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EN SON TBLGBArLA 1 VE BABE8LEBI VEBBN AKŞAM GAZETESi iade edilmMı .J 

İHVERİN 
SON KOZU 

• 
Japonya ha_rbe 

girecek mı? 
japon Hariciye N zm 
Matsuo Berlinde mu· 
hakkak ki crH rbe rtık 
müdahale ediniz» Tek· 
lifini lacaktır. F kat ja· 
pon Hariciye Nazırı her
halde böY,le bir teklife 
aerden geçmeden «evet» 
cevabını veremiyecektir •• 

Yazan: ETEM iZZET BENiCE 

B lkanlarda bugünkü vaıi!'C : 
Cin inkişaf ~li ve chemınıJ .u 
ne olursa olsun, günün ve barbın 
umumi netice l bakımından, en 
dikkate ny n olan bir badi de, 
hiç üpbe yok ki, Japon Hariciye 
Nazırı lnt uokn'nm Bertin ziy • 
relidir. Bu ziyaret, mihverin elin
deki son koz olmnk doluyısile de, 
bilhn nyrı ve hususi bir mana 
ve mahiyeti b iz bulunmaktadır. 

Almanya v ıtalya için b~rb? 
başlandığı zaman demokrcsılerı 
gnfil avlanınk ve bazırlanmıy . 
vakit bırakmadan yıldırım barbı 
ile yenmek birinci gn) e idi. Bu, 
olmadı. İkinci bedel; Amerikayı 
h rbin dı ındn bırakmak ve in • 
giltcreye ) ardımdan uzak tutmak· 
tı. Bunun için de Amerikanın kar-
ı ınn Japon lwrkusu çıkarıldı 
c Jııpo~ya üçler paktının znsı 

oldu. Bu pakta göre; eğer b~
hangi bir devlet, ingiltcr Ichınc 
b rbe müdalıalc ederse, mibv rin 
heyeti uruumi) \İ ile muha ma
ya iri mi a) ıl cak ,.e bu uretle 
.Japon •ayı da kar ında bula • 
c L t, 'I 1 tı•~ bu-
nu da ş killcndirdi. Yardım • 
nunu ile Amerika hem harbin 
içindedir, h m de değildir. Vazi· 
Yet ve barek ti biltUıı ınıll "'e 
~irai kaynaklıklarını fngiltcr l • 
hine lah 1 etml§ olmasın r i · 
nı n resmen ve bukukan harp 
ilanı'nı duet decck mahiyette 
de ildir. Binaeualeyh, bu bakım· 
dan, Alm oyanın Japonyayı mib· 
ver alıp iyasi ve askeri bir kor• 
kuluk halinde Amerikanın kar • 

ına üçler paktı il çıkın ındnki 
t ir, imdi ıfıra inmiş ve yep
yeni bir vaziyet ortaya çıkmıştır. 
Almanya, harbi bitirm k bakı • 
mındıın kendisini nılişkül ve ça• 
.,. iz vaı.iyctc okan bu yeni v -
ziyct kar ı ında, J ponya H rici· 
ye Nazırını Berline davet etmek
t hem gecikmış, hem d on ko
mnu oyn mak v ziyetindc kal -

(Devamı S tnd S&J'fa4a) 

- .. 

ruücuM:: 
'BORUSU:: 

~ 

Yugoslavya 
bugünden 
·nh ·· ı · aren ·uç-
lü pakta ilti
hak etmiş 
bulunuyor 

elgradda muaz
zam ntımayl ıer 
devam diyor, 
bal beyaua
meıer dağıtıbyor 

Vesikadaki 
askeri bazı 
hükümler 
kaldırılmış I 
Nazırları götü
ren tren sıkı 
bir muhafaza 
altına ahnml tı 

Bel~ad 25 (A.A.) - Yugoslav 
Başvekıli Svetkovlç ve Haricıye 
Nazın Markoviç refakatlerinde 
Almanyanın Belgrat sefiri Herrcn 
olduğu halde, Almanyaya gitmek 
üzere dun ak§ıım saat 22 de hususf 
trenle B~lgraddan aytılmışlardır. 
istasyonda Başvekil muavini ı,a· 
rek, hükumet azalan, İtalyan, 
Bulgar, Macar, Romanya, Slovak· 
YA .-ef"rlf'..ri tn:-afından u~rlnn -
rnışlnrdır. İngiltere clçiliğınin ç 
bir mümessili yoktu. 
Zannedildiğine gore, Yugoslav

yanın üçlü pakta illıhakı, bugün 
öğle Ü%eri Viyanada imzalanacak.. 
tır. 

Bu imzanın husule getirmesi 
muhtemel reaksiyonu nazarı dik • 
kate lan Mihver devletlerinin pak· 
ta onulması c!erpf§ edilen eri 

--- Yazan: = ~. Yugo lav BaiVekill Svctkoviç 

Rahmi Yağız ... mahiyetteki hükumlerden feragat 
======== :~ ettığı, Yugoslav topraklarından Al· 

Muharrir, yakın .• man harp malze~sinin geçirilmesi 
tarihi aydınlatan ~ hakkındakı hükümden de sarfmB. 

" zar edıldiği öğrenilmiştir. 
~: hu mühim er ~. <Devamı s c1 Jfa4a) 

~ iç.in uzun zamandan be• ~. 1-------------
• 1 • 

~ rı ça ışıyor : 
~ ~ 

ESERİN BiRiNCi KIS flN· t4 

DAN BAZI BAHİSLEBlN •. 
SERLEVHASI: 

KISACA 

Viyana, kan 
çukuru •• 

Viyanaya, sanatoryom tedavisi
ne iderlerdi. 

'rb anaya opera şaheserleriıii 
dinlemeğe giderlerdi. 

\"iyanbya kurtizanhk yapmağa 
giderlerdi. 
Viyan:ıyo kalb ve gönill dinlen· 

dirmeğc gid,.rlerdi. 
Ya ıtmdi?. 
Bu 5uali, bizim m huda sordum 

d u cevabı aldım: 
~ Şimdi, dedi, Viyan , şeref ve 
tilı:lil po tlarının, fidy i necat 

ddile )'Üdilduiü bir kan çukuru.. 
• • 

Almanlar Bu1garbtanı böyle l al ctml !erdi. (Solda) Tuna Uzerlne tombazfardan yanyana iki 'k m1on 
&cç bil c büyük bir köprü kurmu lor v ( ağda) mevcut demir öprüd n de motörlii 

Jovyetlerln Balk n po1itikasını 
idare den Hariciye Kom li 

ıua'\'İni ,riştn kJ 

kıt'alarını alıvermişlerdi 

·sovgetlerin 
Balkan me
selesine alô.
kasız kalamı 
yacağı Bel-
grad hükiıme 
tine bildirildi 
Almanyada bu 
hab r hakkı da 

c 
nap ediliyor 

w 

Japon hariciye 
nazırı ·Mosko
v adan ayrıldı 

Erenköy~nde 40 
odall büyük 

bir köşk ya dı -İçeridekiler ya tak kıyafetlerile 
kendilerini dışarıya zor attılar 
DUn g c t 24,%0 de Erenkö-

yündc bir yangın olmu , Böcckll 
cami m hnll inde Tüccnrbnşı so
kağında Zihnipa kö 1 ü namile 
m ruf nbık ~rnyi de\lct aza -
ından Re at ,;c kızı er in 
it bulun n 8 numaralı, 8 bin Ji. 

raya igortulı Uç katlı 1ı p bl
n t mamile ) nmı tır. 
Yangın binanın en ii t kntın -

d çıkını tır. Binanın vere esi o
lan ev holkı k ndilcrini yatak kı· 
yafetlerile dı..:arı)'n taro r -
tulabilmi lcrdir. 

od b bUyU k'" n tam men y • 
m ına sebep olmuştur. ~enköy, 

Kadıkliy ve O küdar itf iye gnı.p
lnrı yangın yerin g ldikleri '\ a
kit hinnyı tama levler içiJJ• 
de bulmuş! rdır. Dutun ç lı mu• 
l ra r en y 1ı boy c e ki ol 

(De ş ~ ) 

• 
lngiltere asker 

top uyor 
itf iyeye g ç h b r verilme i Londra 25 (A.A.)- Dün k m 

v ncak civardaki kuyulardan bildirildiğine göre, 37 yaşmd o-
~çltikfo n bulun bilm i 40-50 ltınlnr orduy yazıl caktu. 

--~~-------.. --~~------~-
Bir kişi iki 
kişiyi birden 

yaraladı 

mnl Karogiin ile Sirkeci Hocapa
§nda Kemal okağınd 52 num -
ralı otelin mü tcciri Ucccp oğlu 
Abdi Öglin ~Hm ek nru Fnhbte Vo
dina c dd ind k rşıhı"mı,J r \'C 

rnlarındaki · 1 i bir kin yilıün • 
den ka\'ga) tutuşmu lnrdır. Ab
di belindel i bırı>ğım çık rmış e 
Kem li b ındun v \Ücudtinün 
muhtelil y rl rindcn ureıte 

orala ı tJr. 
Bu uada Kematın y 

lunon ıırkadıı ı Erzurum otelinde 
otur n O m n •lu Hn an Tezcan 
Abdi)i ) k lamak i t mi fa t 
Abdi Hıısam da ikolundnn ynr lı
yıır k k:ıçmnğa teşebbüs tmi tir. 
Fokat yeti en mcmurl r uç1uyu 
hı oğile lak lamı lar '\'e yarnb -
lnrı h t ne) k ldırmı lardır. 

Cebelüttarık'ta 
büyük areket 

haz rlığı var 
Algeziras 25 (A.A.) - Cebclüt. 

tanktan mühim bir kafile hare -
kete hazırlanıyor. Dün, bir zırhlı. 
bir tnyyarc gemisi, 5 torpido, bir 

çok ticaret gemileri bu lıman gN· 
mlştlr. 

• • vri Li ...... ''4J.•~-ı 
ve Hali es .. 

mizlenecek Şayet harbe 
girersk, Sov
yetler bitaraf 
kalacaklarını 
temin ett•ıer 

Madrid 2S (A.A.) - Mad
riddc çıkan Alkauır muhabı • 
rinin bildirdiğine göre, Sov -
yet Rusyanın Belgrad sefiri 
Uıvrcntiycj, dün, Yugoslav 
hilkamcti nezdinde teşebbüs
dc bulunarak, Sovyeı hüku • 
metinin Balkan meselesine a· 
lakastz kalamıyaca!Tım bildir
:rni§tir. 

Alman hariciye mchafili bu 
habe' hakkında tcf sirde bu • 
1unmaktan içtinap etmektedir . 

bugün Be~lin- Şehrimizde gaz 
de beklenıyor ve benzin fiatı 

Yalnız Silivrili a
nı temizlenm ine 
65 bin lira ayrı dı 

Münakalat Vekiıleti, kendisine 
bağlı müesseselerin bütç lerini biz. 
ınt hnzırlamaktadır. İstanbul Li -
rnan Reısllği büt~i bu sene her 

senekinden daha fazla olarak tes· 

bit edilmek~dlr. Bilhass , muh • 
telif limanların temız.lenmcsi ve 
mendirek rıhtım inşaatı ışlerıne 
ehemmiyet verilmekt dir. Sihvri 
limanının tcmiz.lcnmesı için btltçe
ye 65 bin lira konmuştur. Halle 

hususta A a
kara ve Mosko
vada bir dekla
rasyon ne redlldl 
Ankara 25 (A.A.) - Türkiye ve 

Sovyet hukômctlcri, bugün An • 
karada türkçe ve Moskovada rusç 
olarak nşnğıdnki tebliği neşret -
mişlcrdir: 

Bugunlerde Sovyct ve Türkiye 
(Devamı 6 ct sa.ytııda) 

Parti Grupu 
toplantısı 

Ankara 25 <Hususi muhabiri -
mizden) - Parti grupu bugun saat 
15 de Büyük Millet Mcclısindc tope 

lanncnktır. Başvekil ve Hariciye 
Vekilımiz.in harici siyasetimiz hak-

kındaki toplantıda b yanatt bu.. 
lunmalnn muhtem ldir. 

ye 

hri izde Partinin 
tertip et ·ği ilk konfe
rans u On v r·ı·yor 
Memleketin her tarafında verilen konferans
lara halk heyecanla mukabelede bulunuyor 

Cumhuriyet Halk Partisi tara • 
fından hazır} nan cbugünkü dun· 
ya vauycti karşısında Türkiye~ 

mevzulu konferanslara h r tarafla 
devam olunmaktndır. Şchrimir.de 
ilk konferans bu akşam saat 17 de 
Üniv rsitc konferans salonunda 
Buyuk Mıllct Meclısi :!Reıs Vekili 
Şemsettin Günalt y tnrafmdnn ve. 
rilecektir. Aynı hatibin şchdmizdc 
vereceği diğer konferansı nn pro· 
gr mı şudur: 

27 mart 941 pcrş mbe snat 17,30 
da EmınönU Halkevi binasınd . 

28 mart 941 cum saat 17,30 clıı. 

Beyoğlu Fransız Tıyntrosunda. 
31 mart 941 pazartesi saat 20.30 

dn Kadıköy Sureyya Sinemasında. 

3 Ni n 941 perşembe saat 11,30 
da Ş le Halkcvi binasında. 

Konfcr si ır h rk sc açıktır. 
Mcmlek tin dığer tnraflanhda da 

bu konferanslara de\·am edilmek
tedir. 

Ankara Halkevi Başkanı ve İçel 
mcb'usu Celal Güven Tokadda 
Cumhurjyet meydanında bir kon. 

(D vuru 5 il el tada) 

Mat oka Al
man ktmet 
merkez ııde se-
ız on n laca 

:Mo kova 25 (A.A.)- j:ıpon il · 
riciy ı 'aıırı Mat uoko dün ak· 
şnm 23,15 de hu u '.i trenle 1o 
kovadan Ilerline hareket ctmi tir. 

tat uoko l\folotoOa yaptı"•ı mil
lilkah miic kip lngiliz biıyiik el-

(D ı 6 1 t ) 

İngilizler Ke
rene karşı şid· 
detli bir taar· 
ruza geçtiler 

Şehrin be k ıo
metre ya ımnda 
mubarebelar ce-

reyan ediyor 
Kahir 25 ( A .A.) - Kerene 

be§, altı kilometre mt:Sa/cdcki 
tep lerd İtalyan tı lngiliz 
kuvu tleri ara.unda "ddetli 
mu1ıaTcb lcr ol , akta.dır. 

JngiüzlCT, ltalyaıı müdaf ao 
tl?'Tti.batına yarmak için Jiddct
U biT mukabil tacın-uza geç • 
mişlCTdir. 

Bu sabahtan itibaren benzin 
gaz fintları değişmiştir. 
Şehrimizde çüt buyük teneke 

gaz ynğı 7101 ç1ft büyük teneke 
benzin 900, çift büyük teneke mo
torin 500, gnzyağının dökme ki -
losu 20,35, motorinin dökme kilosu 
13, gaz y ğının dökme litresi 16,70 
ve bcnzınin dökme litre i 25,20 ku• 
ruşa satılacaktır. 

ÇERÇEVE 

BA TA DAM 
NECiP 1''AZIL Ki AKÜBEK 

O m nlı toplulu unun son 
asrında Türkc verilen :isim 
(lla ta dam) dı. 
il ta damın te hi Uerl, 

b ta l<'r n a olmak Uzer U· 
tün A'Tup ydı. 

Şimdi lcrih yı1dız.ından bi· 
tara( bir göz., başta Fr nsa ol· 
mak Uıerc bugünkü bütün Av
rup ya ve dünkü I t adama 
baksın!. 

Hnstn adam, şimdi biricik 
Sağlam dam ... İhtiyar Avrupa 
is imdi bir büyük h tane; 
ve bu hn tanenin, ki Hasta 
adamı ibret '\'e istikrahla t~c;hi 
eden ki doktorl n, fimdl i
f ı:ı. birer hasta ... 

ünün do torlan bu 
n n b t hırı i "nde, milli ve 
ruhi ilny lerind i lnmlık 
yüz.ünden kendilerinin '\' dil· 
y nm sıhh tini korum k hli· 
yetinde ) bir, y iki millet sa· 
yabillrsiniz.. Geri i, (Kuduz)· 
dnn U tnn, (Veba) d o teı;l<m1 
(Kolera) n sal • b &ta· 

temizlenmesi için de yeni butçcye 
para konulnc ğı haber ,.:erılme.k.. 
tcdir. 

lık mu ibctj içinde knrranıyor .. 
Ukrobun, mikrobu şıh~ nm 
c nıikropl n ıl nanın birbi • 

rindcn ( rkı ~ok." 
Ya Un t ndam?. 
Dedik y ; o, günün ağlık ve 
nğlamhk örn ği... Bir goıii 

var ki, Edirneden baktı ı za• 
nıan, Tun nehrinde kti ule kil· 
~ille knybolnn dalg cıkl rın sa• 
yısını tntnbili~or .• Bir • urcl.tf 

rır ki, bşındnki intiznın, ııati; 
1tcscindeki ılulı demiri kıs
nndırı~ or. Bir beyni 'ar ki, 
idi eleri lif lif n ıklnyıp de

met demet a •lnmakta benze.o 
siz bir mıırif t ya tı~ or •.• 

n lbokl özl r bu dün oda, 
alçı dolu h ~kel gözl rindea 
d farkctmez; yürekler bu 

uny da ezilmiş böcek cc et • 
}erinden dah kıpırdnmnz; ve 
be)İnlcr, teli ynnmı ampollM"-

en dnhn ı ıldam :ı. bir b lde.
Koc H ta adam!. 
s~ miydin görcmiy ~, du • 
amıynn, cJü ünemi)cn?. 
Şimdi yalnız gördlii:.-Unle kal· 

Jnı)ncnk, ö terec k in de; ve 
du) dılJ:rıınto knlmıyocak, duyu. 
racnk ın; dii iindüğünle k lmı
)'acak dü ündiircccksin ... 

Ve kurt ldu unla k lmıya • 
cak k rt racaksm da ... 
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2 SON TELGRAF -

EYÜPLV 

HALiT 

Kadın avcısı, tu mqhur E. 
yüplü Halit. mahkemeye Yer
diği bir istidadıt §Öyle diyor• 
mU§: 

«25 senelik tarihi bayab
mın ve aan'atımın ayııaaı za· 
bıtadaki doayamdır.:ıt 

Benim anladığıma söre. E
yüplü Halit, yüzlerce kadın 
dolandırdığından, yüzlerce
sini izdiTaÇ yaadiyle avuttu
ğundan dolayı kendisinde 
haklı bir gunır duymakta ve 
biraz ııadire uğramıt telakki 
etmektedir. 52 yıllık uzun, 
macera dolu bir hayat .. Ben
ce, Halidin dosyalannda iaim· 
leri P.ecen bütün bayanlar bir 
olup, bu üatad aan' atlı:Uuı (1) 
jübileaini yapmalı 1 
CEYHANDAKI -----
DiLENCi 

Biz, latanbuldaki dilencile
rin zenginliğini, servetini di
limize dolarken, bu zavallı. 

fakir maalDJllann, sanki bir 
parası var, zannediyorduk!. 
Meğer, en fakir dilenciler, ha
kikaten, İstanbul dilencileri 
imit! 

Gazetelere, Ceybandan ve
rilen bir habere göre, orada 
tutulan bir dilencinin üzeri a· 
randıiı vakit, tamam 269 lira 
'l!ulunnnq ! 

Anlaşılıyor ki, yalnız la
tanbul değil, bütün büyü.k §C

hirlerdeki ayni mealekten o
lanlar, aan'atın en kazançlısı· 
nı seçmif bulumnaktadır. Ne 
diyelim, taliimize küselim! 

KADINLARDAN 

iNSAF! 

Kadın çorapları tipi üze
rinde çalqıbyor. ~n, bu me
sele ile yakınılan alikadar 
değildim. Yeni öirendiiime 
ıröre, meğer, kadın çorapları 

iti müthi§ bir teY imiş! Ve iti• 
raf edeyim ki, bir çok bayan
larımızın bu derece insafaızlı· 
iiına hayret etmekten kendimi 
alamadım. 

Vaktiyle en ucuzu 125 ku
nıta olan iıace kadm çorap • 
rı, timdi, 200 kunlf& sıkımf .• 
Ve bu çoraplar da. nihayet üç 
gün giyilir ve sonra, akamıtf .• 
Bir kere aktı iDi, artık ıokajia 
atmalı im it! 

lnu.f yahu! Kadınlanmız 
milli ekonomi mevzularmda 
biraz daha insafa gelmelidir! 

AHMET RAUF 

Oğlak, kuzu derisi 
tiatları yükseliyor 

Oğlak ve kuzu derisi üzerinde 
pi)'asada çok hararetli alıŞ' veriş. 
ler olamalctadır. Uzun zamarwian ... 

beTi düJÜk olan fiatlar yükselmiş
tir. Buna, bilhassa har~ten talep
lerin artması sebep olmUflur. İs
veç, İsviçre, l/Iacu.istan. Almanya 
ve Çekyadanmal isteıı.mekledir. 

Edebt Roman: 9 

Fakir vatandaşların 
istidaları parasız 

olarak yazılacak 
Resmi daire ve mahkemelerdeki 

işlerini takip ıçin istida ve.rmek 
mecburiyetin<le olan yoksul, fakir 
vatandaşlara yardım maksadile 
her kazada bir cMüracaat Bİirosu• 
kllJ'ulması kararlaştırılmıştır. 

Bu bürolar Halkevlerinin müna
sip bir odasında bulunacak ve fa
.kir, yoksul vatandaşların istida -
ları meccanen yazılacağı gibi ken
dilerine ışlerini ne suretle takip 
edecekleri hakkında icabeden iza. 
hat verilecektir. 

M81ettt r MaarU 
mfldlrl:iklerl 

İstanbul Vilayeti İlk Tedrisat 
Müfettişlerinden bazılarının Ana
doluda Maarif Müdürlüklerine ta
yin edilecekleri söylenmektedir. 

ViLAYET 111r BELEDiYE: 

* Bütün Vılayet İtfaiyeleri kı
yafetlerini İstanbul İtfaiyesine 
uyduracaklardır. 

* Tramvay ve Tünel memurla
rının kıyafetleri Ankara Belediyesi 
otobüs memurlarınkine benzetile
cektir. 

