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rürk halkın
dan ne 

istiyoruz? 
Türk vatanda§ının bi
rinci vazifesi Milli Şefin 
ve Türkiye Büyük Mil
let Meclisi ile hükUmeti
llin iıaretlerine kayıtsız 
'Ve fartsız bağlı kalmak 
'Ve her türlü §ayia, pro
Pll&'anda, dedikoduya 
lı;uJağını tıkayarak tam 
bir aükUn içinde it ve 
rüciyle meıgul olmak· 
tır .• 

Anharadan: 
llarp ateşi Tnkya hudutlarımı

: Celıaiş olmasına rağmen Tür· 
Yeyj Cirünürole filen tehdit e
~ h~ vaziyet mevcut değildir. 
liitıiv~ devletlerinin Türk büt.~o
~.. ~ıı, Türk tepraklarını, Turk 
~~··•~et ve istiklalini istihdaf e
...,. lıır emel ve arzulan olup ol
lıı•d'iııu ancak bugün devam et
lııekı. louluoan lıarp yangınının 
:kıalan içinde ve harp bitinciye 

dar iğreneceğiz. Türk iktidar 
:eYkii11in birinci hususiyeti söz· 
ltr değ-il, fiile göre hükü01 almak· 

· Bu tipte olan iktidarlar ve 
lı.tta i11sanlar için de şüphe dai
~a galiptir ve müşahede halind~
lti •iıkıa ancak tatminkardır. Bı
lllenaleyh her in, herşeydeo şiip• 
~ ederek ve fakat asla vehme, 
llılibalagaya, galatıhisse lı:apıl 011• 
>Ilı-ak, hadiseleri iyiden iyiye i?'
te!iyerek hatb hareketimiz harbın 
IOnuıaa kadar devam e<lecek ve 
Yine • nkit ihtimale değil, vikı
•Ya ıl.yanarak hükümlerimizi l· 
lİnde ltulunduğumwı vaziyete ııö· 
te vereceğiz. 

Biz kendi hesalumna milletçe, 
"°"letçe bütün dünya milletleri 
ile dostuz Hiçbir devlet aleyhin· 
•e •rneı ;. an:ıımuz yok. ıtütiio 
lllilletıeri de ayni miinasebet hu-

lııısiyeti içinde görmeyi an:u .•d~
~· Harbin başındanberi geçı~dı· 
lhııiz lıi9bir imtihan bu vazıyet 
\loe tanı hareketimizi defalarla 

•••h ve islıat etmiştir. Buna kar
fllık devletlerin de tefriksiz ve 
\loe tasnifsiz bize karşı ayni tavn 
ltareket ve duygu ile mütehassis 
•lup olrnadıklarını yukarıda da 
""••t ·tt· • · · 'b'ı• harlı in bo-• • ıgımız ,. ' 
•Unc · • • de .• ve i"kişaf merhalelen ıçıo-

'F g0 tiip öğreneceğiz. 
lı:en:~•t: hiz kendi aev'iınis ve 
lı: 

4 
1 lipiaıiz icabı harp .. auna 

~:.:r hiçbir şey dahi olmıyacak 
•sa yine lıerşey olacakmış 

:•Ya oluyormuş gibi tetik üzerin
•: 1•<1birli her gu··n biraz daha 

llııl!' • . . 
. ı nıüdafaa ve emniyet tedbırı-

~ı arttırarak hazır bir halde bu
ltll_llacağız. Bunun içindir ki, h?.
unıet sıra ile ve biribirine mu

~hel •lmak üzere, her sabada ted-
•tleriıı; almakta ve bıı tedbir sa· 

Yı '1111 her tün daha çoğa çıkar
aıaktadır. Milli Şefin yüksek di
to:ktifleri ve sayın Refik Sayda
.. , .. beşeri takat fevkindeki çalış
~ası ile bugün Türk ordusu ye· 
llılnıez, Türk vatanı aşılmaz ve 
lcçilnıez bir çağa vasıl olmuştur. 
'l'ıirk ordusu ve Türk vatanı diin 
'-' hiyle idi, iskelet haline sokul· 
tı:'_uş olduğu bir devirde dahi bil· 
tlin dünyanın husumetini altet
"'•Yi ve sahibi bulunduğu hudut
ları hasım ordulannı vatanın ha
l'İtni ismetinde boğarak kurtar
lllıayı bildi. Daha önce Çanakkale 
enun eseriydi ve bütün tarih bo
Jlınca kıt'a kıt'a imparatorlukla· 
rını ve bayrağıaı şanla, ıerefle, 
kahramanlıkla dolaştıran millet 
Jine Tiirk milleti idi. Fakat, emin 
•lrnak lazımdır ki, Türk ordu~u 
ı.ugün o devirdekilerin hepsinden 
•aha üstün, hepsinden daha kuv
"etli, hepsinden daha silahlıolır ve 
•aha iistün, daha kuvvetli daha 
ıilablı olmak yolunda da' geceyi 
ıtindüze katarak ııavret sarfet
ı.ekte ve bünyesindelti sağlam· 
hlc, maneviyatındaki yükseklik, 
kahromanlığındaki emsalsiz hu
tusivetıe vatanı her türlii tc<avüz 

(De•unı: a inci aayfadl.) 

