
cak davasının cereyan eden mu -
hakemesi sırasında: İkametgahını.. 
za gönderilen dava arzuhali ve 
davetiyenin bili tebliğ iade edil
mesi hasebile mahkemece ilanen 
tebligat icrasına karar verilmiş ol
duğun..:an muhakeme günü olan 
5/4/941 tarihinde saat 10 da mah
kemede bizzat hazır bulunmanız 
veya bir vekil göndermeniz lüzu
mu dava arzuhalinin ve davetiye
nin tebliği makamına kaim olmak 
üzere ilan olunur. 941/823 

Beyoğlu üçüncü sulh 
hukuk hakimliğinden 

Sara: Galata Miieyyetzade ma -
hallesi H4'Caali sokak 28 numaralı 
evin bırinci katında. 

Hazinenin aleyhinize ';!"tığı ala
cak davasının cereyan eden mu -
ha.k~mesi · ~rasında: İkametgahını. 
za gönderilen ôava arzuhali ve 
davepvenin bili 'teblia ..iade edil
m~i hasebile mahkemece ilanen 
t~bligat icrasına karar verilmi~ ol
duğundan muhakeme günü olan 
~/4/941 tarihiru:ie saat 10 da mah
kemede bızzat hazır bulunmanu 
veya bır vekil göndermeniz lüzu
mu dava arzuhalinin ve davetiye
nın tebliği makamına kaim olmak 
üzere ilin olunur • 941/822 

ZAyj MAKBUZ 
İstanbul İthalat Gilmrüğünden 1744 

No. lu ve 22/6/38 tarthli beyannamesi
ae ait 96369 numara ve 4/J0/38 tarihli 
mahsup makbuzu dQşUrüldütünden 
7enısınJ çık.aracatımdan eskiglntn hilk• 
mü yoktur. 

Jefıef Oclrtya, MiJ.hıencUa, A7nahoet
me e:addesl No. ıs, 8e.J'oila 

iTiZAR 
Yazımızın çoklutundan (B<lyü)t 

Harpte Dönen Dolaplar) tefTUcaıru-
2:1 dercedemedllt. 0.lnı7uc:ulannu.ı• 
dan &ür dileriz. 

As~erl Fabrikalar Satmal:na Kom:syonu ilanları 
t" 

ı 
150 abnosfer tazyikine mütehammil yeni veya az kullB.Lı l mış başlık ,,-e 

paklariyle birlıkte 100 - 200 adet oksij en tüpil satın alınacaktır. Satın~ 
7enlerln satacakları miktar ve fiyatının en geç 30 Mnrt 941 tarih ine kadar 
Fabrikalar Umum l4lidürlüğüıme blldiremleri. (2162) 

+ ... 
Bava oekf cJ ŞaJunıercb.n aJmaeak p 

Yeni veya az kullanılmış hava çekicine ihtiyaç vardır. Elinde olup d8 
malı: istiyenlerin bir istida ile Asker1 Fabrikalar Umum Müdürlüğüne .ın~ 
etmesi ve bu Jstida7a çekJçlerin eb'ad ve evsafile markası ve fi.atının dl 
vesi rica olunur. (2067) _ ~ 

Süvari Binicilik Okulunda yaptı nlacak ahırın açık eksiltme Ue ~ 
lesi 1/4/941 günü saat 11 de yapılacaktır. Keşif bedeli 6037 lira 20 
ruştur. İlk teminatı 452 lira 79 kuruştur. Şartnamesi her gün Jtoııı' 
yonda görülebilir. İsteklilerin belli gün ve saatlerde Fındıklıda satııı' 
ma Komisyonuna gelmeleri. 2032 ... 

'188 adet eski bot yağ tenekesi 22.3. 
941 günü saat 12 de pazarlıkla saWa
caktır . . İsteklilerin belli gün ve saatte 
Fındıklıda Sabnalma komisyonuna ıel-
melerl. (2134) 

• Müteahhidi nam ve hesabına 100 

:et arabacı muşambası 23/3,; 
günü saat 11 de pazarlıkla s9 

al.nacaktır. Şartnamesi her t' 
komisyonda görülebilir. iste~~ 
rin belli gün ve saatte Fındı.Jt 1 satın alma komisyonuna ge!Jll' 
ri. c2106, _J 

Toprak mahsulleri ofisinden : 
Blr buçuk ay müddetle müessesemi:ı nam ve besııbma tam randım_~~ 

yeoek olan Ayvansaray, Hasköy, Kasunpıa, Ayakapı ve Mumhane degır•"~t'i 

rinde hasıl olacak tavuk yemi buğday -Çt!'Vl'ellti toptan pazarlıkla satıl~ 
Taliplerin 26.3.941 tarihli Çarşamba ıunn saat 15 de Liman Hanındaki daJP" 
müracaatları. (2163) ,_,/ 

Toprak mahsulleri ofisinden : 
Değirmenlcrln hususiyetlerine unun şekilde mlkset çuvalı pazar~1'.J 

tm alınacağından taliplerin 24.3.941 Pazartesi günü saat 15 de Liman llaıı' 
ki ısubemize müracaaUan. (2202) 

Memur ve Fen Memuru alınacıl 
Maliye V~kiletinden: 

.h 

6/ 9/ 1940 tarih ve 4605 nurnaalı resmi Gazetede münteşir, 17-1-19~0 tJ 
ve 2/ 14177 numaralı kararnameye bağlı toprak tevzi talımatrıamesıniD 
için teşkil edilen ve edılecek olan koınısyonlarda çalıştırılmak üzere A. ..,., 
li - .Az.:ı; C - Fen Memuru alınacakur. ı9 

Bu memurlara, yol masra!lan hari'1 ayd.;ı m.aktwın verilecek acreUD 
mile tan; 

