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4lman. Fransız1 

Anlaşması 

Henüz ihtiva ettiği aa· 
latma eaaslannı gizliyen 
bu takarrüp eier İngil· 
tere aleyhinde askeri 
ınahiyette bir iı birliiini 
İstihdaf ediyorsa Franıa 
&ünü kurtarmak için ya· 
rını feda ediyor, de
ınektir .. 

~: ETEM lZZET BENlCE 

Ankaradan: 
.\llllaıtya ile Vişi Fransası ara

~da takarrür ettirilen anlaşma 
'Yet Mareşal Peten ve hükfı

~•tı tarafından ittifakla kabul ve 
•dık edildi. Anlaşmanın ihtiva 

~iıi eqsJar; Birlin ve v;şi tara
~ dan titizlikle mahrem tntul
'- kta ve ancak bazı iktısadi nok
~arı yarımyamalak denilecek bir 

Çörçil bugün 
• 

Hess'in lngil-

te reye geli· 

şihakkında 
beyanatta 

bulunacak 

Flbrerıa muavl
allda daba çok 
evvelden bazı la
glllz rican ile te
masa geçmiş ol
duğu anlaşılıyor 
Londra 15 (A.A.) - cB.B.C.• 

Başvekil Çörçil'in, Hess'in İngil
tereye gelmesi münasebctile bu. 

(Dc:""""1 5 ıru,ı -.yfada) 

Amiral Darlan Son haftalar içinde daha 1rii:rlllt faaliyet göstermekte olan İngiliz 
Ri b bent rop 1 aı-------fi-IB_su_n_u_n_b_uyük_·_· _cü-·z_ü_ıııınl_a_r_ın_dan biri 

görüşecek BABEŞİSTANDA Hırvatistana 

lngiliz filosu 

bir haftada 12 
düşman gemi· 

si tahrip etti ' 

Brest'deki Alman 
kruvazörlerine yeni
den tam isabetli bom

balar atıldı 
Londra 15 (A.A.) - 12 mayıs 

eeceı>i nihayete eren harta içinde, I 
İngiliz donanmasına ve !ngiliz ha· 
va kuvvetlerine mensup cüzütam
lar, mütemadi surette düşman 
seyrüsefainine hücum etmişlerdir. 
Asgari 12 düşman gemisi tahrip e. 
dilmiştir. Bunların arasında Corn
wal tarafından Hind Okyanu -
ırunda batırılan silahlı ticaret kru
vazörü gibi büyük vapurlar bu • 
lunduğu gibi, Norveç, Holanda, 
Fransa ve Almanya sahiJ!eri a -
çoklarında tahrip edilen karakol 
gemileri de vardır. 

(Devamı 5 ln<i sayfadıL) 

SOJ'..LUr.IJ'DA 

ide söylenmiş bulunmaktadır. 
llirincik&nun ayındanberi Al

._.nYanın tazyikine marnz bulu
~ Mareşal Peten Fransasının 
'ilıayet lıu itilafı kabul ve tasdik 
'lııı.esi; Fransa hesabına kazarul
~ı f~rz~l'?'an bir m~vaffak~y~t 
~de ·ı mıdır, yoksa hır çaresızlı· 
•'ll te..abürü müdür?. Bnnu an
tıılı; hidiselerin müstakbel inki· 
~I .. fhaları ile göriip tayin ede
~le•eiıi.z. Ancak, Almonyanın. 

Londra 15 (A.A.} - Amiral A b Al •d b • V. l A 1 1 5 
Darlan Vişiden hareket edecektir. m a agı e garın ır nrQ m an ar 1 n 

Yle bir anlaşmada, ı;adece Fran· 
::Un elagözlerine bağlılığı esas 
~llltk; etmediği herlıalde mulıak
ı. ~tır. Almanya; İngiliz adalarını 
llo lila edemiyeceğini anladıktan 
lı'llra; şimdi bütün takatini Akde
~ld~ İngiltereyi mağli'ip etmeğe 
'lısıs etmiştir. Almanyanın bu 
~susta umduğu muvaffakiyeti 
~ ~rabilmesi için de Fransanın 
lı ll11; ve hava üslerine, nakil va· 
lıı ~larına ve Şimali Afrikadaki 
> listeın]ekelt!rine, Suriy ye ihti
lcı 'Vardır. Ve Fransanın oldnğu 

::;:
1

!~y;:;m~~~~~~:.ropla görü. İtalyanlardan tayin ediliyor koldan yapt. ığı 
Vişi 15 (A.A.) - Dünkü na - 1 

zırlar meclisinin toplantısında• beş yüz esir taarruz nasıl 
mühim kararlar verildiği zannc. 

dlimekte idi. Neşredilen tebliğ d h 1 d pu··sku••rtu•·ıdu••? 
ümitlerin hilafına mühim husus- a a a ın 1 • 
Jarı ihtiva etmemektedır. 

Irak Harbiye Nazırı 
Tahrana da gidecek 
Bağdat 15 (A.A.}- Fevkalade 

bir vazife ile Dicaza, Kral İbnis
.suııda göndcriloıi olan Jrak Ma
liye Nazırı bugiin Bağdatta bek
lenmektedir. 
Diğer taraftan halihazırda An

kaarda bulunan Irak Harbiy Na
zırının Bağdada avdet ettikten 
sonra Tahrana gidercı;,'1 bildiri]. 
mektedir. 

Bir çok top ve ba· 
111 tanklar da l#JU· ! 

nam edildi 1 

Kahire 15 (A.A.) - •B.B.C.> 

Amba Alagiye il.erleyen iki Britanya 
kohı göller civarında bir İtalyan 
mevziini zaptetmişlerdir. 500 esir 

alınmış, toplar ve hafif tanklar 
iğtinam edilmiştir. Ric'at eden İ
talyanlara büyük zayiat verdiril
miştir. 

BarekAta Almanla. 
na 200 tankı lştl

r ak etti 
Kahire 15 (A.A.)- B.B.C. Lih

yada Almanların Sollıımda be 
koldan yaptıkları taarruz tama
men mağldp olmalarile neticelen· 

(DOVIUIU 5 bıri sayfada) 
~.i; İspanyanın da yollarına, üs
.:.•ııe, aaltil vasıtalarına, Afri~a 
'-~steınJekelerine muhtaçtır. Her· 
' l~e bir anlaşmada bunlara mu
~hıl Almanyanın da Fransaya ait 
' ıı talepleri kabnl ettiği ıpnhak
>ıı'1<tır. Fransamn talepleri aşai;ı 

karı anlaşılıyor: 
lıı -'- Fransız müstemlekelerinin 
Uhafazası 

l'tf ıı.._ İtalyan mızi taleplerinin 
edilmesi 
c._ İşgal masraflarının tenzili 

ı._ h_ Esir Fransızların serlıest 
"ltalnımnı 
tıı t_ İşgal albndaki Fransız top· 
• klarının tedrici hürriyeti, seya
•t serbestisl, iktısadi mübadele 

tıı, ~- Harpten sonra Fransız top· 
L klarınm kllmilen tahliyesi ve 
~ .._Dsız devlttinin mevcudiyetinin 

Dün gece Galatada 
hiç güzünden 

bir adam öldürüldü Hırvatlan bir Kral seçecek olan 
İtalya Kralı Viktor Emanücl 

Adolf Hitler 

IVlilli ~efi1t1i
z e dostane 

bir mesaj 

gönderdi 

Ankara, 14 (A.A.) -
Almanya Devlet Reisi A. 
dolf Hitlerden Reiaicüm
hurumuza dostane bir 
mesaj getiren Almanya 
Büyük Elçisi Ekselans 
Von Papen, bugün Reisi- ) 
cürnhur ismet lnönü ta
rafından kabul edilmiıtir. 1 

Mülakatta Hariciye Veki
li Şükrü Saracoğlu hazır İ 
bulunmu§tur. 

.. lıuıü ... 
ili .\lnıanların istediklerinin tahas

Katil Portakal Salih, elindeki 

kanlı bıçağı ile yakalandı 

Anadolu ajansı, Macar ve Çek 
gazetelerinin neşriyatına atfen, bir 
Hırvat hey'etinin yarın veya ö
bür gün Romaya giderek, Hırva
tistan tacını İtalya Kralına teklif 
edeceğini bildirmektedir. Ancak 
Hırvatistan müstakil bir meınle. 
ket olduğu için, Kral bu teklifi 
kabul etmiyecek, fakat İtalya ha
nedanından birini Hırvatistana 
Kral namzedi olarak gösterecek. 
!İl". 

l'ı 1 etınesi takdirinde; Fransızla· Düıı gece, gece yamından sonra 
~ n hu ve buna benzer taleplerinin Galatada hiç yüzünden bir cinayet iş-

) er~al kabul edilmesinde Alman- lene:'.:'.~!: All oğlu Kadri Necatibey 
~ •Çin hiçbir mani yoktu ve bila- caddesinde Bebek _ Beşiktaş tram-

s &tami fayda vardı. vaylar durağının karşı sırasındaki iş- ( 
ı.Nihayet, Almanya kendisinden kembcci dükkfınının önünde durur-
qıçb· · h ]'" ken, karşıdan gelen Portakal Salih is-'-h ı.r şey vcrmıyor, nrp P anını minde bir sabıkalı 1-'f atm1$ ve bera-
~ •kkuk ettirecek imkanları ka- ber gezmeyi teklif etmiştir. Buna 
'9. b..~Yo.r, harp sonrası için de btız muğber olan Kadri de Salihe çıkışmı§-
L tune bol vait, ihsan ve teminat tır!.. 
"'IYdediyor. Hakikatte bugünün Salih derhal bıçağını çekerek gar-

(Dev&ou 5 inci sayfa<b) (Dcvo.mı 5 1uci sa.yfad:ı.) 
........__-~~~~~~~~~~~~~~~~-

Bugün Başladık 

BiR CiNAYET 

!Yaz~~~ ~:B!n:~ 
BÜYÜK EDEBi. ROMAN 

Bu harikulade nelia edebi romanı mut
laka takip ediniz. Türk edebiyatında mü
him bir mevki iıgal eden bu eser, bir içti
mai davanın muuallakıyetle yapılmıı bir 
tahlilidir. 

3 üncü Sahifemizde 

Necip Serden
geçtinin cena
zesi kaldırıldı 

Vefatını dün teessürl-e haber ver- B • E d b • t ş· ı•d b• k 
diğimiz Şehir Meelisi Birinci Reis ı r e l Ya l iŞ l e Jr ÇOCU 
vekillerinden B. Necip Serdengeç· ·C d • d ·ı •• k 
tinin cenazesi bugün saat 11,5 da 1 e 1 ecı er mu- amyon 

büyük bir kalabalığın iştirakile • • d' J k Jt d d• 
Beyoğlu Belediye hastanesinden ZeSJ teSlS e l ece a in a Can Ver 1 
kaldırılmıştır. 

Cenaze otomobili ve onu takip 
eden otomobiller İstanbul Bele -

(Dtt:ı.mı 5 inci sayladıL) 

17 Eroin ve 
esrarcı suç üstü 

Bu meze Tevlik Flk· 
retia Aşlyanında 

ııaruıacak 
l\laarif Vekili B. Hasan Ali Yücel 

dün akşam Aal 17 de BlSın Birllflnl 
(Dcv:.nu 5 inci sayfada.) 

gaka landı 1-;::=BO=L=Ç=EŞ=İD=v=c=YE=Nİ=S=TİL~-ı 

Bunların arasında 
iki de kadın var 
Şehrimizin muhtelit semtıerinde 

eroin ve esrar satan, i<;en on yedi ki
şi suç üstünd yakalanmıştır. Bunlar 
Beyoğlunda Ali Kas:ıp, Ahmet Sepetçi, 
Abanozda Emine Özen, Fatihte KJ.
zım Çalışır, Bcyazıtta Niyazi, Vefada 
Ha'iRn, Cufer, Tophanede, Cafer, Ce
mıl, Süleyman, İsmail Kılıc:. Sal!ıhat
tin ~ F:.tih,tc Şerafcttin, S(ıl~y• 1an!yc· 
de J{3dri ve mcjresi Sc!"V~t. I11:;an, Ci
balJd~ Arslandan ibJ;:e lır. 

MOBİLYA 
Almak veya görnıek istiyenler 

BARAÇÇI KAR· 
BEŞLER Limited 

ŞİRKETİ 
Salonlarını bir defa gezmcıkle tat
mın edilirler. 

İ~~. nbul, .Finrancı!nr, Rıza.paşa 
yuk. 1u ~o. 59/61/63. Telt!on 2206tJ 

Top oynıyarak cad
dede koşan çocujan 
kalas! parçalandı 
Dün akşam saat 18 de Şişlide Ha

Uskilr Gazi caddesinde feci blr kam
yon kazası olmuştur: 

Ali oğlu Fuat isminde 10 yaşında 

bir çocuk elindeki llstik topu kilh 
yere kôh havoya atıp tuta tuta yalın 
ayak koşarken Osmanbeyde Kafkas 
!ınnı önünde önüne un çuvall:ırı yük
lü bir kanıyon c:ıknuş ve tedbirsiz ço
cuk knçamıyar::ık kamyon bütün şid

detiyle çarpınıştır!.. 
Bu çarpma neticesinde zavallı Fu

at yere yuvarlann11ş ve kaınyonun. te
kerlekleri üsti.indcn ge('erek başın.ı par
çalamış, beynini akıtıp dağıtarak öl
dürmüştür! .. Biraz ileride durdurulan 
kamyonun şoförü Cemal ytıkalonır.ı~ 

ve t;•ıkikata el konmuştur Şişli Ço-
C1Jk H;ıstane ine kaldırılan 

goınüln1e~ine izin verilın~tir. 
t'f'9l"din 

Hava .şehitleri
mizi bugün hür
metle anıyoruz 
Fatihte, Kırık Kanatlar abi
desi önünde ihtifal yapılıyor 

Bugün tayyare şch.tieri ih· 
tifali gür.ldür. Bu münase. 
belle kahraman şehitlerimi • 
zin hatıralarını taziz i~in Fa
tih parkında Kırık Kanatlar 
abidesi önünde saat 13 de 
merasim yapılmaktadır. 

Merasime iştirak edecek olan 
Vilayet, Belediye, Kolordu er -
kanile bir makineli, bir pi. 
yade bölüğü, Polis, İtfaiye 
kıt'aları, Cemiyetler mümes.. 
silleri, mektepliler, ızciler ve 

(Dev:ı.nu 5 inci oayfa.da.) 

Almanların beş koldan yaptıkları taaruzun püskürtiildiiğii Sollum 
ve civarını gösterir harita 

( HARP VAZİYETİ ) 
Garp çölünde harekat ağırlaşmış· 
tır, Almanya Malta ve Girit arla
larını işgale teşebbüs edebilii, 

bundan ötesi son bahara kalır 

(Yazan: EMEKLi KURMAY SUBAY) 
AJ,l\JANYANIN İKMAL VAZİ

YE'Iİ VE AKDENiZ 11.AKİMİl.'E
TI: 

Almanya geçen kış deversinden 
beri lıalledemediği iki dava karşı· 
smda bulunuyor: 

1) harbe devam etmek için Al-

man ordularının ve Alman mille
. tinin takatini arttırmak, 

2) Brenner harp planında tasar· 
landığ veçhile Akdeniz hiikimiy• 
tini temin etmek. 
Orduların ve milletin takatini 

arttırmak için Almanyanm ham 
(-5 lnd 0&yfada) 

Kibritler çakılırken 
niçin etrafa sıçrayor? 

--~~~~-~---~~--~~-

Bir Meb'us dün Mecliste "Şirket 
kibrit yerine fişek satıyor!,, dedi 

Son zamanlarda kibritlerin ça· 
kılırken etrafa sıtradığı hakkın
da yapılan şikayetler Büyük l\lil
let Meclisinin dünkii toplantısın
da da mevzun bahsedilmi~fir. 

KISACA · 

Yüzbaşı James 
Ruzvelt 

Amerika Cumhurreisi Ruz
veltin büyiik oğln hava yüzba· 
şısı James Ruzvelt, Uzak Şark· 
ta yaptığı bir seyalıatten Orta 
Şarka döndii. Şimdi l\lısırda o· 
lan Amerikalı genç yüzbaşı, ge
çenlerde Girit adasına giderek, 
buraddki Yunan hükumet mer· 
kez ini ziyaret etti. V c bu arada, 
Elenlcr Kralı Majeste Jorj ta
rafından kabul edildı. 

Bilhassa Amerikan ııazeteleri, 
bu ziyarete ehemmiyet atfedi· 
yorlar. Çiinkü, yiizbaşı James, 
Elenler Kralı J\faje;te Jorja, 
Birleşik Amerika Devleti Cum• 
hurıeisi Ruzveltin bir mesajını 
vcyh mektubunu teı·di etsuiş· 

tir. 
Runeltin, bu naıikiıne jr.tin· 

İnhis.irlar Umnın • Iüdürliiğü 
teşkilat kadrolarına miiteallik ka· 
nnn layihası dün l\lecliste göriişü· 
!ürken muhtelif oıeb'uslar soz al-

fDov:ıııu 5 inci sayfadıL) 

dan .!olayı, Elenlcr, elbette ki 
miıtehns~is oln1u~l:ırdır ... \'Je~:ı
jın nıuhtc\'İyatını hih•lcnıt!klfl 
beraber, bu n1cktubun satırları 
arasında •An1erıkonın ~ahra. 

man Yunanistana yardını \le 
nıüzalıerete amade olduğu hiir
riyet da,·ası i~in, Amerikan nıiJ .. 
letrnin asil Yunanistanın yanı
başında mücadele edeceği, altı 
ay süren Yunan muka\'cnu~ti· 

nin çok şayanı takdir bulundu· 
ğn ve bu hareketin bütün dün
yada hayranlık ve sempati n• 

yandırdığı• •iiınlclrri elbette 
vardır. 

İki büyük devlrtc karşİ ay
larca şanlı n1uhr,rcbcı'cr \·crınlı 
~·e bugiin ~·orgı.ın, bitkin düş
n1iiş olan Yunan n1illeti, nc::abo, 
bu ,-e bnnn benzer nı~ ai?arla 
tc'elli bulabilir mi?. 

Bade hara bUlbasra' • • 



2 - SOR TELCRAI' 

ISTANBUL 

OTOBlJSO 

Yine, iki firma, Belediye
ye müracaat ederek, otobüs 
satmak teklifinde bulunmu§ •• 
Galiba, İstanbul tehri, otobü
sün hikayesiyle ömür geçire
cek •• Vakit vakit, bir takım 
firmaların teklif yapbğı ya
zılır. Sonra, bilmem neden 
arkası çıkmaz. Biz mi, otobüa
leri almayız, onlar mı -Sat• 
ııııaz, belli değildir. Yalnız 
hakikat §Udur, otobüsler, a
lınmamı§hr ve bir taraftan 
da teklifler devam etmekte-
~ir· . 

ÇAYIRLAR VF 

[!ARKLAR 

Oaman Cemal, park - ve 
i?ahçelerde, bazı kendini bil
mez adamların ve ekseriya 
çocukların, çimen, çayır ve 
çiçekleri tahrip ettiğinden şi
kayette bulunuyor. Buralara 
konan levhalar fayda vermi
yor mu?. 

Fakat, bazı semtlerde ye
ni yapılan refüjlerin hiç te 
bozulmadığı ileri ıürülmek
tedir. Acaba, semt semt, §e
hir insanlarının huyu. tabiati 
de ev kiraları gibi değisiyor 
mu?. 

TÜRKÇE 

HATALARl 

Bir refikimiz, evvelki gün, 
birinci sahifesinde ıöyle biı: 
itizar ne§rediyordu: 

«Ankarada bulunan bat• 
muharririmizin yazısı posta

da çıkmadığından okuyucu
larımızdan özür dileriz.» 

Bu ifadede zaf vardır. Ev
vela, okuyuculardan bqmu

harririn yazısı postada çık
madığı için değil, neıredile

mec:liğinden dolayı özür dile
mek lazım. 

ikinci zif fU: cümle, o ıe
kilde kurulmuı ki, sanki, baş
muharrir, yazısını postaya 
vermit amma, postahane ka
yıp mı etmi§, ne yapml§, her 
nedense, yazı bulunamamış, 
manası çıkıyor, 

EN RAHAT 

SiNEMALAR 

Hindi Çinide, dünyanın en 
rahat sinemaları mevcut ol
duğunu, bazı Avrupa gazete
leri haber veriyor. Oralarda, 
sinema salonlarında seyir
cilere mahsus koltuklar, birer 
hamak imiş! Seyirci, hem ya
tar, hem rahat rahat sinema 
1eyredermiş ! Bu halden, bi
zim sinema aalonları sahiple
ri ibret dersi almalıdır. 

Bizde ise, oturulan bu ka
napeler o kadar kötü, dar, ve 
rahatsız feylerdir ki, iki saat 
müddetle, adeta kendinizi 
bir cenderede zannedersiniz. 
A.y.aklarınızı uzatmak değil, 
kımıldatamazsınız. 

- AHMET RAUF 

15 MAYIS 1141 

Pamukcu-( 
lar hey'eti ... ___ .... 
Her istihsal mıntaka
sın dan A nkaraya 

bir heyet çağırıldı 
Ticaret Vekil.eti yeni ~ne için 

tedbirler almak üzere pamuk ye. 
tişen mıntakalardan Ankaraya bi
rer hel•et çağırmıştır. Müstahsilin 

korunması, malların değerile sa -
tılması ve ihracat ~!eri üzerinde 
kararlar verilecektir. 

Pamuk mahsulümüz bu sene çok 
boldur. Ge~en yıl pamuğun çok 
para ettiğini gören müstahsil çok 
ekim vaomıstır. 

!IABERLER 

ViLAYET Vf! BELEDİYE: 

* Buz fiatlarına zam yapılma. 
sı icabettiğini yazmıştık. Filha. 

kika, Belediye, buzun yüz para • 
dan satılmak üzere bayiliğini iha
leye çıkarmıştı. Yapılan tetkik • 
!erde buzun 3 kuruş otuz paradan 
aşağı satılamıyacağı anlaşılmış -
tır. * Üsküdar • İzmit yolunun Sa
mandıraya kadar olan kısmı şose 
halinde ihale olunmuştm. 