*Belediye, Kaymakamlardan bu 
yıl n kadar ağaç dikdiklcrıni sor
mak ve bu i\'e daha fazla ehemmi
yet verilmesinı bildirmiştir. * Şehir hastanelerinde haziran
dan it.ibaren Tıb Fakültesine tah
sis edilen yatakların adedi arttı -
nlacaktır. 

*Belediye, gıda maddeleri üze
rindeki kontrollerin sıklaştırıl • 

masını a11kadarlara bildirmiştir. 

* Temızlik amelesi yazın açık 
kurşuni renk db:sı:? giyecektir. 

* Bütün çocuk bahçeleri 23 ni
sanda Vali tarafından açılacaktır. 

MAARiF, ONIVERSITE: 

* Maarif Müdürü Tevfik Kut 
Ankaradan şehrimize dönmüştür. 

* Orta Okulların yardımcı mu. 
alllın kadrolarını takviye için açı· 
lan imtihanlara diın Fen Fakulte. 
sinde ve Biyoloji Enstitüşünde baş
lanmıştır. 

* Hukuk son sınıf talebesinin 
veda çayı 11 nisanda Tokatli) an 
salonlarında verilecektlr. 

TiCARET oe SANAYi: 

* Dün şehrimizdc;ı 800 bin li
ralık ihracat olmuştur. * Şehrimizdeki çorap fabrika -
törleri İktısat Vekaletile temas için 
Ankaraya bir heyet göndermeğe 

.karar ver~lerdir. 

* Toprak Mahsulleri Ofisi U -
mum iidur muavini Hamid Turay 
Ankaraya dönmüştür. 

MÜTEFERRiK: 

* Münakalat Vekili dün Liman 
Reisliğinde mqgul olmuştur. Ya. 
rın Ankanya dönmesi muhtemel

dir. * Asktt sig;ıralanınn fiatı bir 
kuruş indi.rilec<ktir. 

KO KOLA 
Müellifi: Nizamettin NAZİF 

derı bir;üğü burada. Kole)de ... Kü· ı 
çügü halam ve babamla izmirde 
oluruyurclu. Ders yılı sonunda onu 
da buraya çekeceğ:inı- ı 
Hayatını hikaye ederken yüzünü 

elem sarmış. sesi boğuklaşmıştı. 
Birdenbire ellerini dizlerine vura· 
rak doğruldu. Bir kahkaha sovu. 
rarak bağırdı: 

_ İ te, Öğrendin artılr. Şimdi, 
bırı 1\!en<fe-reg kenarında biri Man
yas a ikı ç"ftlığim v.ar. İzmirin 
Bucasında bir büyilk köşldim, Kar
şı~ :ıkasında bir güzel yalım var. 
Bol param, güzel bir arabam var. 
Yalnız arkadaşım ve sevgilim yok. 

Ve elini Semihin omımına ko
yarak devam etti; 

- Arkada.~ bakmımdan talihli. 
çıktım. Dün gece canım sıkılıyordu. 

Maksimde geçıreyım şu yılbaşını 
dedim. Sarıa rasUadmı. 

Semih, alaylı alaylı gülümsedi: 
- Sevgili bakımından da pek 

Jiiiıvete> hakkın yok. Dün gece 
rastıad:~n nelladar kadın varsa 
sabahtanbeTi başımın etini yiyor
lar. Telefon zır zız ötüp duruyor. 

- Kim telefon etti? 
- Hep9i ... Re-zzan, Raşide ... Ne-

rede ise Cavidan, Perihan, Güzin... 
- Rezzanh Ra'1de ne ise am· 

rna. bn Cavidan. Perihan, Güzin 
dedrlr.lerin de kimler oluyor? 

- Cavidan Rezzanın kuzinle • 
ri:nclen biridir. 

- Şu iyi tahsil görmüş olduğu 
söylenen mi? 

- Hani bılnıiycırdun? Fakat sa
rurmı ki anın bahrladığın Güzin 
olacak. Cavidanla Perihan da mü-

Amerikanın derhal yapttrmağa 
başlıyacağı GS biner tonluk beş 
ııaffılıarp ıemhi, bugüne k.ailar 
inşa edilmiş en büyük beş trans
atlantiğin üçünden daha büyük. 
Çünkü, tonaj rekoru transatlan • 
tiklerde 82 bin kadar. 
Dünyanın en büyük transatlan

tiklerinden aayılan ve dördüncü, 
beşinci dereceyi alan iki yolcu va
PUYU yalnız 51 bin tonluktur. Lüks, 
konfor, servet ve ihtişam ta§lyan 
tramatlantiJüer, Okyanoslardıı, 

taretleri gökyüzüne bakan harp 
gemilerile rekabet halinde. 

Bir zamanlar, 26 b n tonluk saf
lılıarp gemileri büJiik cüziitam· 
lardı. 30 bin tona, 33 bine, 40 bine 
ve nihayet 45 bine çıktL 

Amerika, ölçü ve rakamda dai
ma en ileride gidiyor: Bir hamle
de as bin tonluk deniz devle~i yap
mak kararını verdL 

Amerika, demokrasyanın son 
muazzam kale•idir. Bu kaleyi mü
dafaa etmek lazımdır. Bu kalenin 
aağlam olması gerektir. 

Deniz hAkiıniyeti davası, 1939 
harbinde bir kere daha anlaşıldı 
ki, yeryüzü kavgalarında dalına 
en kuvvetli ve şa~maz koz olarak 
kalacaktın Bu koııu kaybetmek 
dünyayı kaybetmek oluyor. 

Fakat, bu koz, bugüne kadar 
elinde bulunduğu '<llhiplerini, asla 
değiştinniyecektir. 

REŞAT FEYZi 

Almanlar mflhlm 
mi ·tarda t t n 

alıyorlar 
Alınanlar piyasamızdan mühim 

miktarda tütün almağa başlamış -
lardır. Mallar Karadenizde kalmış 
Alman vapurlarile Tuna ta:ikile 
nakledilmektedir. Tütünlerin mu
.kabilinde Alınanyadan tıbbl ecza, 
makine ve aksamı, boya, elektrik 
malzemesi ve n :nir eşya gelmek-
tedir. · 

İstanbul Gümrük Muhafaza Baş
müdürü Hasan Koper bah tetkik. 
!er için Bunaya gitm'•tir. Başmü
dürün Çanz::_ ale taraflarında da 

•bir tetkik seyahati yapması muh
temeldir. 

1 k"nin nu 
Evvelki gün, Musta:a ve ÔSman 

adında iki arkadaş köprü altında 
bir miktar rakı içtikten sonra Qs.. 

man bağır>p rezakt çıkarmı.ş, me
mur !ar Osmanı karakxıla götür -
müşlcr, Mustafa da birlikte git
miş ve orada komiser muavinile 
polislere hakaret etmiştir. 

İki suçlunun dün Asliye Cezada 
muhakemeleri yapılmıştır._ Mus -
tafa, sarhoş olduğunu ve ne yap
tığ-n bilmediğini söylemiştir. 

Mahkeme, Mustafanın komiser 
muavinine ve memurlara 'hakaret 
ettiğıni sabit görm~, iki ay müd
detle hapsine, 50 lira ağır para ce
EaSı ödemesine ve tevkifine, hal
kın istirahatını bozacak §ekilde 

sarhoşluktan da bir lira para ce
zası ile mahkumiyetine, Osmanın 
da sarhoşluktan bir lira hafif pa
ra cezasına mahkôm edilmesine 
ık:arar vermiştir. 

nevver kızlardır amma, Güzin baş
kadır. 

- Hatırladım §imdi. Doğru. Rez. 
zan tanıstırmıştı. Cavidan da fena 
değildi. 

- Eh ... Perihan da onun kardeşi 
işte. Güzin J alenin masasında o
turuyOTdu. Jaleyi hatırladın el -
bet ... Şu, hani iskandalı seni pek 
enteresan eden kadın. Güzin onun 
da kuzinidir. Yani Jale, o beyaz 
tın·aletli kız yüzünden R~zzanla 

akraba olur. Koyu kara saçlı Gü
zin.. Nelis kızdır doğı usu. Fakat 
kuzum, sen §İmdi bun • .ırı bırak d • 
bana hangi gazeteye yazı yazdığını 
söyle. Raşide de, Rezzan da bwıu. 
sordular. 

- Henüz bir yere yazdığım yoıt. 
Bir gazete çıkarmak niyetinde -
yim. Müsaade için istida "erdim. 

İşsiz yaşıyamam. Bilmem bi':r mi
sin? Ben yüksek tahsili yaparken 
gazet~lerde muhbirlik ederdim. 
Mo.,,affak olaca ımı sanıyorum. 

- İyi bir gazeteye ihtiyaç var. 
- Gelirken İtalyada, kapatıl~ 

gazetelerden birin.in, henüz yeni 

Günün meselesi: 
v a 

Koç,koyunj 
a 1 Sergileri .~Alm~~~ .. ~-~, 

ı anya uzan ..,... 
· 1 k Merinosçuluğu teşvik be bazırı aıyot 
1 ac a için mükafatlı sergi- Yazan: Ahmet Şükrü ESl'f'lfJ s 1 a 

Ucuz ve sağlam ayakkabı nümu· 
neleri Vekalete gönderilecek 

Fiat Mürakabe Krunisyonu dıin 
Mıntaka Ticaret Müdürlüğünde 
bir toplantı Y»<>arak lüks mağaza
lar işini tetkik et~ ve karara bağ 
laıruştır. 

Komisyon dışardan gelen yün
lü, pamuklu mensucat ile keten 
mamulatı s;.tan mağazalaraan 

!:ıazılr.rına lUks müsaııdeı,i verme
yi mahzurlu görmüş ve bu malla
n satan mağazaları sınıflara ayır
mağa karar vermiştir. Bu karara 
göre, birinci sınıflra yüzde 50, i

kinci sınıflara yüzde 35 ve üçüncü 
sınıf mağazalara da yüzde 25 kar 

nisbeti b!.I"akılacaktır. Bu karar 
yerli mamulata ş.3.mil olmıyacak
tır. 

Bu mallan satacak olan mağa
zalardan senelik hesapları istene-

cek ve tetkik edirerek sını:flar ka.
rar laştırılacaktır. 

Ucuz ve sağlam 
ayakkabı 

Ucuz ve sağlam ayakkabı. ~ • 
mını ıçın hazırlanmakta olan 
standard ayakkabı tiplerinin nü· 
muneleri tammen komisyona ve
rilmiştir. Komisyon bu nümune
leri Ticaret Odasına vermiştir. 

Oda çorap, fanila ve diğer giyim 
eşyası meyanında ayakkabılar i
çin de bir rapor tanzim ederek 
nümunelerle birlikte Ticaret Ve
kaletine gönderecektir. Vekalet 
bunların maliyet ve satışlarile ev
safını tetkik ettikten sonra mu
vaf:ık gördüğü takdiroe deriıal bu 
nevi ayakkabılarının imaline ge
çilecektir. 

( ~ . 
--cADLIYE ve POLiS ~J-
Uykusuna düşkün hat bekçisi 

Çekmece hazasına seDep olan 
si in afnl l}e U e b~r v 'ası 

Bundan birkaç gün evvel Küçük
çekmece yolu üzerindeki tren ge
çidinde feci bir kaza olm~. geçid 
bekçisinin uyuyup kalması yüzün
den açık kalan geçit yerinden, ge
ce karanlığında geçmek istiyen 
kamyon, tren tarafından parça • 
lanmış, 11 kişi ölmüş ve 16 kişi de 
yaralanmıştı. 

Bu ka>-a tahkikatında geçit bek
çisi 54 yaşında.ki Halitle, kamyon 
şoför!i Hüaeyin de tevkif edilmiş
lerdi. 

Yen; bir hadiseye göre, kazaya 
sebep olduğu iddia edilen geçit 
bek~ · inin başından daha evvel de 
Ayni şekilde' bir vak'a gcçnliştir. 

Dün Seki2inci Asliye Ceza Mah
kemesinde cyaralanmıya sebebiyet 
vermek. ten suçlu olan gene bu 
geçit bekçisinin bir .davasına ba
kılmıştır. 

İddiaya, ve tren makinisti İs
mail ile yaralanan arabacı Şabanın 
ifade !erine ve yapılan ehli vukufun 
keşif raporuna göre o zaman da 
tren geçme saatinde geçit bekçisi 
y-0lu kapatmamış ve baryeti in • 
dirmemiştir. Arabacı Şaban ise yo
lu açık görünce geçmiye kalkınış 
ve gelen tren ·arparak,, yaralan
masına sebep olmuştur. Ancak tren 
makinisti İsmail çok tedbirli ve 
dikkatli har<!ket etmşi olduğundan 
Şabanın hayatı bir mucize kabilin
den kurtulmuştur. 

Dünkü durıı:ımada suçlu avukatı, 
yapılan raporları ve dinlenilen şa
hitleri hükme lı:Mi göreıni • 
yeceğini iddia ve vak'a yerinde 
yeniden bir keşif yapılmasını ta • 
lep etmiştir. İddia makamını işgal 
eden Müddeiumumi muavini Or -
han ise, son hadiseyi ileri sürerek 
bu talebin reddini talep etmiştir. 

Bunun üzerine suçlu avukatı şöy
le bir talepde bulunmuştur: 
•- öyle ise 9 uncu işletmeden 

olan makinesini de satın aldım. 
Kurdurmak için bir yer arıyorum. 
Otelden bunun için çıkıyordum. 
Beraber dolaşırız olmaz mı? Mem. 
leket adını nasıl buluy-0rsun? 

- Gilzel amma ... Saat kaç? 
- Dördü geçiyor. 

• - Bu ışi bugün bıraksak ... 
- Neden? 
- Ben giyinineiye kadar saat 

beşe yaklaşacak. Hava kararmış 
olacak. Fazla gecikemem. Mühim 
bir vazifem var. Seni çalyaka edip 
çaya götürmeğe mecburum. 

- Davetli değiliiın. 
Semih, hala elinde tutmakta ol

duğu sigara kutusunu masa üstüne 
bırakarak doğruldu: 

- Davetli ben olacağını. Sen .•• 
Ev sahibi gibi birşey .. Bu çay 
9erefine veriliyor. Yani, senin an
Jıyacağın, Bayan Rezzandan yanık 
kokuları gelmeğe başladı ... 

-ill-
Rezzan, Sultanahmette oturu -

yordu. Eminönündenberi, .sağdan 
birinci sokağa aap!•, csoldan ikin
ci sokağa gir!• diye şoföre emirler 

sorulsun: Bu adamın yardımcısı 
var mıdır? 24 sa ltte ne zaman isti
rahat eder ve ne zaman çaJ.ıııır? 
Çünkü bu, insanların 48 saat uyu
mıyacağı zannediliyor!. .• 

Mahkeme bu talebi kabul etmiş, 
9 uncu İşleWıeden keyfiyetin so
rulması iç!.n duruşmayı başka bir 
güne bırakmıştır. 

Jelatin muhtekirinin ce 
.:alandırı!ması istendi 

Fazla fiatla jelatin satmak su
çundan adliyeye verilip asliye i
kinci ceıa mahkemesinde muılıa
kemesine başlanan ve tevkif edi

len Raşit Sevilin muhakemesine 
dün devam edilmiş, müdrleiumumi 
iddiasını yapmıış, Milli Korunma 
Kanununun bu baptaki hükiim - 1 
leri mucibince iki seneden itiba
ren sürgün, beş yüz liradan iti -
·haren para cezasına mahkılm e
dilmesini, yüksek fiatla jelatini 

ayn ayrı üç defa sattığının sabit 
olmasından dolayı da tekerrürün 
nazarı itibare alınarak bu cezanın 
ziyadeleştirilmesini, fatura ver • 
memekten de ayrıca cezalanduııl-
masını istemiştir. 

Muhakeme, müdafaa ve karar 
için 1.;ıaşka güne bırakılm~lır. 

Kıvırcık beş kuruş 
ucuzlatlldı 

Mürakabe komisyonu, dün et fi. 
atlarını tetkik etmiş ve kıvırcık müs

esna olmak üzere narhın ayni §e

k.ilde devam emesini muvafık gör
müştür. Kıvırcık etlerde 5 d<uruş 
tenzilat yapılmasına ve kilosunun 
.azami 75 kur~tan satılmasına ka. 
rar vermiştir. 

veren Naci, Ayasofyava vardı.Jdarı 
za:man Semihi dürttü: 

- Şimdi nereye gideceğiz? 
- Camiin arka apısı önünden 

geçeceğiz, Topkapı sarayının dış 
kapısı ile üçüncü Ahmet çeşmesi 
arasından sağa kıvnlaca~, bir 
müddet, sur boyunca yokuş aşa • 
ğı ineceğiz. Sonra tekrar sağa sa. 
pacağız. 

- Ala ... Fakat bu kadar tafsilatı 
ben aklımda tutamam. Al şunu, şo
före kumanda et! 

Ve gri eldivenli elinde tuttuğu 
hava telefonunun kauçmt 'boru. -
sunu arkadasına uzattı. Semihin 
bunu almasile arkadaşına iade et. 
mesi bir oldu: 

- Sen şoförünle fransızca konu
şuyorsun. Ben ona nasıl dert an
latırım? 

· - Öğrenemedin mi bilAT 
- Kadınlardan vakit mi buldum 

' · .. Liseyi bile bitiremedim. 
Naci ,onun verdiği emirleri §o.o 

före tercüme etmei!e b~ladı. Ti
pinin şiddeti gittikçe artıyordu. O
tomobil, A:yasofya sebilinin yanın· 

ler açılıyor Almanlar yıldırım harbiniıl ı;:: 
cididirler. Bu sür"at barblııe. ~ n evv 

Merinos ~tiştiricileri teşvik et. 
mek ve memlekette Merinos koyu· 
nunu çoğaltmak iç.in Ziraat Vekii
leti mükafatlı Merinos koç ve ko
yun .sergileri açmağa 'karar ver • 
miştir. Ba sergilerde teşhir edile· 
cek olan hızyvanlardan derece lı:a. 
zananların sahiplerine yine mü -
kiıfatlar verilecektir. 

İlk sergi birkaç günevvel Bıır -
sada açıl.mıştır. Bundan sonra diğer 
vilayetlerde de bu işe ehemmi -
yetle devam edilecektir. İkinci ser
gi de Balıkesir vilayetinde küşat 
olunacaktır. 

Denlzyoııarı koo
peratifinin umumi 

toplantısı 
Geçen defa ekseriyet olmadı -

ğından geri bırakılan Denizyollan 
Kooperatifi umumi heyet toplan -
tısı yarın öğleden sonra Tophane
deki eski yolcu salonu binasında 
yapılacaktır. Kooperatif hesapla • 
rını karsız olarak kapamıştır. Top
lant.ıda müna'"•şa.lar ola.cağı tah
min edilmektedir. --Balk ba k sı yeni 
şube ve sandıklar 

açıyor 

Halk Bankası Umum Müdürd 
Ata Evcim şehrimizden Bursaya 
gitmiş 'r. Umum Müdür Bursada 
ve di er Vilayetlerimizde açılacak 
olan Halk Sandıklan Şubeleri hak
kında tetkikler yapacaktır. 
Bursada bu ay içinde bir şube açı
lacak ve küçük esnafa Kredi veril
mesine başlanacaktır. 

Çorap ve fanllacdar 
kooperatif r 

Çorap ve fanila imal eden san. 
·atkarlar arasında bir kooperatif 
kurulması ve bu suretle iplik ve 
diğer ihtiyacın kolaylıkla temini 
d-sünülmekteciır. İ-ktısat Müdür
lüğü bu yolda tetkikler yapmak • 

tadır. Yakında bir toplantı yapıla
C<lktır. 

ilkbahar vapur 
tarifeleri 

Boğaziçi, Adalar ve Kadıköy, 
Haydarpaşa ilkbahar vapur tari-
feleri nisan ortasında tatbika ba§
lanacaktır. 

Denizyoll:ın ve Şirketihayriye 

İdareleri tarife hazırlıklarına baş
lamı !ardır. Şirketihayriye İdaresi 
yaz ve ilkbahar tarilelerini bir ya
pacak ve yalnız bir kısım seferlerin 

üzerine başlıyacakları tarihi ko
yacnktlr. 

Çocuk strg e B11-
rum11nu 20 inci J1b 

Çocuk Esirgeme Kurun11.t bu yıl 
yirminci yılını idrak etmektedir. 

Bu sebeple 23 Nisan Çocuk Bay
ramında Kurum Meı-kez ve şube
lerinde hususi merasbn yapılacak 
ve kurumun faydalı çalışmaları <:it. 

taya konacaktır. 

dan sola kıvrılırken yanan .Adliye 
arsası na bakarak; 

- Kendimi blr stepte aan.ıyo -
rum - diye mırıldandı. göz, o eski, 
o hantal binanın eksikliğini farke
diyor. 

- Adam sen de ... Onun ıuate • 
inini tahta ıkuruları duysun. O ne 
berbat şeydi! O gıcırtılı merdiven· 
lerinde, yıkanmakla annmaz bir 
kir vardı. Pilı pis kokardı. 

Naci, acı acı güldü: 
- Hınh!.. Memleket hasreti çek

mediğin ne belli! En muhteşem 
opera saraylarında, herkes b3'1tan 
'başa kulak kesilip müzikten bir 
not kaçır. naınak endişesinde iken, 
herkes dürb:inünü sahneye dikip 
tapınılan bir Primadonna'yı iyi 
dinliyebilmek için soluk bile al. 
mamağa gayret ederken, yahut 
devlet reislerine mahsus s~ray -
larda verilen büyük suvarelerde 

herl<eı birbirinden güzel, birbirin
den albenili dilberlerle dans ede-:--

en, ğır l 1 maillı: lej(inlıi 

müsaade edemiyeceği derecelerd 
(A.ri<Mı v~) 

dırım adı yeni olarak ver!l?' ııl alar 
-de Almanların, 191' harbi .'çili.... •il) ad 
tiin hazırlıkları da böyle bır P ~ ıen b · 
dayanmakta idi. 1914 seıııl ,W ıla 
tatbik edilemiyen Sclılicffer jj, devir 
ru, bir yıldırım muharebesi P uc is 
nından ibaretti. .,. .hın t 

Almanyanm lın slir'at plill'•,ıırı il ol 
çok zaruretlerden doj;makl:, ynln 
Almanya denizlere hakim d - ham 
dir. Binaenaleyh sür"atle n<1 ""P t 
elde etmek mecburiyetindedir· ıtl' ::~:d 
si takdirde iktısadi ablukanın 

lyük yi.lti altında yıkılır. . ._. 
b r prak 

Bu sebepledir ki 1914 bat, 1 
1 , etm 

yıldırım harbi olarak düşun" >J an h. 
müş; fakat plan gelip Marn ntg'J in en 
üzerinde karaya çarpmıştır. 11' •ek · 
harbi de bir yıldırım harbi ola f 
düşünülmü , fakat bu plan d•. IJ 
Iiba selmiş Manş denizi üzer•' 
.karaya çarpmıştır. 