Yunanistan· 
da Almanlar 
ilerledikçe 
iaşeleri de 
güçleşiyor 

cepbane ve erzak 
tayyare ve moto
ılkletıerıe gidiyor 

Bere 22 (A.A.)- Ziirihte Çl· 

kan Nuvl Ga2etin Bertin mu· 
habiri bildiriyor: 

Berlindeo bildirildiğine gö· 
re, Alman kıt'aları Tesalyada 

ilerledikçe, yolsuzluktan ve 
diğer tabii minialardan dola
yı iaşe gittikçe mü~külleş
mektedir. 

Cephane ve erzak tayyare
lerle tayyare meydanlarına 

getirilmekte ve bunlar oto
mobil ve motosikletlerle kı· 

·taata gönderilmektedir . 

Hitler, Mareşal 
Peten'e mesaj 
göndermemiş 

Berlin 22 (A.A.)- Alman Ha
riciye Nezareti, Bitlerin Mareşal 
Peteoe bir mesaj göndermiş oldu-

Almanların Bulgarlara terkettiği Dedeagaç 

İngiliz kıtaa
hnın Basraya 
çıkışı Berlini 
çok şaşırtmış 

. Resmi mehafil 
son derece ihti• 

yat gösteriyor 
Bern 22 (A.A.)-Nuvel Ga2etin 

Bertin muhabirine göre, İngiliz 
kıtaatının Basraya çıkarılması ve 
Irak toprağında bulunan İngillı: 
kıtaatı ile irtibat tesis etmek üze· 
re sür'atle Bağdada yürümesi ha
beri Berliode hayretle karşılan
mıştır. Resmi melıafil, bu haber· 
ler hakkında son derece ihtiyatlı 
davranmaktadır. 

• 
lngilizler yeni 

• 

tip müthiş 
tayyareler 

ınşa ettiler 
Bunlarla Berline 
gitmek bir gezin• 

ti olacak 
Londra 22 (A.A.)- Yorkshire 

Post gazetesinin askeri muharriri 
yazıyor: Bitlerin planlan muci
Dince, nazi arazisi ve sakinleri, 
harplen uzakta kalacaktır. Fakat 
İngiliz hava kuvveleri, harbi Al· 
manyaya götürmektedir ve şim· 
diye kadar yapılanlar, bundan son
ra yapılacakların yanında hiçbir 
§ey mesabesindedir. 

Yeni Sterling ve diğer tayyare
lerimizin bazıları hakkında bazı 
ma!Umatımız mevcuttur. Bunları 
Berlin de çok iyi bilmektedir. Fa· 
kat çok daha biiyük kudrette tay
yareler, ihtiyatta tutulmaktadır. 

Balkanlarda 
Vaziyete bakış 

• 
Yunan· lngi· 
tiz kuvvetle· 

• • •• n yenı mu-
dafaa mev
zilerinde ... 

Bununla be r a
ber vazıyet bil- 1! 
tan ciddiye
tini muhafaza 

etmektedir 

Yeni mevziler 
mütearızlar için 
güç ve arızalı 

arazidir 
ANADOLU AJANSINDAN VE 
AKNARA RADYOSUNDAN; 

Bir tarafta cephelerde muhare
beler devam ed':'rkcn. diğer taraf
tan Mihver devletlerinin Yugos

(lkvamı 5 inci sayfada) 

F ransa'ya işgal 
masrafları 

çok ağır geliyor 
Vışi, 22 (AA.) - Yan resmi bir 

membadan bildiriliyor: 

~ 

---- ---~::-..~ 
1\.1.u\.ercilerin huautlarını kendile rlne göre ÇıL.JUt;~C başladıkları 

Balkan memleketlerini gösterir harita 

İngilizler, doğu Afrikadan ayrılan 
yüzlerce tayyareyi Libya cephe· 
sine getirmekle buradaki ha va 
üstünlüğünü temin etmişlerdir 

(Yazan: EMEKLi KURMAY SUBAY) 
LİBYADA: 
Alman - İtalyan motörlü birlik

leri Tobruk kalesine 6 gün içinde 
7 hücum yaptılar; son hiicumda 
bazı tanklar dış müdafaa hatları· 
na kadar girdiler. Fakat İngiliz 
ve Hintli kıt'aların muaonidane 
mukavemctile geri püskürtüldii· 
ler. Mersa Matruh bölgesinde top· 
!anmakta olan muhtemel taarruz 

ordusu vaziyete gitgide hakim ol
maktadır. Tobruk kalesi Alrika
dan gelen molörlü Hintli kıt'ala
rile denizden takviye edilmiştir. 