TiCARET ve SANAYi: 

* Altın fiatları dün yirmi yedi 
lira yirmi beş kuruştan muamele 
görmüştür. Külçenin gramı 334 
kuruşa ve beşibirarada da yüz 
yirmi liraya yükselmiştir. * Son günlerde Almanlardan 
birçok meddelerin memleketimize 

satılması için piyasaya teklifler 
yapılmaktadır. Bu meyanda Al • 

manlar müsait fiatla demir ver. 
mek teklifinde de bulunmuşlar " 

dır. Almanya ile parafe edilmiş 
olan 13,5 milyon liralık anlaşma 

henüz imza edilmediğinden te -
maslar ticari mahiyette kalmakta. 
dır. * Dün şehrimizden 265,000 il • 
ralık ihracat yapılmıştır. Bu me
yanda tıbbi müstahzarat için Ro. 
manyaya engınar yaprağı hula • 
sası, Almanyaya iç fındık, Ame

rikaya da av derisi gönderilmiş • 
tir. 

* Esham ve tahvilat borsası 
dünden itibaren Dördüncü Vakıf 

hanı altındaki dairesinde faaliyete 
başlamıştır. 

MÜTEFERRiK: 

* Gülizar adında bir kızı izdi. 
vaç vadile iğfal ederek tecavüzde 

bulunmakla suçlu Arif isminde bir 
gencin Birinci Ağır Cezadaki mu. 

hakemesi dün neticelenmiş ve 9 
ay hapsine karar verilmiştir. * Eminönünde kahveci Fili -
pos, kahve ihtikarından adliyeye 

verilmiştir. Yenikapıda eczacı Leon 

da 120 kuruşluk ilacı 300 kuruşa 
yaptığından dolayı Adliyeye ve· 
rilecektir. 

Memleket daYaları 
Eminönü Halkevinin eski reisi 

ve halen Aydın meb'usu Agalı 

Sırrı Levent, İstanbulda ve diğer 
yurt köşelerinde, muhtelif vesile
lerle verdiği faydalı konferanslar
dan bir kısmını: •Halk kii.rsüsün-
den akisler. ismi altında güzel bir 
cilt halinde toplamış ve eser, Kay
seri Halkevi dil ve edebişat şu
besi tarafından neşrolunmuştur. 

Bu kitapta toplanmış olan kon
ferans ve hitabeler, daha ziyade, 
memleketin milli bayram ve me· 
rasim gi.inlerinde söylenn1iş nu
tuklardır. 

Agah Sırrı Levendin bu eserini 
karıştıranlar görürler ki, bu kıy
Metli ınaarif ve kültür adamı, 

yalnız ilmi eiüdlcrile, yazılari ile 
değil, hitabet kabiliyeti ile de, 
herhalde teıııayiiz etmi_ş bir şah
siyettir. 

Agah Sırrı Leventteki hususi· 
yet, hiznıctini, dain1a, ıııemleket 
ve yurt hizmetine bir alet olarak 
kullaumas~ yazı ve söz kıymetini 
milli memlekP! davaları uğrunda 
harcamasıdır. 

Onun cümlelerinde inanan, sa .. 
mimi bir eda, inandırıcı, sağlam ve 
tok bir ses buluyoruz. 

Türkiyede, ne kadar yazılsa, ne 
kadar söylense bitmiyecek milli 
davalar vardır. Bu davaların pro
pagandası için çalşanlar, büyük 
bir ınemleket hizl)Jeti yaptikları 
için, elbette ki takdire 18yıktırlar. 

RESAT FEYZi 

Kadın:arımıza yeni 
iş sahaları bulunuyor 

Alakadarlara gelen malumata 
göre, kadınlanmız her tarafta 
Milli Müdafaa i şlerinde çalışmak 

için şevkle hazırlanmaktadırlar. 

Her yerde çok fazla müracaatlar 
vardır. Kadınlarımızın faa lıyetin
den daha geniş istifade için ala -
kadarlar imkanlar hazırla•ııak için 
tetkikler yapmaktadırlar. Bu su
retle yakında kadmlarımıza yeni 
iş sahaları da temin olunaoaktır. 

MtUiyfm pehlivan 
Mersinli 

Abmede yenlldll 
Şehrimizde iki hafta serbest 

güreş müsab~ 'rnlan yapan profes. 
yonel güreşçiler Bursaya g;tmiş • 
!er ve orada da müsabakala• yap
mışlardır. Bu müsabakalarda Mer
sinli Ahmet Mülayimi 35 daki. 
kada tuşla yenmiş, Molla Ivlehmct, 
Minderden kaçan Kasıma hük -
men galip gelmiştir. ---
Açık i~ ve memuriyetler 

Sümer Bnkın Sellülöz sanayii 
müessesesi 100 • 120 lira aylık üc. 
retle almanca ve fransızca bilen 
iki daktilo aramaktadır. İmtihan 
20 mayıs salı günü Sümer Bank 
şehrimiz şubesinde yapılacaktır. 
Denizyolları İdaresi şehir dahili 
iskelelerinde çalıştırmak üzere 
taşçılar, Belediye Temizlik İşleri 
Müdürlüğü temizlik hademeleri 
aramaktadır. * Fuat isminde biriyle evli oL 

duğu halde Osman adında başka 

bir şahısla zina yapmaktan suçlu 

:Mııkrohinin Asliye İkinci Cezada 

devam eden muhakemeleri diln 
neticelenmiş ve suç sabit görüldü 
ğünden Makrohinin iki ay on beş 
gün, Osmanın da 3 ay mahpusi
yetlerine karar verilmiştır. 

Bir hakim Bayanı davet 
İstanbul Cumhuriyet Müddeiu

mimiliğinden: 
İstanbulda bulunduğu anlaşılan 

Tekirdağ Sulh Hakimi Nebihe 
Saysanın acele memuriyetimize 
müracaatının gazetenizle ilanını 

dilerim. 

Günün meselesi: Traktörlü ! 
• • 

• • t• l!l,;ıa 1 At b 1 11-ler Vilayette mo-n 1 rr ıs 1 rı usa ga 1 o g j dern i ziraat ekipleri 

Fakat şehrimizdeki toptancılar 
gelen malları kapattığından 

fiatlar pükselmige haşladı ! 
Son günlerde l:ıey82: peynir fi

atları, yükselmektedir. Buna se
bep olarak da, Trakyadan ve A
nadolunun peynir mıntakalarm
dan gelen peynir !erin toptancılar 
tarafından aranması ve fazla fiat. 
larla alınması ileri sürülmektedir. 
Bu i.şle alakası olanlardan alınan 
malumata göre, mayıs ayındaki 

sütlerle yapılan peynirler çok yağ
lı ve çok iyi olduğu için toptancı
lar tarafından buzhanelere konu
lup stok yapılmakta ve 'bu şekilde 

Bu peynirler yemekten da.ha zi
yade börekçiler tarafından sarfe
dilmektedir. 

Trakyada peynir imalatına ha
raretli bir şekilde devam edilmek. 
tedir. Son yağan yağmurlar çift
çilik bakunından olduğu gibi pey
nirciler için de çok faydalı olmuş· 
tur. 

Peksimet stoka 
için hazı~bk 

taleplerin çoğalması peynir fiat- Toprak mahsulleri Ofisinin 
!arı üzerinde tesir yapmaktadır. elinde bulunan veya imal edeceği 

Dün Trakyadan külliyetli mik- unların bir kısmile Ticaret Veka.. 
tarda peynir gelmi§ ve 750 ile 825 letinee tayin edilecek miktarda 
arasında, Anadolu peynirleri de peksimet yapmak üzere memle • 
650 ile 750 arasında satılmıı;tır. A- ket ihtiyacı için stok yapılmasına 
nadolu peynirlerinden de buzha- dair kararname Hey'eti Veki!QCe 
ne stoku için bir hayli alıcı vardır. tasdik olundu. 

--~~~~~~~~--~~~~~~--

Umumi 
siperler 

Her meydan ve bah
çede siper kazılacak 

Vilayet Seferberlik Müdürlüğü 
şehrin muhtelif yerlerinde umu
mi siperler kazdırmağa karar ver. 
miştir. Bugünlerde bunun için 
faaliyete geçilecektir. Diğer ta • 
raftan herkesin bahçesinde birer 
siper kazması, bahçesi olmıyan -
ların komşularile bir olarak ma
hallelerindeki meydanlara veya 
arsalara elbirliğile siperler kaz • 
malan da mecburi tutulacaktır. 

Satılan 
vasıtalar 

Ay sonuna kadar 
be d e ile ri ödenecek 

Alakadarlara gelen bir emirde 
hükumete nakliye vasıtası satmış 

olan kimselerin haziran başına ka. 

dar paralarını almaları bildiri! • • 

miştir. Bunun için icabeden ted

birler alınmıştır. Bu paralar ge • 
lecek mail yıla devredilmiyecek. 

tir. Onun için mal sahiplerinin a
lilkadarlara müracaat ederek pa
ralarını almaları lazımdır. 

___ .c_ • • "' 
--LADLIYEve POLIS_..1_ 

Hırsızlık yapan oğlu aleyhi
ne şehadet eden bir baba 
Evinden ve otellerden e,ya çalan genç 
dört ay yirmi gln mOddette hapsedilecek 

Muhtelif Sirkeci otellerinden 
bat taniye, ceket ve saire aşırmak. 
ten maznun ve mevkuf Mustafa
nın muhakemesi dün bitmiştir. 

Sultanah.met Birinci Sulh Ceza 

Mahkemesinde görülen bu dava
nın dünkü muhakeme celsesin • 
de, maznunun babası Hüseyin şa. 

hit olarak dinlenilmiştir. Hakinı, 
Hüseyine, baba olmak sıfatile eğer 
oğlunun davasında şahitlik etmek 

istemezse, kanunun kendisine is. 
tinkM hakkı verdiğini anlatmış, 

fakat cBen şahitlikten çekinmem, 
Allah için doğrusunu da söylerim• 
cevabını almıştır. Şahitliğinde, 
kendisinin Mustafayı evlatlıktan 
reddettiğini, onun kendi evinden 
de habersizce bazı eşya götürdü
ğünü söylemiştir. 

Maznun, otellerden eşya çaldı-

ğmı kabul etmiş, yalnız babasının 
evinden aşırdığının doğru olma • 
dığını ileri sürmüştür. Neticede 
Mustafanm, otellerden eşya çat:" 
maktan 4 ay 20 gün hapsine karar 
verilmiştir. 

Sahte nüfus cüz· 
danı vermiş r 

Zeki isminde birinin Yeniköy 
nüfus memurluğunda bulunduğu 
sırada kendisine Artinin delaletile 
müracaat eden Aşod adına birin; 
doğum tarihi sahte bir nüfus cüz
danı vermek suçile Birinci Ağır 
Cezada yapılan muhakemesi dün 
bitmiştir. Neticede Zekinin 4 ay, 

15 gün, Artinin de bir buçuk ay 
hapse konulmaları, Aşodun bera
eti kararlaştırılmıştır. 

teşkil ediliyor 
Ziraat Vekilleti muhtelif vilaa 

yetler<le modern ziraat Aletlerin
den mürekkep ekipler vücude ge
tirmeğe karar vermiştir. 

Bu ekiplerin ellerinde buluna· 
cak taraktör ve sair modern ilet. 
lerle köylünün tşleri ucuza ve 
seri bir şekilde görülecektir. Bu 
teşkilatın kurulmasına başlanmış. 

tır. İlk olarak İzmir, Aydın ve Ma
nisa vilayetlerinde ~er trak • 
törden mürekkep ekipler teşkil 
edilmiştir. Peyderpey her vilii. • 
vette bu şekil tatbik olunacaktır. 

Çam korucuları 
arttırıhyor 

Belediye Ada çamlarının mu -
hafazası ve hastalık lardan korun
ması için alilkadarlara bir tamim 
yapmıştır. Adalardaki korucular 
fazlalaştırılacak ve bunlar daimi 
surette çamlıklarda dolaşacaklar. 
dır. Ayrıca Ziraat Müdürlüğü ta. 
rafından çamlara musallat olan 
·böcekler temizlenecektir. 

Sosyete Şileb 
feshediliyor 

Sosyete Şilebin hey'eti umumi. 
yesi ayın 30 uncu günü saat 15 de 
toplanmıya çağırılmıştır. 

Bu toplantıda şirketin vaktin -
den evvel fesih ve tasfiyesine ka.. 
rar istenecek ve tasfiye memur. 
!arı tayin olunacaktır. 

Çeltiğe muvakka· 
ten müsaade olu

nan yerler 
Ziraat ve Sıhhat Vekaletleri 

çeltik ekimi menedilen Bur:;a mı.n.. 
takasının Orhangazi ve merkez 
kazalarında yalnız bu sene için e
kime müsaade etmiş ve bunu ala
kadarlara bildirmiştir. 

Koşu ve atu;ların 
mükafatlar' 

Parti tarafından tertip edilen 
koşu, siklet atma ve atış :nüsa -
bııkalaı·ına ait mükafatlar 19 Ma. 
yıs 1941 pazartesi akşamı Be~iktaş 
Halkevi salonunda merasim12 ve. 
rilecektir. Bu müsabakalarda ka
zananların 17 mayıs akşamına 

kadar hergün Halkevine müraca
atları Beşiktaş Halkevince iste • 
nilmektedir. 

Tamir edilecek 
mescitler 

Şehzadebaşında İbrahimpaşa 
mescidinin şehrimiz Evkaf İdaresi 
tarafından tamirine başlanmıştır. 
Tarihi kıymetleri olan diğer kü
çük cami ve mescitler de yakında 
sırasile tamir olunacaklardır. 

Doboronlk vapuru
nun enkazı satabyor 

Karadenizde Kilarağa tahlisiye 
mevkii önünde batmış olan Dobo
ronik vapurunun enkazının satıl. 
ması kararlaştırılmıştır. 

Defterdarlık İdaresi bu enkaza 
iki bin lira bedel tahmin etmek. 
tedir. 

r 
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KOL LA 
Müellifi: Nizamettin NAZİF 

Vak'a Fatih ve Aksaraydan ge
l= tramvayların geniş bir kavis 
resmederek geçtikleri Sirkeci 
gümrük binasının hemen önünde 
cereyan ediyordu. Nekadar güm. 

rük hamalı varsa, nekadar sandal· 
cı ve o civardaki komisyon emir -
!erinde çalışan katipler, kahveler
de tavla oynıyanlar varsa toplanıp 
yolu kapadıkları için üç beş tram. 
vay, ard arda dizili kalmıştı. 

Sinirlenen vatmanlar b;.. düzi. · 
ve çan vuruyor !ardı; 

- Dan dan! 
- Dan! Din! Dani 
- Dan. Dann .. 
Ve otomobiller korna öttürür. 

terken polis, şoförü delikanlının 
Winden kmtarmak istiyordu. 

Rezzan, yaptığına vanacail;ına 

ı· 

bin kere nedamet etmişti. Fakat 
iş işten geçmişti. 

Gencin frak giymiş bulunması 
ve otomobıldeki kadının hariku. 
iade cazıp rn çok şık olması sey
redenlerin aliikasını bir kat daha 
şiddetlend iriyor. Bazan şoför Naci. 
ye bir tekme indirince, hazan Naci 
şoföre kuvvetli bk yumruk savu

runca haykırışlar, horralar, al • 
kışlar duyuluyordu. Sıuıki bu haMı. 
bir boks veya güreş maçı seyre -
diyordu ve Rezzan da en fazla 
saygı gösteren bir seyirci gibi içi 
maroken döşeli bir locada otu • 

·ruyordu. 

Kac,ıınak istiyor, kaçamıyordu. 
Otomobilin pencerelerine en ya. 

kın olan hamallardan bazıları ken. 
di.;ine bıyık burmağa başlamış • 

lardı. Bazıları da kaba saba söz
ler atarak, •ah anam. !ar savura. 
rak canını sıkıyorlardı. Bunları 

görmemek için gözlerini kapadı 
ve işitmemek için kulaklarını kür. 
künün kalkık yakası içine gizledi. 
Fakat buna rağmen söylenenle!:i 
duyuyor ve arasıra gözlerini aça
rak etrafındaki sahneyi bütün te
ferrüatile seyretmekten l<endinıi 
alamıyordu. 

Nihayet her kavga gibi bu kav. 
ganın da sonu geldi ve sokak kav. 
gası kahramanı gibi bu sokak gav
gasının kahramanları da soluğu 
karakolda aldılar. 

Eminönü merkez memuru ha
disenin suçlusu ile mağdurinden 
w şahitlerinden evvel gelen bir 
öncünün anlattıklarına göre ayar 
edilmiş bir sinirle masasından 
kalkıp elleri ar,k_asında odada bir 
aşağı bir yukarı dolasırken kapı. 
da beliren güzel ve kibar kadını 
görünce hayretle irkildi: 

- Buyurunuz! 
Ve Rezıan havı dökülmüş bir 

kırmızı kanepeye yaslanırken ya. 
kasının bir kanadı düğmesinden 
çıkmıs. beyaz kravatı kanlanmJŞ, 
zarif bir gencin odaya daldığını 
gurunce bırkaç daha artan bir 
hayretle sordu: 

- Nereden geliyorsunuz? Bir 
balo mu var semtinizde? 

Polisin raporu kısa oldu. Fakat 
şoförün şikayeti bir parça lüzu -
mundan uzun sürdü. Sıra Naciye 
gelince, binbir vak'a görmüş, bin
bir tecrübe geçirmiş bir inzibat 
kurdu olan merkez memuru, in. 
cir çekirdeği doldurmaz bir mü. 
nakaşadan doğan bu hadiseyi ka· 
patmak arzusuna kapılarak s . ı· du: 

- Sizin bir diyeceğiniz var mı? 
Tahrik edildiniz şüphesiz. 

Naci hala sinirlerini yeneme • 
mişti. Fakat Buna rağmen dürüst 
davranmaktan kendini alamadı: 

- Bana bir kağıt verir misiniz? 
- Buyurunuz. 
- Soracağınız suallerle vere • 

ceğim cevaplar bu kağıtta neka· 
dar yer tutar tahmin edersiniz? 

Merkez memuru: 
- Faraza ... • dedi • buraya ka. 

dar. Amma bu sizin bileceğiniz 
şey. Belki uzun söylersiniz. 

Naci, tek kelime söylemedi. Yan 
cebinden çektiği altın kaplı bir 
stiloyu sür'atle açtı ve memurun 
parmağı ile işaret ettiği yere bir 
imza atarak: 

- stüne ne isterseniz yazabilir
siniz - dedi • ha ta bendedir. Fa? 
kat şoför de pek haklı değildil' 

Bu asil hareket, memurun se~
patisini büsbütün kabartmıştı. Şo
före döndü: 

- Vaz geçer misin davandan Bu 
efendi, kıbar davrandı. Haydi ha. 
rışın Mahkemede sürünmenize bir 
sebep göremiyorum ben. 

Fakat şoför, yağlı müşteriler • 
den koparamadığı parayı zengin 
bir hasmı mahkfım edetek bol bol 
ele geçirebHeceğini hesaplamağa 
başladığı ıçın bu tekllfi kabul et
medi: 

- Mahkilmeye gidelim tıfen _ 
dim ... - dedi • ben hakkundan vaz 

geçmem. Haysiyet'imi iki paralık 
etti. 

- Demek cürmü meşhut mah
kemesinde boy göstermek istiyor
sun, ala ... Ne diyelim? Yapılacak 
iş kalmadı .. 

Ve birdenbire aklına bir fikir 
gelmiş gibi sevinerek tabakasın. 
dan bir sigara çekti: 

- Acaba hanımefendi araya 
girseler, benim teklifimi tekrar • 
lamak isteseler yine reddeder mi
sin? 

Bu sözler Naciyi, sırtına bir so
pa indirilmiş gibi zıplattı: 

- Buna asla müsaade edemem! 

Memur, çok dürüst bir tavırla 
verilmiş olmasına rağmen bu ce.. 
vaha tahammül etti. Hatta; 

- Siz lı1tfen karışmayınız. 
Derken dudaklarına ta t!ı bir te. 

bessüm kondmmayı dahi ihmal 
etmedi ve: 

- Polis, vatandaşların haklarını 
korumayı vazife edinmış bir teş. 
kHatın adtı;lır. • dedi - sizin izzeti 

(Arlı.ası var) 

Alrlka'da iugnte 
ıtalya ve Alma•f' 

Yazan: Ahmet Şükrü ES~ 
Balkanlarda ınuharebe ıasfi: 

edildiktea seara, İngiltere il• 
mihver devleti arasındaki as• 
harekat Afrika kıt'asna inhisaı' 
miştir. Afrika kıt'asında da b 
lıca iki hareket sahası vardır: 
1- Şarki Afrika sahasL 
2- Şimali Afrika sahası. 

1 Şarki Afrikada İngiltere Y9 
1 

İtalya ile karşılaşmaktadır· 
İtalyanın İngiltereyi yalnız b•i 
karşıladığı her sahada olduğu 

1 
bl, bu sahada da har. kat Jt• 
aleyhine inkişaf etnıekİedir. 

Gerçi Habeşistanda askeri ~· 
kat herıüz taınaınile nihayeti 
memiştir. Fakat h" harekat b~ 
dan böyle, bir çete muharebr,İ' 
şümulünü aşamaz. 

Şimali Afrikaya g<ılinre; e 
Almanyanın miidahalesi gel · . 

seydi. bu sahada ki askeri hare 1 

tın akıbeti de Şarki Afrika b~ 
kiittnın akıbetine benziyece~ 1 •· 

İngiliz Hariciye Nazırı l\lİ' 
Eden, ve Başvekil l\1istcr Çii 
Avam Kamarasında beyanat!'' 
lunurken bu Şimali Afrika lı 
katının gerek İngilizlere ve ge 
Almanlara ait safhaları hak~'ı 
dikkate layık malumat verııtı~ 
dir. İngiliz devlet adamları ıs 
fından verilen izahata gör•·. 
gilizler, geçen kış ayları iç•

1 İtalyanlara karşı taarruza g<~ 
leri zaman, düşmanı Bini(' 
kadar kovalamak niyeiir.de ol. 
dıkları gibi, Alınanlar da Jıııı' 
!ere karşı Bingazidcn taaruıs 
çerlerken, karşılarıııdaki dii~fll 
Mısır hududuna kadar kova! 
gayesını istihdaf etmiyor!~ 
İngilizler, İtalyanlara darbcYı 
dirdikten sonra düşman mu~' 1 

metinin zayıf ohluğunu görli , 
Bingaziye kadar yüriidükleri t 
Almanlar da karşılarındaki 
kavemetin zayıf ohluğunu sP 

ymca Mısır hududuna kadar, 
mişlerdir. Bu ve,ilc ile Jlfl
Çörçil Bingazinin işgalinden · 
Şimali Afrikada bırakılnn 

liz kuvvetlerinin ancak bir fi 
ya baliğ olduğunu söylcmiştir· 1 
nun biiyiik bir ihliyats11.lık 0 

ğu ~imdi anlaşılmıştır. 