Bundan böyle Britanya .•O:, 
nrun işgali mümkün değiJdır. 
lı:at bir in için miiınküa ola<~ 
kabul edilse lıile, mücadele >. 
nihayetlenmiş olmaz. Çünkü :ı,,. 
giliz dominyonlarile Birleşik ..ıı 
rika Alman tahakkümü e k~• 
mücadelede devam edeeeklc~it~ 

Alm•nya lıllllu bildiği içiıl4i1 ~ 
Birle ik Amerikanın aldığı ı#. 
vaziyet karşısında plin.ıru de~ 

tel' a g·· 
tirmiş gibi görünmektedir. fi 
plan, Almanyanın, hgiltete ~ yna 
Birleşik Amerika ka•şısuı..J.a ııJ IJ etm 
bir mücadeleye girişmesini tcııltll Va 
edecek şekilde tasavvur edi1Jll1I., e o 

• l'" Te Almanya ıuıwı tatbikı u k 
meşguldür. er · 

. . Al ....,eılr ed i 
Bunun ıçın manya, e• ·.v 

Avrupa kıt'asını nüfuz ve b el 
iirl" 

miyeti altına getirmelidir. 
10 ıııı tna 

Fakat yalnız Avrupa heı:_en • oeı 
yası, Almanya için böyle b•r. ~U· ıler 
kavcmet harbinde kiıfi değ-ıl , ara 
Bu sebepledir ki Avrupa begt ıl an 
monya>ını temin ettikten soP ı' ık! 
Alman planının il<lci adıun. !\' . niş 

ıe pa dışına yayılmak safhası ı; ·~ .ıın 

ccldir. Almanya bütün ku•·«11 r de 
plinııı bu şafhasıaı tahaklııık •, <u 
tirmck için sal.!amakta ve şi•;~ a 
kuvvet israllııdan çekinmek!< 

Almanyanın şarka Sa\')·ct oı~'~r 
leketlerin do· ru yaf ılmak 1'1~ diğinden bahsedilm kledir. lJt ııı' 
de eninde sonunda AlmaııY8 ,,
hedefi bu olacaktır. Fakat .ıl1•1 1 la 
yanın, Akaeni&deıı. İagiltere>i :it ~~I 
mazdan evvel, Sovy tl rle ~it f" 
muharebeyi gö&e alması yakll' ı- <a 
ihtimal olarak kabul ıleın<'· ~ 
giltere Akd nizde kaldıkça, 5a ıı' oi 

yetlcre karşı yapılacak bir ıaarr , •s 
derhal bir İngiliz - Sovyct c<Pcl s 
hesinin kurulması gibi bir n<

11 

erecektir. Esasen her ıne5•l'-~ Y 
s~e 

ayrı ayn halletmek nazi n .
1 

el d 
planının bir hususiyetini te Jıı ~ 
mektedir. Bu sebepledir ki iı•f 11 
tereyi Akdenizden atmanııı , 
mücadeleyi nihayetlendircııılYe . c 
ceğini bilen Almanya, sırf S0

' , 

yetleri tecrit etmek, bu ın~~:: • 
ketleri Avrupa kıt'tiuıda '_51. ;~ 
cıaa uğrıyau ıulek tler gıb~ il' 
tısadi istismarına açmak "'ııııl' 
sureti az1m bir mukavemet .•• • 
lıine giri mek lçia lıu teıeb...,.. 
ele alacaktır. ~' 

Es'aıten A vru11a kıt' ası uıctl11 
• 

ki nüfuz ve hakimiyetini k;::.,-
ken .. Almanya, muhtelif p 
nıetlerden Akdenlae ve şimali j,, 
rikaya akın etmi~ bulunuY0 '·tii ' 
panyaya ve Fraıısaya ait ıll ~if 
temlekelere şu ve bu aebePJe ıir" 
takım Almanların peyder.P"!,.~ • 
mekte oldultlan lıaber veril 

tedir. • tJ• 
Demek ki Almaalar, şİJJla pıilf 

rikadaki İspan ol ve Fransı~tl ili' 
temlekclerinde bir demi~.1'0 111~ • 
f8Sına kadar işi ilerletnll~ ı;...ır 
nuyorlar. Diler taraftan :~y-" 
!arın, orta Akdenizden ~,,} 
yarımadası köprüsünden g _.ıı 
Trablusgarpta faallyete b ,es1' 
dıklarını İtalyan ve A}nıaJI. O-: 
tebl_iğleri bile bil~irnıekt&Öİ:;.ı~ 
ıi ltılyanın Afrıka ~ı:- .-ıı 
mağ!Ubiyeti Almanya 1<111 )\! • 
yeti zorla tırmışhr. f"alt•tdaJI ~ 
manya, bugüa, her zaın•~k bır" 

ade İtalya tanfından aÇ .,.et"' 
kılan ı: diği tamir etnıelı: j}ao•' 
riyetindedir. Çünkil j\nıet ı;te-
resmen değilse de herh•1~111'~p· 
harbe i tirakinden sönJ11

1 
,\ j!li•' 

)'a için uzun bir mücııt e ... .w~ 
alarak, ona göre haıırlı 1

18a1111ştıl
maktan başka çare ka 
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\vı-upa h rbinın bu sefer de zi· 
ıleri korcalıy:m meseleleri bun• 
n C\'vclki harplerin bazı büylik 
\ nlarını nndırdıgma şüphe yok. 
<n) ada büyük me clcleri hal . • 
fen bil.yiıl. harpler yeniden bJJ' 

da meseleler çıkarını~tır. Ye-
b'. l harp· dc\İrlcr nçmış olan °Y. c . 

d ise hemen dainın ) cnı bır .i· 
ll1 tesiri ne kadar ınücs ir b'! 
1 olduğu görülınuştür. Vııktı-

1 'k" tnrafın ce nret ve ) n nız. ı ı . .. 
hnnınıülünüu dercccsmc .g?re 

,:-p talihinin bunlnrdan .~.ırın 
•ticede c-üler) üz gö terdıgı 2a

lar varmış. Fakat ne de ol a 
İ) ük kumandnnlnr için ha,:ıı~ı;ın, 

1' prnktan, udnn, dereden ıstıfa· 
• etmeği bilmek ve hı:ırpte meşru 
an hileyi bularak kendi ordusu 
in en mii ait 'nziycti kınin et
ek ihmal edilir gibi değildir. 
nngi silahla döğüşür c dögüş -
ın dün) anın meşhur uınand D· 

rı de, ir dc,·ir cc arct ve karar· 
rı itibarile gösterdikleri f cvkıı· 

,. deligin l nında harp an'atının 
ccliklerini bular k karşı ında -

ini şaşırtmayı, sonra onun şnş: 
uılık haleti ruhiyesindcn azamı 
tifndeyi unutmamışlar. 
Znmanm tekamülünü ve devrin 
eği ikliciııi takip etmemek yü • 
unden en cesur kumnndanlnrln 
kcrin mağlup olduğıınu göste -

lr yiiılercc mi nl •ardır. Bu tc -
1miilü ve deği ikliği de siliılılnr
a görmemek \:C yeni bir silahın 
l rındığı roJiin ehemmiyetini fnr-
tıncmek kabil değil. 
Vnktile Venedikte top yapılır 

o zam nın yeni bir sil"lıı olan 
u korkunç harp vnsıtnsı para ile 
er istiycn devlete ntıhrmı . Ve
edik Cumhuriyeti herşeyden ev· 
el tacirdi. Onun için etrafa tiirlü 
Ürlü sim arlar da yollıyarnk ma
ma mii teri arnmnyı hiç ihmal et
?ezdi. D ndiğinc göre Venedik • 
•lcr lm maksatln bir Mağrıph bu· 

' •rak ?\hsırdaki Kölemcnlcrin Sul
anın göndermişler ve yeni Y•P-
1~lnr1 topları ona atmak iste • 
nı lerdir. o manlı imparatorlu -
runun kuvvetinden daima endişe 
den Vencdik için hem fısın 

<uvHtledinnck hem de para ka· 
J • 

.annıak aı karlı olmıyan bir sıya· 
etti. 

Bununla benbcr Jağrıplı sim· 
arın ınüracaati :Mı ır Sultanı ta
·afından hiç iltifat görnıenıi tir. 

- • ·asıl olur?. Muharebe mey• 
fanı dcınek ce ur insanları kar
;ılaştırnrak bay tları paha ına boy 
nçü tiikleri yer demektir. Orada 
<öl:-ii giiğ c ka,·gn edilir, yahut 
<arşıdan kar ı) ok ntılır, daha 
•lcyana gelince her iki taraf bir

llİrini boğazlar. t tc hunlar harbin 
• fl'diği ccıınt ile olncnk islerdir. 
.. Ü\'orilerimiz. ne vakit O manlı 
yeni~erisi ile uğra abllir!. 

bwrıph geri dönmü ' v~..ne -
diklil r lı ıra top satnmamışlnr. 
Ç<>k geçmeden Ynvuz ultnn Se· 
limin orduları Mı ırn hiicum e • 
dince Kölcıııcnlerin ö terdiği 
cc nrctin, mukav metin hiçbir ci
hetin diy cck kalmamıştır. Fa -
kat Sultan · 'elim a:yni ı.amanda 
nıükemıncl tophır kullandırıyor, 

üliimdcn korkmı)an Kölemen at· 
lılnrı fe\•kaliıde cc nrt't uiimunc • 
lcri göstermekle beraber toplana 
i abcil ölü~orlnrdı. 

l\:ölcıncnler için yeni bir silnb, 
in nn kıymetini ınulı rcb me)dn· 
amda azaltacak diye düşündük - . 
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Zamanın tekamülü, yeni 
tesirlerini mutlaka silah· 
farda da göstermİ§tİr. O
nun için her devirde ıilah 
yeniliği ve üstünlüğü el-
zem .• 

)eri bir va ıta böyleli le kullanıl· 
mnnıış oluyor. 

Cesnret tclu1rkisıııin böyle yeni· 
Jikleri kabul CİJllC'ğe mani olduğu 
yalnıı Mı ır Sultanında güriılınü 

değild'r. Şckspir İngiliz tarihin • 
den aldıgı mevzu ile y z.dığı bir 
ftıciad o znmnıı İ$'İD yeni olan to
pun kullnnılmnsı ile y lnız c 
r derine ve kılıçlarına ,. tlnrı

na gÜ\'Cncn nıubariplercc kolay 
kolay abul edilir ibi olmadığını 
da nlatır. Çünku ) lnız v .aitin 
temin cttiı;i bir ı;alcb cesur harp 
ndamlnrı için makbul sayılmıyor
du. 

En yeni nıi li bu harp gö ter
di: Lehliler memleketlerine t ar
ruz edenlere knr ı ınuka\emct ve 
kalırnnınnlı[,rııı nznmi dere mı 

gö tcrdilcr. Fnl:at obür hırafm 
\•csniti ü tündü. Lehi ilerin ) urc • 
ğiııdrn acı ı hiçbir zaman çıkınıya. 
eni· olan bu derde ancnk bir gün 
milletlerin hakkını koru~ cak hır 
ulh sn)e inde Auupnnın yeni -

den vücud getirılmesi ile çare 
bulunacak. 

Bazı ı1k okulların kapıları önün. 
de bir takını nıyetcılcrln oturup 
talebelere niyet ç ktırd ,!eri, diğer 
bazı sey,> ar satıcı arın a::ı ustu açık 
yiyooek , e yemış sattıkları gorul-
müştür. 

Maarif Müdurluğu dun mektep-
lere gönderdiği bir em 'rde bunun 
menolunmasını ve talebelerin bir 
nevi kumar olan nıyet çekmeden 
vikayelerini bildirmiştir. 

lı V • lıçi A.rıyanlar, 
ıikayetler, temenni

la ve müıkülla 

lı Arıy Bir Genç Kız 
Lise mezunu bir ı ç kız.ım. Ailevi 

vnı.iyeUm beni h yntımı c:ılış:ınık kn
zanmıya mecbur ettıfindcn resmJ ve 
hususi müesseselerde ııramaktnyun. 
· sahiplerinin Son Tclirııf Halk sütu
nu vasıtaslylc :Mahmure.re mUraca
atl:ın. 

Kanaatkar, li e mezunu bir 
genç İ§ arı yor 

Eaki ve yeni Turkı;eyc bıhnkkın vfi
kıt yazısı dilzeiln, Uad ı kuv vcW, na
rnu'sıu ,.e klms iz lise ınczıınu bir enç 
kanatktır bir ücretle bir iş aramakta· 
dır. L!ıtfcn tnllplerln Halk Sutununda 
d{anantkAr> rumuz ına müracaaUan 
nen olunur. 

Gelen Mektuplar 
Bay v. E. n: G tat dan - Bnyan 

Miı killpcsent: Hal ç Fenerinden mek
tuplannız vardır. J3 Y K üp, 24 Yıldız, 
Mllhz n K dın, Pek k, Baynn l.... T, 
Hayriye, Sempatik, Mübeccel, Utangaç, 
Şirin, 111 Burstılı, Ş. T, R n. 2?, S H. 
H, Ay nıı.mlannııa gelmiş olan '" m~
kcrrcrcn 11ldımuınızı ll n cttlClnıiz 
mcktuplarmızı 15 - 19 arnsınd aldır
:manız mercudur 
Açık komışmıı: B. HUscyln Anlnr: 

İ%div ç tckli!i mcktuplannı 1 Morttan 
ilibareo ncşretmedl,iln1lzden evvelki 
gün aldıjpmıı teki !iniz mna!P-scf yozıl
mıyacaktır. 

B3Y D. Yıldınm: SlMyct ve tecssn
runfizu doğrudan do nı,) alAkadar 
makamlara bildırmeniz daha münııslp 
olacaktır. 

B y fchmc Rauf: MQşkUlOnfiz n· 
vukntımızn orulmuştur. Pcr$runbe gil. 
nü cev p verccekUr. 

Seve e en / 
• 

Yczan . ElEM f2ZET BENİCE 
7 INI' SALİHLE ' . 

knfnmın içindeki \: c mu· 1 
tamın üzerindeki karnın- , 

lı la uğru rken Snlih Be· 
~ r ııdımlz de k ndi nıcnfoatlc -
rıı ·n hukiı i~ ti da ı pc inde. 
Bo 1 mUn u l iz ad m nümu
nelik dl e nr n gUç bulunur. 
Diın ok anı ikindi 'ııkti C\ e geldi 
b ni dal ın \C bir ı. <ln iız1,.-Un gö~ 
tbncc hem n ura ta o ·ıldı: 

- Ne iızüııtıinUz \'ar yine?. 
Di~ c de ııl h, dokunaklı ve 

tarizli bir oru apb. 
- Hiçbir iizlintiiın yok!. 
Dcdım. Canı galiba avgn i ti

} ordu ki, bütiin mukabclelerime 
o ebcp oldu. 

- Üzuntunıız ohıın a bu kadar 
loreı n ,, harap göziikmczsin .• 

Dedi. 
_ Yor unlu ılnı )eni değil •. 
Dedim, il 01\ c ctli111: 
_ Har pl ıın d oldum ola ıyn! 

Sert bir tonla: 
_ Hcrhnl c bar plıgın d , )Of• 

gunlununa da cbcp b n de ilim. 

Dedi, 
_ Niha) t sen öyle bir hnlc gel· 

din ki, e\ in içinde göl 'C gibi do
la ı)or un. Jlerscy ihmal ediliyor, 
mutfak hizmetçinin elinde. Tatsız, 
U\'ksiz bir h yatımız \'nr. 

o. böyle ö~ le) ince ben de ga
liba çalmak "çin bah ıı arıyor • 
mu um: 

- S beni raliba lıi etçi İ· 
yetine almı m!. 

Diy ceup \Crdiııı. 
- Est firullah .. 

'l 
Tep bCJ§ında tanzim edil

mekte olan bahçenin, yaz 
mevsimin kadar ikmal edile-
rek halkın istiladesine açıla· 
cağı yaz.ılıyor. Buradaki /a. 
aliyct, nazar değmesin, ha
ki aten sür'atle yürüyor. 

Yazdan evvel i in bitiril
mesi her cihetçc tercih edilir. 
Yazın, lstanbulluların en ç 
•ıkıntı çektikleri dert toz lOP

rahtır. ln§aat yapdan yerler· 
de, toz toprak bittabi daha 
laz.ladır. 

T epebaıı Bahçesinin tanzi· 
mine dair olan bu haberden 
aonra, bir kaç defa bahsetti. 
ğimiz, §U U aküd ar l akel 
meydanının tamiminden dem 
vurmak i tiyoruz. 

Burada istimlak edilecek 
bir iki dükkan almı§h. Hala, 
yerinde duruyor. Haftalar, 
aylar vardır ki, ortada bir la
aliyet yoktur. lstanbulun hiç 
bir ıemtindc, imar İ§İ, bu de
rece ağır yürümemi tir?. 

Bu, neden ileri Neliyor?. A
caba, U küdar olduğu için ., 
mı .• 

Herhalde, ıehrin ıemtleri 
arasında bir tercih noktan 
b lunabileccğine ihtimal ver
miyoruz. 

BURHAN CEVAT 

r 
z rl nı or 

Üniversite Hukuk Fakültesi !kü

tüphane Müdürü ve Devletler Hu. 

kuku doçenti Hıfzı ile Vilayet Hu· 

kuk işleri müdürü Tevfik müşte

reken bugüne kadar çıkmış olan 

tekmil kanunlarımızı ve tadilA. -

tını ihtiva eden 20 ciltlik bir cka -

nunlar fihristi> h ı.ırlnma a lbq -
lamışlardır. 

Bu eser memlekelimfzdc ilk defa 
yapılmakta ve büyük bir ihtiyacı 
karşılamaktadır. 

1 
Yine ilkbahara dair 

İlkbaharda tıpkı ncbnt usaresi
nin cnsaçta ccvcl:\nı gibi, lnsnn 
kıını da damarlarda daha faalıyct
le ccvel n cd r . Bu cbcptcn Dk
bnh.::ırda b zılanmızda burun ka
nnması, göğüs nezl 1, vücutta çı
ban çıkmnsı ılbi haller olur. Göz, 
mide ıltihabı, mide fesadı v bu
na benzer hastalıklıınn bir çoğu 
da İikbahnrda gUrünOr. 

Onun lçl::ı Baharda giyime dilc
knt lfızımdır. S U havnbr ~k hıı
indır. Bnbarda ta7.e yumurt ~ iyi 
üt fÇC.I'('k vucudü kuvV<ltlendır

mek, tam yaza ı;:ircrl en viicudUn 
üşümesine mcydnn vermemek e
csaslı sıhhat kaidelcrlndcn s:ıyılır. 

Diln de l)yledığım ı: ı b , l-lızır
İlyı:ıs ceııp tc yazj tytdc.n iyiye 
kavuşma ıktan n a, g yım m z. 
de çok htfy Uı b lunı t icap et
mektedir. 

\..ı.:u;:aı ____ .,,...,._,,, 

Bile dcmed n mukı.ıb le etti: 
- Bir kadın e\ inin hem hiz -

ınefçi i, hem de hamnııdır!. 
- Crının i terse .• 
Der gibi omuzlıırımı ilktim: 
- Ben ne hi7.metçiyiııı, ne de 

hmmmın. İ tc, böyle biri i •im!. 
Dedim, özlcrime ekledim: 
- Eğer sndcce b'r Jıi:ımctci rı

yors:ın, o mczi) etleri b ndcn bir 
baskaunda nrn. 

Ben, ho) le o~ le\ ine<> Salih: 
- Tuhaf konu ıı 
Dedi 

nu.,.nıa:ı. 

- Koe dn k rı ile bö)lc o. 
nu mnz!. 

- Senin konu m tonunda ter
biyesizlik \ar 

- Senden terbiye dt'r i nlncak 
de ilim. 

- İlıth·ııcın vnr!. 

- Bö~lc bir ihti ncı ben hi t-
iyorum .. 
- Hnb r Hri) oruın. 
- Terbi) eni kl'ndııninkindcn 

üstün buJnıu)on nı. 

ma 

' 
mu 

• • 

a 
!,, 

"Yaş ye miş, iş bitmiş, derler ya •. 
benimde i i basamağı kaldı ... ,, 

----ımıı·I·-- Yaz n: 

İhtiyar, oldukça ihtiyardı ... So -
luya soluya geldi.. 

- Evladım .. Söyle biraz çekil de 
ben de ilışivercyım. Aman, bu mer
divenler ibitirdı beni .•. Zaten, ar
tık, ihtiyarladık da .. cyaşı yetmiş, 
işi bitmiş> derler. Bizim de yetmiş 
iki basamak kaldı ... dedi. 

Ben biraz çekılip ynnımdıı otu-
ranları sıkı~tırdım. Kadınca~ız, 
şövle yarım oturuşta kanepeye iliş
ti. Fazla sıkıştınn1(! olacalYım iki, 

anepede oturanlardan biri kalk· 
tı .. Biraz ferahladık. Kadıncağız: 

- Of.. Of diye birkaç oflayıp 
soluduktan sonra: 

- cİhtiyarlık maskaralık• der -
ler .. Sahiden ihtiyarlık mnskara -
lıkmış evladım .. dedi. Zaten ben • 
de de tıkncfcslık var. İste böyle bir 
kaç m rdiven çıkdım mı, yarım s:ıat 
sol urum. 

- Valdecil{im .. Katran içseniz, 
dedim .. İçenler çok istüade ettik.. 
lerini söylüyorlar. Göğüs için bi.. 
re birmiş. 

Ters ters yüzüme baktı: 
- Katran, yani zift! ccldi. 
- Hayır! dedim. Züt içilir mi? 
- İçilmek ne demek? Pe 1 ye-

nir bile ... 
- Canım valdcciğim .• Öylesi de

ğil .. İçilecek katr n vardır. Es -
kiden Avrupadan gelirdi.. Yerlisi 
de var. Eczaneden sorsanız bilir -
ler. Göğsü yumu.şatır. 