Reıse: 175 

Azaya: 150 

Fen Memuruna: ısa 

Relsden: 

1 · - Ya,ı 80 dan fazla olımlmak; pıt 
2 - Defterdarlık, tapu curup mUd\ırlöJü, malmfidO.rlO~ vnAyet tsul;;I 

muhafızlığı, veyahut bu vuifelere muadil ad.il veya mall hizmetlerde b 
olmak: 

3 - Sicil itibariyle Jılzmetiııden lstl.fade edileblleceıt anl~lmak; 

Aa.la.rda.: 

1 - Yaşı 60 dan fazla olmamak; ~ 

2 - Mal müdOrlUğü, sicil mubafızlıfı, Nahiye mOdürtottı_. arad taııriı' ;t 
yonu re.İ$liği veyahut bu vazifelere muadil adil veya mall hizmeUerde b 
olmak; 

S - Sicil itibariyle hizmetinden istifade edilebil.eceli an]tıjılmak; 

Fen Hemorlanncla: 

1 - Yası 55 den fazla olmamak; ~ 

2 - Tapu ve kadastro veya Nafia tmar "Ye,rahut askert harita U. ?J!lÔ ıf 
hizmetlerinde bir sene fen memurlutu yapmış olmak; veyahut ta Nafia v•f' 
ve kadastro fen tatbikat mekteplerinden mezun olmak; 

8 - Sicil itibariyle hizmetinden ist.itııde edilebileceli anlaşılmak; 

. dlh 

HVltACAAT p:ıaJ 
1 

Yukarda yazılı prtlan haiz bulunanlar, bir lsilda lle aşatıdaki vesal~ 
15/4/1941 tarihine kadar Maliye VekfUetine tMilll EmlAk> gönderceklerdit· 

Komisyonların derhal teşkili mukarrer oldutwıda.n, aranan evsafı baiJ 
l.ar müracaat sırasına &öre tayin kılınacaklardır. 

cıv. 

A.KANAN VESMK / 

1 - NQfus hOviyet varakası caalı veyahut noterce Vt'J& ra:ml lıı6r' 
mU5addak sureti>. 

2 - 6 Kıt'a fotoltaf caltı buçuk dokuz eb'admda> /. 
3 - Mektep tasdikname veya phadetnamesi easlı -.e.ra musaddak 1JJl' f 
4 _ Bulunduğu memuriyetlere ait vesaik.in aalı vey<ı.hut mugO~ 

<tasdikli sicil karnesi veyahut musaddalt llUI"eti kafidir.> / 
5 - Sıhhi durumunun ber iklimde ve köylerde vazife ifuma ınnsıJ' 

tuna dair blikillnet v~a Belediye doktorluju raporu; JP 
6 - C. Müddei U01umlliğinden mahıdhniyeti olmadılma dair ves~~. J 

zirine Müddei Umumllik:çe tasdildi mqrubat verilrı .:k sureti ile de oıabjlit 
7 - Hüsnühal ktıtıdı: ..# 
8 - Askerlik vesikan tNühıa HQviyet YUakumda wraa aynca ~i 
9 - Talip olan l&hıs bir resmt dairede müatabdem ise, bu dııl.refliJl .~ 

muvafalcatini &&!teren vesika ctalebe müteallik istida ve merbutu "~' 
dahewaıt.ası ile:.Kalt7e Veklletme SÖ"dr'ilmesf halinde~~ 
.,. lÜ&Wn 7aktur.> 

NOT: fısu•aee=ı•ı lıa ı 'ktii dınckrl1dll1 ft lldeıd 7~~ 
10 - Aıalıda yazılı şekilde taahhütname •Bu taahhiltnamedc~ ~ 

kefil.in :rmriı1 dairelerde vey.a.but tiaııt, mal1 'ft!7ll aıanl mÜea'eset 
ve:.mWı1.aladıam o1ımi5ı prttır.> 

.~tcll ~ 
Maliye VekA.letiııee toprak tev:ı.l talimatnamesinin tatbiki için ~.11ııı.ıl 

toprak tevzi kom.i8Jonıatında bir vaztfe7e tayinim halinde bu vaU.!e1tiJ,. "~ 
ceğiml ve en az 45 gün evvelinden haber vermeden bu vazifeden is JD d' 
vazifeyi terk veyahut hizmetimden istifade edilmediği. veya iatibda1Jll111. tııl'~ 
nın caiz olmadığı idarece takarrür ettirilerek vazifeme nihayet veri.Jd1~ ıı>~ 
komisyo11 mesaisinin bu yüzden sekteye utraması 5ebebi ile hasıl olnı~;rtl ~ 
ve muhtemel zararlara karp maktuan ve ceZal şart olarak bcŞ 1.iJt. uı>' 
naı vermeyi ve bunun için hakkımda dava ikamesine ve UAın istiJıSD "'~; 
olmadan bu taahhütnamenin icraya vıu11 veyahut hazineden aıaca~eveJll-; 
alacaktan def'aten takas ve mahsubu ve yine bu taahhütnameden rrı J,:Ji$at' 
hanii bir ihtiltıf için dava ikamesine lüzum hasıl olursa bu davanın 
kemelerince rüyeilni kabul ve ıaahhüt e~orum. 

Mreııl: 

Nüfus BQvf7et nnbsındü:i lıüv17eti: 
••••••.••••.•••••• nin cezaJ tart olarak taahhüt 

p.rtlarla müteselsil kefil olarak kefalet ederim. 

ltdllha meslek " a4rtG: 

NUfua hilv17et varaltllSJlldak.I bUvb'eU. .~ 0, 
•NOT: Bı.ı t&abbiU ve kefaleto.ame aoteree rMaı tanzim 01011 Jo'Z 

.ıJ3l> 