Ancak bu harekatın ınüst•~ı 
;nkişafı haklGnrla tahminde 
luııabilmek için birkaç nol<I• 
gözöniinde t:ıtıılması li\zımd 11' 
1- Evveli\ İngilizler İtalY8' 

ra karşı taarurza geçtikleri 
man. kar.şılarında!.i kuvvet ,f 
t.i.iyüktü. Italyanlar ric'at ed• ~ 
yüz elli bin asker zayi etmiş1•1 Alınanlara mukavemet <'den 
liz kuvvetleri ise, bit br~• 
İ!1"r etti. . 

2- İtalyanlar, Sidi Barr•0' 

Bingazi arasındaki ric'at yol0 

hiçbir noktasında tutunam•ııı': 
dır. Müdafaa etmek istedikler• 
birler İngiliz taarruzu karşı~ 
düşmüştür ve garnizonları d• 
edilmistir. İnglizler ise, Tob' 
muvaffakiyetle müdafaa el 
!erdir. 
Şimdi her iki israf da Sii~e., 

ve Şarki Akdenizin mukadder 
··rJ 

nı tayin edecek olan bu mı• . 
le için hazırlanmoktadır. iıır 
ler, Şarki Afrikadaki Cenub• 
rika İttihadı kıt'elarını bu ctP 
ye getirdikleri gibi. Yun•"; 
dan çektikleri askerleri de 
ya getirmişlerdir. AlmanI•rı~ 
Sicilya yolile Şimali Afrikaı;: 
,hr yolladıkları anlaşılm•.'' 1 
İngilizler bu nakliyata manı 0 

için donanmalarının mi.ihİ 1 '1
1 ., t 

b 1 ·1r" kısmını usu ar~ qc:trmış e ~ 

tayyarelerilc de TrablusgnrP· ,ı 
gazi, Derne gibi Aln1antarıll 
rinde bulunan limanları bO''j~ 
dıman etmektedirler. Fakat ,ı 
!izlerin, İtal)·an ve Alman 11 ı 
yatına taınamile n~iıni oJaJ11:Jl 
ları da sarihtir. lkidebir 1 
halinde seyriisefer eden ıısr' 
nakliye gemilerine karşı ~·fl• 
taarruzlardan balı~ediJmes•· ~ l 
ya ile Simali Afrika ara~•~ 
münaka.lrnin devam etti~i 11 ' 
latmaktodır, İngiltere kin eO 1lt 

tıll ~·. yük tehlike de bu nakli)'• 

' 
vamındadır. ~I 1tıJ 

Acaba Şimali Afrika h•r',,, 
nın müstakbel inkişafı l••:;,ı 
dan zaman hangi tarafa ~ .. 1, 
etmektedir?. Bu, hüyiil< 0 ~ 
iki taraf,;a ~·apılan tah~idal~ 1 
lıdır. İnıdlizler mi, yoksa ft 1 
lar ve İtalvanlar mı dah• 1ı 
asker ve daha bol malzeın• "t 
dr"'livrl'l•r? Şimali Afrit• \ 
k3t,nın neti resini t~yin f"llcı J 
ı.u en ehemıııiye!li. amil bıı 
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~anut her giınünde nıü-
ç hadisenin zuhuru gö

~ Pttayıs ayuıın uu haftnt gün başka bir lıabedc 
1 Clı, Bunlardan hır kaç:ıu 
kıifi: lspan;) a nihayet 
'-rafına geçiyor dendi. A 
~? eski Cumhurreisi 1\1. 
ır nutuk söyliycrek men• ı 

Avrupa harbine karıı:· · 
'-'IQüınkün \'C eniz olnuy. -

1••t. dı; e sütunlnrca ya-
'u. Alman~ n de\'let rcisi
\'itti sayılan doktor Besin 
~e ile lngiJtercnin hava
~!r!tal r :ııayet ~ere indi· 

t ~· verildi. Doktorun tay-
11Uncsiue müsaade edil

llş. Fakat nasılsa biomi:; 
il§. Sonra bir de kendi i: 

1 ?diği ağır hastalıktan hah-
~ görülüyor. Bunların bep

h getrlnce doktor Hcsuı 
seyahati bu harbin en 

~'ak'alnrından biri karşı-
llnulduL'll du;) gusu geh-

·~attın eski Cumlmrreisi 
n bir nutuk söylenmiı-; 
~ Birleşik Devletleri~ 

C !'.IQeme i bahsine eheııı
teınas ettii:ri için dikkati 

bir hiidise oldu. Reis 
. lllalunı olduğu lizere mü

: hesap ile riyaziyat ile 
· için her ey rakamla 
istemesi de tabii görül-

nı• bugünkü Anupa 
lt~rışarak filen İngiltere

~ •kçe de yardım edebil
~ S ınilyonluk bir orduya 

•sı lazım geldiği gibi bu
tnak için de 10 sene ik

gibi hesaplar \'ar. 934 
tltiyet fırkasının nnm

ak intihabatı kazanmış 
Senelik devlet reisliği et
&!. lf oover ''akti gelerek 
da11 çekildikten sonra da 
it biiyük meselelerilc mcş

tan geri kalmıştır. Av-
,."'e başka taraflara scya
llrd.Jr. Her meseleyi yerin

etrnek istemiştir. 
938 de Çekoslovakya 

S~ıtalarında Avrupaya 
lldetier maselasilc mcş-

1'ftu. Daha buba benzer 
~de vardır. Fakat bahis 
.ıe~~urreisinia. nereleri do· 
. llf; Avrupa işlerine kar-

t~~lı~~rın va~iyet ~.Jmaları 
teegane daır \"akıt vakit 
İndeu ne çık1ığıdır. 

• harbe girerse ikhsa· 
-.- olacaktır demek de 

f!Jtrinde olanlara göre A
~~ en Avrup:ıdaki davn
tı..."fişınaınah. Nerede kaldı 
~· kıt•asında bir harbe 

> iman~ anın bir gi.in A-
1 tehdit cdcbihnesı de :\"İ· 
~ . ~ 

ilta •ster ve saire. 
--~ llın harbe girip ı;irıne
~t lesinde söz söylsyecek 

ı tq Sahih kimseleri :;(iylc 

Biribirinden ellemmiyetli 
ve merakla hacliselerin 
yekdiğerini takip etmesi 
dolayısiyle bu hafta tim- ı 
diki harbin en zengin 
hafta&ı sayılabilir •• 

ıneden evvel Berlindc sefirlik et
miş ol:ın ve lıatıratile meşhur bu
lunan 1\1. Gcrard'dır. Yine o züm
reden sayılmak gerek. Bu sabık 
elçi daha 939 harbinin ilk ayların· 
da fikrini söylemişti: 

Bugiin İngiltereyi tehdit eden 
tehlike ergeç Amerikayı da teh
likeye koyabilecektir. Onun için 
vakit geçi.rmeden Amerikalılar 

hazırlanmalı, sonra tehlike daha 
büyüyecektir. gibi. 

Söz dönüp dolaşarak Amerika· 
ııın iktısadcn harnıı olup olma
masına gelıncldedir. Harbe girip 
girmemek bahsinde birbirlerine 
muhalif olanların ileri sürdiikleri 
nokt:ıi nazarlarında kuvvetli gö
rünmek için lıcp iktısadiyntı or
taya koyuyorlar. Sabık reis Hoo
ver de şimdi öyle yapıyor. Daha 
başlangıçta fikrini söylemiş olan 
sabık sefir de öyle yapmıştı. M. 
Gerard açıkça söylemişti: 
Eğer bu harpte İngiltere mağ

lltp olur, Amerika dn eyirci ka
lırsa ileride Amerikalılar için za
ten ınalfım olun siyaysi \'C askeri 
telılikelerden başka en büyük ik
tısadi tehlike başgöstererektir. 

Avrupa ve ondan sonra başka 
kıt'alarda niifuzunu arttıracak o
lan galip taraf her yerden ele ge-
çirdiği iptidai maddeleri ı>ek ko
layhkla ve daha aucuz. işliyecek 
''e artık Amerikanın karşısına en 
keskin bir rakip olarak çıkacak
tır ... gibi. 
Sabık reis ile abık elçi ayrı ay

rı fikirlerde olabilirler. Fakat A
nıcrkalılar «amelin olmakla rneş· 
burdur. Bugül}kÜ münakaşalı \'a

ziyettcn de herhangi bir suretle çı
kacaklan bekleniyor. 

t HALK 
SÜTUNU 
lı Ve lıçi Arıyanlar, 
ıihayetler, temenni

ler ve miiflıillln 

İ§ arayan genç bir kız 
Lise tahsilini bıttrm~ genç bir kız, 

resmi ve hususi miıesscselerde, yazı

hanelerde iş aramaktadır. İs sahipleri
nin Son Telgraf Halk sütunu vasıta
aiyle cNcbaheb ısmlne müracaatları 

rica olunur. 

İı Arıyor 
Ortamekteptcn bu yıl mezun olmak

ta bulunan çnlışknn, hımayey<ı muh

taç bir genç kanaatkAr bir ilcreUe 
kendismc her türHi is aramaktadır. 

Talip olanların lütfen Sofularda Hat
tat Hilmi sokağında 12 numarada Şa
bana bir mektupla milracaııtları ri

ca olunur. 

İki fakir genç kız İf arıyor 
Orta mcktcbın 8 incl sınıfına kndnr 

okumuş. ynzıları diigün, f<lknt eJki 
bartlerı \c duktilo bllmıyc>n 16 şar ya
§ında iki genç J.ı.ı hem fakır ııilelcri

nin kıt gc~imlerlııe ynl'dım r.tml·k \C 
hem de istikballerini ın<>s:ıılerıylc ha-\ -~ lü:rnn: E!>kideıı resmi 

~lilltıfeleri dolayı .. ilc bu 
t~ •lıuıs olanlnr, bugün
tt tesnıi bir mnkaıı•da bu-

. zırlamak üzere mute\ azı birer ucrctle 
iş aramaktadırlar Şiınd ye kuclar hıç 

1111 ha ebile alahiyet sa
t;ıtnlar. l\f. Hoowr birin· 

tir endir. Onun gibi bir de 
d\:ardır ki geçen umumi 
a il Aınerikn harbe gir-

t1ı 1 HO~IAN: 1 

bir \•azifedc çalı ın mış, f<ıknt çok 
muztar bir ,·az.ıyctte bulunaı. bu genç 
kızl..ırı mile c. elcrınc tlmak suretiyle 
himaye ctmcl~ İ• tiycn nl Cl'llnp iş sa-

hiplerinin Son Tc·lgraf H:ılk suh;.nu l 
cNezihe> ve Behırc• l ıml<'rinc mü
racaat etmeleri ıku olwıl.lr. 

' t,. Cinayet Davası 

laa;ı. 

Yazan· ETEM iZZET BENiCE 

SAHN~ 
1 

Yakarım!. 

1 

s--------
1··· · :-~-@/Z.4:>./zel · · 
~-·· . _ ··L"<. ·_- • ·-i ·--. 
::.ı."'! • 

Gazoz lmalAtlıanelerl 
Gazetelerin neşriyatina 

göre, ıehrin muhtelil semtle. 
rinde yapılan bir teltiş neti
cesinde, binlerce §İ§e gazoz 
müsadere ve imha olunmuı
tur. Çünkü, bu gazoz.ler, sıh
hate muzirdir. Ve yapılış su
ret0ayrisıhhidir. Bundan 
başka, bu gazozları imal e· 
den müessese ve atölyelerde 
bulunması [Cızım olan §artlar / 
mevcut değildir. 

Bu, pek yeni bir mevzu sa
yılamaz. Ôtedenberi, lstan
bul şehrinde yapılan ve satı
lan gazozların ekserisirıin 

kötü olduğu ileri sürülür. 
Hakikat te bu merkezdedir. 

Türlü isim ve cinste gaz.öz 
vardır. Bir çok müesseseler 
gaz:.ö:l yapar. Kim yapar, na
sıl yapar, ne ile yapar bütün 
bunlar meçhuldür. Bu mües
aeseler, belki, altı aydan altı 
aya bir kerre, §Öyle bir tefti§ 
e.dilir. 

Sonra, bu gazozlar muhte
lif liattedir. Sokakta, yüz 
paraya kadar satılan gazf)z 
vardır. Artık, bunun maliyet 
liatının ne olabileceğini dü
§Ünün. 

Önümüz yazdır. Gaz.öz 
aarliyatı fazla olur. Bu nea
neyi de, daha ziyade çocuk
lar istihlak eder. Gazoz ima
latını sıkı bir kontrol altına 
alalım. 

BURHAN CEVAT 

IBTİY BLI 
BAŞLARKEN 
Galiba Aleksandr Dfünnfu.> 

cHnzin olan şey, ihtiyar olmak 
değil, artık genç olamamaktır.> 
der. 

«Elveda gençlik!> diyenlerın 
m.ızileri giJzlcrl önilnc geldiği za
man, sıhhatlerine 'km,ı olan biı
tün ihmal ve teseyyupleri; suiis
timalleri c:.ınl.ınıı·. Gertı: cHer 
y<ışın kendıne göre bir zc.,,kt \'ar
dın derler. Yalan dcgıldir, fakat 
kat bu sozti bıı.ız d:ı yn;ıı geçmıye 
yüz tutanların bir teselli"inden · 
ibarettir. Aramızda yı:ıılı kırkı, 

kırk beşi geçenler nrn~ında h!ilfı 
kcndleriııi eski hallerinde zanne
denler \·ardır. Fakat bunlar da • -
rada bir kendim co~teren cilk 
işaretler> den çaresiz muteneb
bih olurlar ve on:ı göre kcndilc-
rine bakmıya b::ıı;lnrlar. 

Bu yaştnkill'r ıçın yapılaı·,ık 

şey günde hıç olmaz:;:ı bir snat 
yiirumek, yemeklerde etı a7.ı:ıll
ır.ulc, sebzeyi ve mcyvavı çognlt
rnak. içkı ve sigaraya ıılı ınnnuş-
, ne t\ld, ıt.yadı '::ırı;a itidallcıı

d .ır.cl{, arada bır ıdr.ır \ c kan 
muayenesı y.ıptırınnK, c kiden 
beclNı terbıyeı.ıne alışık.ı!,;ı v •• · 
Ml vucudıı ) orınamak şartile de
' .ıı., ettı., 11~1 •• 

Hul."ls::ı n aks;ıt, ihtiynrlıt 
nü111kun oldogu kadnr gcciktı -
rı1ck için ne y;:ıpm::ık Uızımsa yap 
'ltak .. ________ J 

- Ne olu)'Or?. 
Ne ''ar?. 
- Huriyeyi mi kRçırdılur?. 

Kim?. 
Nereye?. 
Niçin?. 

-11-
Yıl: Yine o. 
Birinci kanunun sonu. 
Lfıpa Jfıpa kar yağıyor. insanlar 

sokaktn beyaz gİ) inmiş adamlar 
gibi dola~pyorlar. 

"İtı. 

Y c .. gecenin kendi rengindeki 
knllkara sük\ıtnnu parçalıynn bir 

ı camın kırılışı \'C onun akırhsı 

duyuldu. 
,}'ıldızsız, ışıksız, kapka

~i 11 karası bir gece. Sabaha 

1 
'tıı~ kapı kapandı, bir pen· 
r·~ ve .. boğuk. hnnçereyi 

Biri be~ az, biri siyah iki gölge 
koşar udımlurla sokağın içinde 
kayboldular. 

Sert, savruk bir riizgur var. 
Başlar kısık, bo;) unlar atkılı, pal· 

' tolur kuluklarn kadar çekili, kal- ı 
dırımlar tenha. 

11tsu delen bir çığlık kop-

~~lis· 
1) '"·· 

1 tl"r' t • I!, 
~ı. .. 
ıııı.~ı k 
t ~· ·aha, dik, kamçı şa-
~ı 1 kulaklara çarpan tok 
ıq,tı giittü: .. 

Daha sonra, evin bütün pence- 1 
relerinden boşlukta çınhyan kr
yatlar :rükseld.i.: 

- Bekçi!. 
Polisss!. 
Huriye .. 
Bu çığlık, veh•ele, bağırış nıa

hallenin uyanış \'C ayaklanışı ... 
Kaldırıma yeni sesler getirdi. Üs
tüste koşuşmalar oldu, kulakları 
delen bekçi, polis diidiikleri işitil
di, komşu pencerelerden başlar 

sarktı: 

Böyle bir kı~. 
Apartınıan kapısına sığınmış ga

zete miive;r.zii a\'a7. avaz bağırı

yor: 
- 8i~li cinayetini ;)'azıyor .. Şişli 

cinayeti!. 
Ve .. bir polis, bir poJis daha. 
Bir komiser, bir komiser daha~. 
Ve .. bir sh•iJ, nıiiddciumumi bir 

doktor, şef, şefler, mun\'in, dirck
förler hepsi (iJüniin basucur.dnlar. 

Doktor: 
- Öldüren kurşun bu, he) ni 

MAHKEMELERDE: 
Denize düşen gıla
na sar ılır, derler 

Avrupada iktısat okuyan müte
şebbis b ··yük iş yapayım derken ... 

--=ı:.1-: Yazan: fı =1-~ 
üç genç kızla dort delikanlı, ko

ridorda konuşuıorlardı. Biri: 
- Ben zatE:n o adamın yüzü -

nün rneymenclsızııgındcn bu işin 
böyle olııcağını anlamıştım .. An -
lamıştım amma, işte baLı, insanın 
basireti baglanıyor. Vallahi, bile 
bile verd.m paralan. .. 

Bır digeri: 
- Denize düşen yılana sarılır, 

derler. Hepimizin öyle oldu. Ada
mın zaten suratından bcllıydi. 
Hangimiz inandık? 

Bir diğeri: 

kızlarla delikanlıları, \'CLntdar - ı 
!ık, kasadarlık, muhasebecilik, tah
sildarlık gibi mükellef iı.ler bul - ı 
mak vadıle kandırmıs, kıminden 
yüz, kiminden elli, kımınden yuz 
elli lira para almıştır. Yıne bu <ki 
tacirden de, Avrupadan llıks ve 
fantezi eşya, çocuk oyuncakları ve 1 
saire getırtecegıni sö:,: li:,: erek ve 
numuneler göstererek siparişler 
alınış, alelhesap bırer miktar pa. 1 
ra alını~, fakat, vadcttığı eşyayı, ı 
zamanı gcçtıği halde vermemıştir. 
Bundan başka taşrada bazı tacu·
lerle de muhabc1·elerde bulun -
muş, muhtelif vesilelerle, muhte. 
lif miktarlarda para almış fakat 
hiç bir taahniıdunü yerine getir. 
merniştir. 

Davacılar sırasilc sbz aldılar .. 
Kendilerinden, ne şekılde, nasıl 
vesile ve vaıtlerlc para alındığını, 
uzun uzadıya, teferrüatile anlat
tılar. 
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• Bapıallarrlrler 

Ne Dl1orıar? 

1 KD A M 

l•CCl!EI~rn11 
ılil3~ 
1Güzeı kasiıDlar iıiaa-

B. Abidin Daver cOrdu \'e havneıl* 
6all.:l.y I! istiyonı7"» isimll bUl;UUkıi baş 
şazısınad bugunkü Hına Şehitleri İlı
tifall mlınasebetlylc Tiırk rnilletlnln 
havnlarda yükselmesi ip:tı can \'t:rt".n 
kalır.ınıanlanıuz.ı saygı ve sc\·ıi ile l 
anmakta. ,.c bi!ıi.lı:ırc hıı\'aeılıfın bu
ınin milli rnıidııfııa111n eıı esaslı bir 
JD1 uru olduğunu söyliyenk: 

cTnyyure motörü bir memleket sa
nay ı ııin en son terukki rncrhalcsldır. 
Bız t.:yynre motörü yapamayız, d.ye 
a)ak surur ,.e yıne ekme! pe mde ko-
ş. r, ekmelin bir muptedılik, bir tecrü
be ve mumarc<;c de-. rc:.ı gcçırmeden 

kendı kmdlne bırdcnbıre, bır mu1,;1Ze 
ile Uıhakkuk edeceı.uıı sanrsak, bir 
15 sene d ha geçer; bız, yınc bır tın
vacılık ~.ınnyıi kuramayı'. ~;ılıyn

cagu, ~ lış.ıcagız, ba ıltcn nıurekkebe, 
fen dan v..ısat , \•asatt n ıyıye, iyiden 
ır UkcıT.mcle, mükemmelden ek.mele 
dc.gı u gıdeccgı.ı:. Bu, tabkltın k nunu-
dur. l\'Ic .ıur 'c muazzao1 Kı upp fab.1.
k ının, kurulduğu zam n, alc!Gde 
bir demirci duk ,fmınd:ın ıb ret oldu
ğunu unutmamı:ık l ... zıındıı-. 

Dır h \ eılık ... nayiı kur.ı m=ısı ıçın 
u:;ta ı. mckt<-bmaen mi, f brı ·a tez
gahların .ı.n mı nereden ba 1 mak ltı
zımsa, buna alt ılk tahsısalın 1941 -
42 b.ıt~csıne konulrr.asuu ıstıyor.a.> 

dcmcktcd.r. 

CUMHURiYET 
B. Yunus Na.d.i «Asil Nizam: Coft"&

fi Nizam» islmli bugunku B;ı.şm.ık!!le
ı;lııde harbin; son tahlili)' le, coğrJfi n~ .. 
zam uğruna yapılan bir miıl':ldele de
mek olduğwıu söyllyerek czcumlc şoy
Jc dl'nıcktcdlr: 

c.Mc\ cut nizamı beı;;cnmıyen taro.f 
mutearrızdır. Knı.'§ı tarnfn mı.ıdafl de
riz. Birmcisı, yeni hudutlar çlLınck ı 
hırsiylc lfilıa sarılırken, oteki ı cs-
kı hud.ıtların muhafa.LaSı ugr ... na kan 

balan hangi 
semtinde mebzuldGr? 

Bundan tam 25 yıl evvel, 
Refik Halid yazdığı bir fık
rada §Öyle söylemiş: 

<c- Türkiyenin en güzel 
kadmlarını gör .• ıck istiyorsa
nız, saat 1 vapuru ile Kadı
köyünden İstanbula ininiz.» 

O zaman, genç birer kız 
veya taze gelin olan eski Ka
dıköylü hanımlar, bugün, bu 
<Ctarihi cemile» yi hatırlamıf
lar ve bir mecliste ortaya at
mıslar .. 

Aradan 25 sene geçtiğine 
göre, o bayanların en genci-
nin, şimdi 40 yaşını doldur
muş olması gerektir. 