- Amnn evliıdım .. Öyleyse lbana 
bir kağıda yaz da veriver .. Sevap. 
tır ..• 

Bir kağıda, hem A vrupasının, 
hem yerlisinin ismini y zdım. K • 

dıncağıza verdim. Du lar, senalar 
ederek aldı .. Koynuna yerleştırdt. 

T_, __ _ 

hangisi.. Y nlış bir yerlere glt-
miyeyim. 

Uzattığı celpnameye baktım.. 
Davası olan mahkeme, hem n kar
şımızda~ dı. 

- İşle şurası, dedim. Çağırırlarsa 
ben size söylerim. İsminiz nedir( 

- Gülnaz! Çağırırlarsa, ıben de 
duyarım. Yaş yetmiş amma, elhıım. 
dülillah, daha gözüm, kulağun ... 

- Evet.. Şu hamalın işini tnh· 
tıyordunuz .. 

- H aa! Onu söyliyccektim. E
fendim.. eskiden, rahmetli efen • 
diden kalına, Gemlıkte, bir i d yüz 
ağaç zeytınlik ·ıardır. Bızim efendi 
Gemlikli idi. Orada da, gorurnc"' -
lcriın, kayınlarım vardır. A 11ah r • 
zı olsun, hepsi iyi adamlar .. Zey. 
tinlere onlar lMkar, onlar toplatır .. 
yağhaneyc verirler. Allah ne ver
diyse, yağından, zeytinmden !kı.şlık 
idnrcm kadarını yollarlar .. Üst ta
rafını dn satıp parasını ban<": \•e · 
rirler. Kah onlar buraya gelir .. Klıh 
ben oraya gldcrım. Arada sırada 
canım sıkıldımı da, havnyı aa gü
zel buldum mu, vapura atlavıncn, 
haydi G~lik .. 

Geçenlerde yine GemlJğe gittim. 
Birkç günler kaldım .. Dönüşte bn
pur rıhtıma yanaştı.. Ha.mallar 
bapura hücum etti.. Herkesin eş. 
yasını, yükünü alıp nlıp gidiyor -
lar. 

Birisi de bana tebelleş oldu: 
- Götürelim valde, götürelim, 

diye, elimdeki sepete, çantnya sa
rıldı. Benim de yüküm, bir sepet 
öte beri, yiyip Jçccek .. Bir torba, 
bir de elimdeki kilçük çanta... O 
çanta, rahmetli efendinin yadiga
rıdır. Her zaman yanımda taşınm. 
İçine iki parça çamaşırımı, küpemi 
yüzüğümü, br ·aç kuruş da paramı 
koyanın .. Yanımdan dn hiç ayır -

Artık ~hbaplık t ns ctmi~t . 
- Valdc .. dedim .. Bır işiniz var 

galiba? Şnhit misiniz? ımam. Nasılsıı bir gafilli ime rastladı. 
Sepetle, torbayla beraber, çantayı 
da elimden çekip aldı .. 

- Yok evladım .. dedi. Davacı• 
yun .. 

- Kimden davacısınız ? 
- Bir hamaldan. 
- Bir hamaldan mı? Neden ne 

yaptı? Kavga, döğüş füan mı? 
- Canım, hcnw döüüşecek ha· 

lim mi var? Döğüş olur mu? Pa -
ramı çaldı da .. Meğer hamal da 
değilmiş. Hı.-sızın, ursuzun bıri 
imiş ..• 

- Nasıl old•ır Nasıl çaldı? 
- Sen pek soruyorsun .. Yoksa, 

abukat mısın? 
- Hayır valdcciP,im. Avuknt de. 

ğil meraklıyım .. Böyle ylcri pek 
merak <'derim de... 1 

- Ne bileyim iben .. llani müze. 
vir abukatlor vardır .. Ben onlar
dan zannettim. 

-Onlar eskidendi .. Şimdi kal
madı valde ... 

- Aman, ne lazım' Ne olursan 
ol. .. Mııdem sordun, anlatayun .• 
Zaten vak1t de neyle geçc.-cck? İyi 
aklının geldi .. Dur bakayım, Hııngi 
mchkcme di? Bilmem kaçıncı 
mchkeme dcdılcr. Benim okumam 
yok .. Al şu kağıda bak da, bakalım, 

- Demek 1Jcn terbi~·c izim!. 
_ Ora mı tal dir etmek ana 

dil:< r. 
- Ecn senin terbiye iz oldu";u. 

mı takdir clmis lınlunu)orum! 

- O da (•ııiıı terbi) c ıı<ı nııına 
del: 1 t eder. 

Ben bö'i le sö\ leme le dcvr l 

etfkçe (ıfk i butüıı butun 1• 

) or, gozleri ~ \1\ larıml n fırlı a

cok cihi irile 1\ or , e i k tılnsı •. 

)ordu: 1 
- Go dı'm nııım , cnuı ibi -

sini hiç örıncdıııı. 

Dc<lı, il ettı: 

- H iJ,ntcn çok b y ~ ı bir 
dınla c\ lcnını i1ı1!. 

Ne Öl lcr e fozla ile i do etme
yi g(izc alını hın: 

- llen baya 'iı değil, ciddi, ,. • 
arlı. ne )D ğını, n ;ı; l ne gını 

bilır bir ndınım .. 

Dedim ve hemen taarruza eç
tim: 

( knt. c 'nlc C\ ll'nıniş ol-
m m ' cıddı abı içinde) im. Bu 

- Aman oğlum, çantayı nereye 
götürüyorsun? derken, kalabalı

ğın arasına kaırştı. Kayboldu . 
- Aman, tutun; ~antamı götü. 

rüyor! diye, avaz avaz bağırmağa 
başladım. Herkes başıma üşüştü .. 
Amma, kimi tutacaklar.. Adamı 

koydunsa bul.. Atı alıın 1.tsküdnrı 
geçmiş ... 

Neyse evllidım.. Uzatmıyalım, 
polisler geldi .. 

- Kimdi, nasıl adamdı? Diy 
sordular. 

Sade aklımda kalan o kadar .. 
Şöyle önünde iki disi çürüktü .. Es· 
mcr, si ah bıyıklı bir adam ... Onu 
söylcd m. 

- Gbrsen tanır mısın? dediler. 
- Nasıl tanımam .. Daha herif 

b ş dakika evvel, çürük dişlerini 
göstererek karsunda çırpınıyordu. 
Dedim. 

Beni bir yere .J?ötürduler. Bir re
simler gösterdiler.. Bir tanesine 
baktım .. Ta k ndisl ..• 

- İşte buydu! dedim. 
Allah razı olsun, bir saate kal • 

(Devamı 6 ıncı sa1 if ede) 

adar knba, gayrimcdcni dıişük 

eviycli bir erkek ınc\ cut olabi
l ceğini n in hatırıma gctirenı z. 
diın. 

- Terbi)c izliğiııi arttırı)or -
uu!. 

- Tt: rbi) e'lizlik de t c. vüz d 
end n gddi. Knr md 1 arm oldu

t;•uııu nn bir l ere d h hatırı tı
rı !. 

Üzerime ~ lini:y ·c k cihi oldu: 
- B n hii) 1 karı i t •mem!. 
Ben ele hiç çekinmedim: 

- Ben de bii~ 1 koca istemem! 
- Seni bo mıa karı de il, bel 

alını ıın. 

- Ben do )llİ U)gu içindeyinı, 

bir erkekle de il, bir bl•l ile ev· 
lcnmi im!. 

Bekli) ordmn ki: 
- O lıald ~ R) rılnlıın .. 

Desin. f'akat, o bunu öyliy -

C< ~i Hrde kös deki oltuğ k n 
ter içinde oturdu: 

- Allahın bu kadar İlli hlu ol-
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iKDAM 
Abidin Davcr bugUnkü Ba maknle

sind Türk milletinin kat l kıırarından 
b hestmektcdlr. Muharrir ezcilmle 
cıöyle demektedir: 

c- Bu karnr, istikltıllm~e ve )'Ul'

dumuza tecavilz cdillnco &ilIDılıı mu
kavemet ve mukabele etmek, itfüakla
rınn, ı.nahhuUcrlne ve dostluklıınna 
sdaknttcn ııynlınnmakt.ır; nzı.z v bil· 
ytık Milli Şef, bu kararın tatblkıni em
:rcttığı ilnda bütün varlısımızln tcred
dutsüz ııılahn ı;an cağız ve zafere ta· 
dar dövuşccctiz.• 

CUMHURiYET 
Yunus Nadi cYugolstıv Buhranı> 

başlıklı bugunkü Başmak lesinde dl· 
yor kl: 

cYugo lavyayı Mihvere bıı lamıya 
çnlışan pamuk iplı,ğınlıı hfurly t v~ ls
tlkltılıni müdafaa ederken Yugo lav· 
ynyn da kıymetine hudut bulurunıız 

pızmeUer t:or<'ll kahrnmnn Yunıınl.stanı 
orkadıın vurmak maksadını takıp ettiği 
dil unUlürsc oynanılan oyunun kat· 
merli vnhamet ve aenmctl dııhn iyi an
laşılır. Ölumil göze lan blr !edak4r· 
lıklıı mc\ cudıyet ve lstiklAllcrlni mü
dafaa eden Yunanlılar i Ukbnllcrinden 
dalımı emin ol:ıbılırlcr. Eter Yugoslav
ya kendi kendine 7lır de ilse onun fs. 
Ukbaline ait teminatı im vcr<'Cek'l.> 

VATAN 
Ahm t Emin Yalman .. Yugoslav &: 

misinın su alnn tarnfn b 1 ılc yaz
dığı bugünkü mak 1 ndc li yle di)'or: 

cEskı Sırbistanın, Slovnnyıının, Bos· 
na - H .n, Dalmaçyanm hallcrl 
Hır\'atistana benzemez. Hırv Unrın 
bugün lçhı Yugoslavya camıasındnn 
nynlmnlan ISz alınırsa Yugo lnvya
nınn diğer kısımları bir B;::ılknn tcsa
ııOt crphcsıne ntıhak ederek lstikl ile
rini \'C şereflerini korumak iınktınını 
bulablllrlcr. Bu ısckildo htırck t etmek
le .kcndıleri için kaybedilecek bir ey 
yoktur, kazanılacak her şey vardır. Al
mnnyıı tarnfmd n hazır hazır bo~azla
nacnk yerde k rp durmak v mil de
le ctm k, iki beltının hcrluılde d 
chvcnidir. 
Yugoslu7nnın Kral Al snndnn 

nıhund;ın ilham alarak son saniyed 
cilr' t1i bir karar venn ı. hi!m kendl 
fstikltıllnı, hem de B lkan sulhunu 
kurtanıblllr.> 

TASViR/EFKAR 
c.Elden ele dolaşan Başvck.lb b lık

lı cTasfırl I!."fkfır> imzalı Bnşmalaıledc 
5öylc deniliyor: 

cM. Stoyadinovlçln, bir evv lld 
mevkii, nlHuıu ve kudreti, bir de bu· 
günkü halı göz onUnc gctlriltnce u af· 
yaset denilen mcsle~ln oynnklıtınn, ~ 
fasız.lığmn, hntttı Uibır fru:l görfllmeı:
se karıcıklığına hakikaten şnşmnk rru, 
yoksa kızmak mı ltwm &el ccğini inim 
tayinde Ciclz kalıyor.> 

TAN 
M. Zck riya Sert~! cAlmanlar Yu

goalnvyada nasıl çalıştılar• baflı)dı 
mnknl<'Sinde czcilinl diyor kJ: 

cYugosUıvyanın Mlhve~ &rinn il· 
zere bulunması, yalnız ııon z.a.manlıırda 
yapılan tazyiklcrın d ğil, nelerd -
beri Yugoslavya dııhfllnde devam eden 
Alman :fnalfyeUnln bir n tlccsidir. Al· 
mıµılar, mi Başvekil Stoy dinovlç'ID 
mUsamahıısındnn istifade ederek Yu
ı:oslavyada ı:eniş 1~ki~t vilcude eUr
nllşlercllr. Svetkovıç hükömcU iktidar 
rnevkllno gelince, bu tcşkilfttn ta Uye
U kısmen kontrol nltına nlırunJ.f, fakat 
Alm:ınları gUccndlmıcm içln çok ile
ri gidilerncınfJUr.> 

YENi SABAH 

Hilseyln Cah.it Yalçın <Alm ile 
l:iblrliği> başlıklı bu UılkQ Başmaka
lesinde şöyle ynzıyor: 

cRomnnyndnn sonra Bul,gıııidan da 
ayni yolu tuttu. Son bir telgraf Yahu
di alcyhtarlı !ının o da dn fllllyııtıı 
geçmc!t fizcrc bulunduğunu miljdcll-
7or, Yahudiler hnln oldukları için to
lclon kullıınm malannı bir m bus tav
siye etmiş. Yarın b kn bir mebıa -
l:ınn kıyma gıbl doltrnnm:ılarmı mO
nnslp görOr, ve bu tedbir :fifl ç ıınlır. 
Bulgarlst:ının işgali henüz )eni oldul!u 
f~ln Nnsyonnl So nllzm meden17 t1 
hcnOz bütün fıUzlcrinl gös1crmemlş· 
tlr Fakat 61rnsı gelmek Ozc:redlr. 

İ&te cAlnınnyn ile ciddi ve lı bir 
işbirliği> arzusu altında bltlm okudu
#umm hakikat. Almanya bundan vaz
geç mez. Çunku Avrupaya ' is
tediği c Yeni Niuım> budur. 

nıı n çalı ıyoruın. Be vnkit ah
de timi, nnınnzınu nçınnıyorum. 
Kim c hakkmdn bir f nalk diişün
dü 'iİm yok. Bunn rağm n bir ra
hat ncfc alınnk fır atını dn bu
lnmıyorum. Öt kilerden bir türlü 

ktim, senden de bir tlirlil. Bü • 
tün baht ıilıklar b ni bulmu • 

O cümle ine devam edecekti. 
f'alrnt, b n: 

- Bnh ızlık eni de !il, beni bul
muş!. 

Dh erek üzünü k tim ' . de-
v m etti: 

ile eken ,bal t ızhk kurbanı 
ol , b btsızlığınıın n c:ı teza. 
lıürü olarak d 1 \'leacıa 

b nim. Kırk 1 koc z k 1 ay • 

dım du kelıikc eninle c\•lcnm -
C)dim!, 

Garip garip 3iizüm baktı; sou
rıı, dü iih bir es tonile: 

- B htsıı.lık b de mi, nd 
mi onu Ali h bilir! 

D di, devam etti 
(Arkası var) 

Geçenlerde, bir mecli t o
turmu , mobily ve ev ~şya· 
ıınd n konu uyordulc. Ar • 
ınızda, bundan tam oluz ııe 
evvel evlenmiş, b ... rkl n 1§ 

ve imdi çoluk çocul s h bi 
olmu bir zat vardı. Yeni ve 
kübik mobilyalar attı, tuttu 
ve sonunda, unnl rı anlattı: 

- T 30 ene oluyor. 
Bir Mayıs gününde vlenmİ~· 
tim. O zaman yaptırdığımız 
oda takıml rımız v rdı. H lii, 
onları kullamrız. Ne kırıldı, 
ne ek ildi, ne bozuldu, ne çat .. 
ladı. Yaptırırken, sağlamca 
y ptımı§, ltın para, epeyco 
para &aymı§hk. 

Sonra, yeni moda mobilya• 
1 r çılnnca, s ğ ol unlar, bi-
zim kızla oğlan, muhalckak 
bu yenilerden almak lazım, 
diye tutturdul r. inanır mıaı .. 
nız, on on beı ene içinde üç 
alon takımı değiıtirdim. Bi.ıı 

zim e ki yadigar! r, h'" la, ı p. 
ıağlam duruyor. 

Yalnız itiraf edeyim ki, bu 
ıonraki aldıklarımız, evlendi
ğim zamankiler gibi pek p 1 
halı feyler değildi. Orta halli .. 
ce •• Falt t, pah lısını d yap. 

brtaan, yine, yni he ap.. Bu 
ıefer, kum §ı oluyor, mod .. 
ıı eçıyor.J> 

Ev e§ya ından b his uza• 
dıkça uzuyordu. Mecliste bu .. 
lunan yaılıca bir b y n, yeni 
möblelerin rahat olduğunu ile
ri sürdü. Eıki möblclcrde in .. 
sanın rahat oturamadığını 

ıöyledi. 

Eski möble müd f ii olan 
zat, ıu iddiayı ıerdetti: 

c- Bu, dediğiniz doğru 
dUT. Ancak, bir noktaya dik
kat etmeli. Yeni koltuklarda, 
adeta uzanılıyor, hatti., yab
hyor. Oturmak, mümkün de
iildir. Bu vaziyette tabii ra .. 
hat olur. Halbuki, eıki insan· 
lar daha çok terbiyeli idi. 
Böylo bir odada, uzanır gibi, 
yatar ıibi oturmaz, derli top.. 
lu. terbiyeli, ezilerek, büzü .. 
lerek oturulurdu. Onun için· 
dir ki, eski möblelerin yapısı, 
daha ziyade, terbiyeli, dim· 
dik oturmıya müıaittir • 

Şimdiki koltuklara bakınız. 
Oturduğunuz zaman, ayakla· 
rınızın ucu, kartınızda otur .. 
nın adeta burnuna değiyor. 
Vaktiyle, böyle oturmak, ki· 
min haddine?. Dedik, ya, bir 
edep, bir terbiye, bir nezaket 
vardı.• 

Mobilya bahsi, yeni ve eski 
neıillerin terbiyesi bahsi Ü· 

zerine geldiii vakit, mevzu 
çok nezaket peyd etti. Çün· 
kü, mccliıte, ya lılar olduğu 
gibi, gençler de vardı. Müna· 
kaıaya r mak kalmı§tı. Zeki 
bir zat, bahsi Arnavutluk cep
heaindeki harp hav dislerini 
ortaya atarak kapatb. 

R. SABiT 

Lokan alarda 
ekmek fiatı 

ucum )"auyor: 
cLoknn larda ekme in 250 

gramlık poraıyonunu dört kurusa 
veriyorlnr. Halbuki ekmelin kilo u 
12 kuruş 30 p:ıradır, Su h 1 g re, 
Loknnta sahibi ekmcğl on altı ku
ruzn salıyor dernektir. Halbuki 
Oç buçuk kuruşıı snt.wlar yine 
idare etmez mi? Bir loknnta giln· 
de yQz kilo ;ıanek satsa, beher 
kllodn üç kuruıı on J>Drnd:ın, 325 
kurUŞ cd<'r Bu k1ir, dı r )"\'IDl!k· 
ı rd ) ı~ kazancın hnrlcin
drdır. Acab Bclcdiy lok nlalar
d ckm • porsiyonunun dört ku
ru 'erılm mi :fabl: görmüyor 
mu?.> 
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Son T elgraf'ın İNANMAZ o 111 Hikayeleri 

Yazan:Selimılizzet J 
1 Bay Şahin Kalenderi tanınnı
sınız? Canım şu meşhur bay Şa.. 
hin?.. Hani hiç bir evli kadına 
emniyet etmediğini söyliyen zat ... 
Tanıdııuz mı? Tanımadmızsa bi

le Şahine benziyen bir çok erkek 
aklınıza gelmiştir diyorum: 

Şahini tanımadım ama, bizim 
Mehmet de tıpkı onun gibi;Jir! 
diyorsunuz. 

Ancak bay Şahin Kalenderin 
kimseye benzemiyen °bir iddiası 
vardır. O: 

- Ben hiç bir evli kadına emni
yet edemem! der ve ilave eder: 

- Kendi karımdan başka! 
Bayanlar, sesiniz kulaklarında 

çınlıyor, şeytan şeytan güldüğünü
zü görür gibi oluyorum: 

- Bu yalruz bay Şahine mahsuı 
bir iddia değildlr, her koca böyle
dir! diyorsunuz. 

Belki de hakkınız vardır, fakat 
Şahin Kalender, kansı itiraf et.. 
sc de inanmaz!. Siz de· şimdi be· 
nim dediğime inamnıyorsunuz, 
·Yalan! > demek ister gibi düşü
nüyorsunuz. Sizi temin ederim ki, 
doğru söylüyorum. 

Durunuz telaş etmeyiniz: 
- Aman şu işi anlat!. 
Diye beni sık boğaz etmeyiniz ... 

Size evvela bir hikaye anlatayım: 
- Bir gece ~ Nerede olduğunu 

öğrenmek isliyeceksiniz, hatırını· 
zı kırmayıp söyliyeyim: 

Bayan Şadiyenin köşkünde top
Iuluiı: vardı ... Evet evet bay Hüs.. 
nünün karısı Şadiye ... Acele etme· 
yiniz canım, kimlerin toplandığı
nı da söyliyeceğim: Bay ve bayan 

Karılarından ştlphe etmeli imiş
ler!.. 

- Her halde •kocanızın kazan -
masını temerulı etmezsiniz değii 

mi? 
Güldü, amma gayet garip gül • 

dü. 
- Neden gülüyo:rsunuz? .. 

- Çünkü bu gece hiç biri kaz .. -
naımaz ... Eğer darbı mesel d.:ığru 

ise, oynıyanların hepsinin birder. 
kazanmaları lazım gelir ki buna 
imkan yok ... 

Fısladını: 

- Aman kocanız duymasın! 
Gene güldü: 

- Ehemmiyeti yok dedi, o böyle 
ıeylere inanmaz! 

O aral.ık salona bir göz gezdir • 
dim, bizden ve ta öbür köşede pi

yano çalanlardan başka kimseler 
kalmamıştı. Yukarı kattan piyano 

sesi geliyordu. Bayanlar piyano 
çalmağa gitmişlerdi. Oyuncular 

ise kendilerinden geçmişlerdi. 

cBoh• ve crest. den başka bir şey 

düşünmüy-orlardı. 
- Bir:ız bahçeye çıkalım mı? 
- Hay hay. 
Aşa"ı indik, bahreye çıkım ... 

Çamlığa yürüdük. Gökyüzü aysız, 
ağaç altları ıssızdı. 

- Oturalım mı?. 

- Oturalım! .. 

Ben hemen ceketimi cıkanp 
yaydım, Cevriye uzanır gibi otur
du. Dizlerinin dibine oturoum. 

- Bu gece kocanızın kazanması 
e..:ı:em! dedim. 