Bir başka muharrir arka
da§, Refik Halid'in 25 yıl ev· 
vel ileri sürdüğü bu iddiay 
ele almış, bugün dahi doğru 
olduğunu bir takım delıllcde 
İspata çahşıyor. Tarihi içti
mai bir çok sebepler sayı-

yor, «a adıköy ve civ~rı gü
zeller şampiyonasını elan mu· 
hafaza ediyor.» diyor. 

Bu iddia ne dereceye ka
dar doğrudur. Tayin edile-

- Yok .. Öyle derneyın! Hepı
J""iz inandık .. inanmamak için de 
sebep yoktu. O ne mükellef yazı. 
haneydi .. Telefonu, maroken kol. 
tukları, halıları, bibloları, klasör. 
leri, uğaşı, sahibinın yazıhanesi ve 
yazıhanesinin başında vekur otu
ruşu, kasası, masası, insana ciddi 
bir muessese telkini yapıyordu. 
Doğrusu, ben hıç şüphelenmcdım. 
Bu, her yerde adettir. Mükellef me. 
muriyetler için para peşın alınır. 
Yalnız, ben, parayı alıp da •Size ı 
haber veririz .. Bizde adresiniz var
dır• dediği zaman şüphelenmeğe 
başladım. 

Maznun hiç sesini çıkarmıyor. 
yüzünün halları hiç dcğışmeden, 
ne bir itiraz, ne tasdık, ne hayret 
ifade -eder bir hal almacıan, sakın, 
hepsini dinliyordu. 

._do ·er ı. aovıtşuyor, statüko'.> u olduğu 
gibı koruyabilmek için elinden geleni 

mez. Filvaki. Kadıköy ve Mo
dada güzellel'İn bol ve meb
zul olduğu riva)etleri pek eıs
kidir. Hatta, bu bahis üzeı i
nt yapılmış şarl ıJat', türkiıler 
bile vardır. 

- Ben Vallahi anladım. 
- Anladın da, parayı neden 

verdin? 
- Dedim ya işte .. İnsanın has

reti bağlanıyor. 
Genç kızlardan biri: 
- Fakat, kurnaz adammış doğ. 

rusu.. Daha başka i~ler de } aP
mış. Kaç ten-e de tüccaı ı dolan -
dırmış diyorlar. Hem onları bizım 
gıbi değil.. Binlerle lira ... 

Bir diğer kız: 
- Aşk olsun herife doğrusu ... 

Bıliyor musunuz, bC'n o kadar 
kızmıyorum. Çünkü, i~ bılcnin, 
kılınç kuşananındır ... Bu kadar 
kişiyi kandıran adam, her halde, 
hepsinden, yani hepimizden zeki 
adamdır. Zekasının hakkıdır. 

Diğer kız: 

- Aşkolsun sana kard-eşim .. Bu, 
ne iş bilmek, ne kılınç kuşanmak .. 
Dolandırıcılığın da zekası mı o -
lurmuş? Bu, zeka değıl, ahlaksız
lık ... 

Bir genç: 
- Zekfüğine zeki amma. bu 

zeka, muzır zeka... Ben size bir 
şey söyliyeyim mi? Bu adam, bu 
zekasını müsbct, faydalı bir sa -
hada kullansa, alimallah, dahiya. 
ne ışlcr J apardı. 

Bir diğeı· genç: 
- Yıne dahiyane işler J aptı ya .. 

Bize yaptığı işler az iş mi? daha 
ne yapsın? 

Bu aralık, muba'?irin sesi du -
yuldu. Bır sıraya, sekiz on isim 
birden saydı. Kerli ferli, iyi gi -
yinmis bir adam. 1nndarma rcfa. 
katinde mahkc: mc\ e girdi. Onun 
\anında da, koridorda konuc:an 
Üç genç kızla d~. d likanlı ve iıd 
ya!':lıca adam sıralandılar. 

Okunan dava C\ rakından anla. 
.,ıldı ,ına göre, mawun Sabri, genç. 

pıırçalaınış, dedi, il:t\'C etti: 
- l\lutlaka otopsi ister .. 
Ve .. konuşmalar siirdi.i. 
Miiddeiumuıni: 
- İkinci kur!jun kalbe utılını . 

:Fakut ~nşırmı<;i!. 
Polis cinayet masası ~cfı: 
- Bakm kolunda da bir ı arık 

\'ar. 
ikinci subc direkförii: 

İlkö.ncc boğmak istemiş!. 
Parmak izi ('fi: 
- Hiç iz ~ok. Cinayet cldh•cnlc 

yapılmı~. 
Birinci sivil cinayet komiseri: 
- Tabancayı bulamıyoruz •. 
İlk iıı<'elemeyi ~·apan merkez 

memuru: 
- Kadın öldliriilıncden önce 

eı>cl ce de siirük1cnmi. olmalı! 
Dedileı \'C •• miiddeiunıumi son 

cmriııi ,·erdi: Ceset morga götü
riilsiin. 

·- JIJ 
Yıl değişti: 1935. 
İkinciku.••w 
Saçlarm:ı nh düsmUş uzun boy

lu. cctin vüzlü, sert bnkt')lı bir 
adam 'e genç sarı saçlı mıwi göz-

Hep~ınin söz übittı .. Sıra maz
nuna geldi. Maznun. ayaga kalktı. 
Ciddi bir iş adamı tavrı ve edasile, 
güzel bır tonla, intızamh, insicam
lı, anlalınağa başladı: 

- Ben Avrupada iktısat 1ahsil 
ettim. Geldikten sonra, muhtelif 
ticari teşebbüsleı· yap'ım. Bazıla. 
rında muvaffak oldum . Bazıla -
rındn olamadım. Ticaretin en ilk 
ve büyük şartı az:m ve sebat ol
duğuna göre. h · çbir eyden yıl -
madan çalıştım' Elirnd" b.r mıktar 
param vardı. Muhtelif A vrııpa c. 
hirlerinde, tanıdığım bazı kını -
selerlc ve birçok fırmnlada mu
haberelcrde_ bulundum. Modern ti. 

1 

caretin en mühim anasınndan birı 
de muhaberatı ticariyedir. Bu sa. 
yede, birçok angnjmanlar yaptım. 
Burada, vasi mikyasta ve muh
telif maddeler üzerinde ithalilt 
komisyonculuğu yapacaktım. Ba
zı taahhüdata giriştim .. Bazı ta • 

cırlerdcn avans aldım. Tabii teş. 1 
kilat yapmak, bir büro komersiyal 
kurmak lazımdı. Bunun için de 
teşebbüslerde bulundum. Daktilo
luk, kasadarlık, muhasebecilik. 
tahsildarlık vesaire için gençler 
buldum. Bunlardan, mükellef me

murlar olduğu için d-epozıto al -
dım. Halbukı. işler hesapladığı • 
ğımız gibi cıkrn Jı. Avrupadan ge
leceğini bcklcc..ıJ·m mallar gel
medi. Elimdeki parayı saıin mcc. 
bur knldım. Vakit geçtikçe mas
raf artıyordu. Nihayet eldeki pa
ra bıtti. Yazıhaneyi kapamak mec
buriyetinde kaldım. Bu. ticaret • 
te, her zaman. herkesin başına gc. 
lccek, gelebilecek bir haldir Ne 
yapayım? Borcluyum.. Borı;lnrı

mı kabul cdi~ orum. •Boı çlu öl -
mcz, benzi sararır• derler. I<;lı... 

me geçecek ilk fırsatta borçları. 
(Devamı 5 in<* Sahlf,,ıfc) 

:lü, gfüd yil7.lü, giizel güı imii. lü 
bir hı: 
YnlPıL ikisi. 
Odadalar. 
Sert tırıkı~lı adanını eliııcl~ bir 

gnzctc 'ur. 
Gazctc·ye baktıkça yam.kların

dan ~·aş ınyor \'c diz kapuklıırına 
) aş dii nıiiı:, hüngür hüngfü, katı
la kntıln ağlıy an genç kıza: 

- Ağlnma kızım sus. llt•p ı ge· 
~ecek 

Di)or. 
Birdeıı kapı açıldı. 

Bir sİ\•il adam. 
Bir iiniforınalı adam. 
Bir, bir, bir. bir birçok daha a-

damlar. 
Kapıdan ilk adımını atan sivil! 
- İşte katil!. 
Dedi \'C .. üç dört tabanca nam

lusu kendi--ine çc\'rildi. 
Yanaklarına ;\"DŞ sızan ak saçlı, 

uzun bo;ylu. çetin yii:r.Iii, sert ba
kıslı adam birden dnmnrJarmn e
lektrik şerarcsi \'erilmiş gibi sen
deledi ve sarsak bir lııckmkla sor
du: 

- Katil kinı ?. 

yapar. 

Fukat neticesi ne olursa olsun, her 
harp, cogrnfi bır takım deg~iklıklcr 

doğurur. Piyasada geçen haritalar or
tadan kalkar; onların yer.ne başka 

renkli ve başka çi7.gili ycnı harit.ılar sü
ıi.ılür. Taarruz eden taraf galip gel
mişse, hudutların mc\•cut sistem aley
hine ı.urulncagını söylcmiyc bıle lü
zum yoktur şuphc.,iz. Fakut taarruzıı 
kalkanlar muuıffak olamıynrak mağ
Jlıp cd lırlcrse, dunyanın e~ı. hamam 
eski tas knl::ıcıığını zannetmek de bil
ylık bır hatadır. Tarihte bırıbırı.ıı.e es 
iki :in bulmak ınıkansızdır. Ba., .. ız, 
sonsuz. muazzam bır nehrı andıran uı
sanlıl-. Znman ıt mdc biribırıyle alaka· 
sı olnnyan Mck.ınl:ır:ı ugr..yaı<ık akıp 
gıdl'ıkcn ınutcnaJı.ycn dc.,ı.lr. Böy
lclıklc, m..ıhartp KU\ \•etlerden blrlııin 

irade :ne tabi bır uıkım muvakkat va
zıyctlcr meydana gelse bile bunlar gc
çicıdır. Yarının dcği~mcz vasf1, hıç 
bir .:..ım:ın dune benzememesındedir.> 

TAN 
B. Zekf".riya Sertel aFTansıı - Al

ınan anlaşması ve Akdenlzdc yeni va
dyel» isimli bucunkıi baş yıınsmda 

ezciımlc: 
cPck ynlonda. .ıınulunu 'e netice

lcrıni öğrenccegiınlz Fı-unsız - Alman 
nnla.,mnsı Akden ı. harbinde yeni bır 

safha açacaktır. Çunku, Jö'ran ~yı is
panyanın tal.ıp etmesi rr uhtc ıneld r. 
Bu :ki de\•let mıhverlc beraber hare
ket cd ne<' Garbi Akdcnızde de Alman
lar stratejik biiyük a\ ant<ljlar temin 1 
cdeceklcrdır. Hl'r halde Akdcnlzde ö- 1 

numuzdcl:i haft.ıla içinde mühim ha
diselere intizar lüııın geldiği nnlaşıl
ıncıkladır .> dcm<"klcdir. 

Gayrimübadil tah- 1 
villerinin be d e 1 i ı 

ödeniyor 
.. ~ierkez Bankası, ga)l'ımuba • 

dil tahvillerınin 3 numaralı ko -
punlnrının bedellerinı tedıyeye 
ba~lnmı~tır. Gayri mübadillerin 
Merkez Bankasına müracaat et -
meleri bildirilmektedir. 

Polis komiseri düşiiıııneden ce· 
\'np 'erdi: 

-Sen ... 
Ncfe~i boğazmda katılan adam: 
- Ne .. Ben miyim?. 
Di) e. bof,'lık bir inilti çıkardı ve: 
- Ihhhlı .. 
Diyerek birden arkasındaki san

dal;ı. enin iizcrine, oradan da bir 
torba et \ c kemik gibi l ere yuvnr
lnııdı. İlkönce şaşıran, sonra çığ
lıklar koparan, snr:1 saçlı, mavi 
gözlii. giizcl yüzlü, giizel göriinüş
lii kız da yere yu\'nrlanan odamın 
iizcrine kendisini attı ve ciğerle· 
rini dışarıya döken bir Jıa~·kırışla: 

- Babacığım 

Bahacığıınmmın. 

Roman başhyor 
Ağır Ceza Mahkem~iade: 

Bu üç sahne bir çiğ lnzile birbi
rine katıla itile, büyi.iye büyüye, 
dosyalar, tomar, tomarlar halin
de ağırccza mahkemesine kadar 
geldi: 

Tam yedinci ay. 
Temmuz bi.J::. 

(Artıaa ftl) 

Yalnız, biz gazeteciler, 
çok na2.ik bir vaziyetteyiz. 
Böyle, güzellerin hepsi Kadı
köyünde ve Bostancıya ka
dar uza:vın şi,nendifer hattı 
ile asfalt civarında toplan
mı§, dersek, şehı-in ve mem· 
Jeketin ,?iğer u. raflarındaki 
okuyucubr güce 'ir. Kimseyi 
krrmamRk lazım. 

Pek ala iddia edilebilir ki, 
Kadıköy ve civarı kadar meb· 
:ı:ul bir Şt!kilde, sinesinde gü
zeller hesliyen nice yurd kö
şeleri vardır. 

Kadıköyün üzerine fazla 
düşmekle, olsa otsa, bu semt
teki gen!r kızlara reklam yap
mış, ve onların bir an evvel 
dünya evine girmelerini te
min etmif oluruz. 

Evlenr.cek delikanlılar, an
nelerini, Kadıköy tarafına 

«görücü» gönderirler, diğer 
semtleri hatırlarına bile ge
tirmezler. Yahut. kendileri 
~örüp, beğenmek, almak isti
yenler, bütün yaz1 Pazar ve 
ak§am gezintilerine, o ı;emle 
~hisar ettirirler. Yahut, ev
den çık-mıya niyet edenler, 
yeni taşınacakları evlerini o 
semtte ararlnr. 

İti hulasa etmek lazım ge
lirse, gönül kimi sevene gü
zel odur, diyip işin içinden 
çıkmak gerek!. 

R.SABIT 

BirimizinDE"D• \ ~epimizin il' il 
Valide 

Bele-
Beşiktaş 
çeşmelilerin 
diyeden bir dileği 

IBcsiktafta \'a11d~ C meslnde 
mukim B. S~~ rl Ye :ırkac'Y ları 
yazıyor: 

- cBeledıye Reisliğinin şehri
mizm muhtelif semtlerinde kuçtik 
parklar ve çocuk bahçeleri vü
cude getırdığini memnun.ıyeUc 
gorU:> orJ . Valide ~ me nd 
merkezi blr me\'kide bulunan ve 
cNamnzg:ıh> ismilc nnılan c ki; 
buyuk \iC etrafı demir parmak
lıklarla kaplı ağaçlıklı yer pek 
kü.ç!ık bir masrafla bir .çocuk 
bahçesi> veya hnlkımız.ın akşam
ları dınlenlp istirahat edeceği bir 
kOçuk park haline konulabilir. 
Yıllardanbcrl metruk \'C J,apalı 
duran bu ağaçlıklı, güzel yerin 
şimdiki g:ıyrfüabih lstlfnrie vazi
yetinden kurtanlması için Bele
diyenin himmetini bekliyoruz. 

SON TELGRAF - Bu i<IYaru 
dikkat dileği park ve bnhçclerln 
tesısiyle yakından alakadar olan 
Belediye Rcıs Muavinimiz B. L6t
f:ı Ak oyun nazan dikkatine ko-
yanz. 

l. I 
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(EüNY A MESELEL~~] 

LIBYADA Nöbet beklerken 
---1~ Yazan: rAlll BBBÇMBK --1----

Bay Şehameddin masanın başı- ı 
:na oturmuş, zorla, önündeki ki -
ğıtları karıştırıyorcu. Tavanıtiki ' 
elektrik lambasının ışığı azdı, ve 
duvarlarda acayip gölgeler yapı. 
J'OMU. Koridordan gece bekçisi. 
aİJl ve nöbetçi odacınm le&leri 
celmekteydi, boyuna ~·e çah -
yorlardı. Bu hal Bay Şehamedcti
mnin canmı büsbütün slkmağa 
wsile oldu. Kendi kendine: cŞu 
üiıtlan bitireyim de giderim> 
defli. 

fendi, öyle değil mi? 
- Böyle düşünmeyin efendim. 

Herkesin sırası var; Allah isterse 
8İ2'e de sıra gelir. 

- Yok canım sen de .. Ben bu
lunduğum mevkiden bir santim 

Marmarik ve 
Sirenaik deni· 
len yarı çöl, 
yarı cennet 
misali bölgeler 

hududuna kadar sen ileri hareket
lerinde ise, hu yol ile karar tamir 
edilmiş olsa hile. yine eski mü
kemmel otomobil yolu olmaktan 
herhalde çıkmıştır. Diğer kum
lu araba yolları ise hep cenuba 
doğru kıvrıldıkları için bugi" 1kü.. 
harekata müsait değildir. Eskiden 
kt'rvanların takip ettikleri bu yol
ların çoğu ç~le doğru inerler. İn
gilizler harekatta bu yollar için 
inşa edilmiş •Çöl Fordu• dedik
leri son derece sür'atli tanklar 
kullannuşlardır. Bu tanklar ye
niden benzin almadan üO kile
metre gitmektedirler. 

bile çıkamam. Adamım yok, ~
hadetnamem tam değil. 

- Lif efendim. Bay Bülendin 
tahsili mi vardı, işte müdür oldu. 

ıonamdaa Blagazl
'e k ıdar olan mıa· 
taka ae llaldedlr 7 

Kollannı gerdi, esnedi ve a. 
RSini kaşıdı. Sonra te'krar düşiiL 
mejıe koyuldu: cBen de ne aer
Rm Jaerif in biriyim. Dıpnda her
tes eğleniyor içiyor, ben burada 
pinekliyorum .. • 

Hakikaten cbpnsı apaydm • 
hktı, bu yılbqı ııecesinde, koca 
febirde JDUhıkkak ki kendilind• 
haşka çi'V'ilnip kalınlf adam yok. 
tu. 

- Amma o çok dalavere çevi. 
riyordu; yükünü tuttu da ondan. 
Senin anlıyacağın böyle yapmak
tansa ölmek hayırlıdır. 

Bay Şehameddin hem konu -
fUYOr ve hem de odayı arşınlı • 
yordu: cNöbeti blrakıp gitsem 
mi?. diye düşündü. Fakat giderse 
etille ne geçecekti? Sokakta ser. 
aeri serseri dolaştıktan sonra be
llir odasına gidecek değil miydi? 
Sanki evi, daireden daha mı ra
hattı? Güzel ve yeni bir bayat 
arzusu içini kavuruyordu. Mes'ut 
bir aile kurmak, zenginleşmek ... 

Libyada ve Mısır hududunda ce- 1 
reyan eden muharebeler hakkın
da her ıün bir haber ıeldikçe, bu 
memleket hakkındaki coğrafi ma
lumatıauz da artıyor. Filvaki İtal
)'anm Habeşistanı istilasında ol
sun, sonra bu harpte Almanların 
.her memleketi birer birer işgalle
ri sırasında olsun, gelen haberleri 
takip ettikçe ve hartaya baktıkça 
yeni )'eni tehir, nehir, dağ, pi i
simleri öğreniyorduk. 

Sollum cephesi deyip geçme
meli. Bu cephe cenupta Cerabub 
vahasına kadar 380 kilometre ge-
11işliğindedir ve tam manasile çii
lün içinden geçer. Bu çölde yüz 
metre yükseklikte kum dağları 
•eksibe• ler vardır ki, bir rüzgar 
geldi mi, bu dağlan olduğu gibi 
kaldırır, başka yerlere götürür. 
Onun için bu cephede askeri ha
rekatın ne kadar mümşkiil olduğu 
kolayca takdir edilir. 

Garbc doğru ilerledikçe Sirena
ik yarımadasına varılır. Bu ya
nmada bir ok yayı gibi denize 
doğru kabarır. Yültsekliği hiçbir 
tarafta 900 metrey geçmez. Her 
waf ı yeşil çimenlikler, buğday 
tarlalarile kaplıdır. İtalyanlar bu 
taraflarda pek çok koloniler tesia 
etmişlerdi. Koloni sakinlerinin 
ikişer katlı evleri birbirlerinden 
uzaktırlar. Fakat idari bakımdafı 
merkezin etrafında çevrilmişler-
4ir. Bu merkezde ise tam bir İ
talyan hayatı hüküm sürer. 

Sandal,umı priye iterek ~
tı w pencereye yaklaştı; sokaklar 
talebehktı, kahkahalar, f&l'kı ses
Jeri 1'eyniıli tırmalıyordu. İçini 
~ti ve aöylemnesine devam etti: 
lıötüa arkadaflar muhakkak içip 
U,-U ediyorlar. Bu ej'Jence ıe • 
ce.iade nöbet tutuyorum .. 

Can sıkıntumı gidermek llb'e • 
tile odam11 çalırdı: 

- BWıeyhı Efendi ıörüy« -.-
9Ull iti sen? Şarada fare gibi ka
pandım kaldım 

Odacı ainai llMi güldü: 
- Bu ıece sizin nabetinn ._ 

illdi ti efendim, siz kendiniz il. 
tectfalz 

Ewt dojnl, nöbet Yektaamdı; 
takat Yekta onu lı:andınnıt w beş 
lira,. aöbetilti ona devretmişti. 

- Biliyor musun lten hakikata 
aptalım. Hedtes bu gece kendine 
lil'e Sibel 418fünceler bulacak
Oh u tatlı 197ler aklıma &eliyor. 
Hay Allah belasını wrsin.. Zaten 
i>iz zavallı adamlarız Hüseyin e-

İlih.. diişüncelerini nelere kadar 
yürütüyordu: cÇalmalı diy-Ol'du, 
fakat nasıl çalacağım, paralan ~ l 
reye saklıyıcağım. Hem çalmak 
için kafa ister; bende nercie böyle 
py! Kaçakçılık mı yapsam! Püh .. 
Tam benim ifim ya? Hem bu işi 
ne tekilde yaparlar acaba?• böyle 
feylere de aklı kat'iyyen yatmazd.ı 
Odacıyı savdı, ve tekrar masa. 

mım başına oturdu. Şimdi de başı 
zonklamağa başlamıştı. Bu kötü 
dÜ§üncele.ri kafasmdan uzaklaş-
1umak ister gibi başını, hızla iki 

tarafa salladı. Ve sonra şakakla -
nnı uğmağa koyuldu. Onca tatsız 
bir dünyayıdı bu! Hem kazancı 
az ve hem de tesellisiz ve kim • 
leBizdi. 

Birden hapşırdı, başı önüne dü. 
ter gibi oldu, kollarını masaya koy
du ve elilerek gözlerini yumcJu. 
~ rahattı ve artık hiç bir teY 
düşünmüyordu. çünkü derin de.'in 
uyuyordu. 