Nafiz, tanıdınız ya, güzel Dürda- Bir saat sonra köşke girerken 
ne ... Bayan Sacide ... Günahını al- Cevriyenin kula{(ına fısladım: 
mayın, o gece kocası da beraber. - Her halde kocan kazanmıştır. 
di.Bay Veli her mütat hep!nıizi - Her halde. 
pokere teşvik etti. Biraz sonra bay ~n kuşkulandııın: 
Kazım teşrif buyurdular ve biraz _Ya süobelenirse? 

ııonra eşinin de geleceğini haber ver. Başını ornuzuma dayadı: 
diler. Nuriyed yarını saat sora ıı- _ İ•te bu imkansız. 
di. Şahin il kaısı Cevriyenn ora- _ Neden? 
da oldukları malfıın. .. 

- Çünkü inanmaz. 
Bir müddet havadan sudan ko. Salona girdik. Oyun bitmişti. Bi-

nuşuldu.ktan sonra Velinin teklifi 
kabul edildi. Yalnız ben pokere zi gören Şahin bomboş avuçlarını 

açarak kansına yılıştı: oturmadım. Hüsnü, Nafiz, Vell ve 
- Bak sözüne inanmamakta 

Kazım masa başına geçtiler. haklı değil miyim? .. İşte gene kay. 
Bir aralık - sizi temin ederim ki, b ttirn ı d · e . eaı. 

ısrar ettiniz diye söylüyorum, yok· ı·======::=:=:======-
sa dünyada söylemezdim - evet bir ~111111 ııııtııım. r Şehir tiyatrosu 
aralık, nasıl oldu bilıınem, Cevriye 

ile salonun bir köşesinde baş başa \l IL.J\\11 TEPKIEBS~MINDŞI DRAAM 
kaldrk ... Darılmayınız, kadınları 

oyalamak için dedikodu yapmak - 1 lıııımı /illi' Bu akşam saat 20,38 d• 
.tan ba,ka çare yoktur. Evvela bir HÜ"RRİYET APARTMANI 
zemin hazırlamak lazımdı. Framıı İstildli caddesinde Komedi 
ların meşhur darbı meselini hatır - kısmında 
lattım: Oyunda kaybeden a~kta ka
zanmnış! .. Oyunda kazananlar ise .. DADI 

Türk musikisinin en büyük isimleri 

M'INİB NUREDDiN 
SADETTİ KAYNAK 

M'IZEYYN SENAB 
Btlyük bir •§k ef•anesi olan 

BİN BİRİNCİ GECG 
Şaheserini nefis prkılarla s üslemişlcı ve ilahi seslerile 

söylemişlt>rdir. 
Bu Filmde Balıkçı Osman tak !itli mükalemeleri konUJan 

FERDİ TAYFUR 
PERŞEMBE AKŞAMI 

Yalnız İ P E K Sinemasında 

f 
Son Telgrafın Tarihi Tefrikası: 18 

l 
TUNA BOYUNDA~ 
~TÜRK ORDULARI 
E Yazan: M. SAMİ BAllAVEL -i~ı--

Venediklilerin nüfuzu çok genişti 
mümkün değildi. Köylüler seıt>est 
değildi. Binaenaleyh sel'best ma
likıine de yoktu. 

Çiftçi efendisinin toprağına bağ
lı idi. Ona birçok vergiler ve ıbaç 
veıımek mecburiyetinde idi. Top

rağın kısmı azamı im paratora ve 
yahut Jıül:umete aitti. .. 

İmparatorlar bu araziyi multe
zimiere verırlercii. Keza, kilisele
rin ve man.a~tı.r l orın da ·büyük a
raziler i vardı. Bu sebeple l>u a

raziler vergiden muaf tutuJrdu. 
Hüıkı1metin kasa.sına para tir -
mez.di. 

Rum köylüleri ve halkı sefalet 
içinde idiler. Halk artrk başka ibir 
hük\ımetin idaresine girmiye te

iebbüs etın~ vaziyette di. 
'I\fu:k idaresi Bizans idaresinden 

yüz lia t daha adi iane ve daha miir 
fikane idi. Türkler tarafından fet
hedilen arazideki Rµmlann va
ziyeti onları d•ha ziyade Türkler 
tarafına cezıhediyordu. 

Rumlar, Türk idaresine girmeyi 
•bir nevi kurtuluş sayarlardı. Hü
kumetlerinin zulümleri al1ıında e
zilen Rumların -kaç defalar Tili:k
leri kendilerinin imdatlarıruı ça -

TAYYREMİ, 
ZIRHLI MI?. 

Hava filolarının 
hareket halin
deki deniz harp 
müfrezelerine 
hücumu neden 
akim kalıyor ? . 
( Yazan:) 

1 RAHMi Y AGIZ 1 

Son. hafta zarfında denizlerde 
cereyan eden hadiseler artık ilk
baharla beraber harbin deniz sa
hasında yeni inkişaflara doğru 
hızla yol alındığına işaret sayılma
lıdır, 

İııgiliz hava ve deniz kuvvetleri 
tarafından bir günde üç Alman 
tahtelbahirinin batırılması, Ak -
denizde bir İngifü deniz harp 
müfrezesine Alman hava filola
rının hücum ve taanuzu bu ha
diselıırden birer parçadır. 

ııemilerin hacmine göre - ikiden 
otuza kadar çıkmaktadır. 

Fakat; açık denizlerde karşıla
§an iki muhasım filonun deniz har
binde, tayyarelerin yapacağı bom
bardıman ve torpito hücumları 

galibiyetin istihsaline çok hizmet 
edecektir. 

Seyir halinde bulunan harp ge
mileri; kendi dafi silablarile ha
va hücumlannı kol~ylıkla berta
raf etmek kudretindedirler. Bunwı 
en güzel örneği; birkaç ııün evvel 
Akdenizde kruvazör ve destro -
yerlerden mürekkep bir lngiliz 
deniz müfrezesine hücum eden 
Alınan hava filosunun. hareketi -
dir. 

Deniz harp müfrezesini bom -
balarile tahribe cür'et eden hava 
filosu, müfrezenin açtığı dafi ate
file teşebbüsünü müsbet bir n.eti
ceye ulaştıramamıştır. 

Limanlarda, üslerde, demir ü
zerinde bekliyen harp gemileri; 
lonlarile kolaylıkla mııbafaza O• 

lunurlar. Harp gemisinin üzerine 
kaldırılan bir balon, geminin ü
zerine bombardıman tayyarele -
rin pike hücuıularına tamamen 
mani olur. Bu şekilde bir tabiye 
kullanan demir üzerindeki harp 
gemileri, düşmanın pike hücum -
larmı menetmekle beraber baraj 
balonlarını da mütearrızın tahri
binden uzak bulundurmak için 
kendi silahlarını kullanabilirler .. 
Bu takdirde her sefine kendi üze
rindeki gök parçasını değil, si -
!ahlarının müessir ateş sabasına 

Harbin başladığı bir buçuk yıl
danberi daha ilk defa toplu hava 
kıt'alarU11D hareket halindeki bir 
ıleniz harp müfrezesine hücumu
llU yeni görmekle beraber, harbe 
tekaddüm eden günlerde deniz ve 
hava mahfillerinin: 

1 
dahil müfrezenin diğer gemile -
rinden birisinin hava emniyetini 
istihsal eder. 

- Tayyare mi?. Zırhlı mı?. 
Sualine kafi cevap olacak bir 

tezahüre raslam•ş değiliz .. 
Harbin bu on sekiz aylık seyir 

müddeti içinde muhtelif hadise -
!erin ortaya k.ıyduğu netice; he
nüz bu sualin. cevabının alınmıı 
olmamasında ibareWr. Yalnız ıu 
nokta tebarüz etti ki hava kuv -
vetleri ve donanma, işhiri!iği ile 
bugüne kadar malum randımanı 
daha üstün hir vaziyete sokmak
tadır. 

Hava kuvvetleri, donanmanın 
mütemmim bir cüzü gibi mütalea 
olunur. Bu Sllbepledir ki İngiltere ı 
bahriyesi yeniden beş tayyare ge- 1 
mtsini sür'atle denize indirerek 
filolarını sür'atle takviye etmek 
mecburiyetinde kaldı. 

Tayyarelerin demir üzerinde ve 
limanlardaki düşman harp ve 
ticaret filolarına yaptıkları bas -
kın hücunılannda büyük bomba
larından başka hava torpitosu is
mini verdikleri müthiş infilak ve 
tahrip vasıtasile fevkalade netice
ler elde etmeleri bunun en açık 
bir delilidir. 

Unutulmamalıdır ki, Cenova ve 
Otrant baskınlarında olduğu gibi 
bu kabil hava hücumlarının tah
rip sia ve sahaları çok büyük ol
muştur. 

Harp gemileri, hava hücumla
rına karşı kara hedeflerinden da
ha kolaylıkla korunabilirler. Çün
kü her harp gemisinin nihayet bir 
kaç yüz metre murabbaı tutan 
tekmil sahası üzerinde 8-24 dafi top 
ve makineli tüfeği tayyarenin pi
ke hücum yapacağı hava parça -
sını bir atq ağı ile örmektedir -
ler. 

Bugün hattıharp gemilerindeki 
hava dafi sitılhlarınm adedi - muh
telif memleket donanmalarına ve 

ğudıkları ve yMut imparatorlu -
ğa karşı isyan edenlere iltihak ey
ledikleri görülmüştü. 

Rum ahalinin ekserisi vergi zul
münden kurtulmak için dağlara 

kaçar, ecnebi memleketlere sığı -
nırlardı. Anadıoluda birçok bağ
ları ve tarlaları harap bir halde 
bırakırlardı. Bu hal Bizans mali
yesini kökünden sarsardı. Ziraat 
lıöyle olduğu gtbi ticaret de kami
len yııbancılar dindeydi. 

On dördüncü asrın lb~larında 
şar·k d~nizlerinin kliifcsi Lltin 
müstem!ekelerUe dolu idi. Kefe, 
Tana ve Trabwııda Cenevizliler 
vardı. Galata onları " hakimiye -
tine tabidi (M. 1343), ( li. 743) . 

Bu müdafaa şekli bombardı • 
manlara karşı tatbik olunandır. 

Bava torpitosu atan tayyarelerin 
hücumlarına karşı da, 1914 bar -
binde lrullanılau •torpito ağlan• 
run tadil edilerek gemilere tatbi
ki düşünülmüştür. 

Bu •torpito ağlan, çelikten ya
pılmış ve geminin su kesiminden 
aşağılara kadar sarkarak etrafı

nı çepçevre kaplıyan bir teldir. 
liman veya üslerde buhındnkları 

zaman - eskiden deniz torpitola -
rına karşı olduğu gibi - bununla 
hava torpitolarından korunurlar. 
Hava torpitosu endahtı müteakip 'ı 
hedefin etrafını saran bu çelik ağ
lara temas edeceğinden ya ge -

minin gövdesine dokunmadan in-
filak ederek zararı bertaraf edil -
miş olur, yahut bu ağlara takılıp 
infilak etmeden hareketten. kesi
lir. Fakat bugünkü bu tedbir, ha
va torpitolnrının yeni keşillerle 

daha mükemmel bir hale konul -
malarına göre bir olgunlaşma sey
ri takip etmcğe mııhtaç bulun -
maktadır. 

Yukarıki izahabmızdan da an
laşılacığı veçhile tayyare mi, zırh
lı mı? Sualine bugün verilecek en 
iyi cevap birbirinin harekatını ta
maınlıyan bu iki silahın da ayni 
ehemıniyetle ve bil'birile mütera
fik istihdam şekline tabi tutul -
masından ibarettir. 

Yeni deniz harp taktiği; ticaret 
gemisi kafilelerine ilhak olunan 
ve konvoy ismi verilen harp ge
milerinin hava müfrezelerilc 
takviye edilmelerini kabul etmek 
arife•inde bulunmaktadır. 

Amerika bahriyesinin salibi -
yettar şahsiyetlerinden alba~ 
Knohısun Anıerikadan yardın i
çin İngiltereye ve diğer de.t..ı -
!ere gönderilecek harp malzenıcsi 
ve silahların n.akline memur 

yine muvaffak olmu~lardı. liiazan 
aralarında harp bile olurdu. 

(H. 7G5) de Venedik donanma
sı Prens adalarını (İstanbu! ada
ları) yağma elmış, imparatoru 
Venedıkle muahedeleri yenile -
miye zorla mecbur eylem ı~ti. 

(M. 1351) de Venedik, Bızans 

imparalorunu cebren hitara!lık -
tan çıkararak Cenevizlere karııı 
kendisile ıhaııl:ıe sokmuştu . 
(M. 1375) de aynı suretle i"ıareket 
eden Veneclik. Bizans ımp~rato • 
runa istcd>klermı yaptırın: · tı . Te
nedos \" 2 aozca adayı Blu nstan 
2>0rla almış tı. 

Bunı..n üzerine Cenevizlı!er Bı
zaıısta ko.ıılı bı r saray ihl_;Jiili çı
kartarak beşinci Yuanıs Palec•lo-

Ceneviz nüfuzu bir mntel:ıede 

1 
gosu ded~mıyc muvaffa l: olmuş
lardı . idi ki, kendilerind en nıüsuade al

madan ıhiç bi!- Veıc edil;, lı atıiı Rum ı 

gemisi Karadenize ç;kamazdı. 

Bundan başka birçok yerler de 

Venedik nüfuzu altında idi. Bi -

zansta ve Selfuıikte Venedikliler 
vardı. Rumlar kendilerine düJj -
JDAD oldukları halde onlar buna 

Latin genııleri Bizarı> sarayı -
nın önünden geçerken sarayı se
lamlamak usulcicndı. Venedik ve 

Ceneviz gem:lerı bua d.ı. rıayet et
rr. e1 !erdi. 

Bizans ırııparalotluğunun kes
bi kuvve t etmesi Venrdi~ ve Ce-

( OYUNLAR 

H·ayvan, 
Kuş, Balık 

) 

(On kişiden otuz kişiye kadar 
veya daha ziyade çocuk tarafından 
oynanabilir. Oynanacağı yer: Bü.. 
yük bir salon jimnastikhane, bah
çe.) 

Oyunu oynıyacak çocuklar bir 
halka şeklinde ya ayakta durur, 
yahut -otururlar. 
İçlerinden bir tanesi de bu daire

nin tam ortasında ya ayakta durur, 
yahut oturur. Bunun elinde ya 

kağıttan, ya bezden yapılmış, bi
rinin üzerine atıldığı zaman in
citıniyecek yumuşak bir top vardır. 

Ortadaki rocuk elindeki topu 

halkada Lulunan çocuklardan bi • 

rinin üzerine atarak hızlı hızlı: 
- Hayvan, k111j, balık! diye ba

ğırır. 

Ve on sayacak kadar bir zaman 
icinde, bu üç kelimeden birini tek

rarlar. Bu müddet içerisinde üze
rine top atılan çocuk da bir hay -

van, kuş veya balık ismi söyle -

meğe mecburdur. Fakat bu isim, 
ortadaki çocuğun en sonra söyle. 
diği neviden olmalı ve isim orta

daki çocuk on saymasını biürme
den söylenmelidir. 

Mesela: Ortadaki çocuk topu a
terken: 

•Hayvan, Ku~. Balik- Kuş• de
di diyelm. Üzerine top gelen çocuk, 

ortadaki on sayıncaya kadar bir 
kuş ismi bulup söylemiye mecbur
dur. 

Bu kuş ismi kendisinden önce o. 
yuncular tarafından söylenmiş o
lan k:ış isimlerinden •birinin tek -

rarı olmamak lazımdır. 
Eğer \Qpla vurulan çocuk böyle

ce istenilen cevabı tam vaktinde ve
miyecek olursa. yerini ortadaki ço. 
cukla değiştirirve ebe olur ve oyu
na devam edilir. 

-eMerakb~= 
u Maylnden dejil, 

yolculardan 
korkuyorum., 
Aeınrikanın sigorta kwnpruıyaları, 

Avrupa ile Amerika arasında işliyen 
vapurlarJ, artık sigorta etmiyorlar. Bu
nunla beraber vapurlar tehlikeye rağ
men aidip geliyorlar. Bunlardan bıri
nin kumandanı 5öyle söylüyor: 

- Ben ne mayinden korkuyorum, ne 
tahtelbahirden, ne tayyareden! Beni 
asıl meşgul eden mesele yolcularımı 
ymek sofrasına oturtmak mese]esidır. 
Çünkü harp halinde bulunan milletJ~
re mensup yolcu la rı yan yann oturt
mamak icap etmektedir. Meselü bir 1-
talyanın bir Yunanlının yanında, biI' 
İngilizin bir Aln1anın yanında, b ir Çin
linin bir japonun yanındJ. yemek ye
melerine im.kın yok . On1u1 için başka
marota bunlar:ı yerlerini göstermek 
için mühim vaziie d~üyor. Amerikalı
lardan korkum yok. Onlar hangi yolcu 
ile olursa olsun kavgasız yen1elt yı
yorlar. Fakat bakalım, bundan sonra 
öyle olacak mı?.> 

transporlara ilhak ettiği muhafız 
sefinelerin kafi olmadığını, bu 
katarların ayrıca bombardıman 
ve avcı filolarının havadan hima
ycsile Atlas Okyunosunu geçme -
sini nakliyatın emniyeti nokta -
sından bir raporla Bahriye Ncza
retic bildirnıesi deniz harp takti
ğindeki yeniliğin ilk tezahlirii di· 
ye kabul ~dilnıelidir. 

vizlerin i§ir, ·, gelmezdi. Onlar, Bı
zansa ticaret ve ikt•.sa~ uoktai na
zar,ndan lıı1kım oln:::ık isterlerdi. 

Hattii Bızans etonmımasmı art -
tırmı;k ve kuYvet:0ııdmr.<>k iste -
diğı zam~n Yenediklil~l· ve Cene
vizliler Halıcte bulunan Bizans 
donanmasını ·bile yakarlardı. 

İmparatıorluğu soymak için La
tinlerle Cene\·izliler •hu fırsattan 

üstadane istifade ediyorlardı. Bi
zans sefalet ve fukaralıık içinde 
yaşarken, ka~mda Ceneviz Ga
lat.ası harikulade bir faaliyet gös
teriyordu. 

Bizans gümrüğünün varidatı, 
Galata varidatının altı buçuk ınıis
line yakın aşağı idi. 

Miliidın on dördüncü a.>r> ev -
vellerındc, Bizansta, Cenevizlerle 
VenEdiklılerin yanında, Floran -
salı, Ankonalı, Rakuzeli, Barselon
lu, Marsilyalı tüccarlar da vardı. 

Bizans yalnı.z İtalyanlara ve Liı
tinlere esir değildı. Bil' yandan da 
Sırplara, Bulgarlara ve Türklere 
bac veriyorlardı. 

1.uıu. Var) 

~ 
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,.-------~-------------
Bekri M stafs 
Yazan• OSMAN CEMAL KAY~ 

\ Tefrika J • ( No:J!!.; 

Mustafa masadaki sürahiyi~ 
Pınca barbanın kafasına fırl9 bııf 

- Oooh, sok iyi yaptiniz, çün
kü oranın havası sok güzeldir. O
na yarıyazak oranın havası!. 

:Mustafa şimdi de sürahiyi ka • 
pmca Barbanın kafasına fırlattı: 

- Defol karşımdan behey zırta
pos!. 

Barba da şişko gibi neye uğra
dığını bilmiyerek ve: 

- Ah bire kafam, yanılim, yan
dim!. 

Diye kapıya doğru seğirtti. Bu 
aralık içerideki sürahi şakırtısını 
ve Mnstafanın bağırtısını duyan i
ki zaptiye meyhaneden jçeriye 
damladı: 

- Ne var, ııe oluyor? 
Barba bir eliyle başını tutarak 

cevap verdi: 
- Ne olazak, l'dustafa kasirdi, 

trolos •deli. oldu galiba!. Kafa • 
leri!. 

Zaptiyeler Mustafanın yanın• 

geldiler: 
- Ne oluyor.un delik~nlı, sa • 

pıntın mı sen, nedir bu yaptrlda
rın?. 

- Hehşerirn savulun başımdan 
Allah aşkınıza! Benim derd;m ba· 
na yetiyor da artıyor zn ten ... 

- Neymiş senin derdin bakalım! 
- Ne olacak, bugün zavallı ba-

bamı aramızdan uçurduk!. 
- Senin bahan çayl3k mıydı? 
- Yok leylekti. 
- Haydi bakalun kallc karakola!. 
İzbaııdut gibi iki zaptiye Mus

tafayı kaldırıp civardaki karako
la götürdüler. Karakoldaki oda -
başı Mustafa ·1 gör~e gülümsi
yerek: 

- Yine mj sen? 
Dedi. Mustafa: 

- Yiııe ben aıııuıa dedi, bu se
fer heni bihbiitiin haksız getirdi
ler. 

j - Ne vardı babanın 
halinde? • 

1
, 1 

- Be adam, babacığl 
toprağa uzattılar. dııl' 

- Hava yağmurlu ol ti 
biraz üstübaşı çamllf : ;. 
Buna bu kadar üziiJcce 

k . ., san ı. . -ııı 
Artık fena halde bel. 

Mustona, hemen orad•~'.~ 
destisini kapınca odabn~~~~ 
sına savururken karaJ.-u ~ 
nilen zaptiyeler derhal ~ 
dan yapıştılar, ora ·;ı karJll 
oldu. 

* ~ Mustaf anın ar.. ası 
yor ve kendısine 1 

bir analık l ç1k•Y0 

Babasının ölümünden b~ı 
yıl kadar sonra Mnstafaıı' ı 
da ölmüş ve bu ölün" ~u 11 
kalış ona, babasının öliiJl'ııı' 
babasız kalıştan kat kal 1 of 
kunmuş, bu öksüzlük orııl (' 
dan günlerce ,baflalar.ca ~I 
ve hatta bu ölüm üzerın• ~ 

anası için şöyle bir yan~,j 
bile yapmış, onu arasıra Dl 
da, kahvede, meyhanede h 
zin söyJemeğe başlanıı~tı: 

ANAM NERDIJ:S~> 
Anam. arıaın, ciiscl anam, cafl~ 

1 
llıleldı: 1iWü. şetı.er dilli Jı<ıJlıJl' ;'. 

• 1 
Beni bÖyle ök.siiz, IVİP bıra.l<~" / 

..... ı 
llelek :riizlü, ..,ıı.er dilli llO""':JI . ... 

* 
Anam, oeııl 1111)'0fUDI ırece, .!'~ 
Senlo sevıriı> durmaııo, kaynar~ 

• 
r 

l< 
ro 
' 

. 
' 
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- Yaa .. Demek bu sefer sende 
hiç kabahat yok!. 

. ~· ;~ B11 diin7Mla hep <mmıi.Ş5J" d··.~ '. 
i»l"'I 

Melek yiizlü. te1<tt ıtilll hall'!ı' - Nasıl olur başağa? Bugün be
nim en kederli günümdür. 

- Nen var, meyhanede şara -
bma tuz mu kattılar!. 

- Hayır, hava sıcak diye rakı,. 
ma buz kattılar!. 

- Bırak soytarılığı da söyle ba
kalım, neymiş senin bugünkü ke
derin?. 

- Babam bugün aramızdan ay
nldL 

- Tabii ayrılır, senin gibi sar
hoş delinin yanında kim oturur. 

- Öylesi değil başağa, babacı
ğımı bugün omuzlarımızda taşı -
dL1<. 

- Elbette ta~ı~ acaksaı, o da ıe
ni küçükken kucağında taşımı~
tır. 

- Başağa, darılma amma, yine 
kellem kıznı.ıya başlr.!ı. 

-Zıkkımı az içeydin, kızmazdı. 
Mustafa: 
- Fesubhanallah, sen bilirsin 

yarabbim!. 
Di~·e ağlamıya başladı. 

- Ne ağlıyorsun, koskoca heril
sin, ağ1nmıya utanmıyor musun? 

- Nasıl ağlamam yahu, baba -
mın bugünkü hali ırözümün İİllÖ
ne geliyor. 

Pek sevdiği anasımn öl~ 
den sonra, bu acı ile kend•:~ 1 

bütün rakıya vermiş olan ~f)I~ 
artık Bekri unvanını da G r 
bu yüzden ustası Rüste"'. '

1
,, 

yanından ayrılnıış, şiındı 1 
gacılar çarşısınuı en kuyld 1 

köşesinde kendisine kilçiİ~ dl , 
dükka kiralarmş, artık ~r~111,_ı 
!ışıyordu. Mustafa, yenı / 
olduğıı bu dükkanda çabl 

bir giin ikindi vakti, a~~ 
miş, yine bu kendi yapııııŞ 1 
ğu şarkıyı hazin hazin siiY1.1 r 
dükkanın kapısına yaşlıca~ 
tuncağız dikildi. Mustaf~ ~ 
farkında bile olmadan ı;ır ~

söylemekte devam ediy~rdOI 
lıca kadın türkü bitiııcıYe 
onu dinledikten sonra ı;ord6' • 

- Bu türküyü sen ner~el 
' reııılin bakayım evladıJJI·· 

Mustafa cevap verdi: I 
- Kimseden öğrenmedi()!• 

ben kendim yaptım. .,,. 'I 
Mustafanın nemli gözler• 

kan kadın, İfİ çaktı~~~ 
-------------~ 

YARIN AKŞAM 
ı-~~- -~~-ı 

Büyük Rejisör ERN'S1' 
LUBİTSCH'in eseri fe 

MELEK MARGA&n;=~;! 
ve FRANlt HOKGAN tarJ 

SiNEMASINDA temsil eclilen 

AŞK ILlNLARI 
nefis ve harikulAde lıir kemediyi talulim eder. 

Kahkahalarla güldürecek ve hatır ası mıntulınıyacak lıİl' ~ 
Numaralı biletleri bugünden aldınlması rica olunur. Tel~ 

~ 
' ı;'i' 

Büyük bir şehir zengin bir Kanadalı olan l\IADLEN LAVl'1tcJI 
ortadan kaybolmasından dolayı korku ve dehşetin doğurab b~ 

bir kargasalığa maruz kalmak !ehlikesindedir. Dcrkes 

G A 1 p 1 z L E R'i 
aramaktadır. 

•ı 

ACABAKATLmiOLUNDU? YOKSA KAÇffiILD1 ııı•· 

İşte Ş A R K Sinemasında 
Pek yakında anlıyacağınız sır budor:.....-



[!on24Sa~ 
r.: içindeki --:ı 

1 

.:ınld ise I e rı 
(Bu,__ ....... ........ 
4Jaua IMUtr' .... alı ..... 

felhiaeden: llw' ..-Al s•. 
Sovy~t Harici.Je K ._. ' 1 lılo • 

!ot.of, Berline •'tine~~ 
wvadan ieçeD .lapoa M 
'Maliuoka'yı ve Jqor:r~· cı 05 

• 

k . 8 .... kabul eurıı1ıir. Sta -
ova ıçı- b mü. 

linın dl! baxır bulundujtu u 
likat bir ... tım fazla dn&m et • 
mıştır. t ....... 

Japon Nazın ~ ft n_. .... 
buyuk lçıleridni d• zıyaret et -

mıştır. ' 
Ma uoka'nın bUf'ln Be.ine 'ftl'-

m 1 bekl nmektedir. 
SOVYETLERtN T()'RKİYEll 

VERD1Ct TEMİNAT 
tng liz mehatiline gö_re: h~ '°" 

nunun en heyecanlı badıscsı S~v
yet Rusyanın Turkiyeye verdıği 
temınattır. Sovyctler Türkiyeye 
kar ı hasmane hiçbir niyet besle. 
rnedıklerml ve bir taarruz takdi· 
rınde kendisini müdafaada tama
mile serb st bırakacağını temin er 
lem ı·r. tn,ınz gazeteleri bu ha
bere verilecek tefsirde~ muhte
riz görumnüşlerdir. Nikbinler bu
Jlll, Ahnanlann Balkanlardati ha
reketlerinden muğber olan Sov -
yetl r n va ıyctınde bir değişiklik 
allmeti olarak ileri sllnniişlerdir. 
Fakat tngıhz mahflllerinin umumi 
telAkk si §Udur: Moskoft AJ:man
ya ile her türUi ihtıl!ftan içtinap 
yolundadIT ve bugüne tadar aldıll 
vaziyetı de · tırecek hiçbir ,ey 
yapmıyaeaktır. 

Bıtaraf kaynaklara gelen babel'
lere gore, Almanya, Yunanistanl 
Yola getirmek ışini ttalyaya bı:ra -

., kara1t, kendi ordulanm en k.
"Oir zamanda Boğazlan tutmak a. 
zere, Tül"ld,e Qzerıne saldırmayı 

düşünmüştür. Bu ~ 
haberdar olan Sovyetler, az ~k 
hayatı addettiği bir mıntakanm 
7alwıla.rma h:.rb.iıı yayılmasım ön
leınek için, azamı şeyi yapmağa 
brar veanlfd't. 4tıe So•Jet Bul
yanın~ tefebbOsilnU ba 
bUımdan miita3ea etmek gerektir. 
s.yet Rusvanm fikri şu olabilir: 

Almanyayı. Türldveye tecavüz 
'etlneden PVVet YwwUsta i&erine 
Ylrümelıe mecbur ......... .uret
le Almanya, talftıinl bfr yerine, iti 
Yerde tehlike e koymuş olacaktır. 
Eğer baJcikat bu Ue, Yuna0 •'*4n 
bugun herzamandan ziyade tehdit 
edılıyor demektır. Her halde Tft1'o 
kiye ciddt en.difeh den bıtalma.
tı.u-. 

ALllANLAB YUl(Alf 

HUDUDUNDA H.AREICE'm 
GEÇİYOR MU? 

Belgradda dol..- ft a&,eria 
bildirdiği bazı pyialara nazaran. 
Alman kıtaatmm Slroma ftllilıln
de Yunan huduc:Uma ıclojnl 8üpık 
ıııikyasta hareketleri vuku bul -
aaktlıdlr. 

. J>iter ....... ............ 

Wi&üay .... "-...... ...... aya t.A1Ji tıatulm ı;t•, • ' • 
fu'mdaD ~ Jt ... __ .... ~. 

HARP VAZİYETİ 
Doja Afrikaluada --- ... 

vam etmektıeclir, İali1i& imne&
·1er:t Cıcipnm gaıtnndaki Marda 
ceçitiini .. '- cu.wdi .ıa.ı,.. 
mevziledne hücum eımitl"'"• ;A
detli mukavemete rapıea. baza 
.tratrıik mnkileri ~ -... 

Daha garpta Negelli mevkii 11-
pl edilmiftir. Ba ......... -
9>4Yeti §imale. .prka ft .... p. 
~ yollara hüim aı1m adr. 

lnciliııer, Wrkaçı - kilıı d 
ft msafede olmK ..... .. 
merkmlece ıayyuelarJıt awet 
iPdetaıtbe w baralan ilPl 
eı~ktedir. BeR>Da He ~ 
)'olu açıldığı \çın, ş1ındi İngiliz 
ordasumm iaşesi daha t.oıaytq -
... tir. 

1tenn auntabsanda itatyanlarm 
7'aı>t*1an J"edi mukabil taarruz. 
.,.. zqlat Verdirilerek pasJrür-
tülinüpür Diler taraftan H11ibef 
ıntanperverlerı d& Debra ~ 
m tahkem. mevkıtnın nnıtuiıara
au t•memlam..ı.ntır. 

BERIJN Uz'BtNJ: il 8lR 
BOMBA ATJLUI. 

~ ~- tanare. 
lerı Berlini, Kiyeli w s 7• ı 
t krar bombardunan etm't~ı. 
d.ir Ha.oov rde çok ~ iafi _ 
laklar vuku& e lmittir. Den Hel-
der ussunıie çlkanluı yaa. 
•ınl lngila sahUlerJaden cÖ • 
J'U Ü§tÜr. 