Bugün matinelerden itibaren 

iPEK Sinemasında 
2 B~ l'lillll Jlinlen 

1-KAHVECI GÜZELi 
Bfl7ilk. aUllidll Tlrk filmi 

2-HAYAT GÜZELDi? 
CLAUD:n"l"E COLBDT - :iAMES STEV ART 

~hisarlar U. MüdUrlUiUnden : 1 . " ...... -Kereste 15. ıu Pazarlık 11 
Çelik boru 2 pusluk 200 metre > 11,30 

_ ı - Yukanda cins ve mfktarlan ya u1ı 2 kaleın malzeme ııual'l*la atuı 
a)JMcııektar. 

n _ Puar'bk 21/l/Ml Çarpmu lfbıil kizalarında 7azılı uatıerde Kaba
_.. le9ulm ft müba7aat fUl>ealDd*i alım bmiqonunda yapılaQktar. 

m - ~ eb'at llateııl .,. ..,ena mesı llıdl pçea IUbeden paruı& abaa-
1ı81r. 

ıv - iatıeldUerin puarlık lç1a tQbı oluua lfJn ve uatlerde teklif Mecek
llri ~t ilMdDdeD " '1,5 cevenme paraJaıVle birlikte mezkQr komiqona mil-
-ncutıan. cl"l'lb 

Şmdi Libyada da öyle .. 
Mnrmarik mıntakım.nda Sidi 

Barrani ile Tobruk arasında, hatta 
bJaa ileride Aynilpzala, yani 
•Karaca kaynağı. denilen va
lraya katlar bütün arazi çıplaktır. 
Fakat asıl büyük çöl gibi korkunç 
defı1dir. Teprak çıplak olmakla 
beraber, dört beş metretle ltir yaifı 
'Ye ekseriya dikenli çalılıklarla 
bpbclır. Yağmurlardan sonra bu 
arazi bir deniz gibi yemyeıil ke
siHr, fakat çok geçmeden yakıcı 
giiııeı hepsini kurutur. 
Kıt sonunda, daha dotrusu .-

bat aihayetlerinde, hiç durmadan 
esen riizgir, kırmızı, sarı, mavi, e• 
cazip renklerden çiçekleri okpr, 
fakat mart sonunda bu çiçeklerin 
hepsi de kavrulur, gider. 

Bu yaylanın sahil tarafı, J,ıçalda 
kesilmiş gibi dik ve yüksek ka
yalarla kaplıdır. Bu sahillerde bu
lunan Bardiya büyücek bir şehir
dir. Kasat.a denize dik inen sek
sea aetre yilkseldiiiJHleJd bya
am •t taltakuma kunabn111tur. 
Bem'beyaz k&~ evleri Afrika 
güneşi altında parıl panl parlar. 
'Cç bin kadar nüfusu vardı. Şim4i 
nasıldır khnbilir?. 

Tayyarelerin sık sık ziyaret et
tiii Tobruk itle öyle delildir. Bu 
phir daha u irtifada bir yarım 
adanın fberne kurulmuftur. U
mHı geniştir, tlerindir. Btiyük 
harp gemileri kolaylıkla nıaaev
ra yapabilirler. Şehir heme~ he
men yeni yapılnuf sfltidir. İtal-
7aalar burada inp ettikleri ki
lisenin yanıhaşına bir de cami 
).'apmqlardır. Yalnız şehirde ve 
cfyannda ne ağaç, hattl ne hur
ma alacı, ae yeşillik yoktur. 

Yine İtalyanlar Marmarik yay
lumdan geçen mükemmel Mr 
otemobil yelu lap ehlliflenlir. 
Bundan dört sene kadar evvel kfi
şat resmi yapılan bu otomobil yo
lu yedi metre ıenitliiindedir. Sa
hiWea otuz kilometre içeride ol
duia lçia, harp gemilerinin tep 
atet menzlll laaricindedir. 

İtalyanlar ltu yolu her llaU.ale 
karp maynlemfleNI. 

Biquiye katlar muu lqiliz 
il~ laareketi esnasnaü be, ... 
mayaler atefleaditi lçia 7.Wan 
heme• ltayır blmaJBJttL Şimdi 
ise ldınltlllr ne haldedir?. İtalyan 
ve Alman bvvetleriain Mısır 

rllber iskin edildi. 

T h"" T f ••k 63 Yıldırım durmuyerdu. Bizans Son Telgrafın ari 1 e n • • : İmparatoru ne yapacağını şaşır-
mıştı. Güvendiği Karaman oğlu, 

TUNA BOYUNDA lsfendiyaroğluhükfunetleriorta-
dan yok olmuttu. Rumeliade iae, 

Tl~'WI ORDULARI JSulgaristan, Sırbistan ortadan 
UKa. kalkmıştı. Ne yapma~ı?. 

Bizans İmparatoru tizlice Av· 

• • • ..t •IB&YBI. rupa hıristiyan alemine feryatna-
~-... - Yazan: • ..,.. meler yağdırmağa başladı. Fakat, 

1 • t i • ti f.mparator bunları hep gizli ya
imparator mukarrer verg ,, ~· rmıt pıyoniu. Çünkü, Osmanlliaran 
Yıldırım Beyaz«l Tuna ile Au· Mciolu sahiHerme akıalar Yataı- dehrjetli surette lrıc>rkuyordu. Bir 

1 d suale maruz kalmamak ;,,.in e.Jal-dolu arasma girmiş olan Bizaıls yor ar ı. .., 
ımparatorlujuau ortaun .JtaWı- Yıldınm Sakızı )Mal etti. Ki- tmean harek~t ediyordu. 
rıp tstanbulu ele geçirmek ve 'IMı çiık adaları ltirer birer .ıe ıeçire- Hatta, Yedikule kalelerinin 
suretle Şarki Roma l.mparawla- ret Ağrııboza katlar bir kat tmııkil 'ltazı yerleri taıni!'e muhta~. Li-
inına tamamile sahip olmak az- etlerek zaptetti. • kin ltariçten taş tetirmek Türkle-
~-· • ti ilk ..:ııefa elar-~ ... ...ı... rin nazarı dikta tini celhedf!I' fiive minde idi. u sure e a -. ~- ,, 

"'"sı-::..J-- ve y-~ilwle ,. .. ~. ı.r llrizine Osmanlı Türkleri el- şehir dahilinde bulunan iiç ~-
u .. ~ ~ ~- ..a... L •• _ kilisenin etarfıneaki ltinaları 

kadar daylADUŞ olan Türk •Nu- atllll.ıf eldW&r. Diğer taratteıı - """'" 
larma orta4a kalan Bizans a.pa- Xeeaeliden Boğaza deinı fi~atli yılkUlar, taflarını fizliee YedikuJ.e.. 

• ratıorluiu engel olıuyortiu. almllar yapıldı. Şile ve Giksu kıe- 7e taşıyanik kale-lerin tamirbıi 
Adalar denizindeki adam da :aarına 'llHar inihii. ~- yaptılar. 

Yıldll'ım için birer teillike -.mı nnda bir lı:ale yapıWt. faıp. Oi- Bizans İqtaraıtıeN itiyle hareet 
ediyordu. :au anlar, CeJlıe'"'iz!Ue- zeioeftic:ar denildi. AnaididM•n. etmeWe bcn•er itil' yanlan da 1 

n Vene"kltlerin eDerllMhıJ& aa llamam ban, • seW ve ew1t1' padişaha k.aqı ~ ve tabashusu 
... ,,...,,..,..--.. .. fM1a ... 

Sirenaik yaylası da tleniz kıs
mından dik ve çıkılmaz kaya1ık
larla çevrilmiştir. Bingaziye doğru 
kayalık kısımlar biter, genit ve 
mezru kısımlar başlar. Bu taraflar
da denize doğru akan birçok şela
leler de '\'ardır. Mesela Demede 
hu şelaleler hurma ağaçlarının ve 
beyaz camilerin arasından deni
ze doğru uğultular bırakarak akar 
gider. 

Sirende eski Yunn mecjeniyeti
nin harabeleri hala bakidir. Bu 
kadim şehrin meydana çıkanlan 
çeşmeleri timdi susuzdur. · 

Sirenaik denizden gelecek ltir 
müstevliye kal'fı kolaylı,..~a mtl
afaa Hlleeek tQolraflk 'bir ~a
ıiyetfedir. 

cCiWan hakkındaki icat için alm
mıe olan 12 Temmuz 1939 taıih ve 
2788 numaralı ihtira beratının ihtiva 
ettiği hukuk bu kerre başkasına devir 
veyahut mevkii fiile konmak için ica
ra dahi verilebileceği teklif edilmekte 
olmakla bu hususa fazla malOmat e
dinmek lstfyenlerin Galatada Aalan 
Han 5 inci kat 1 - 3 numaralara mü
racaat eylemeleri ilin olunur. 

cKaşeli Fermuarlara mahsus prlb 
hakkındaki ihtira Lçln alınmıe olan 23 
Haziran 1939 tarih "e 2775 numaralı 
ihtira beratının ihtiva ettiil hukuk bu 
kerre, ihtiraı Tilrkiyede mevkii fiile 
koymak için icara "erilmesi teklif e
dilmekte olmakla bu hususa fazla ma
lılmat edinmek istiyenlerln Galatada, 
Aslan Han 5 inci kat 1 - 3 numarala
ra müracaat eylemeleri ilAn olunur. 

...... 1 lıl:el ten. M. ten: Mt1'116 
Bir borçtan dolayı mahcuz olup pa

raya çevrilmesine karar verilen masa 
6rtüsil, be;Jaz pl, car, Buhara 7or
ıan. valde pl, Buhara masa artOsfl, 
aeccade, 7orıan ,.aza vesaireden iba
ret ef78 20/~/Ml Salı l(bıil saat 11 de 
Kapa.bçarsıda Sahaflarda 15 Ne. da 
satılacaktır. iateklllerin mahallinde 
hazır bulunacak aatıf mernuruna mil
racaa,tlan llAn olunur. 

İmparator, mukarrer olan ver
giyi bizzat getirip padişaha tak
dlın etmişti. Fakat Yıldırunm .gö
zünden hiç birşey kaçmazdı. Onun 
casus tefkilatı mükemmeldi. Her 
yerde hazır ve nazırdılar. 

Yıldırım, Bizans İmparatorunua 
çevirdigi fınldıkları biliyordu. 
Hatta, kilise taşlarile Yedi:kule ka
lelerinin tamir olundujunu itile 
haber almıttı. 

Bu sebeple, aJ ağna kffar gels 
ııtıparatoru bahanelerle ve ~irşeıy 
çaktırmadan alıkoydu. 

Yıldırım, İmparater Manoeli 
resmen tevkif etti. Yedikulede ta
mir olunan kalelerin derhal yıkıl
masını emretti ve İstanbula h*r
ler genderildi. 

Bunun üzerine İmparaterun •i
kı ve vekili olan Maneel, bir f'll'
aatmı '9ukı:p flCe kay*la karşı,& 
kaçtı. 
Yı1chnm llipürmiif*ii. lıınp .... 

terla beraber ıeJen Wtüa maiye
tini kattet.ii. Ve htannıa mr elti 
find&rerek İstanbul dahiliRGe Wr 
Türk mahaMesi teprHbe ve •
lann umwruna ne.- emıeı1t 6-

(~ ... ) 
İngiliz Hüküm
darlarının taçla
rındaki kıymet-

1 i taşlar 
Eski İngiliz Hariciye Nazırı ı.on 

lılalifaks, lngılterenin Vaşington Se
firliğine tayin edildili zaman, ma
lılmdur ki, ajanslann da bildirdlii 
veçhilzere, cKral Beşinci Corc> kru
vazörü Amerikaya ıltmiştl. 

O zaman İnıiltere Krallık tacında
ki mücevherlerin de ayni kruvazörle 
Amerikaya naldedilmif oldufu lııak
lnndaki rivayetleri İnıWzJer ne t87ff 
ne de tekzip etm~erdl. Böyle za
manlarda dahna rivaytıer bol çıkbiı 
~çhı kulak asmadan ıeçlllr, Aacak bu, 
lngiltere Krallık taçlarırun mücev
hetleri ne la,ymettedir ki, insanm zili.
nine bir sual çiziyor. 

Eskldenberi malümdur ki, bu mtl
~vherler Londra kuleslnln kasalarıa-
da hıfzedilmektedir. ZannedildiiJnln 
aksine olarak, adetçe ne o kadar faz
ladırlar ve ne de pek eski taşlardır. 
'Hepsi dört taç, bir klıç ve ti.zeri kar-
tallı mukaddes yağ kandili, elmaslı 
Krallık asası, cihan hAldmlyetinin 
remzi olan küçük bir kürre, bilezik, 
mahmuz ve diğer teferruattan ibaret
tir. 

. 1937 senesinde Altncı Corc'un taç 
gıyme merasiminde bunlann kıymetle
ri sadece elli milyon frank tahmin 
edilmişti. Fakat İngiliz Kralnın bu ha-
zinesi dünyanın en meşhur iki ta,ını 
ihtiva etmektedir: Biri cGulinan> di-
ler! «Gübi Nur>. • 

cAfrika Yıldızı> ismi de verilen bi
rine taş, 7eni yontulm\JI bir elmastır. 
1905 te Transvalde bulunmuştu ve 
3025 kırat geliyordu. 1907 de Cenubi 
Afrika dominyonu hlikumeti tarafın
dan satın alındı. Kral Yedinci Edvar
da takdim edilmiş, dokuz büyük ve üç 
yüz kliçük parçaya teksım eoılmışti. 
516 kırat gelen büylik parça, Kralın 
asasını tezyin etmektedir. 309 kırat 

gelen diğer parçada, Kralın tacında 
cKara Prens Yakutu> ismi verilen 
mücevherin hemen üzerine konm111-
tur. 

Dünyanın en büyük yakutu olan bu 
taş, yüz sene muharebesinde Bordoda 
hüküm süren Kara Prensin hazl.ne
sınde bulunuyordu. 

cGılhi Nur> ta11ı ise daha çok eak.l 
ve meşhurdur. 

Avrupa bu talın mevcudiyetini 1550 
de ölrendi. O zaman bu taş Mogol hil
Jdlmdarmın elinde c:U. Hükümdar bu
nu Moıou.tana plen Tavun17e Ja
minde bir Fransız seyyahına göster
miş. O zamandanebrj bu taş on defa 
el deli§tirmlş. BuyUzden muharebeler 
olm\11, kanlar altmlj. KıymeUi ta, ha-
pishane duvarlannda senelerce saklı 
kalmış. Nihayet bulunarak HinUller 
tarafından satın alınmış ve Kraliçe 
Vlldoryaya hediye edilmlı. 
Şimdi bu taş, inılliz Kraliçesinin ta

cını ıQslemektedir. Kraliçenin tacında 
a;ynca muhtelif kıratlarda 378 pa~a 
elmas vardır. Halbuk Krahn tacında
ki elmaslar 108 tanedır. 

Dl:ftEDD..ECEll :bn1aA BEaATI 

cElektrikle kuyu kuyudatı almata 
mahsus alab hakkındaki ihtira için 
alınmış olan 9 Haziran 1937 taritı. ve 
2404 numaralı ihtira beratının ihtiva 
ettıti hukuk bu kerre, ihtiraı Türkl-
7ede mevkii fiile koymak için icara 
verilmesi teklif edilmekte olmakla bu 
hususa fazla malUmat edlnmek isti
yenlerin Galatada, Aslan Han 5 inci 
kat 1 - 3 numaralara müracaat 417ıe
meleri llAn olunur • 

DEVJlEDiLECEK ÖITblA BERA.Ti 
cKQrekkep Cazibe meaaha al!tu 

hakkındaki intlra için alınmış olan 4 
Haziran 1937 tarih ve 2418 numaralı 
ihtira beratınuı ihtiva ettili hukuk bu 
kene, ihtiraı Tilrklyede mevkii tule 
koymak lç:n icara verilmesi teklif e
dilmekte olmakla bu hususa fazla ma
hlmat edmmek istiyenlerin Galatada 
Aslan Han 5 inci kat ı - 3 numarala
ra müracaat eJlemeleri ilAn olUJaur. 

zere bir kadı tayinine muvafakat 
olunmasını şiddetle talep etti. 

İhtivar Yaninin yüreğine inerek 
6ldü. Vekil olan Manoel İmpara
tor olmuştu. Manoel, İstanbulun 
teslimi olan Yıldırımın talepleri-
ni kabul etti. İırtanbula bir Türk 
mahallesi ve bir de kaclı tayin o
hındu. İstanbul kaleleri ve şehri 
içinde müstakil 9ir küçük hiikt
met teşekkül oluyordu. 

Yı.ldırım, kadılardan birisinin 
rüşvet aldığını haber almlftı. Der
hal kadıyı Wam etti ve tu emri 
ftl'4li: 

- Riaya ve ~rayanın umura
nu adiline bır surette tedvire .ıne
mvr olan kadıların rütvet alma
ğa tenezzül ettikleri malünun .ı
clu. Bunlar arasına fıeat itar~tıiı 
Ye binaenaleyh lbi1'1iınwn katlıla
nıı katli icap etmekle cümlesinin 
iHnıı matlM>umdur. 

Veziriazam, kwlıanciular, uıe
ma, rical Ye 111eşayih Y•ldlt'ıınun 
mı emri üzerilMie tttreştiler. JWdı 
haksız 'bütün kadılar nasıl .ıa
Mıı ,. MileıltiMnti?, 

Bekri Musta 
Yazan: OSMAR C:IMAL KATI 

Tefrika • 
Burada ne aradığıma gel· 
onun ben de farkında de" 
Musta{anın ar.kasıatlan laünklr 1 

pvıqları, )'iizü gözü üli yoiurt 
ipıatle olan ihtiyar Jaaremajau • 
aı içeriye soktular. 

kuım, oaun için af bu 
- Pekili, siyle de ne 

... yapalım!. 
Mustafa biraz •uı 

Başmabeyinci Jaaruuıiuma 

Mustafayı gösterdi: 
- Bu adam mıydı, senta sura· 

tma yoj'Urt tabağmı fırlataa?. 
- Avat afandim, ltu hcrefti! 
)lu,,ı.afaya dönerek: 
- Ne diye attın bu •daıma n· 

ratına yoğurt tabağını!. 

- Pf'u ona atmadım f'fentlim? 
- Kıme attın ya?. 
- Ben odada kendi balim•e e-

tuurken kamçı topacına l.enziyea 
•ir cüce geldi, benimle alaya baı
ladı, ben de ktzıp yoiuı1 tabajmı 
onun pzrinden fırlattım fakat ti.
bak kazara bu bacı marsığın 111 

rafına r11sladı. 
Harenıağası: 

- ~us adapsız herif, ~tıını top
la, ~n Jum oluyorsun da lıana ha
cı mar~;k diyorsun?. 

Mabeyinci gayet se:tt: 
- Peki, sen kimsin, 1'11rau H 

arıyorsun bakayım?. 

Mustafa, yan ıözle Kaptaa .. p
J'll bııkarak: 

- Ben, Allahın garip bir kulu
yum, burada ne aradıfıma gelin
ce onun ben de pek farkında de
.ır.;1· ' 5 • ım .. 

- Kim getirdi seni 1turaya? 
- Kader, kısmet getirdi! . . 
- Senin adın ne hakayımT 
- Mustafa!. 
- Sade Mustafa mı 
- Hayır Şekerli Mustafa!. 
- Kendine gel, burada kimlerin 

huzurund.1 olduj'Unu biliyor ••· 
11111?. 

Mustafa Kaptan paşaya dönerek: 
- De !.aydi artık, devletlim, lif 

sana düştü, ben burada senden 
başka kimseyi tanımam ki kimle
rin huzurunda oldutumu siyll
yeyim!. 

Kaptanpap: 
- Bu saray kimin ura71! 
- Şevketll Rhklrrmnm!. 
- Şevketıi Hünka$mm .er-

sen tanır mısan'?. 
- Eğer onu tanısamdı ltma7a 

ıelmek için senin kılawzJufamı 
hacet kalır mıydı?. Padiph hiç ıa
fa kanşmıyor, sadece hıyıblba
daa eiiIUmsüyordu. · 
Baımabeyinci: 

- Sen ne lı yapyonma ltaka· 
J'lm?. 

- Sayenizde yerıuabk 7apı
yorum !. 

- Seni lturaya t.aı yapsak uml 
olur?. 

- İyi olmaz efeMbn!. 
- Niçin?. 
- Niçini var mı, herket ae •er 

IOma hu işe? 
- Ne der?. 
- Ne diyecek, Bekri Mmtafa 

saraya kapıcıbaşı olduktan 10nra, 
tat kelin perçeminden demez mi! 

--: Öyle ise vekilharç yapabm! 
- Aman paşam, ben akpmlan 

kalayı çektikten soma, kendi ürt 
odab evimin vekilharçbiJaı 79pa
mıyorum, koskoca sarayialdai aa
ıil yaparim!. 

- Senin elhl ayaim 17' ttdu· 
1111f, sema gtizel de slWa bJtum 
~sililışor yapal-m!. 

- Kafayı ttltsllHlktm .-ra, 
elimde• hir kasa pbr ~· ır.-

Yıldırımın tek bir J'Üffttteft tlo
lan gazabı hqindi. Devlet içinde 
rüşvet, adaletsizlik nasıl olurdu?. 
Böyle bir devlete kim itimat ede
Wlirdi?. 

Yı-lclınm, 81en kadar ıu..tırı 

- Efendim, siz bana 
Q-ilik mi yapmak j5tiyo 

- Evet!. 
- O llalde, itana biru 

uade lnıyanm da, iç 
sideyim, kafam yerine 

- Demek kafan daha 
pbnedi?. 

- GeHrd.i amma, o 
eBeme kömilrti araya 
am tadını ka~ıımDPJar 

- Pekli&, haydi ıft 
iyice kafan yerine celsill 

Mustafa yine iki Bil 
tunun refakatile demia)f 
pldi. Bu sefer odadaki 
herine, yeniden tam ~ 
rakı ile ltir binlik prap 
O, 1tunlan görii11ce için 
Anlatıldı dedi, bunlardl 

lteni körktitük edip padi 
psına öyle çıkarmak ve 
damakılh stll8nç etmek!. 
mqlartlır. 

Çavuşlar, kapıdan 
Mustafa ya: 

- Kapıda ltir himıe 
7ecek, canan ltirfey üıt 
men oaa pfmr, istedi 
dersin!. 

Dffiler. Neden soma 
lifi yanya bldJji zamaa 
da artık kemalini bul 
mata, odada tek başma 
tilrkiller !Miylemeie bati 
Mustafanın tllrkiller 

.. ,ladıfını duyan kapıd 
kendisine verilen emir 
Jaemen koşup meseleyi 
papya haber verdi. Bun 
ae odanm lntlndeki ıal 
kitllik bir sazende ve h 
7eti selerek oratla ahe..,. 
Bu aheak Mustafayı 

eettm•a. Artık rakıyı. 
19rlteti ıflti .. rdak har 
Jıy.!411. Binlikteld rakı 
toara, ... sanın seldi .. 
lpmle o da temize havale 
ten •ara Bekri, su 
1D1da ltlr kifeye çekilip 
•amakıJlı m:dL 

* Mustafaya sar 
oynanan o 

Ertesi lb itleye do~ 
Jlastafa, tıpkı, evvelee 
,. ... ,. konaiında ol 

# 

( 
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MARM 
KAZINo 

metine müracaat edildL 
yi, Yıldırım eyazıd, ço'.k 
Padiphın etle:nceei idi. 

Y enşehire celbeıtirdl KHılar ciib
belerini tophyarak geldiler. ım~~....;ı..._,,.,.,ıoo: 

mi bir eve kapadı ve hapsettt; 
Ve, şu emri verdi: 
- Evi tutUftunm Ye laepsbli ,. 

bı!. 
Yıldırmı kü.krem.ifti: 
- Rütvet, zulilm, acleletsiztik 

ita!. Yakımz kfııfirleri!. Memaliki 
:nuıiırusem dllallbade ~ dw· 
w ....... hiç 9ir kimse rit
vet, zulüm ve adaletsizliie zerre 

bdar Miil tetelııbia - fili düşii
nema Mlef. 

Bınir icra Mi~ "YeKili ntut
)llk inde ediyorau. Ona kim kar-
ii t.y~cü. VeziraMm Ali pa
fllltir~ söyliytmıedi 

Nihay~t bir kelayını 9uldu-lar 
8uaym DıMret{i Micesinın him-



tl::Su 7aı.u.un metmreri Anaaohl 
,.. .\iansı billtenlerlnden alınnufbr) 
itil. 

lllıa eden: Muammer Alatıa: 

t Sun 24 saatin mühim hadisele • 
~n?:n biri Vişide Mareşal Pe • 

n ın reisliği altında dün top • 
-;:ıan Fransız Nazırlar Meclisinin, 
··ansız. Alman müzakereleri hak. 
ıııua Amiral Darlan'ın verdiği 
~atı dinledikten sonra, anlaşma 
ıtı ~inini ittifakla tasvip etmiş ol-
asıdır 

la, A.nıa;manın malum olan kısım
' •na ı,V.e, işgal altında bulunan 
e bulunmıyan Fransa arasında 
~a nakline serbestçe müsaade e. 
ı1;~•ktir. Frank tediyatında tah. 
~ t Yoktur. Yalnız altın ve ec
e~; Para münakaleleri yasaktır. 

ia. nkara Radyo gazetesi, bu an-
~ "illa mucibince, Alman ordusu. 
!?}Un işgal masraflarının günde 4 

; 
11Yondan 3 mılyona indirildiği • 
bıldirmşitir. 
ANLAŞMADA FRANSANIN 
/E:DAKARLIÖI NEDİR? 

lh ransaya karşı gösteril<>n bu Al
;:rı tavizine mukabil Fransanm 
~'lıanyaya karşı ne fedakarlık -
iti da bulunduğu bilinmemekte • 

r. 

ı tılin Avam Kamarasında bu an. 
,~tııadan bahseden İngiliz Hari-

Ye Nazırı İden demiştir ki: 
la •Fransada iki mıntaka~a ko -

11~1 ılı:lar gösterilmesi, işgal mas. 
~nnın azaltılması suretindeki 
ıı.J;'1ada Fransanın ne gibi fe. 
~ · lıklarda bulunacağı hak • 
l\ı da hıçbir resmi beyanat yok
~ Sadece anlaşma Vişide Al • 
~e . • Fransız işbirliği yolunda 
~~· bır adım telakki edilmek -
l>h ır .• 
. ~NSA YOLİLE AKDENİZE 

''"-MAN TORPİL GEJ\.llLERİ 
l:l' GELİYOR 

,.. un, Avam kamarasında bir 
"•b· ~k us.' Fransa yolile Almanların 
Ilı .~nıze torpil gemileri gönderti: le olduğunu ifşa etmiş ve Ha. 
~e 'Ye Nazırından Vişi hükiımeti 
lu Zdinde protestoda bulnup bu • 
h;ı';:~dığını sörmuştur. Nazır bu 
.,, rı tekzip etmemiş, fakat bu
'•hk" )a u şerait altında protestonun 
~.P~lacak birşey olmadığı fikrin
i}'..,_ ulunduğunu söylemiştir. 

L\'ANLAR ANLAŞMADAN 
A. MEMNUN DEÔİL . 

)an llkara Radyo gazetesi, Ital • 
•ın;n. Fransız Alman anlaşma -
llıek an memnun olmadığını söy Je-
ll ledir. 

lılı adyo gazetesi, cCiyornale Di
ır._.ta• nın geçenlerde çıkan bir 
t;ıd alesınden şu satırları almak-

ır~ 

~ ~~Ylar ve seneler geçiyor. Ha.. 
~t -~rın kazandırdığı tecrübeler 
~~oluyor. Fakat İtalyaya karşı 
\ nsızlar daima aynıdırlar. Ka-
4:ıı kafalıdırlar. Onlarda fikrise
t~ Yoktur. İtalya iki milyon esir 
~,~•n Fransızlara karşı üstündür. 
.\!~~Sızlar, şimalde olduğu gibi 
~ ••de de bozguna uğradılar. 
t'Jıı d.üşmanlıklarını her vesile ile 
b, 1 ;~~1 Yorlar. Üç kruvazörümüz 
lıy,. 'Rı vakit Kan'da sokakları süs. 
ı.r •ek bayram yaptılar. Fransız. 
Y<ııı ~ihverin tehlikede ve İta! -
ltr1 arın mahvolduğunu sanmış -
tq '· Mağlübiyetler bile onları 
ııı,~n~ırmıyor. Fransızlar akıllan. 
lı.ıh ıstemiyorlar. Binaenaleyh ka. 
t~...,_•tlerinin cezasını çekecekler .. 

~it IiARİCİYE NAZIRI İLE 
in l<~RADA GÖRÜŞMELER 

~ltıı gılız Hariciye Nazırı dün A
>ttte l<amarasında Iraktaki vazi
)e<lı!: de bahsederek, Habbani
llııır 1 küçük hava kuvvetleri 
eurıı'ezelerinin Iraklıların bir hü. 
te~e~n~ tardettiklerini, bu müf. 
buıu erın şimdi kamp etrafındaki 
lınd n rnıntakayı kontrolleri al
ııı~t bulundurduklarını söyle -
q;€r·~r, Bu kuvvetler ve Iraktakı 
'lir• İmparatorluk kuvvetleri 
qeıttıe takviye edilmektedir. Şid. 
~.~ hava harekatı devam etmek. 

~ tı,~er taraftan Kahireden ve 
tı~~·ttan gelen haberler, Anka
llıe1tı 1 müzakerelerden bahset- -
il :dir. 

lt•lt~dattan bildirildiğine göre, 
""·k liarbiye Nazırı Bay Şevketin 
nıııı ara teyahati neticeleri mem. 
<•. 1~Yet vericidir. Nazırın Bağdada 
l)ı•ktln? sıikCınclle intizar edil -
\ıı :dır. Irak siyasi mahfilleri, 
~ ~0tiişmelere vaziyetin inkişaf 
•tı llUrıdan büyük ehemmiyet 

, llıek•edir. 
1 Ali hükumeti de, Mısırın 
Ut teki fine verdıği ce\·apta, 

'~v-.. a1 nnıış olan Türk tek. 

-

Viti hükümeti, Amiral 
Darlan'ın getirdiği F ran
sız - Alman anlaşması
nı ittifakla kabul etmİ§· 
tir. İtgal masrafları in
dirilmekte, Fransada iki 
mıntaka arasından eJJa 
geçirmek serbest bıra
kılmaktadır. Ancak Fran
aanın bunlara mukabil 
ne fedakarlıkta bulun
duğu anl&§ılamamışbr .. -

lifinden bahsedilerek, Türk hü
kılmeti ile görüşmelerin devam 
etmekte olduğu bildirilmiş ve Mı. 
sır hükumetinden görüşmelerin 
hitamına intizar olunması rica e
dilmişti. 

RUDOLF HESS iSKOÇYAYA 
NİÇİN GELMİŞ? 

Hitler'in muavini Rudolf Hess'in 
İngiltere)-e girişinin sebepleri hak. 
kında, Berlin yarı resmi kaynak
larından bazı yeni malılmat ve • 
rilmekteciir. 

Bu malümata göre, Hess hareke: 
tınden evvel olduk,a uzun not • 
!ar bırakmıştır. I!ess, kendisini bir 
uzlaşma yolu ile İngiliz - Alman 
sulhunu el<le edebilecek vaziyette 
görmekte idi. Hess, bu yolda sabit 
fikirlere saplanmıştır. Hareket 
tarzı da bunu göstermektedir. 

Hess'e göre, İngiltere harbe de. 
vam ediyorsa, bu, İngilterenin Al

manyanın hakiki kuvvetini bilme. 
diğinden ve Çörçil zümresinin ha
kikati İngiliz efkarı umumiyesin. 

den saklamasından ileri gelmek
tedir. 

Hess, Çörçil ile yapılacak gö • 
rüşmeden birşey çıkmıyacağını 

bildiği için, bu işi başkaları vası
tasile yapmak istemiştir. Bunlar. 
dan birisi de Lord Hamiltondur. 
Nitekim Glasko'ya geldiği zaman, 
paraşütile Lord Hamilton'un ma
likanesinin civarına inmiştir. 

Hess'in bıraktığı hiişiyelere gö. 
re de, kendisı vazifesinin muvaf
faikiyetinden emin imiş ve hatta 
iki günde geri döneceğini tahmin 
ediyormuş. Kendisine avdet için 
lüzumlu benzinin verileceğini de 
sanıyormuş. 

Hess, hala yeri gizli tutulan has. 
tanededir. Hastane kapılarına as
ker ikame edilmiştir. İçeriye an • 

cak salilhiyettar olanlar alınmak
tadır. Hess'in İngiltereye niçin 

geldiği hala sarahatle anlaşılma. 
mıştır. Bu, belki de Çörçil'in ve • 
receği beyanattan anlaşılacaktır. 

Kibritler çakılırken 
(1 inci Sah;fed- Devam) 

mışlar ve bu meyaMla Çanakkale 
meb'usu Ziya Gevher Etili demiş
tir ki: 
._ Kibrit Şirketi bu memleke

tin başında kaim~ yegane ağır 
yüktür. Şunun bunun !iallarından 
indirir, fakat kibrite zammederiz. 
Nitekim geçenlerde on para zam
mettik. Şirket bu zamma teşekkür 
makamında kibrit yerine fişek 

satınağa başladı!. Kibritleri kutu
lara sürterken fişek gibi etrafa 
sıçrıyor!. Sonra her kutudan ayni 
miktarda kibrit çıkmıyor! .• 

Ziya Gevher bu hususta Güm
rük ve İnhisarlar Vekili ile Mali
ye Vekilinden bu hususta zabat 
istemiştir. 

İNHİSARLAR VEKiLiNiN 
İZAHATI 

Gümrük ve İnhisarlar Vekili Ra
if Karadeniz cevaben verdiği iza
hatta şirketin Büyükdere fabrika
sıııdaki muamelatın fenalığı hak
kında müteaddit şikayetler duy
duğunu söyliy~ek: 

•Bu hususta şirket müdür ve 
mühendis!erile temasta bulunduk. 

Bize, sebep olarak, ahvali havai
yeyi ve satış ye erinde kibritle
rin iyi ınuhafaza cdihneo1esini 
gösterdiler. İşi bir de kendi müte
hassıslarımıza tetkik ettirdik. Son 
zama!tlarda Amerikadan celbine 
mecburiyet hasıl olan eczaların es
ki eczaların yerini tutınaması yü~ 
zünden kibrit çakılırken patlama
lar olduğunu ifade ettiler. Bu ha
lin kısa zamanda bertaraf edilmesi 

için şirket nezdiııde teşebbüsat!a 
bulunduk .• 

Emin Sazak, bozuk ecza kullftfl
manıo aradaki mukaveleyi bozmı
ya bir sebep teşkil edip etmiyece
ğiııi sormuştur. Raif Karadeniz de 
gftriilen arıza11111 mukavelenin jp .. 
talini icap ettirecek derecede ol
madığını söylemiıtir. 

Müteakiben Maliye Vekili kib
rit fiatlarına üç ay evvel yapılan 
zammın dolar fiatlarının terfiia
den ileri geldiğini sii) lemi tir. 

;Bu harp sade EN SON 

İngilterenin· mü- DAKiKA 

cadelesi değl dir Bulgar Başve
Londra, 15 (A.A.) _ Amerikanın 

Londra Bl..iyük Elçısi ıral ettiği bir 
nutukta ezcümle dcıni}lir ki: 
•- Di.ktat.Orlcr n1Uştcreken hareket 

ediyorlar. Buna n1uk01bil dünyadaki 
hüsnüniyetli bütlin erkek ve kadınlar 
da mü~tereken hareket etmelidirler. 
Hürriyeti seven nıillctler bu muhare
benin sade İngiltercni.n mücadelesi 
olmadığını idrake başlamışlardır.> 

Sefir, Amerikanın İngillereye daha 
büyük yardımda bulunacagını söyll
yf'rek nutkuna nihayet vermiştir. 

l~g,Hz Wosa 
, t ine~ Sahil eden Devam) 

Cem'an 18 bin tonilato hacminde 
beş iaşe gemisi batırılmıştır, di· 
ğer iaşe gemilerine de hasarlar 
ika edilmiştir. 

8 mayısta tngıiız deniz kuvvet
lerinin Bingazi limanına yaptığı 
hücum esnasında, takriben altı 
bin tonilato hacminde bir düşman 
mühimmat gemisi infilak etm;ş ve 
üç bin tonilato hacminde bir iaşe 
gemisi batırılmıştır. 10 mayıs ge. 
cesi yine Bingazi ltmanma pek 
yakın mesafeden yapılan diğer bir 
bombardıman da düşman gemi • 
lerine ve askeri hedeflere daha 
fazla hasar icra etmiştir. 

İngiliz hava kuvvetleri, 4 ve 7 
mayıs geceleri, Brest'de Scharn
horst ve Gneisenau muharebe kru
vazörlerine yeniden iki muvaffa. 
kiyetli hücum yapmıştır. Zırhları 
delecek kuvvetli bombalarla bu 
gemilere tam isabetler kaydetti. 
rildiği muhakkaktır. 

SOLLU DA 
( 1 ino! Sahifeden Devam) 

nıiştir. Geri püskürtülen Almanları 
devriye kollarımız mütemadiyen 
tazyik ebncktedir. 

kili Mihver dev-
}etlerine şükran-
1 arını söyledi 

Sofya 15 (A.A.) - Bulgar ajansı 
bildiriyor: 

Meclis dün toplanmıştır. 
Başvekil B. Filof söz alarak 

Yugoslavyaya ve Yunanistana 
karşı Mihver devletlerinin arzu. 
larına rağmen !ahmil edilmiş o
lan hak hakkında beyanatta bu. 
lunmuştur. 

Filof ezcümle demi~tir ki: 
Bu harb'.n mes'ut bır surette 

neticelenmesi bizim u:ın Ege sa -
hilerindeki ve Makedonyad3ki 
Bulgar topraklarilc garp hudu -
dumuz bo,·uııclaki Bulgar toprak
larının kurtarılması demektir. 

Bulgar millet. Bulgcr;s!an bir
liğini tahaıtkuk ettırnı: olan mıh
ver devlctlerıne \'C bu ı..C;Vletlt ... rin 
şefleri olan Ado!f Ilitk · ile Bem
to Musolinıye ebediyen minnettar 
kalacakt:r. Bulgari<tan üç \~raflı 
pakta iltihakile Avrup~da yeni ni
zamın teessüsü için imkônları nis
betinde ;ş beraberliği ) apmak hu
susundaki kat'i azmini ifade eyle
miştir. 

+ Şanghay, 15 (A.A.) - İngiltere
nin Çin Büyük Elçisi B. Clark Kerr, 
Çin'de ikamet eden 20 il& 30 yaşında 
bulWlan İngilizlerin, İngiliz ordusuna 
yazılmağa davet eylemiştir 

MABK MELERDE 
(3 üncü sahıfedRn devam) 

mı ödeyeceğim 

Aldın kalan teşebbüs şöyle ce- ~ 
reyan etmiştir: 

Pazar giinü giineş doğarken, Al
manlar 200 zırhlı araba ve tankla 
Sollum kamplarından yola çıkmış
lar, Birtanya ileri ku\·vetlerinin 
unsurlarına raslaınışlardır. Britan
ya kuvvetlerinin ateşi karşısında 
Almanlar geri dönmiiş, İngiliz ha
va ve kara kuvvelleri birdenbire 
mukabil hücuma geçmiştir. Al
manlar harekıila başlndıklan isti
kamete doğru tedricen çekilmiş

lerdir. İngiliz tayyareleri karan
lık basıncaya kadar tazyiklerine 
devam etmişlerdir. Cenubi Afrika 
hava kuvvelleri de ilk defa ola
rak bu cephedeki harekata iştirak 
etmişlerdir. 

Mahkeme, tahkikatın tevsii ve 
şahitlerin çağırılması için muha
kemeyi talik etti. 

Davacılar hep beraber dışarı 

çıktılar. İki tacir, aralarında ko
nuşuyorlardı. Biri: 

- Zavallı adam .. Dedi. Bak,Av. 
rupada da okumuş. Her halde, bu 
işi hüsnüniyetle yaptı.. Fakat, in
sanın talii olmadı mı, işte böyle
olur. Ben, vallahi acıyorum. 

- Ben de acıyorum amma, bir 
defa oldoı. 

Genç kızlarla delikanlılar da, 
buna benzer şekilde, merhamet -
l!dirane şekilde konu:uyorlardı. 
İnsan zannederdi ki, hanı. hemen, 
maznuna, birer miktar daha pa. 
ra verecekler ve yaptıLalrına, ya. 
pacaklarına pişr,-an o.:acaklardı .. 

HARP VAZİYETİ 
(1 bıci Sahifeden Devam) 

maddelere, yiyeceğe ve petrole lh
tiyacı vardır. Bunları temin etmek 
meselesinde Almanya (stoklarına, 
Rusyanın kaynaklarına ve işgal e
dilen memleketlerin istihsalahna) 
güveniyordu. Almanyanın sulhte 
hazırladığı ihtiyat stokların yer
lerinde yeller esiyor. Sovyet Rııs
yanın kaynakları da umduğu ka
dar ihtiyaçlarını hafinctınemiştir. 
Biitün vaitlere arğmen Sovyeiler 
Birliği Almanyayıı dirhem dir
hem mal veriyor. İşgal edilen 
memleketlerin istibsalatına gü
venmek zaten büyük bir hata idi. 
Bu memleketlerde açlık günden 
güne artmaktadır. Romanyada 
lıaftanın iki günü mısır lapasile 
geçirilmektedir. 

Alman askeri sanayii, İngiliz 
hava bombardımanlarından çok 
zarar görmektedir. Almanyarun 
denizaltı ve zırhlı vasıla tamiratın
da Fransaya muhtaç olması, bazı 
tamir tezgahlarını Fransa şimal 
sahillerinden içeriye doğru nakle 
mecbur kalması bunu göstermek
tedir. 

Almanya ikmal ilıtiyadarını te
min etmek için Sovyetler Birliği
ne daha fazla sokulmak ve bazı 
vaitlerde bulunarak ham nıııddc, 
yiyecek ve petrol kaynaklarından 
azami istifade etmek istiy~r. Sov
yetler Birliği daha fazla yardım 
etmezse, Almanyaııın takati çok 
sürmeden dü~ecek, Afrika çölle
rinden geri dönnıeğe mccbm kala
caktır, Zira harbi iılaıne etmesi i
çin ynyılmak istediği Afrika top
rakları da bu işe kafi değildir. İn
giltere ve Amerika deniz abluka
sını oralara da teşmil edecektir. 

İkinci dava Akdeniz hakimiyeti 

idi. Bunua için Cebclüttarık, Mal
ta ve Süveyşin elde edilmesi la
:zımılı; bu geçitler elde edildiii 
takdirde İngiltere Akdenizden çı- 1 

karılabilirdi. Halbuki bunlardan 
birisi olsun zaptedilememiştir. Bu 
sebeple Almanya bu,,:ünlerde si
yasetinin bütün ağırlığını İspan
ya ve Fransa üzerinde toplamış 
bulunuyor. Fakat yiyecek bakı
mından Fransa, İspanya ve Porte
kiz, Balkan memleketlerinden zi
yade ilhalilta muhtaç!ırlar. 

Almanya İberya yarımadasına 
yayılabilir. Hatta Cebeliittarık de-

~ niz üssiinü .de tesirs;z bırakabilir. 
Fakat Septc boğazını hava kuv
vetlerile, küçük deniz vasıtalarile 
kapıyamaz. l\lanş denizinde ve 
Maltadaki vaziyet bunu göster
miştir. Fakat İtalyan ve Fransız 
donanmalarını birlikte kullanma
yı temin edebilirse, o zaman İn
giltere için vaziyet buhranlı ve 
tehlikeli olabilir. 

Herhalde Almanya, Cebeliittarı

b kara yolile inmeyi, Süveyşe 
çölden ve denizden gitmekten da

ha kolay görmektedir. Sliveyşe 
gitmek için Malta, Girit ve Kıbrıs 
adalarının ele geçirilmesi lazımdır. 
Balhassa Malta ve Gri\ ikmal ve 
muvasala temini için lazımdır. 

Şarkta yaz mevsimi başlamak ü
zere olduğundan garp çölünde ha
rekat ağırlaımıştır. Almanya Mal-

' ta \'e Girit adalarını işgnle teseb
büs ~ebilir. Bundan ötesi soı;ba
harda başlı:vabilir. 

Almanya, Sovyetler Birliğinin 
azami yardım1nı temine muvaf
fak olacak mı? Buna menfi cevap 
vermek için elimizde iki miihim 
sebep vardır: 

1- Her ihtimale karşı Sovyetler 
Birliği harbe hazırlanıyor. 
2- Sovyetler Birliti milli Çin 

ordularına yardıma devam etmek 
istiyor. 