BerU.. v•ıla.D aJuada 11 laia-

~~~~~~_........_......__ MiHVERiN 
SON KOZU 

Jlelsradcla dolapa ,., .. 
.._. ....... Alme0 kıt'a· 
Janam Struma ridiaiade 
Yunan huclucluna doira 
büJik mikyuta hareket
leri Taka bulmaktadır • 
Bulpriatanda her türlü 
1ailar YMİk&J• tibi m
tulmuttur. 

Son TelUraJlar Memur ve Fen 
Memuru Alınacak 

Maliye Vekiletinden 
lqiliz tayyarelsi BerU. 
ae yaptaklan 80D alwada 
tehir üzerine 10 binden 
fazla J&DllD ft iafilik 
bombaları atmıtlardar •• 

den fazla yangın ve lnfilik bom
t.ıarı at&lmlfUI'. 

AMERİKANIN YARDIMI 
Amerika ayaru da 7 milyar do

larlık yardım liyihuını kabule~ 
miştir. 

İngiltere içın 400 tıcaret gemisi 
7.pılac&ktır. Diğer taraftan Ame
rikalılar Nodolk denız. eı.giıhlar> 
Dl harp gemilerinin tamın ıçin hı
gılizlem emrme o rakm.ıştır. 

Yugoslavya 
(1 inci Sablfe4eu Deftm) 

Bern 25 (A.A.) - Belgraddan 
bıldmld ne gore Sırp ortodokl 
.kllısesı patr ği Gavrılo tarafından 
ruhani mecbsın 27 martta fevkall

İtalyan subayla
. rı kaçan nefer-
leri öldürüyor 

Atina, 25 (A.A.) - Resmi Teblit· 
Cephenin muhtelif yerlerinde topçu 
faaliyetı, haf { bir İtalyan mukabil 
taarruzu piliıkUrUllmüştür. Arala
rmda iki sub117 olmak üzere 50 esir a
ımrupır. 

Atina, 25 (A.A.) - İtalyan harp e
airlerlnın söylediklerine ıore, İtalyan 
askeı1erl artık şevkle harp etmemekte
dir. İtalyan zabltleri ncat edecek her 
llllteri tabanca ile 6ldilrmek için emir 
alaufludır. 

Sto1atUaowlç1la 
ııyallatl 

..... u (AA.) - Sala ....... 
ft S&oyadinoriç'bı .eyalıaUne 4ld As 
Tala Ajamuı111 bir telcnfan ....,._ 
sue'e)er, ba &elp-afm altına ta ao&a 
tlAve e&nfekteclirlıer: 

•Avala AJMw 7t*ardlıltl teWllt 
hwlrlrrnd.ıı. ald.ıtımız ma.16.ma&a rin. 
••hede edildliı veçbMı iki Sırblll 
Ntaa.tlnde o&omobUle .,.aııaa eden 
11. SioyMUnorit, nıh1lrtlı• 11 MarUa 
'l'mı .... cn.... ceemlt ve 8elinllt1e 
deinadıua 4lGiruTa bir ecnetrl vapm"UDa 
binerek Y..a topn,klanıu 4ertlAl &cır-
kebıelfür. 

de ı~tımaa ça ırılması, Yugo lav- _,._._ .. ~..-u-.._ .. _. _ _, 
yanın uçıü pakta ıltıhakı ile ali - Japonya 
kadar gorülmektedir. < ı lncıt Sahlfedea l>enm) 
yUG()SLA VY ADA NtİMA YŞLD sisi Sir Kripa, Fransız büyük el • 

DEVAM EDİYOR çisi Labon, Macaristan, Slovakya, 
Belgrad 25 (A.A.) - Yugıoslav Bulgaristan, Romanya sef"ırleri, 

nuırlannı Belgrada götüren tren, Almanya ve İtalya milmesailleri 
berhangi bir suıkut ihtimalıne kar· ile de goriışmuştür. 
p iyi muhafaza altına alınmıştı. Jumal do jeneve göre Matsa. 
Yugoslavyanuı uçlü pakta hemen kanın Berlinde ikameti sekiz, on 

iltihak edeceği Yugoslav halkından sün sürecektir. 

aatıamnaktadır. NAZiRiN BEYANATI 
Halkın Mihverle ittifaka brp Moskova Z5 (A.A.)- Matsaoka 

1nuhalefeti devam etmektedir. Dün. •Anp-if• pı.etesine ite)analında 
çok milhim bir nümayiş yapılımf bilhassa demiıtir ki: 
ve nümayişe 30,000 kişi iştirak et. «OçJü pakt, yerymilade fimcli-
miştiJ'. 7e kadar ıörülmemit en bnetli 

Dün Belgrad<Ua dağıtılan beyan- ıiyasi bir vesikadır.• 
na:nelerde, Yugoslav hükumeti ,,___ ---~-----

•Yugoslav milletınin düşmanlan• FETHiYE ŞiRKETi 
ue bır ıttıfak akdine karar verdi - Madeuiyeai 'j. A. Şirketi 

A:.nden dolayı hük\ımet flddetle l'J Nisan lMl tarihli İkinci 
1ruahez0 edilmektedir. Beyanna- ADl heycü UmamiyeaİDıl 
mede denılıyor ki: c Yugoslav mil- U A r ı:.; 'l 
*ti, hürriyetini müdafaa için her 24 Mart 1941 tarilıınde ADi SU· 

.!edaklirlığa .lıazJr<}ır., rette teplanacak olan bis.5edarlar 
8'l'ALİN VE MOLOTOFA .IAPON heyeti umaımı.ymi için 7atırılaa 

H&DlYBLElll hiae senetleri miktarı Tıcaret 
Mo kova 25 (A.A.) - D. N. B. Kanu.nwıun 366 ncı madd•odeki 

bildırıyor: nilbetı doldurmamıııJ oldulundan 
Japon biiyük elçıai dlin ~ah n:r.HtYE ŞİRKETİ MADENi • 

Bari · Kom.Uıerltği F~l tefi YESf Türk Anonim Şirketinin 
B. Barkora. B. Stalin ve Molotora hıssedarları, ılk toplantı mevzuu-
ait olma&k uıere Japon Hariciye nu teşkil eyliyen aşağıdaki husu-
Jıfam aratından gıetırilen hedi - atı göriişmek üzere 17 Nisan 1941 
yeJeri ,~ımiştiT. Bu hedt1eler il· 
aenne blı ,u· sabo.es: tersim ediJ. tari'hli Perşembe günü saat 16 da 
.. ; .. bir --vana ile altın v ~ f ÜlnUf Şitketin Gala tada Muradıye Ha-
~rine 'i';i;nmış b r kutudı r. nınm 5 nci katındaki .merkezinde 
DAİMf BlR DOST MOTH!Ş 1K1Nct defa olarak AD! heyeti 

BİR DÜŞMAN OLDU Umumıye içtimama davet olunur-
k Jar: 

Nevyork 25 (A.A.) - Nevyor 1- İdare meclısi ve murakip ra-
nmes gu.etesi yazıyor: porlarının dmlen.mesi. 

Her .AJ.maa diplomatik meveuıd.i-
Almanya ve .Balkanlar mevcudi - 2- 1940 senesi hesaplaruurı ~ 
_..._ ... IJalh bulundup bİnaJl dikı. bu devreye ait meclisi ıdare 
w.:...kıadır. Abnanya bu u- tekliflerinin tuvibı ve 1940 aene&i 
.. leı4ea her bin1e kendine bir lıesaplaruu tedvirlerinden dolayı 
•....- düa J apnıa oluyor. Yu- mecliai idarenin tebriyesi. 
~ teUd de beosiniD en teh· 3- Meclisi idarenin yenilen • 
likelilidlr. Zira nefret edilen an - mesl 
Iaşma imza edilsin edilmesin, Yu. ~ Meclili idareye verilecek 
goslav milletinin şlddetli abllll - ücretlerin tS>iti. 
aell hem kendi hitnbnetinin hem 5- 19'1 8enesi içm bir ...tip 
4le Almanfanm aleyhine dönecek- tayini ile ücretinin teıll>lti. 
tir. Bu suretle muhtemel bir cbt g_ Şrketin umum iflerinl ıed
ve daimt bır komşu. vurmak için vir ile mukellef idare meclisi aza
ük fınaU bekb~ muthlf bir du,- larile müdüre Yerilecek ucretleria 
mm haline koıuılmustur. t.eebiti bUIUllUDda meclisi idareye 

JIAÇElt VEKAL!:T l!DECEK alihıyet venlmest. 
Belgrad 25 (A.A. )- llaçek, 7-Gerek plıuıa kendi nam lan 

ZevıeU.Ovaç'm IOll sevahatı esna - ve gerene başka fh1tel~rtn idare 
mda tendiaine veület edeoektir. meclisi azuı veya miidilrü sıfa

.k&aabul ul\Y• birmci lıukult 
Mkimbğinden: 

İstanbul. Beledtyeri tanfmdaıı 
Mehmet o.nan ve HMUl aleyhi
ne açılmq otan kira bedeli drn
.amda muddeiale)llılerden Kah -
mutpqada Tarakçılarda 31. J3 No. 
da mııkim Mehmet Osmanm ... 
,..... yapılmakta •lan muha -
kemesınde mudde aleyh Mehmet 
Osmanın Rahikizade medresesini 
1/5/9M tarihinden ıtbren on do
kuz ay .fumlen işgal etmediğine 
daır davacı ftldli tarafından ye
drin teklif edilmiş ~lduiundan 
mumaileyh Mehmet Oııımaıull bu 
hususta teklif f'dılen yemini ifa 
etmek üzere 2i Nisan 941 Perşem
lte awı• aut 14 de Ja;tanbul aliye 
'*inci hukuk mahkemesinde .U.: 
mr 1Mlıunm. lllft;:nu illnen teb-
q olunur, (940-31) 

tile şirkMle akdi muamele ede • 
bilmeleri husua;wıda idare meclial 
azalarına salihıyet verilmelL 

Ticaret Kanunu ve fıirS t Dl -
zamnameainın olbapta m ddele
rine göre, bu tldNci toplantı için 
7abrılaıı hlue aeneUeriniıı mik· 
tarı ne olursa olsun bu toplantıda 
lttltn edilecek mukarrerat ma. 
t.eber olacaklar. 

Bu toplantıda ualetıen ftf• v.
öleten hazır bulunmak lsüyen 
ortaklar Ticaret ltanurımnm 371 
inci maddesi mucibince bAmlli ba. 
lunduklan hısse .enetlenıu veya 
bunları.ıı yatarwlacağıru mübeyyuı 

mali müessesat rafından ftl'ile
cek vesikaları toplantı gununden 
en az olr hafta evvel yatumalan 
Ji;rımdr. 

Arnavutlııktaki 
İtalyan başku
mandanı değişti 
Atına 25 (A.A.)- Askeri sözcü 

dun akşam, Arnavutluktaki İtal
yan ordusu t>aşkwnandanı Kaval
leronun General Gekıst ile ~ğif
tirildiğini teyit etmektedir. 

Atinada nefret 
Atina 25 <A.A.) - Yugoslavya

ııı üı-ler paktına iltihakı haberi 
Yunanı tanda derin bir nefretle 
karşılanmı .. tır. Yugoalavyanın ka.. 
ran: cArkadan indırilmiş hançer• 
olarak tavsıf edilmektedir • 

Şayet harbe 
girersek 

( 1 bıol Sablfedea Denm) 

hukumellerı arasında bir dekli • 
ras~on tcatısi yapılmıştır. 

Turkıy~ harbe gırme c mecbur 
o~dugu takdırae Sovyetlerin, Tur
kiyenin muşkulitından ıstıfade e
der k, kendisıne hucum edecek • 
lerıne daır ecnebi matbuatta çıkan 
haberler uzerıne ve bunlarla ala
kadar bır istıfsar dolayısıle Sovyet 
tu.ikumetı itıdeki hususatı Turkıye 
hükUınetine bıldinniştir: 

1 - Bu gıbı haberler Sovyet 
hükumeti vaziyetine kat'iyyen te
vaf uk etmemektedir. 

2 - Şayet Türkıye hakikaten 
duçan tecaviız olur ve toprırkla -
rını müdafaa ıçın harbe gırmeğe 
mecbur olursa o zaman Türkiye, 
Sovyetlerle arasında mevcut, ademi 
tecavuz misaluna ıstınaden Sov -
yetler Bırlı mın tam ccomprehen
sion• ve bıtaraflığına guvenebilir. 

Bu beyanat dolayısıle Türkıye 
hükümeti Sovyet hukumetınc en 
samimi teşekkürlermı beyan etmiı 
ve Sovyet Rusyanın da böyle bir 
vaziyete duçar olduğu takdırde 
Türkı) enin tam ccomprehcnsion, 
ve bıtarafü~ına güvenebıleccğinJ 
bildinnı~tir. 

--~---o-o---

Dünya vaziyeti kar 
şısında Türkiye 

U hıel Sahifeden Denm) 

lenns ftl'll"llştfr. 
Ha bu konferans mevzuu ile 

~t yakınctan allkadar olmu , ha
tibin veni ği izahlara kar ı derin 
bır heyecanla mukabele ed rek 
şeref ve ısüklAI mucadeleaindl 
'Milli Şefin emır ve kumandasında 
istenildiğı gıbı can ve malını ,._ 

dadan ula çekinmiyeceğmi teba
~ettirmiştir. 

Parti Umumi İdare a.yetı Aza
sından Mara meb'usu Hasan Retft 
Tankut da Kırklareli Halkevi aa. 
lonunda salon ve bahçeyı dolduran 
binlerce ciinlevicl önünde dunya 
ahvali mevzulu konferansını ver· 
miştir. Hatip hudutlarımıza gelen 

tehlikeyı ışaret ve .Mihver devleL 
lerinin hakiki maksat ve gaye • 
lennı tasrih ederek mı ak! mılli ile 

çizilmif t.opraklanmızdan bir ita -
rıpna ve mukaddes istıkliilımize 
vuku bulacak her tecavüzü bütün 
milletçe~ bir lutle halinde br
ııl•mağa hazır bulundujumuzu 
s6ylemiflir. Hatibin bu sözleri halt 
tarafından cbazınz, sadaları ile 
brplanmlftır ve alkışlaımuştır. 
Hatip söderine 'l'Grkün ~ gat
llne ~ rpan kafa mutlaka parça
iaMC1kl&r. İltiyen deneyebilır cDm
le&eri ıle IOD ftl"llliftir. 
DİÔER VİLAYETLERlMtzDB 
Bingöl meb'usu Feridun Flat 

Boludl.. Ankara Haltevi başkam 
w tçel ıneb'usu Ceül Ghen To.. 
kadda, Aycluı meb'uaı Ag&h San 
Levend Nığdede, Konya meb'uu 
Ali Rıza Toren Diyarbakırda bin • 

lerce Halk önünde ayni mevzuda 
konferanslar \ıftlnl§lerdir. 

Erenk6yUnde bir 
k6tk yandı 

(1 ................. , 

kÖfk 9indilrillemenıiftir, Kötkfıe
kl egalann mllhim bir kJSm1 da 
7M9UfUr. 

Yaqm Mı•aada tukiht "'51-
makta4ır. Şhndlllk ~ncnua 11 • 
praclan çıktJiı ıanılmaktatlır. 

BU SABAllKt YANGIN 

(JlAfM.AllALEDEN DEV All) 

DU§tır. Bu sea kos Japonyadaa 
fUDU istemek olabilir: 

- Sovyet Rusya ile anlqum " 
oawı bize yardım ve ittifakına te
IDİD etlinia. Bu, ltir; ikinciııi har
be mti4ahale ediniz n vuiyeti
mfzi hafiflethıiz!. 
Japonyanın, her W talebe da 

«e\·et. cevabım vermeUıae pra
ıltt. :mU.ft olm ... ıtuu, hemea 
aöylemek yerinde olur. Zira, Ja
ponya, kendJ hayat Ye millı mm
faatlerl Ue, prka ... ihdır. Şarkta 
aerpibMk, prkta yaJl}mak, fUk· 
ta ve hatta Asya iPeriHc impa
ratorluiunu )'aymak emel ve 
.kararındadır. Bwıu yapabilme i 
için de Amerikan, İnciliz, Sov7et, 
Çin menfaatleri ve kuvvetleri ile 
brp .kaqıyadır Ye .lail• Çin ile 
harp halindedir. 

Japonya, ) edi yıl boywıca Çin 
ile harbe tutU§JllUf olmasına rai
men, henüz umduju neticeyi ia
tihsalden uzaktır. Bu ugurcla çok 
para, çok kan, çok malzeme sars 
fetm"ştir. Bana makabil, Çin Milll 
Şefi ~eral Çang - Kay - Şek de 
Sovyet Buyanın Ye bele fİDteli 
Amerika ve İngilterenin açık )&r· 

•anu ile onasaua tensik ve tak
Vİ) e ederek, daiına Japonlara agu 
darbe indirmekt«'n geri kalma -
nuşhr. Hatta, Çin milh mukave
meti, Japonyada zaman zaman 
halkı hüki'unet ale~ hinde ademi 
memnuniyet tczahurlerine sevkecle 
cek mahi) et bıle almııtır. J pon· 
ya, bu gaile içinde iken, Amerika 
ve f ngiltereye bu anda harp ılan 
edebilecek vaziyette de de&ildir, 
Zira, Japonyanın herhangi bir 
tecavüzi hareketine ve ihracına 
karşı Sıngapurda senal bir ordu 
tahş.it edildı~ı gıbi, Amerıkan do
nanma ı da tetık üı.erindedır. Ja
ponyanm Amerika) a taarruz ede
bilmeı;i, donal&Dla bakımıı-'1an 

kabıl olmadııı kadar; lngıliz ve 
Amerikan donanmalarınm muts 
tehit hareketi karpsında da Ja
ponya deniz kuvvetleri bakımm
dan zayıf 'azı.) ette kalmaktadır. 
Bele, sur atle denize indirilecek 
olan yeni Amerika ve İngilız harp 
gemilerinın inşa ı biter bitmez, 
Jap nya, bu uıuşterek kuvvet 
karşısında daha zayıf kalacaktır. 
Japon.) a ile Jngiltcre ve Amerika 
arasındaki harbin kat'i neticesi, 
~utl~ denızde alıaıaca1ıtma gö
re, Sovyet Bua79 ile, hatta ifdrak 
n Utifak ı.ahnde buluam•u dalal 
cleniz barbinia netaee ine müeulr 
olanııyacajı cibi, JJ pon)'aya da 
felakette• bqka bırp1 ptinal-
7ecek ve .batti prktaki Japoa .ı .. 
yui amalial uı.rlar boyunca kay
ltolmıya seykedecektir. ÇiinkU, Ja
..-n1a, Avrupa mille&Jenni •e bü
yük 4evletleri INribirlerine kır-
4trmak, JllefC1ll etmek " hrut
taa dtifa4e ederek, prkta ve As
ya içinde yayılmak brannd..tır. 
BattA, llçler paktma dahi bu n• 
ticeyi teshil etmİf olmak için ıir
m.İf bulwımauıulaa &ereüüt Mi
lebilir. 

... 
1/1/lMO tarih wı tM5 JNal&l'Ü a-t 0...tede mlntefjr, lT .1.t40 

tarih ve 2/14177 nuamrah karamame,e batlı topnk tıenl &allına 
sinin tatbiki çln te kJl l'Cillen ve edllecek olan lmmiQ'oDlarda cahlbnl
malt Qzere A. - ıwı., B - Aza; C - l'en memuru alınacaktır. 

Bu memurlara, yol masraftan bartç. ~ mı*twm verllec:ek Gere-
Un lzaml nllktarı; .... 

A..,a 
Pa11•r--w• 

..... : 
171 

•• 111 

1 - Yaşı 60 dan fazla olmamak; 
2 - Detterd rhk, T pu Grup Müdilrlulü, Malm dürli.l il, V 

Tapu S c l Muluıfızl tı, ve:Jabut bu YUifeJere muadil adli 'eya 
b.izmeU rde bulwımuı olmak, 

3 - Sicil 1Ubart7le lıJzınetiDıı:le isWade edileblleceti anla§ lmak. 

ADiarda: 

l - Yllll 80 dan fala ollMmlık; 
2 - Malmdü ulü, S cil M.uhafızlılı, Wllhl,.e MtldOrl to, Ara 

Tahrir Kom y nu R il ~ut ba vaifeJ.,. muadil Mill yeya 
bizmeUerde bulwunut ola.k: 

3 - Sicil iUba 7!e hizmetinden ı.w.de edilebılecelı an 

l'aM.......ıa: 

ı - Yap 65 ten fazla olmamM; 
2 - Tapu ve Kadaal.l'O vep .Nafia ve imar W7ahut Ask 

llüduı 1 iiJ Unde bir 1CJ1e Fen memurluiu yapllllJ o 
t.a Nafia ey• apu ve Kadaa&ıo Fc T11U:>iluıt Mektep r 

olmnk: 
3 - Sicil itibariyle h.izmetindesı l5üfade edtlebllece an 

cllb 

llÖUO&AT emU 

·"· 
AaANAK VUAm 

1 - Nilfus hllvıyct varak.ul cu1ı veyahut 
mak m m ddak uretl> 

2 - il kıt il f toğraf caltı buçuk ctmm eb'~ 
3 - 1cldep ta&dlkname ve:J& pbadetnameai cuh vep 

sureta 
4 - BulUDdulu memurt7e1lere ait vea.Drln uh ft78b t 1nuud 

sureli ct.asdıkll aicıl kameai veyahut musaddak sureti W dfn 
ı - S1hhl durumwıun her iklimde ve kÖJ'lerde va 

oldujuna dair bük'1me1 Ve.J& Belecli.1e doktorluiu raporu, 
e - c !ıılüddeiuıDum"•i'ndan ~u olmadıiına dalı 'c 

cistida &ıruıe lılüdcklıım Wkce ae.ilkl1 mefl"Ubat verilmek 
olabilir, 

1 - Hilmübal kllMb: 
8 - Alkel'Wt ve.ikua ._ ~ YanıkaaDda 

istemez.> 
9 - Talıp olan şahıs bır raım1 daırcde mustahdem . bu 

aleU\sul muv f k r n vcsnika talebe mUte:ı.llık ı a 
re vuı~le Maltye Veklletine ,melen ..................... _,....., 

NOT: hH= 7 "9 ~o ..ıMll ...... _ .. 

10 Afatıda yuılı ,ekilde taahbUtname 4Bu ta ,, ••••rr'llıll 

ıe.e U kefılln re 1 dalre.lent. ~· *-'. _. ft1r8 ..ı 
lerde memur w müat.abdem olmaa prttır ı 

cV• 
TAABBİ)'DIAID IDJJ 

Ma~e VSlletinae toprak WYSi &alüna ....... eeinm tatbiki içia ._. 1 
edilecek Toprak Tevz.ı Kom~ bir vazife,. ~ halinde bu 
vuifeyi kabul edecetıml ve en az ~ ıun evvelinden haber vermeden bu 
va:rifedea id1fa ft7& bu ....-ı tılrtl ~ lııb:uwtlı ""m iatiıade edil 
med li veya iltihdamınuı devamının cab: obnadılı ldaftee takarrür etti 
.rilerek vulleme nibQet veriJıı:üli &üd!Jde, ~ rneaı.toın b 7 z 
den sekte)'e utramuı ııebeblyliıı hMl1 olftıaai n*ııkOn" h~ rar 
lara lr.arıı maktuan ve ceza! şart olarak bel yüz Ura tazmloal v n:nq1 Te 
bunun çln baklwnda dava lkameslne ve ilim lstlhsallne lOzum o dan 
bu taahbtıtnamenfn len7a nz't n,öut hazineden al8Cejlm nrsa • 
alacattan det'atm takas ft maı.uba Te ~ bu tuhbOtnameden m._ 
vellit hertıansl bir lhttllf tein dan • .tne 18zam blml ohırm ba da 
vanm Ankara mahkemelerince ril)oetinl; kaba! 9111 tıaahhQt ~ 

Aılrmı 

lfüıus ~ warah-n+kf lıılttbeU; 
............ DID c:ıeaal tart olarak taabbat e&tllf bel )'il& lin7a 

~ IArUaria mil&eaelloil kefil olu* waı.t edlırim. ................. 
Nüfuı h0vf7et varaln•aıncMlrJ h~ 
cNOT: Bu taahhüt ve kelaı.tnaz. ~ l9mea tan ım olu 

tir', 0111) (Wllt 

kadar 

ôKSORENLERE il Tlll 11111 Elll 

Hele, Almanya Ye !l'talyanıa 
bıı&&inldi vuyetiai aördütea soa· 
ra, Japenyuuı keMi .blMIWai 
sonu meçhul bir macera1a •tmau. 
yine kendisine Almanya ve ital-
1adan, hiçbir yardım plnıl,_.. 
iine •öre, hUsbiitfln varit olma-
11\ak &erektir. BerbaWe, Japo117a 
lteklemeyi, fırsat bılaDMJI .. 
dünya hidiselerinba inldplw• ... 
selemeyi tercih edecektir. Bana 
lcbadlr ki, lfatlaob'am -Ua 
seyahati, fimcliki UW. Wr .Q.t 
....wir .. t21ılli•• u.ı,. ~ 
mi1ecektlr. &•• ...... llat -
nob •1aae •-• matedil .. ,.. Sanyer Sulh Hukuk ' RADYO utı ne .te ihau e1ıem.1de •• Hakimliğinden: 
aadece: 

•- Buı khmeler, Almanya" Dellpina: Büyük-. tılık.i 1llk. 
ttal.Jaya timdi aiderkeıı laulllll nadi, yelli Coıaki clMlıılımiade 11 
ai1etlerim elduiwua iddia e4i • numarada 
7orlar. Halbald, ,...._. anum Hazinenin aleyhinize açtltı. •
iki -a.ketia filleri ile ....... 1acak davaauuıı cereyan eden mu-
ma ve onlarla tall.lflB8Jdar..- hakemMi mamnda: İkametphı-

Demekle iktifa eyJe-·Hı.. lllZID meçbul.9e&t h...wle ib • 
Japonyanın bir aalh mildalıaled metwf.>nm:ıa pderilen dava M'· 

ve teklifi de varit olla dalal, ..._ mha1 ve dawtqe bili ......... 
Yerecek bir teı .. Wia ..... ed.fld\linden mahkı&ı141Ce .... 
Çtinkil, yapıitmı tamaınDe tnwm tebligat k:rw karar ftrillllıll*. 

Muhalrmaıa CÜDÜ olan 11/4/Mt 
etmiyen bir Alman797a brp la- mt ıo,,ao da l*Dt ..... 1 tr 
siltere, ıulb 7..-a71 ...... ._. bmr ..,,,,,_ .... ...,.. Wr wldl 
7eceji kadar, WW A-6a w da 
•--'!terenin --. ......... , ... .,_,. pi aaads -..ı n an. 
..._. J ... ita••• ve ~enın tebUii ma-
dan döiilfiln deftllll, .Japoapmm , ... ,,,,,. um olmak i2re iJAıı 
.. iatild.I ipa ...... eUJil ~ ohmar. Ml~ 
faat diifünc:el...._ •TPD .- - .,, ------------
Wlir. 

ETEM iZZET BENiCE 

25 Mart 1941 ' 
ı&.QI PJo&ıw ve =··leua saat .,.,. 
18.83 tftztt: c.t.nd (Pi.) 
18.30 Konupıa (Çiftçinin saati) 
18.45 Jdzlk: Çlft9'nfn suft. 
•.oo .... Sa ve tel birlıli ko-

..... Şef': A1nMt Aclnaft . 
19.JO Memlek t at ayan ve .. 

............ 1. 

... .S-pna. Zıraat takvimL 
il.il Müzik. :Muhtelıf şarkılar. 
JIUI Radyo gazetesi. 
• 45 Müzik: BadJıo salon orkea -

tnsı (Vıolonist Necip Af)ra 
ıdaresınde) 

21.30 ltonllfllla (Hukuk İlmimi 
yayma adma) 

21AI 'Müzik: .ue,ıdaD lalh. 

Bu •hah Şehremininde bir yaa
SID olmuttur. Şehremini San1 -

::.~~ca=•:n~~:.=! I (98,!! ld• ..... 81~8~) ., ........ ~ıt........... . . 1 -
..... tu ........ ,.. •• iat.Qre .. l ...... ...... • ......... 

Dr. Feyzi Ahmet 
Onaran 

dıdn a zflmvllia 
d•MUllU 

(BabdJI) Anbn _..... ~ 

22.30 M-1.at _. aJWI, aj .. 
haberleri; zlrnt, elham • 
taıwllM, knl>iyo - 1lllbt 
bo- (J'iat). 

22.45 Müzik: Dana müzitl (Pi.) 
23.25/23.30 Yarmki ,.,,.... w 

lmpantf. n6M• nlaftk•'atttWr.. ri ... aı.. ......._ alla Tmu.a U,. lı 1F Ilı .. • 



O - SON TE LGRA 

Memuru 
Memur 

Yetiştirilmek Üzere 
Tayini Hakkında 

1 LAN 
Maliye Vekô.letind~n 

oh 

8/1"40 taı1Jı n %/4«>5 numaralı Resmi Guetede münt01lr, 17.8.940 
tarlJı ve 14177 numaralı kararnameye bağlı toprak tevzi talimatnamesl
:ıWo latbiki için !efkil edilen ve edilecek olan komi")'onlarda istihdam 
edilmek üzere yetiştirihnek için tapu ve kadastro U. Mi.idilrJUrğü Fen 
11ltbikat Mektebinde stajları temin edilmek üzere memur alınacaktır. Bu 
-.ın,,eıe talip olanlardan aranan prllar ve vesaık aşağıda gös"'
rllmı,tir. 

AllANAN llil'D.4:& 

1 - Y"" '41 dan fllzla Olmlltlak; 
2 - En az lise 10 uncu ıınıfta veyahut ·bu dereceye muadil diğu bir 

mektepte tahsil ıörmüş olmak; ' 
3 - Halen resml blr dairede milstabdem ise, in:fik5k için muvafakat 

aimJf olmak ve aıcJi iUbari1le kendisinden istifade edı1eceği anla~; 

.ma 
Jl'ilaACAAT lJl!KLi 

Yukardak! farllan hm bulunan taliplerin, .,atıda :yazılı veslkalan 
bir lııtida ile en ıeç 20 Ma711 Hl tarlbiııe kadar )4aliye Vek!J.etine cMilU 
EmWu ltindereceklerdir. 

1 - Nü!us Hüviyet varakası caııh veyahut noterce "1l;T8 ıemnl bir 
makamca muaaddak sureti> 

a - e kıl'a totoğart «altı buı;uk doltuz eb'adında> 
1 - 14elttep lasdilmame veya p.lıadeıname&i caslı ft7ll IDU&8ddalı: 

ınıreti> 

' - Memuriyette bulunmuı ıse, tasd!kl! ılcll karnesi veyabtıl 'bulım
dulu memuriyetler için ayn a,yn vesikal.ır; 

1 - Sıhhi durumunun kö1Ierde ve ber lltllmde YaZ!te !tasma el-.. 
rllll oldutuna dair bir bükfımet veya belediye doktorluğu raporu. 

8 - C. lıı!ilddelumumlliğinde mabkfımi1etl olmadığına dair vesika 
clıtlda zirine Müddeıumuınllıltı.:e lasJiltli metruhat verılmeai kl!idir> 

7 - Hüsnühal Ulıdı; 
8 - A&kerlllı; veaikası. eüıus hüviyet varakasında varsa a;tnca la

~; 

9 - Talip olan pbu resm1 bir dairede m!istahdem ı.e, ırynlmasmda 
mahzur olmadı&ına dair vesika ctalebe müteallik i.sl.ıda ve merbutu ve
liikaların o daıre vasııası ile gönderı.lmesi halinde aynca muvafakatna
nıqe mahal ;yoktur-> 

10 - Aşağıda 7azılı ,.ırllde taahhütname; chu 
müteselsil .kefılın r6ml daire1ercıea veyanut tıcart, mall veya aınal mu
t:aeselerde müstahdem olması ,arttır.>; 

NOT: Bu kefaletname noterçe resmen tanzim olunacaklır> 

.ıva 

'l'AABırtlTN AMB 

Malf7e VekA!etlnce toprak tevzi talimatnamesinin tatbiki tçbı teo-
k:il edilttek komisyonlarda istihdam edilmek ilzere, fen memuru olarak 
yetiftirilmek için bir vazifeye tayin edilerek talim ve staj maksadı ile 
Tapu ve Kadastro Fen Mektebinde talim ve tahsilim neticesinde bu 

mektepten mezun olamaz veyahut mektepıen mezun olduktan sonra beş 
&ene müddetle h.iz.met ifa etmez veyahut istihdam edildiğim vazileden 
istifa eder veya idare hizmetimden memnun olmıyara.k vazifeme nınayet 
verirse hem cezai şart ve hem de tazmin mahiyetınde olmak üzere, yedl 
yüz elli lira öc:iemeği; ve bunun için hıaJQumda dava ikamesine ve illm 
ktıhsaline lÜZum olmadan bu taahhütnamenin icraya vaz'ı veyahut hazi
neden alacatun varsa bu alacatundan def'aten takas ve mahsubu; Ye yıne 
bu taahhütnameden mUıevellıt her hangi bir ihtil.ii.f için dava .ikamesine 
lüzum hasıl olursa bu davanuı .Azık.ara mahkemelerince rt!yetini kabul ve 
laahhüt ed.b<orum. 

Mnı9: 

Niltua hllvf7et nrataamdak! hüviyeti; 

............ nln cezai fart olarak taahhüt dtlii 7edi ,.ıı. eW llra,a kadar 
.,..; pr\Jarla müteselslJ ket.il olarak kefalet ederim. 

Kdllln meslek ve adresi; • 
~üfm hüvtyeı varekerndp>i hüvqetl; .v. 
ltabul edilecek taliplere, mektepte her ay devam edecek stajlan 

müddetı.nce aylık 50 - 60 lira ücret ve mektepten mezuniyetini müteak1p 
liyakat daecelerıne ve teadül kanunu eaaalarına cöre 100 - 150 lira ay-
lık ucret vrilecflkt.ır. 418'8> •3211> 

lstanbul Asliye Onbirinci Hukuk Hakim
liğinden : 

Alemdar nalıl)esmdeltl Kl!stence slc!TIAtında mukayyet bulunan •Deli \;aY\4 
olulları> .ııdan ölmtil Mehmet oğlu Mustafa ve efradı ailesine ait cDeli Çavuş oğ
lu> wyadının kullanılması memnu olduiwıdan lpt.alj hakkındaki hukuku Amme 
davan ilııerine yapılan duruşmada: o 

Miıddeaaleyhin Roman:yada olup İatanlıulda !kametgAlu bulunmamasına 
ve ecnebi memlekette U5u1ü daıresınde teblıgat icrası mümkün olmamasına binaen 
ilanen davetiye tebliğ edilditi halde ıelmediğinden ilan tarihinden itibaren bir 
ay müddet tayini suretiyle uaru.n gıyap kararının tebliğine ve duruşmanın 10 Ma
fUI 1941 Cumartesi Cünli saat 10 na talikine karar verilmiş olduğundan müddeaa
leyh bizzat gelmedili verahut bir vekil ıöndennediğl taltdirde cıyaben muhake
maıi 7apılacatı ll1n olunur. «2281> ~ 

Asker1 Fabrikalar Satınalma r. om:syoJu İlanları 1 
150 ıtınoster ınyUane müteham.mll ,-eni veya az ıruııanılmış be~Jık ve kapa.I\.· 

lariyle birlikte 100 - 200 adet oksijen tüpü satın alınacaktır. Satmak ist:iyenlerin 
salacakları mllttar ve flatının en ceç 30 Mart 9U tarihine kadar Askeri Fabrikalar 
Umum Müdürlü&üno bildirmeleri. «2162> ... 

Baft Çelı;!el «Şalunordan> Almaeak 
-Ymi veya n 1ru1laru.lmış bava çekicine ihtiyaç va.rd~r. -~nde o~up da utmak 

..U,-enlerin bir i&tida Ue Askeri Fabrikalar Umum f..fudurluı,~ne mur~c~at etmesi 

.., bu latida7a ~clttin ob'ad ve evsa!iyle markası ve batının da ilaveal rica 

"""'""'" c2067> 

.. 

~ T. fŞ Bankası ,· 
-.~ Küçük T cuarral 
, 1 heaaptarı 1941 ' !: ikramiye Planı ~ı I '~ KEŞİDELER; 4 Şubat, 2 Ma7ıs !i 1 
'ı 1 Ağustos. S Ikinciteşrin !t 
• ~ tuihlennaP Y.ıs1ulır. ~~ 
! 1941 "- • 1 . i ı .uu-amıye erı ~ 

1 ! ! 
!ı 1 adet 2ooıı L.lık = 2000.-IJra ~, 
~ 3 • 1000 " = ;.tl\f\ll_ > f. 

1 

! 3 , 750 > :=; 1500- > ~! 
!~ ' > ŞOO > :=; 2000~ > ! 
~ 8 > 250 > :=; 2000.- > !i 

. . . . 
IDARts iNi BllEll 
İKRAMIYELi 

. 
iŞ BANICASINDA 
HESAP 

Başvekalet Matbuat Umum Mü
dürlüğü şu şartlar dairesinde bir 
"Yürüyüş Marşı,, müsabakası 
açmıştır: 

1 !i 3, > 100 > = 3500.- > ! 
! 80 > 50 > = 4000.- > !i l - Bu ınfuabakaya jştirak edecl!lı: bestel<arlar Tllrk .ıac~. 

1 

~ .. aoO > 2A ,. _ tUlOO..- > :4 2 - M .. rş.arın bestelenmesinde şartlar şunlardır: 
A - Marşlar giiltesiz olacaktır. 

..::.1ıı1•~ :..: ,... • .. B - K.las .. k marş tormuno, yani, ikinci kıs1m trlo olmak üzere iki kımnhk 
/ • \ ıekJe uygun olacaktır. Entrodüksyon ve koda ihtiyaridir. Metronom 112 ilA 116 dır. 

l Jht1varbk maskara• 
1

. 3 - Partisyon veya kondüktör piyano partiai ve bando lleUerinin her birine 
-7 malmıs partiler mavi veya siyah mürekkeple ve temiz yazılmış olarak verilecektir. 

lık derler d.O"'ruymuııı ' - Partisyonda baıka marşların çalıııbileceği bandonun Aletler kadrosu en 
O T llJI a,ağıdaki cetvelde gösterilen sazlardan mürekkep olacaktır. 

(3 üncü sahifeden devam.) 1 Re bemol küçük fülüt, Do büyük fülüt, iki obuva, 1 Mi bemol klarnet, 2 birin-
madı, adamı yakaladılar. Meğer ba- ı ti Si bemol klarnet, 2 ikinci Si bemol klarnet, 3 3 OncU Si bemol klarnet, 2 Fa

got, 2 Mi bemol trompet, 2 Si bemol kornet, 2 Blll!, 4 Korno, 4 Trombon, 2 Si be-
mal da değilmiş .. Sabıkalının bi • mol Bariton, 2 Mi ve Si bemol kontrabaz, 2 batar!, .cem'an 34>. 
riymiş... ' 15 - Marşlar ta.mamiyle orijinal melodilerle yaplmış olacak ve ber hangi bir 

O canım, telatin çantamı ustu - ınarıın bu itibarla •kısmen dahi> benzeri olmı:racaktır. Ancak muayyen bir melo-
rayla boydan boya kesmiş .. Elleri di aynen alınmış olmamak şartUe, :raln.ı.z üslfıp bakımından mJlll ıı.ağmelenı uygun 

Juk ve benzerlik: bu kayıttan müstesnadır. 
kırılsın inşallah ... Rahmetli efen - 6 - Mafilar evvelce bestelenmiş, n"fl'edilmlt' ve ~tihnlJ olmı;racaktır. 
dinin yadigiındır. Kilidini açama- 7 - MüMbıklar isim ve adreslerini eserlerinin üzerine sarih olarak 7azma-
yınca, usturayı vurmuş... lıdırlar. Ancak, !stiyenler !simlerini gizli tutabilirler. Bu taltdirde, sarih adres 

Neyse efendim, lflfı uzatmıya - ;yazılmak suretiyle müstear isim veya nimüz kullanabilirler. 
lım .. Nemi çaldıysa, Allah razı ol. l 8 - jüri, eserleri evve!A partisyon veya piyano, kondüktör, partisi Qzerinde 

tetkik ile bir eleme yaptıktan sonra. kalanları bando ile dinliyerek orkestrmryon 
sun, hensini buldular. Buldular am- bakımından da blr e~eme daha yaparak ve bu suretle en muvaffak olmuş marş
ma, mehkemeden karar olmadan · lan seçecektir. Bunlardan en iyi altı marşa 600 liralık: telif hakkı, beheri için 
verilmezmiş .. Bakalım, bugün onu l 100 er lira olarak seyyanen taksim edilecektir. 
bekliyoruz... ı 9 -. Albnc_ıdan sonra muvaffakıyetli görülen marşların da neşir ve tamlıni 

Mübasirin sesi yükseldi· temin edılecektır. 

G 
.. •l H ]'JI • 

1 
10 - Marşla. r 15 Mayıs 1941 gü.nQnün akşamına kadar Matbuat Umum 

- U naz.. a ı ... dürlül!Une aönd•rilmis bulunacaktır. c!658 - 2275> 
- Cai!ırıyorlar valde .. dedim . , 
- Duydum evladım, gidiyorum! 

dedi. Lastiklerini sürüyerek mah- 1 
kemeye gırdi. 

- Mahkemede, sabıkalı, müte- J 

madiyen inkar ed:yor eben bunları 
ıskcledı>, yerde buldum .. Götürüp 
polise teslim edecektim.> diyordu. 

Fakat mahkeme, sucunu sabit 
gördü .. Sabıkası da gözönünde tu
tularak yedi ay hapse mahkılm e
dildi. Kadının nara, mücevherat ve 
eşvasınm da iadesine karar ve -
rildi. 

Gülnaz ·kadın, mahkemeden çılı:· 
tık tan sc.nra : 

- Hay Allah razı olsun evladım 
Tuttuğunuz ta. altın olsun! diye, ,, 
hakime. dualar. senolar edivordu .. 

Deniz Levazım Satınalma 1 
Kom isvonu l!iinları 

l - Tabının ed.llen be<ıeu cıııSu> 

lira olan 5UOO kilo beyaz vazelinin 27 .3. 
941 Perseınbe gi.ınu saat 14 de pazarlık.
la eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Şartnamesi her gün iş saati da
hilinde mezkür komL...yondan bedelsiz 
alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 
istediği vesaik ve 843. 75 liraıik ilk te
minaUa birlikte belli gün ve saatte adı 
geçen komisyonda hazır bulunmaları 
UAn olunur. (2167) ... 

1 - Keşif bedelı «4600• lira 40 ku
ruş olarak inşa edilecek iki binanın 
26.3.941 Çarşamba günü saat 14 de Ka
sunpaşada bulunan Deniz Levazım Sa
tınalma Komisyonunda pazarlıkla iha
lesi yapılacaktır. 

2 - Kiıt'i teminatı •6!:10.06> lira olup 
fenni ve hust.!'i şartnamesi her gün iş 
s:ıati dahilinde mezkO:r ko1nisyondan 
bedelsiz alınabilir. 

3 - isteklilerin 241l0 sayılı kanunun 
istediği vesaikle birJik1 c belli gün ve 
saatte ntiı geçen komisvona. müracaat-
lan lliln olunur. .2166> 

iTİZAR 
Yazımızın çokl ı: ... Jndan CBOyOk 

Harpte Dönen Do!· nlar / tefro"ka.mJ
zı derc-cdemer!ik. Okuyucula.nmız
dan özür dileriz. 

GAYRI MENKUL SATIŞI LANI 
Beyoğlu Dördüncü Sulh Hukuk l\lahkemesiodeo: 

939/164 
Terekesine mahkemece eı konulup tasfiyesine karar verilen ölü 

Maksut Nişastaciyan uhdesinde bulunan Galatada Voyvoda Cad
desinde Haraççı sokağı köşesinde 13, 15 numaralı hanın yüzde 
15 hlssesı açık arttırma suretile 19/4/941 tarihine müsadif cumaI'
tesi günü saat 10 da satılacaktır. Arttırma yüzde yetmiş beşi bul
madığı takdirde ikinci arttırması 29/4/941 tarihine müsadif salı 
günü saat 10 da icra edilecektir. Tamamının kıymeti 70.000 lira 
olup satılan hissenin miktarı kıymeti 10.500 liradır. Telliiliye res
mi, ihale pulu, yirmi senelik taviz bedeli ve kadastro harcı mü~ 
ilerisine ait olup satış gününe kadar vergiler terekeye aittir. Art
tırmaya girebilmek için yüzde yedi buçuk nıshetinde pey akçesi 
yatırmak lazımdır. 

TAFSiLAT: Bir mahzen, bir badrum, bir zemin katı ve üze -
rinde beş kat ve bir de taraça bodrum katında methali Haraççı ka. 
lor :fer dairesi ve kömürlük badrum katında methali Haraççı so
·kağında olmak üzere bir mahzen ·katı methali ve zemin katı met
hali Voyvoda caddesınde olan ve Banka tarafından işgal edilmiş bir 
daire ile han methali vardır. Birinci katta dört oda, bir kahve o. 
cağı bir hala vardır. 

İkinci katta: Altı oda bir musluk mahalli ve koridorda canıe
kf.nlı bir oda vardır. 

ü-;üncü katta: Bes oda bir muslll'k mahalli vardır. Dördüncü 
ve besinci kat ta ikinci katın tamamen ayni ve taraça vardır. 

İpotek sahibi alacaklılarla diğer alakadarların ve irtifak hakkı 
sahiplerin'n gayrimenkul üze r:ndeki haklarını ve hususile faiz 
ve masrafa dair olan iddia la nnı evrakı müsbitelerile yirmi gün 
içinde mahkemeye bildirmeleri icabede!. Aksi halde hakları Tapu 
s'cilli ile sabi tolmadıkça satış bedelinin paylaşmasından hariç 
kalacaklardır. Bina tamamen kagir olup kalorifer, asansör, terkos, 
elektrik ve havagazi tesisatı mevcuttur. 

Bundan başka mezkur gayrimenkuller kendisine ihale olunan 
alıcı tarafından derhal veya kanuni müddeti içinde satış bedeli 
ile tellaliye resmi, ihale pulları, yirmi senelik vakıf taviz bedeli 
tutarı ve kadastro masrafı mahkeme veznesine yatırılması şarttır. 
Y?tırılmadığı takdirde icra ve iflas 1<anununun 131, 132, 133 üncü 
maddelerı ahkamı tatkik olun ıraktır. 

tst<>klilerin yukarıda gösterilen gün ve saatte Beyoğlu Dördün
cü Sullt Hukuk mahkemesine müracaat etmeleri ve gezmek isti
venlerin han k:ıoırı"'" müracaatl;ırı lüzumu ilan olunur. (3876) 

GAYRI MENKUL SATIŞ iLANI 
Be1oğlu 1Jördüncd Sulh Hukuk Mahkemeııiode' 1 

939/164 
Terekesine mahkemece el konulup tasfiyesine karar ve~ 

ölü Maksut Nişastaciyan uhdesinde bulunan Şişli HalasJtArg ... 
Caddesinde yeni 310/303 numaralı apartımanın yüzde on ıııs; 
sesi açık arttırma .suretile 29/4/941 tarihine müsadJ!.salı ı;~il ~· 
10 da satılacaktır. Axttırma yüzde yetmi§ beşi bulmadı~ • 
dirde ikinci arttırması 10/5/941 tarihine müsadii cumartesı gil 
nü saat 10 da icra edilecektir. Tamamının kıymeti 80.000 lira ol'OP 
satılan hissenin miktan kıyın et.i 8.000 liradır. Tellfıliye ~ 
ihale pulu, yirmi senelik taviz bedeli ve kadastro harcı müşttl"' 
sine ait olup satış gününe kadar· vergiler terekeye aittir . .Ari~ 
m11ya girebilmek için yüzde yedi buçuk nisbetinde pey .ıtçıo~ 
yatırmak lazımdır. 

TAFSİLAT: Mezkür apartıman bir zemin katı !le üzerinde 61 
ıkat ve üstü taraça olmak üzere bir de çatı vardır. 

Zemin katında cephede bir dükkan bir cephe hapısı ve baltl" 
kapısından girildikte binaya ait solda antre ve antrenin soluPdl 
bir 1<apıcı odası, bir mutfak iki oda bir çamll§ırhane, bir ııalı\ 
dolap, bir odunluk, mevcut clup birinci kata çıkan ayrı bir rr;!t 
diveni vardır. Keza antreniıı sağ tarafında ayrıca bir kapıcı od~ 
sı vardır. Ve methalleri bahçede olmak üzere altı adet odunl"' 
vardır. Birinci katta tramvay caddesine bakan bir numaralı dl' 
ire me~cut olup yedi oda bir mutfak iki hiila bir kiler bir ba!IV°' 
yu havidir. Bahçe cihetinde dört oda bir mutfak bir banyo ,-e 
bir halayı havi 2 No. lu daire vardır. İkinci katta tramvay ciJıe" 
tinde 3 ve bahçe cihetinde 4 No. lu daireler mevcut olup 3 No. ıu 
daire 1 No. lu dairenin ayni 4 NoJu daire 2 No. lunun aynıdır· 
Üçüncü kat cadde cihetinde 5 ve bahçe tarafında 6 No. lu da;rt" 
ler vardır. 5 No. lu daire 1 No. lu dairenin aynı ise de bir oda f9:' 
ladır. 6 No. lu daire 2 No. lu dairenin aynıdır. Çatı katında 8 od' 
bir çamaşırhane bir hala kapalı bir taraça önünde açık bir taraç• 
vardır. Bahçe cihetindeki iki oda bir çamaşırhane ve bir tara\+ 
dan mürekkep bir kısım olup buradan demir merdivenle çatı l<B~ 
üzerine çıkılır. Bina:ıın arkası bahçe olup arka sokağa cephe:>' 
vardır. Elektrik, terlws, havagazi tesisatı vardır. 

İpotek sahibi alacaklılarla diğer alakadarların ve irtifak halt~ 
sahiplerinin gayrimenkul üzerindeki haklarını ve hususile faıS 
ve masrafa dair elan iddiala nnı evrakı müshitelerile yirmi giiP 
içinde mahkemeye bildirmeleri icabeder. Aks; halde hakları TB 
sicilli ile sabi tolmadıkça satış bedelinin paylaşmasından baflÇ 
kalacaklardır. 

Bundan başka mezkUr gayrimenkuller kendisine ihale oluııaP 
alıcı tarafından derhal veya kanuni müddeti içinde satış bedel~ 
ile tellaJ.iye resmi, ihale pulları, yirmi senelik vakıf taviz bedeli 
tutarı ve kadastro masrafı mahkeme veznesine yatırılması şarttı'.; 
Yatırılmadığı takdirde icra ve iflas kanununun 131, 132, 1S3 üııcu 
maddeleri ahkamı tatbikolunacaktır. 

isteklilerin yukarıda gösterilen gün ve saatte Beyoğlu Dördiill' 

1 cü Sulh Hukuk mahkemesine müracaat etmeleri ve gezmek isti· 
yenlerin apartıman kapıcısına müracaat etmeleri lüzumu iJjjll 

olunur , (3876) 

Baş, Dif, Nezle, ~Grip, ltom.atizm• 
Nevralji, Kınktık Ye Büt On Ağrılarınızı Verini Keaer 

lcıoıoda illoıı. 3 , ... ll onı Dll ll . TAKLI TLElllNOY.N SAKININlZ 
HF:ll VEl!'OF. FLıtı.U "ICl'Tlıt. Alll ISll AlllA 15TfVl-.IZ .. 

... .. t f' • ,.., t 
~ 

r.1aliye Vekaletinden 
Dantelsiz bir kuruıluklarıD tedavülden 

dırılmaaı hakkında ilan 
Dantelsiz bir lruruşluklann ,,erine dantelli bir lnırat•uklar cıarp •• pi~ 
kfıfi mllttarda çıkarılm:ıı oldulwıdan dantelsiz bir Iruruıluklann 31 rıı•'~ 

tarihinden sonr.ı tedavülden kaldırılmuı kararlaştın!mçtır. Danteloi• bır r. ıt 
luklar ı nisan 9U tarihinden itibaren aıtık tedavül etmi;recek ve bu taribt•• t>". 
baren ancak bir sene m!lddetle 7alru% mnlsanılıklarile Cumhurl:r.t Merl<t< ",! 
kası c;ubelerince ve Cumhuriyet Merteı. bankası rubeai bulunnuyan 7erı 
Ziraat bankası ~belor!nce kabul edilebilecektir. """ 

Elinde dantelsiz bir kuruşluk bulunanların bunları malsandıklarlle CU 
ti;ret Merkez ve ziraat bankaları şubelerine tebdil ettirmeleri illn olunUf· ,,. 

. 9035> c1:ı5 

' 
BİR HAKİKAT! Sayın mfiştf'rı ı .. r .wızıı. 

oazarı dikkatine ' 

1 

lnh·sa ıar U. üdürlüğünden: J ı ~ 
llllktan .llluhammen Be. % T.li T•mlnaı. Elı:sUimenlnl İSTANBUL BELEDiYESi ILA~~ 

Lira Karuıı Lira KlUUf Şdill Saa&I itfaiyeye aıt oenu. motonınun ıeıoıe 1<l6mmda 7apunlacal< ıamıra< ve ili u 1 
Cinsi 

No. 82 - A ~00 elmas ve il pırlanlalı 500 lira EMSALLERİ GiBİ 15 Sli:!lE GARANTILJDIR. 
DiJutA.T: Slncer ı>aaUeri İ.stanbulda yalnız Eminönü merkezindeki mağ~mızrıa satıur - !stanbulda 

Toktur. Adres: siNGER SAAT M•lt~zalal"l İstanbul Eminönü Nn 8 
şubemt< 

Ateı tµğla., 6000 adet 1265 00 94 aa Açık eksiltme 18 açıl< eksiltmeye konulmuştur. Keşif bedeli 1165 lira 50 kuruş ve ilk ıeın~I 
Ateş toprağı 3000 Kg. lira 41 kuruştur. Keşif ve prlnarne Zabıt ve Muamelat Müdürlillü kal dJf. 

ı _ Yukarda cins ve miklan 1azılı malzeme açık elı'.slltme usulü ile satın görülebilir. İhale 7/4/941 Pazartesi ıünü saat 14 de Daimi Enciımende yapıl;ıı1ıı1 
alın•caktır tır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektuplan, gemi tamtı ., kızak , 

11 - Muhammm bedeli, muvakkat teminatı eksiltme •ati hWwnda yaıı- olduklarına dair vesa.ık ve 941 yılına ait Ticaret Odası vr, .......... ., t 
ııdır. mua77en aııalte Daiın1 Encümende bulunmalan. c2200> 

Ill - Eksiltem 9/4/9U Çarşamba glinü saat 15 de Kabataı;ta Levazım ve - ----·--- ,i 
Müb<ıynt Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. --. !DEVREDİLECEK İHTİRA Bt~~ 

JV - Tuğlaların eb'adı 22XllX6 ·santim ve 1600 - 1700 santigrat derece- l•tanbul Konıatanlıiı St> dl",; 
ye tahammül edecek evsafta olacak ve bu evstı haiz bulundutunu resml bir lA- , cMütemadi Elektrod• ha~ I~ 
boratuvar raooru ile tevsik edenler münakasaya iştirak edebileceklerdir. tmalma Komisyon• ı icat için alınmış olan 29 mart 11" 

V - İşteklilerln eksiltme lçbı taybı olunan gün ve saatte ~ 7,5 cilwnıne pa- lliinları !. tarih ve 2744 numaralı jhtlra )>et' 
ralar.;vle birlikte mezkfı.r komisyona müracnaUan. <2291> 

1

, Tatının ihtiva ettiği hukuk bU ~ 
Benerlne 50 llra !'17at tahmın eaııen re başkasına devir vcyatıut ~ .. ti' lLAN TASHiHl 100 a..!et tevhit oemeri 2/4/9U günü h v

aaat 11 de paza!ırkla satın alınacaktır. idi fiile konmak için icara da •
1 sııl' 

Gazetemizin 24 Mart 941 tanhll nusnasınaa mtışa• eden !lnı!Mı: ve Eytam 
Bankasının Emlak satışı hakkınd?ki ilAnında 1952 esas numarasında kayıtlı ar

. sanın mesaha~ı 9 metre murabbaı iken 99 metre murabbaı ve 2068 esas numa
rasında kayıtlı kAglr odanın 188 paftada ka)'ltlı olduğu 7a21lacak iken 18 pafta
da kavıUı old$ ıeltlinde bir tertip hatası neticeai haal olan 7anlışlık ta..hihan 

olup kat'! teminatı 750 liradır. lstekli- ;mek istiyenlerin Galatatla ,.s ..,&' 
!erin belli gün ve saatte Fındıklıda aa• ınra .,. 

han 5 inci kat 1 - 3 numara ' 

'••• .. •••••••••••••••••••••-••••••••••••mı••••llİ'I Ufln elunur. 

Şartnamesi her gün komisyonda görü- lebileceği tekli! edilmekte .,ı.ııı in • 
lebillr. Muhammen bedeli 50_00 lira [ bu hususta fazla malumat ~ lS~ 

tm • 'rna komtuonuna ge1meJert. ur 
·21511> _!!caat evloıneleri ilin olıııı • 