3- Stok malzeme ile a&ri bir 
harbia idare edilemiyeceğiııi Sov
yeller de anlam~tıı. 
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Alman FransızÇörçil beyanatta[ Bugünkü Hava 
Anlaşması bulunacak Şehitleri ihtifali 

(B:14oıaı.a.ıe.ıen Devanı) 

müşkiiJUtını Jennıek için yarını 
1 aybedeıı Fransa olmak!adır. Ni
hayet İııgillcre ale)·hine gunun 
faydalarını kazanmak için gizli 
veya açık Alman işbirliğini kabul 
eden FransA; İngiltereyi Akdcniz
dc yeniden ne kadar mü;küli'ıta 
scvkc<lı•rse etsin; harbi kat'i \'C 

nihai ı ~ticesi ile dcınokrasiler ka
zanacağına göre; muzaller demok
rasiler Fransadan bu cilveli ve 
oynak gid'şiııin hesabını herhalde 
en sonra bir tasfiyeye tabi tuta
caklardır. 

Şimdiki halde se-ıilen vaziyet 
şudur: Almanlar; .F'ransız dcmir
yollarından istifade ederPk İspan
yaya asker geçirecekler ve Cebe
lüt!arıkı düşürıniye gayret ede
ceklerdir. 

Bununla beraber; Fransız, İs
panyol ve İlah an deniz ,·asıtala
rından ve Afrika da ki Bizeı la ve 
saire gibi üslerden istifade edere!< 
şmali Afrikaya a. ker çıLurarak
lardır. 

Ayni z.:ımanda I•~rans17. 1 f:-ıp11n
~ol. İtalsan boırp gcmilerio-ı:n iş
birliğini ten1in \'C biitiin hava 
ku\'\ ctlcrİni ~cfrrbcr rlcrck İn
gil' z. c!ouanıuasint .ı.\\..dfn 'ıdrn çı

kar tını.va, Surive:yi ~,galc; fUvry
~i Trablus ve Filistin rcpbe<i11•len 
tazyik e~·lemiyc, Suriye yolu ile 
Arap yarnnndasına ve Irn.kn git
ınei(e !rscbbiis edeceklerdir. 

Bıına ;,,ukabil, İngiltere de hiç 
telaşa düşmeksizin Ccbefüıtarıkı, 
l\llSırı, Filistini, l\talta ve Kıhrısı 
bütün imkanları ile müdafaa ede
cek; briki bu arada Suriyeyi de 
~aziyet;n inkişafına göre işgal e
decektir. İngiltere; Afıika \'e Ak
deniz müdafaasını sonuna kadar 
ve mu~alfakiyetle idame e:vleınck 
idn biitiin imkanlarını bu biilge
l~rc tahsis eylf'rn[ş bııJunuyor. 
Heı halde, önüntüzdeki gi.in \.'e 

haftalar Akdeni2in \'C Y akııı Şar
kın uaınmi nıukadderntı baknnın
dan ~ok çetin müradelelcri ve 
kanlı boğ'tışmaları ddediynr. '-1ü
cadcle; İngiltere i~iıı ol uğu lrn
dar; Almanya i~lıı de 1'..,ransa ve 

(1 - Salı;f- Dnam) 
gün beyanatta bulunması muh -
temeldir. 

HESS, DAHA EVVELDEN 
TEMASLARA GEÇMİŞ 

Londra 15 (A.A.) - rB.B.C .. 
Hess'in İngiltereye gelışinin se • 
hepleri hakkında yeru malümat 
alınmıştır. Hess'in İskoçyada in
diği yerin yakininde topraklar) 
olan Lord Hamilton ile birkaç ay 
evvel mektupla temasa geçtiği 
Öğr"'' .~miştir. Hess'in bu mektubu 
o :.ı.ıııan Britanya hükümet erka
nına tevdi edilmiştir. 

Hes>'in kaçışının Almanyada 
büyük tesirler yaptığı muhak • 
kaktır. Hess'in deli olduğu hak
kında ilk defa Yerilen haber Al. 
man halkı arasında şaşkınlık hu
sule getirmiş, Bı·iıanyaya geldiği 
öğrcnlldiği zaman, bu şaşkınlık 
artmıştır. 

Del. ik şayiasının çıkarılmış ol. 
ma. ı. Hcss'ın ölmiış olması ihti
nrnl.nde.l ist:fach? edilerek yapıl. 
ıııışdr. 

EDEX'İN SÖZLER[ 
Londrl, 15 ( . .\.A.) -- E 1 ıı. llylediğ\ 

bir nutukta, IIC'Ss n - C'!:itr iın:1 e
rek ezcii~le dcrr.tştir kı 

«- Almanlar tarthe k rşı nıucad~

le ediyoılar. Cebirle pı >S.ıpl ri kıır
ın'1k tıj· n bi- Jnık:.ar i~coanın ilıUt:ıf 

emarı>1erini görmek hu; de h::ıyreti 

mucip değildir.> 

.,ı,. Beme, 15 ( A./I. l. - İsviçre A
~ansının \'işl'dcn öğl"flndığıue göre, 
Isviı;rc nıak.:ımlan, İ ;v,çre gıızı:-tcle
rinln Ft-ans<ıy~ it"'alir.ın mencdılmiş 
olduğundan resmen habl'rdar edilmiş· 
tir. 

(1 in.el Salılfeden Dev&m) 
halk saat on üçten itibaren 
parkın etrafında toplanarak 
kendilerine gösterilerı yer • 
!eri almağa başlamışlardır. 

Merasime tam saat 13,30 da bat 
!anılacak ve herkes bir dakika ol. 
duğu yerde durarak ihlıramla sü. 
küt edecektir. Bu esnada lıman -
daki vapurlar, fabrikalar düdük-

!erini çalarak aziz şehitlerin ha • 
tıralarını yadedccektir. Mülea}a. 
ben abidey-e ihtiram çelenkleri k() 
nulacak ve Kolordu, Tayyare Ce-

miyeti, şehir, gençlik adına nu • 
tuklar söylenecektir. 

Nutuklardan sonra bir manka 

tarafından havaya üç el sılıih a. 
!ışı yapılacak ve bunu bir resmi 
geçid takip edecektir. 

Hava şehitlerimizin hatıralarına 
hürmeten bugün tekmil Tiır\c.ve

de hava faaliy~ti bır saat tat,J o
lunmuştur. 

Ncc p Serdenre tt 
(1 Uui Sahıfcden 0":.vam) 

d'ye binası önünde tcv l:kuf et. 
mış.erdir. On beş y Jdanbe~i de. 
varnlı bir sure: te Bcle .. ı} ~ 'M c -

!isi Rcisl.ğini ifa etmiş olan mer
huma karşı böylece bır ~ rmet 

vakfası yapıldıktan sonra Pol; 
ve İtfaiye efradının da iş.irakile 
yaya olarak Beyazıt camıme g ı. 
türülmüş ve namaz1 kı!ın J •• tır. 

Oradan Bakırköyüne giltıırülerck 
ailesi makberesiııc dl'inolunacak. 
tır. 

e iıyo ·ıan işletme O. Mü~urı·ğa iı&nları 

Bandırma Sür'at Postası 
Ltanbu1dan Pazartesi, 1_;'.arşamba ve Cuma günleri san.t 8.15 d~ kaikmakta 

oln.n llJndınna sür'at p..:>St3l<ırı t6 ~t;ıyıs Cuma gtinUnden itibaren i tar.buldan 
saat ~.oo de kelkaı.::akla.rdır (3735) 

İstanbul Dördüncü icra Memurluğundan : 
İspanyanın yardımlr.rındıan istifa- Ehlivukuf tarafLndan tamanuna (8500) lira kıvmet takdir ohın:1n Aksaray .. 
de etmec;ine rab"Tllen, herhalde da HorhorJ:ı Oıuçgazi Gurcba IItisC'yin Aga mahailesindc Çıngıraklı bostan · _ 
zorlu ol~rak) belki de Almanya k:ığında e"kı 22 yenı 10 sayılı Horh:-ır hamamı nruniyle msruf harna:-ı~a nı,,,ıf 
ilk ma~lllbiyetin ,.c Ü!t1itsi1 bir b ,c .. i açık arttırma ile satışa vazol~nmu~tur. 
mücadelenin ilk safhasını Akde- HUDUDU: :lumarabj 8 - 10 - 2 kapı ve 895 ada 27 parsel No. ı. Şarkan: 

nız e ye~ı . arp arı ınc Y e • yol, Garbcn: 26 - 24: - 895 pnrsel. Cenu ben; 29 _ l - 2.l --S95 ile mnhdut ,.e 
. d . h t "h · ka d t 1 IlaiTI<? -rı sok:a;j;ı kısmen 2.3 - 895 parsel Şimalen: 26 _ 28 - 895 JUl sel kısınen 

mek vazıyetınde kgJaraktır. it"i.nde tcı!-.vs suyu tesisatı vardır. Kırkçeııne suyu kesilm:şti.r. 
ETEM iZZET BENiCE Kapıdan içeri girildikle mermer bir antı-e ve lekrar camlı b.r 

- kapıdan giri1ınce nıermer bir avı u sağ ve solunda bırinde alh dığerin-Je 

Portsaitten 30 
bin çuval 

kahve geldi 
Alakadarlara gelen maliımata 

göre. Portsaidde bulunan kahve. 
krimiodcn 30 bin ju\·alı Mersine 
gelmiştir. Bu miktar dört aylıktan 
fazla ih'.iyacımızı karşılıyacaktır. 

Kahveler ,Ticaret Vekaletinin 
vereceği emirlere göre1 her vila
yet ihtiyaçları nisbctinde gönde. 
rilecektir. , 
Diğr taraftan yakında mühim 

miktarda yeni kahve partileri de 
telecektir. 

Kahve tevzia'.ını bundan sonra 
vilayetler yapacaktır. İstanbul 
gümrüklerinde bulunan 600 çu -
va! kahve de bugiinlerde çıkarıla. 
rak Vilayet tarafından ihtiyaç sa
hiplerine tevzi olunacaktır. 

Edebiyatı cedldecı
ler mtızeıl 

(1 bıol Salıifedeu Devam) 
zlya.reı elmlştlr. Vekil Birlilt Meı1ce
•lnde Va.il ve Parti Rci.'l'iJ'le istaııbıd 
Guelecllttl la.rafından kaqıla~ ..., 
crnç ressa.mlar tarafından Birlik 1\ler
kezlnde açılmllJ olan ,..,rı:;y l römm.
tür, Jlrüle.akıben Vekil tererme bir 
ça:r zlyafell verilotlş ve çayda samimi 
ha..-;bihalltt" yapılmıştır. Bu aNMb Va
li Lütfi Kırdar, Büyük Şair Tevf'it 
Fikretln Rcmrl'.-hi.sarmdakl «Aş.i.. 

ya.n» ınm Be-ledlyece satın aluıdJjı.nı, 

fa.kat bur36ın•n blr Tevfik Fikret. l\fü-
zesi lıaline konul.mas için kan mik
tarda. e~ya elde edilemedlflol sö:rl6-
mlşti.r. Vekil de o halde bura'lunn yal· 
nt"I.: Tevflk Fikrete alt detu, onun U. 
tadı bulunduğu «Edebiyatı CedicJıeei.. 
lf"T» in bütün esf'rlerbılı ve eJ 7aııtan
nı Uıtiva eden bir müze hg,Jlo.e ka.lbo
lunmasmı taV'!i:ve e1mlşilr. Ba ı:. ... ~ 
n yerinde &'Örülerek k-aıa edreol1 faaliı

Yele fe<'llnıes! llaırarL'\4tmlm"tır. 

Dtln geceki cinayet 
(l lııcl s:ırurecı.en Devam) 

son Kadriye hücum etmif ve kas.ılı. 
ile karnından atır surette yaralalllll
br. Yar•lı çolt !azb kan zayi ctıij:n.
den Beyojilu Haslanesinde ölınüJlür, 
Katil Salih yakalanm11 ve tahkikAta 
Jlı.{üddeiumumt Muavinlerinden Kemal 
el ltoymuŞlur. Tabibi Adil B. Enver 
it.aradan da cesedi muayene ederek 
delnine rul:ıoat verm.iolu:. 

f;ekiz dolabı bulunan camekanlı iki gusulhane odası mc..'Tıner avlu, ~rın<·r bır h.! .. 
vuz bır şadırVan merıner a}"Tlah beyaz bir çeşme bir kahve ocağı uç nrlet C.lmh do

lap oc'aların ıı.!!ırıf~a ciolap avlunun taranan gusulhıane scClcıi ve camck. nh gu
sulhane ortısı \•ardır. Üst katta ortası aydınlık: olmak üıere b<>Slur_ Etrafırı ı tahl 

ta ve korkulukla gezinti n1:ıhalli "·ar<lır. Üstü aydınlıktır. GC'ziı~ti r.ıi'.lhall r .ıde 
iki tane camekıinh ı;.ıbit dolap vardır. Biri bir dol..ıplı olnıak ltzcre :yedi gu ı.ıl
tı~ ne odası vardır. Ilaınan1 dahılinde hE11ı1c.mın knpıc:ından girdciıkte bır nı n' •r 
aralık tekrar bır kapıdan gcç.ldiltte mermer göb{"k taşlı btr salon Uzer nı::e beş 

oda ınevcut şalon ve g<'ıck odalarda ceın'an on sekiz kurna vardır. Aralık scgu.:. s,.1 .. 

tonda iki kurna ı;:oğuk!u.i;.ta iki hclA nıevcuıtur. Hamamın dahili ve hari~ı y :ıı .r. 
l\.1ermerler ve kuınalar iyı c~tendır. Kullıan dairesine sokaktan deır.ır kapı ıle gı

rilir. Ocak bi.r komür deposu ti.Lcrinde bir odası \:e biri sıc-... k ve diğl!ri SOe.~k ıkt 
kapı su deposu \'ardır Taş k.Uır.ur yanmak tadır. Odalı bir de do1ı:ıplı bulunan oc:ıku 
bir çamaşırhane vardır. lJqincL kalın ı.;ence!·eleri demiı· parmaklıdır. Bına cephesi 
kjgırdir. 

UMU:o·:İ SAHASI: 501 metre murabL:t~ o!u;t bundan ~06 ı11uraOba C nanı 
ve !;U dı.:posu 18~ n1elre nıuralıbaı soywı n .. ı~ıahalli ve od. lan "e i .. ı '!13 'ı

re murabbaı bır od:J. bir ı;aına.şırhk Vt' lıahçedir. Ilina s:ıC'laın ve n1alı:cmesl iyıdır. 
'1- -J~bı.;. gayrim :_k :"".ı.n arttırına ş:..ırtnJnıesi 16/5/1941 tanlı nJc•, ft b ı 1 ·ı 

5999 Na. ıle istaı:bul DOrdılnci.ı İcra Daır'"':-·.ıin muayyen numarasında ı ere 
suı görebihncsi için aı;ıklrr. İl:lnda yazılı ot~niardan !az,.ı r .• alu ıat n ı 
yenler, ~bu şartnameye ve dogya No. sıyle memuriyetimize rrıür .. caat ct.ınelıa .... 
etınelidir. 

2 - Arttınouya i.Jtirak içın yukan da yazılı kıymetin ~'- 7 ,S uisbctA.nda pey 
akçesi veya mıilt bır bankanın teminat mektubu tevdi edılecekttt. (Madde 124) 

3 - İpotek sahibi alacakltlaı-ıa d.ii:er alikadarların ve ı.rt....~k ha.kkı s:ı.l~,?1e

rlııin iayrinıenkul üzerindeki haklacını, hususile faiz ve masrafa dai- o1au ıddi

lannn 4bu ilfuı tari.bind n it.ıba~n 20 ıün içinde evrakı musbıte1er.yle bı: -
likte memuriyetimlı.e bllwrmclt=ri icabeder. Aksı b.a1de hakları ıa,u sıcili ile 
1Bbit olmadık~a satış bedelinin pa,.-ıa.o masından hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen gti.ode art~a i;tira1t edenler artlınna eartname::.ini o-
Jı:wnuş ve ltizumlu mal\ımaU alıruf ve bunlan lamamen Jı:abü'J etm1> ad ve ihbar 
olu.rıurlar. 

5 - Gayrimenkul 6/6/1141 tarihinde .Cuma günü saat 14 len 16 ya ka• 
dar İst. Dördüncü İcra Memurluj:nnda üç defa bağrıldıktan sonra en çok art•ı
rana ihale edilir. Ancak arttırma bedeli mubamen kıymetin yüzde 75 tn1 bul· 
nıaz veya satış istiyenin alacağına ruçhıını olan diğer alocakhlill" buluı' •p ta 
bedel bunların bu gayrimenkul ile temin edilıni$ alac~kln.rının rr 0cP1u•ın· :ı ':ız .. 

laya çıkmazsa en çok arttırantn taahhüdü baki kalmak uz.ere art!trm.:ı. ıo g n da· 
ha temdit edilerek 16/6/1941 tarihinde Pazartesi günü saat 14 Len 16 ya kad.:ır 
İst. Dördüncü icra memurluğu odastnda, arttırma bedeb satış istiyeıı:.n alacnğ:.na 
rilçhanı olan diğer alacaklıların bu gayriınenkul ile temin edilrniş aiacakları n ec
muundan fazlaya çıkınak ve muhammen kıymetinin ~ 75 ıni tuln1ak ~rtıyle, en 
çok arttırana iha!e e<hlir. Böyle bir bedel eled edilmezse ihale yapılrruız \-·t: ı~ 
2280 No. h kanuna te\·tıkan g.eri bırakılır. 

6 - Gayrimenkul kendi..;ine ihale edilen kimse derhal vı:ya \·erı!eu mu.
ıet içinde parayı vermezse ihale kararı fe!holunarak k<'na.ı ... ı.nacı\ t>\.\PI en y k 
sek teklifte bulunan ki~e arzetmi.s olduğu bedelle almağ:a ·'32J olur&<i ona 1 

olmaz veya bulunmazsa hemen ıs eün müddetle arthrm~ya çık.;.rıhp cu ~uı: 
arttırarıa ihale edilir. İki ıhale aramdaki farkı fiat ve geçen gıinler i('.I}. 'ı{ 5 den he· 
~p olunacak faiz ve di~r zararlar aynca bükme hacet kaUna.k.!tLuı memuriye
timizce alıcıdan tahsil olunur. (Madde 133) 

7 - Alıet arttırma bedelJ haricind~ olarak yalnız tapu terat h.ı.rnnı v _,..ı 
senelik vakıf tAvlz bedelini ve ihale karar pullarını verme!t' mecbı1rdur "'ü
terak.im vergiler. tenvirat ve tanzifat ve de!llllıye resmındcn mütevellit t~lt-
diyc rl\sunilı ve mi.ıterakim vaktf icaresi alıcıya •ıit olmayıp arttırm:ı b de u~rı. 

tenzil olunur. 
İtbu gayrimenk1:1l yukanda gösteri &en tarihte İstanbul Dördüncü trc ,., ...... ı.nr 

luğu odasında işbu ilin ve &öslrrilen a!'ttınna ş:.ırtnamesı· dairesinde sa•ıın ·1.~ı 

ilin olo.ınur. ll:IV /511911 

--
lstanbul Gümrükleri Bas müdürliiğiind~o: 
15/5/9olıı1 e:üıılü Vakit. g::utesiyte ih:ı:'. :nın 19 ~ ı}.;.ı P:ız rtcs. ~nı.ı yapt· 

laaı&ı nan edJ.lmif olan yazı makinelerinin ı!ı:ı!es:t, mezkiır gwıUll ı.awe t dül 
~ Juısebı:r~ 18/5/MI Salı lliınıl ya pılacaklır. (3Tl9\ 

• 



6 - SON TELCRAF - 15 HA.TIS ıNl 

Konsolosa yapılacak muamele aynı şiddetle 
mukabele idi, fakat vaziyet nazikti 
Nasıl?! İtalyan harp filosu 

oehrin önüne mi gelecek? 
- Evet., 
- Amma bu devletler arası bu-

lrulmna uymıyan bir hareket olur! 
Konsolos omuz silkti: 

- Belki ... Yalnız şunu düşün
melisiniz ki hükümet mekaniz • 
masının en birinci vazifesi, istinat 
ettiği halk ve millet kütlesinin 
malını, hayatını ve her türlü 
haklarını korumaktır. Bunun için 
de hükfunet lüzum gördüğü va
kit :ne hukuk kitaplarının mad -
de çerçevelerine bağlanır ne ae 
muahede veya devletlerarası an. 
!aşmaların kağıt üzerindeki ka • 
yıtlarına ... Ekselansınıza şunu da 
arzetmek isterim ki İtalya dev -
leti; Osmanlı İmparatorluğu gibi 
tebaasının hayat ve haklarına la
kayit değlidir ve olamaz da ... 

Konsolosun acı bir ittihamla Be. 
ilim Beyi adeta tahkir edercesine 
ıöylediği bu cümleler Trablusgarp 
Vali vekilinin beynine ağır birer 
tokmak vuruşile çarpıyor, Besim 
Bey hırsından kıpkırmızı kesilmiş, 
kendini güç zaptediyordu .. 

Bu tarzda ve bu çapta konuşan 
bir konsolosa verliecek tek cevap 
vardı .. O da malümdu: Ayni şid. 
detle mukabele! 

Fakat, vatlyeUn nezaketini pek 
Ali. takdir eden vali vekili, eğer 
kendisinin böyle bir harekete kal
kışması halinde etrafındakilerin 
nasıl davranacağını yakından bil
diği için hiddetini yatıştırmağa 

uğraşıyor, hırsından bıyık uçla • 
rını dişleri arasında çiğneyordu .. 

Konsolos artık ayrılmak zama
nının geldiğini oturduğu koltuk -
tan ayaklanarak işrap ederken 
illve etti: 

SATIŞ 

- Umarım bu telakkinizi şim
dilik müessif bir hadiseye meydan 
vermemek üzere şehre yanınız • 
dakilere telkin etmeı.siniz! .. 

Besim Bey taş kesilmiş gibi 
sessiz duruyordu .. İki yabancı mü. 
messil elini sıkıp ayrıldıktan sonra 
bir müddet yine bulunduğu vazi
yeti muhafaza etti .. Sonra başı e
ğik, gözleri ayaklarının ucunda 
yürüdü .. VilAyet konağının büyük 
penceresine yaklaştı.. Bakışlarını 
engine doğru çevirdi, uzun ve ses. 
siz bir bekleyiş nöbeti savdı. Son
ra mırıldandı: 

- Anlaşıldı ... Yıllardanberi ha
zırladıklarını ve hazırlandıklarını 
yapacaklar .• Buna mani olmak la
zım.. 

Fakat nasıl ve ne ile? 
Vali vek.ili zili çaldı .. İçeri giren 

makam yaverine emir verdi: 
- Bana derhal kumandan Ne. 

şet Beyi çağırın! Liman Reisi Ha. 
cı Ahmet Beye de haber gönderin 
gelsin! 

- Başüstüne Beyefendi! 

Yaver çıktıktan az sonra vali 
vekilinin oda kapısı tıkırdadı.. 

Besim Bey soğuk bir eda ile ko
nuştu: 

- Gel! 
İçeriye; kara sakallı, ..,ki ve 

hilekar bakışlı, redengotlu, eli 
tesbihli bir adam girdi.. Yüzünde 
yılışık bir tebessüm belirterek Be
sim Beyi yedi yerden kandilli bir 
temenna !le selamladı .. Yürüdü. 
Vali masasının önünde bir iskem. 
leye oturdu: 

- Nasılsınız vekil beyefendi? 
Bu hatır soruşa Besim Bey içli 

bir sesle mukabele etti: 
- Hiç iyi değilim reis bey! 

(Aıbsı Var) 

• A 

iLANI 
lstanbul Beşinci icra Memurluğundan: 

15 Mayıs 1941 
18.00 Proıram ve Memleket Saat 

Ayarı. 

18.03 Müzk: Rdyo Caz Orkset.rası 
(İbrahim özııür İdaresinde). 

18.40 MıWk: Radyo İnce Saz Hey
eti. 

19.10 Konuşma: (Seyahat Röpor
tajları). 

19.30 Memleket Saat AJ'arı, ve A-
jans Haberleri. 

19.45 Konuşma: Ziraat Takvimi. 
19.50 Müzik: Muhtelit Şarknlar. 
20.15 Radyo Gazetesi. 
20.45 Müzik: Kabare Müziti (Pi.) 
21.00 Müzik: Dinleyici istekleri. 
21.30 Konuşma: (Sıhhat Saati) 
21.45 Mtızık: Radyo Orkestrası 

(Şef Dr. Ernsl Praelorius). 
22.30 Memleket Saat Ayan, Ajans 

Haberleri; Zlralıt, Esham -
Tahvl!At, Kamblyo - Nu
kut Borsası (Fiyat). 

22.45 Müzik: Cazband (Pi.) 
22.45 Miizlk: Dans Müziği (Pi.) 
23.25/23.30 Yannkl Program ...., 

Kapanış. 

YARINKİ PROGRAM 
8.00 Program ve Memleket Saat 

AJ'arı. 
8.03 Ajans Haberleri. 
8.18 Mü.ılk: Hafif Parçalar (Pi.) 
8.45/9.00 Ev Kadını - Yemek 

Listesi. 
12.30 Program ve Memleket Saat 

Ayan. 
12.33 Müzilı:• Muhtelif Şarkılar. 
12.50 Ajans Haberleri. 
13.05 Müzik: TUrkUler. 
13.20/14.00 Müzik: Ka"lık Prog

ram (Pi.) 
-~~~~~~~~~~~~~~ 

Beyoflu KADll Tapu Sicil Mulıatıa-
lıitndan: 1-941/1479 

Şişlide FerikOy İkinci kısım mabelle
alnde Hanım oğlu ve Hnsu sokakların
da C5ki 37 ve 32 kapı No. h gayrimen
kulün maliki Andon o&iu Fethullahın 
290 senesinde vefatiyle veraseti karısı 
Frosini kızı Ehmneyi ve Frosinin de 
1929 senesinde vefatiyle çocuklan Te
reze Efkar ve İtalyan tebaasından Mari 
Barbariçayı bıraktığından bahisle inti
kal muamelesi talep edilmiş i&e de bu 
ıayrimenkulün tapuda kaydı olmadı
ğından dolayı 8Gllelsiz tasarru!ata kı-
7asen muamele olacağı ve 24 Mayıs 941 
tarihine müsadi.f Cumartesi günü saat 
on bir buçukta mahallinde tahkikat 
yapılRcilğından bu gayrimenkul üzerin
de bir giına hakkı tasarruf iddiasında 
bulunanlar var ise muayyen saatte 
mahallinde bulunacak memura veya
hut daha mukaddem Sultanahmctte 
Beyoğlu tapu ıicü muhafızlığına mü-

ZAYİ 
Beyoğlunda Ağacumil civarında bir 

kapı eşiğinde otururken içinde 
maa, cüzdanım ve bütün şahsi ve 
zaU evrakı mOsbitemle beraber zayi 
olmuştur. Bulanların aşağıdaki adre
siıne göndermeleri için hamiyet ve tn
&aniyetlerine iltica ederim. 

Adree: Beyofla Tarlabaşı eaddesl 
Baıımaıulumba sokak No. ıs Fer
hunde GtlNGÖRMÜŞ 

Ömer HulOsi Bağeı tarafndan Vakıf Paralar İdaresinden 26971 ikraz numa
raai;yle borç alman paraya mukabil birin el derecede ipotek ı&terilmiı olup bor
cun ödenmemesinden dolayı aatılmasına karar verilen ve tamamına ehJivukut 
tarafından (4!i00) lira 00 kuruş kıymet takdir edilmiş olan Fatihte Kirmasti ma
hallesinin Büyük Karaman sokağında eski 17, 19 yeni 19, 21 kapı No. lu Sarkan 
2 Şimalen 6 Garben -t parsel No. lı ma haller ve cenubcn yol ile çevrili 84 metre f 
murabbaı aabaSıDda dlikkinı olan k5gir evin evsaf ve mesahası aşağıda ya
K!lıdır. BORSA"' 

Mezk(lr ıayrimenkul halen Fatih Tramvay Caddesinin arkasındaki Büyük 1 

Karaman caddesi Uzerlnde altında 19 taj No. lı dükkAnı bulunan 17 kapı No. lı 
kA,gir hane olup mezk<ll' hanenin zemin katına cephedeki tek kanatlı demir ka-
1>ıdan ıirildıkle zemini 1tırmızı çlID döşeli bir antre üzerinde dükkAna açılan kapı 
ve birinci kata Çlkılan mozaik hasa.maki lı bir merdiven vardır. 

BİRİNCİ KAT: Zemini kırmızı çini ve muslulu havi bir ta~ıkta dört oda bir 
lıelA ve mutfak olarak kullanılan ufak bir aralıktan ibarettir. 

İKİNCİ KAT: Birinci katın aynı dır. 
DtlKKAN: Cephetl kırma demir ke penkll ve kırık camekAnlı ve zemini çini 

dukkAn medhall ile mezktlr metbalden a rkadakl aralığa çıkılır. Aralıkta bir helA 
ve dükkAndald llJIJJla kata çıkılan dar ha aamaklı ve demir pannaklıltlı mozaik 
merdiven mevcuttur. Mezktlr asma kat dilkkarun ark.a cihetinin bir kısmını leııJ<ll 
edip burada bil' oda bir kiler mevcuttur. 

UJdUJ4İ EVSAFI: Gayrimenkul k4 ıir döteme ve tavanları potrel arası volta 
lı:emerlidlr. Merdivenler mozaik ve demir parmaklık korkulukludur. İçinde terkoa 
ve elektrik tesisatı mevcuttur. Fatihin en mutena bir yerinde kftin olup tramvay 
istasyonuna yakındır. 

Yukanda hudut, evaat Ye mesalıası 7azılı ıayrlmenkullerin tamamı açık 
arttırmaya konmuştur. 

1-İıbu ıayrimenku!On arttırma µrtn anıesl 21/5/1941 tarihinden itibaren 940/ 
4104 No. ile İstanbul Beşinci İcra Dairesinin muayyen numarasında berke-. 
ain ıorebilmeıı jcin açıklır. ilanda yazılı olanlardan fula malılmat almak ısti
:l'<nicr, iıbu prtnameye ve 940/4104 dosya No. 1İ7le memurlyetimize milracuat 
etmeliclir. 

2 - Arttırmaya 11\irak için yultan .ıa yuılı kıymetin % 7,5 n.isbetlnde pey 
akçui nya mıll1 bı.r bankanın temınat mektubu tevdi edilecektir. (Madde 124) 

3 - İpotek aahibi alacaklılarla diğer ali'tıkadarlann -.e irli.tak hakkı sahiple
rinin ıayrimenkul Uz.erindeki baklannı, hususile fai& ve masrafa dair olan iddi

larını iıbu nan tarlhJ.nden itibaren 15 ıün l~inde evrakı mü,,biteleriyle bir
likte memurıyetimize blld.innelt:ri icabe der. Aksi halde haklan taıtu sicili ile 
•bit olmadıkça aalıl bedelinin pa:ylaı masından hariç 1'alırıar. 

' - Gösterilen ilinde arttırmaya iftirak edenler arttırma prtnamesini. o
ıtumUJ ve lilzumlu malQmatı almış v~ b wı1an tamamen kabw elınlı ad ve itibar 
olu.~urlar. 

5 _ Gayrimenkul 9/6/1941 tarihin de Pazartesi f(lnil saat 14 ten 16 111 ka
d.ır ist. Beşinci icra Memurluğunda üç defa bağrıl dıktan . son.ra en ı;ok . .arttı
rana ihale edilir. Ancak arttırma bedeli muhamen klymctın yuzde 75 inı bul
maz veya satıJ laliyenin alacağına rüçb anı olan diğer alacaklılar bulunup ta 
bedel bunların bu ıayrimenkul il• temin edilmiı alacaklarının mecmuundan faz
laya çıkmazsa en çok arttıranın taahbüd U baki kalmak üzere artlırma 10 llln da
ha temdiı edilerek 19/6/1941 tarihinde Perşembe lilnll ıaal 14 ten 16 ya kadar 
İst. Betincl icra memurluğu odasında, arttırma bedeli satış lstiyenin alacatma 
rOçhanı olan diler alacaklıların bu gayrimenkul ile temin edılm~ alacak.lan mec
muundan fa2Ja7a çıkmak prtiyle, en çok arttırana ihale edilir. Böyle bir bedel 
elde edılmezae tbale yapılmaz ve sat11 talebi d~er. 

ti - Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya verilen müh
let içinde parayı vermez.se ihale kararı .tesholunarak kendisinden evvel en yük
tek. teJdl,tte bulunan kimM anetmlf oldutu bedelle almaia raıı olursa ona. razı 
olınU veya buJwımazsa hemen yedi ıJ1ln müddetle arttı.rmaya çıkanlıp en çok 
arttıran• ihale edilir. İki llıalo -1 fark ve ıeçen ,unıer Içjp % 6 den he
IBP olunacak t&U ve dıjer zararlar ~mca hükme hacet kalmalwzın mcıuriye· 
l.imlzce alıcıdan lalılll olunur. (Madde 133) 

7 _ AlıOI arttırma bedeli haricinde olaralı: J'alıuz tapu feral hattını yirmi 
elik vakıf tAvız bedelini ve ihale karar pullarını vermete mecburdur. Mü=akirn vergiler, tenvirat ft tanzifat ve deUW~e resminden mütevellit bele

diye rüsumu ve müterakim vakıf icaresl alıcıya aıt olmayıp arttırma bedelinden 

tenzil olunur. 
İıbu ııayrfmerıklll )'Ukarıda gösterilen tarihte İstanbul Beşinci icra Memur-

lutu oda.<ında ifbu ilan ve ııiı;leriı.n arttırma ;;arlııaaıeol dııırcsınde aatılaca~ı 
llAıı olwıur. (371Ml 

14 Mayıs 1941 
A,ilq ve Kaı>&Dll 

1 Sterlin 5.22 
100 Dolar 130.20 132.20 
100 F'rank -
100 Liret -
100 İsviçre Frc. so.-
100 Florin -
100 Rayifmark -
100 Bclııa -

" 100 Drahmi 0.9950 
100 Leva -
100 Çek Kronu -
100 Peçe ta l~.89 

100 Zloti -100 Pengö -
100 Ley -100 Dinar -
100 Yen 31.0175 
100 İsv i çre Kron S0.6275 

ESHA.1\1 VE TAHVİLAT 
Muamele olmamıştır. 

Adalar Sulh Malıl<emeslnden: 
Büyükada Bacı Necip Sokalı: 7 No. 
da ııakin iken lkamela'fıhllln meç
hul Pana.yot kı'lı Shı.ıs(iça nama dl~ 
ter Slnasliça, Ya.nl oflu Ayasilos; 
Yorıl PetrlıU ojlu Abllyaya: 
Ölü Sava terekesi kayyumu avukat 

İhsan RUştün!in aleyhinize açtığı 131 
lira 25 kuruş alar.1k1 davas ının duruş
ma gUnü olan 8/5/941 tarihine müsa
di.f Perşembe günü saat 14 te mahke
meye gelmeniz ir;:in çıkarılan daveti
yerlerin arkasına verilen şerhe nazaran 
ik:ımetg~hınız met hul bulunduğu an
laşılmış olduğundan bir ay müddetle 
nanen tebligat icrasına ve duruama
nın 20/6/941 tarihine müsadif Cuma 
ıünil saat on dörde bırakılmasına ka
rar verilmiştir. O gün ve saatte bizzat 
gelmeniz veya bir vekil göndermeniz 
lüzumu teblll ,.erine olmak üzere 
UAn olunur. 941/72 

e TAKViM e 
Rumi 1357 Hızır 

w;.YIS }Q 

Yıl 941 Ay 5 V&sali 
S. D. 

MAYIS 5 43 

15 13 10 
17 06 
2019 

Perşem~e 
2209 
3 39 

Hicri 13'8 
ıı. AHIR 

18 
Eu.oi 

V&k.11 s. o 
Günq 9 24 
Ö!le 4 51 
b:ınd! 8 .f8 
Aqam 12 00 
Y&t<ıı 1 50 
~k 7 20 

• 
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Gayrimenkul Satış ilanı 

lstanbul Emniyet Sandığı Müdürlüğünden: 

19 Mayıs 
1941 

Bayramına 
Mahsus 

FEVKALADE 
Piyango 
Planı 

iımımlye b:~ tın-ıl:re 
adedi müı:la.n tutarı 

Lira Lira 

1 511.000 50.000 
z 10.000 ıo.ooo 

• 5.000 zo.ooo 
30 2.000 60.000 
80 ı.ooo 60.000 
60 .soo ;o.ooo 

300 .100 10.000 
s.ooo • 10 30.000 

so.ooo . ı I0.000 

33.f57 Ydt6n -- 140.000 

Tam Bilet 
2LI~ 

yarım bilet 
1 LiRA 

MI 

\ 
Eyüp icra memurluğundan: 

Emine, Ahmet Rıfkı ve Mahm ut Şerafettin mirasÇ11arının 
ve müştereken mutasarrıf oldukları Otakçılarda Fethiçelebı ııır 
sinde ve caddesinde eski 35, yeni 37 No. lu ve 840 lira kıymeti ııl 

Halil Hilminln aatlıl!ında 433/10967 Hesap No. siyle Sandığımızdan aldığı meneli bahçeli evin tamamı şuyuu nun izalesi zımnında açık ıırl 
(950) liraya k~ı birinci derecede ipotek edip vadesinde borcunn vermediğin- ya çıkarılmıştır. 
den hakkında yapılan takip üzerine 3202 No. lı kanunun 48 cı maddesinin ma-
tutu 40 cı maddesine &öre ııatılman icap eden Boğazlçinde Ortaköyde Yenima- • Evin evsafı: Cadde üzerinde h aricen sıva ve ahşap kaplı ıJ 
halle ve Katolik k!lise•i yeni Gültekin sokağında eski 3. 6. 6 MU. yeni 14 No. lu kapılı cümle kapısından antreye girilince kısmen zemini kırı!l 
babçell ahşap evin tamamı bir buçuk ay müddeUe açık arttırmaya konmuştlll'. döşeli antrede bir gömme küp, bir camekan ~ntrenin sağında ~~ 
- Satış tapu sicil kaydına göre yapılmaktadır. Arttınnaya ııırmek istiyen da caddeye pencereleri olan birer oda, arkada yine küçük bir 
c 294 ı lira pey akçesi verecektir. lltill1 bankalarımızdan birinin teminat mek- sofa, mutfak, hela kömürlük ve merdiven altından ibarettir: 
tubu da kabul olunur. Birikmiş bütün vergılerle belediye resimleri ve vakıt icare- dan bahçeye çıkıldıkta genişçe ve meyvalı meyvasız mütcadd11 

ıı! ve t.lıviz bedeli ve ıellMi,ye rüsumu b~rçluya aıtlir. Artlrma şartnamesi 14/5/941 ları ve bir de kuyusu vardır. Bahçenin etrafı gayriınazbut taş el~ 
tarihinden itibaren tetkik etmek ~stıyeniere sandık.. hukuk işleri ıervi- , wllerle çevrilidir. Evin ikinci katı biri büyük biri küçük iki odJ 
sinde açık bulundurulacaktır. Tapu ~cll kaydi v~ .saır luzumlu izahatta sartna- ı nişçe bir sofa bir heladan ibaret olup bu kat hey'eti umuıni1~ 
mede ve takip dOS)'asında vardır . .Ar .. tırmaya glrmıı olanlar, bunları tetkik ede- barile tamire muhtaç ve tavan ve duvar sıvaları döküktür. gl 
rek aatılıta çıkarılan ıayrimenkul ha:<kında her ıeyj öjrenmlı ad ve telrutkl 1 - Arttırma şartnamesi 15/5 /941 tarihinden itibaren 
olunur. Birinci arttırma 7/7/941 tarihine müsadif Pauırtesı ııünü Cağaloğ- No. ile Eyüp İcra Dairesinde herke sin görebilmesi için açık b~ 
!unda ldun Sandiğınuzda saat !O dan 12 l• kadar yapılacaktır. Muvakkat ihale rulacaktır. ., 

yapılahilmesl için teklif edllecek bedelin tercihan alınması icabeden ııayrlmenkul 2 - İşbu gayrjmenkulün 9/6/ 941 tarihine müsadif pazartcl1 
ilk U f' 11 il S d k alacağını tamamen geçmıı olınası şarttır Ak•l takdir İ rrf} m e e ıye er e an ı . . . ..' - nü saat 15 He 16 arasında Eyüp c ra Dairesinde birinci arttı 

de son arttıranın taahhtidU bakı kalmak şarWe 23/7 /41 tarlhıne musaditCarşamba . . v• • . ~ 
lınU . h ld ve ayn• saatte son arttırması yapılacaktır. Bu arttırmada pılacak ve kıymetı muhammenenın ıo 75 lnı geçmek şartıle tı 

:a,.,.ıı:=u~.':ı ~: arttıranın üstünde bırakılacaktır. Hakları tapu sicillerile sabit arttırana ihale edilecektir. Verilen bedel kıymeti muhammen 
im al~adarlar ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklannı ve hususile faiz 7li ini bulmazsa en son arttıranın te ahhüdü baki kalmak üzere rf 

:e ~:rıle dair iddialarını i!An. tar~d<n tibaren 20 ilin içinde evrakı müs- ma 10 gün daha. temdit edilerek 1~/6/941 tarihine müsadif pe ' 
bitelerile beraber dalremıze bildırmelerı lazımdır. Bu ırureUe baldannı bildirme- günü saat 15 ile 16 arasında Eyüp Icra Dairesinde ikinci ar 
miı olanlarla haklan tapu slcillerile sabit olmıyanlar salış bedelinin paylaşma- yapılarak en çok arttırana ihale edilecektir. 
sından hariç kalırlar. Daha fazla maHhnat almak istiyenlerin 40/1632 dosya No. 3 - İpotek sahibi alacaklılarla diğer alakadarların irtifalı 
. • ul<uk illeri oervisine muracaat etmelerı l!lzumu UAn olwıur . . . . .. . ' . . '1f 

sile aandılllJJll% h · sahıplerının ~yrımenkul uzerınde kı haklarını hususile faız .. 
• • rafa dair ola~dialarını evrakı mü sbitelerile birlikte on beş gv~pl 

o t E K A T ee İcra Dairesine bildinneleri 1iz ıındır. Aksi halde hakları ti 1 

Emniyet SandılJ, Sandıktan aıı>ıan ga;yrlmenkuJQ ipotek 1!5stennek ı.t17en. 
!ere muhamm!nlerimlz!n koYIDUI oldulu kıymetin % 40 ını tecavüz etmemek 
üzere !bale bedelinin 7ansına kadar bol( vermek ııureWe kolaylık &llıııer-
mektedir. (S746) 

• 

cilile sabit olmadıkça satış bedeli nin paylaştırılmasından hP 

hrlar. ' 
4 - İhale tarihine kadar birikmiş vergi ve masraflar hiSSeıl 

ve yüzde ild buçuk tcllaliye resmi, ihale pulu, 20 senelik ev ıısJ 
bedeli ve satıştan sonraki masrafl ar alıcıya aittir. 

5 - Gayrimenkul kendisine ih ale edilen kimse derhal v~Y'ı! 
Polis Mektebi Müdürlüğünden: len mehn zarfında bedeli ihaleyi ödemezse ihaıe kararı fesıh r 

cma Ml.Jdan Mah-.. Tenıinatı E. Hm""- rak kendisinden evvel en yüksek b edeli teklif eden kimse al!J19 ıtı 
fia.tı ctinii olursa ona, razı olmaz veya bulun mazsa yedi gün müddelle ar

0
, 

-------------------------..::.:::::_ ya çıkarılarak en çok cttuana !ha le edilir. Ve iki ihale arasın {I 
Resmi polls elblaeıi ve zararlar ve faiz aynca hükme hacet kalmaksızın birinci dC 
kumaıı 500 metre 700 K. 182 L 10 K 

• • Pazartesi le edilenden tahsil olunur. .. ~ 
28·5·941 saat İşbu gayrimenJı:ul bu llftııda ve şartnamesinde yazılı olduğ~ 

10,30 
sahlacağı ilan olunur. (5032) 

ı - Yıldız Polis Mektebi ıtajiyer talebesi için yukarıda müfredatı ,..wı --------------------------- j 
resmi polis elbise kumaşı bir şartname ile eksııtmeye çıkanlmıştır. tctl' 

2 _ Eksiltme Maliye Vekaleti Istanbul Liseler muhasebeciliği clai.-uıde Sahip ve Başmuharriri: E 61' 
toplanaeak olan mektep alım salım komisyonu huzurunda ,.apılacakhr. Benice • Neşriyat Direlıt 

8 _ Ekslltıneye ıireceklerin U90 No. lı kanunda yazılı evsafı haiz olmala- Cevdet Karabilg.ıı 
n elzemdir. Diş ve dit etlerin muhafaz ru. ı ancak 

sabah ve g-ece yatarken Rida d iş suyu ı 8 ld • Y r • 4 - Şartname ve nilmunesini görmek iliti:yenleıin Polia Mekteb.ne mUr•""- tuı ıgı e • - fi't tırçalamak ve akabinde earpruı&l b" 
auan ııAıı olunur. •3637• yapmakla kabildir. .SON TELGRAF Mat 