İngiliz donanması topçu ateşlerile 
himaye ve tacize dcvaın etn1ekte, 
diğer taraftan Sicilya • Trablus
garp arasındoki deniz muvasala
sını sıkı kontrol altında bulundur-

(D"VlUlll 5 inci •)'fadt.) 

- ju hakkında yabancı matbuatta 
çıkan haberleri kat'i suretle ya· 
]anlamıştır. Hariciye Nezareti 
sözcüsü, Berlin ile Vişi arasında 
muallakta bulunan meselelerin şi· 
fahen Amiral Darlan ile büyük 
elçi Abetz arasında miizakere e
dildiğinin herkesçe malfun bir 
Jı.eyfiyet olduğunu ilave etmiştir. 

Kanada harp 
endüstrisi tam 

faaliyette Boeingin uçan kaleleri, bizzat 
CDeumı: 5 inci sayf..U.) 

Başvekil Muavıni Arr)iral Dar~ 
pek yakında yeniden Parise gidecek
tir. Amiral Darlan'ın, bu ziyareti es
nasında Alman makamları ile bilhassa 
enteresan görüşmeler yapması pek !----------------------------
muhtemeldir. Fransız Nazırlarının son Anadoluya Gidecek Olanlar 

Tobruk'a yeni 
lluvvetlE r getirildi 

Kahire 22 (A.A.) - Resmen 
bildirildiğine göre, Tobnık'a yeni 
Hint takviye kıtaatı getirilm~tir. 

Ottava 22 (A.A.)- Kanada010 
harp endüstri istihsalinin, ~~ ~e
ne umumi harp esnasındaki ıstib-

' salde kaydedilen rekoru yüzde 70 

Memleketin 
hiç bir yerinde 
iaşe sıkıntısı 

ziyaretlerlndcnberJ, söylendiğıne gore. 
Alman delegesi B. Abetz Bcrline git-

miş ve halen mua111ıkta bulunan Fran- •• k •. n c •. ı ı· ste bu g u·· n k o-
aız - Alman meselelerini ilerletme-
sini mümkün kılacak direkU!ler al-

aisbetinde geçeceği tahmin olun

maktadır. 
(J>enml • - .,.tada) 

m~uır;,,e.•elcler arasında, ezcümle, 13- m i s y o n a gön d e r i 1 d i 
gal altında bu1unan ve gayrimeşguJ 

(Devamı 5 lııol Salıl!ede) 

Esir edilen iki Alman pi totu ısticvap edilıyıu 

Yarın Milli Hakimiyet 

yoktur 
Şehrimizde büyük bir 

Ya Talebelik, 
Ya Memurluk 

un Stoku v Ü C Uda Memurların tahsil müessesele-
rinde talebe olamıyacaklarına da-

g eti r i 1 i y o r ir olan kanun tayihası hararetli 
müzakerelerden sonra dün Büyük 

Evvelki gün şehrimize gelmiş 
Millet Meclisinden geçmiştir. Bu

olan İaşe Müsteşarı Şefik Soyer 
d .. F" t M""rakab Ko ı·s 0 na göre, bundan sonra memur:a:r un ıa u e ın y nıı 

herh:ıngi bir mektepte talebe o-
tıoplantısına reislik etmiş, daha lamıyac:ıklardır. 
evvel mı.>htelif işler üzerinde meş- ı--------------ı 
gul olmuştur. Şefik Soycr beya • 
natta bulunarak demiştir ki: 

c- Memleketimizde iaşe sıkın
tısı hiçbir zaman mevzuubahs de
ğildir. Hükumet her yerde icabe
den tedbirleri şimdiden almıştır .• 

(Deva.mı 5 inci Sa.hilede) 

SON 
i 

SON TElGRAFta 
1 
Bir Casusun 
Gizli Defteri 
--- İsken der 

ve Çocuk Bayramı .• 11 e 

Suderos yenı 

YAZAN 
: F. Sertelli 

Hu esertn muharriri Francis 
l\fachard'dır. Arkadaqımız i"'ken
dt'r F. Sertelli, bu revkaliide mü· 
hiın kitabı çok mu,,aff:ık1yetH bir 
Şt'kilrleo rlilimize n:ı:kll'tmJştir. E
serde akılları durdur"'"" clna.y!'t
ler .. Tahtları dev~ren, sarayları 

yıkan bir r.asusun hayatı •. 1'-terak 
ve zevkle oktrYaca.ksmız .• 

Beyazıtta merasim yapılacak ve buradan Yunan kahine
Abideye gidilerek çelenk konacaktır • • • • 
23 NJS

. an Milli H~ .. iy __ et ve .----------ı SJnJ teşkıl ettı 
Çocuk Bayramı yarın buyü.k me-
rasimle kutlulanacaktır. 

Vilayet namına yapılacak me
rasim yarın sabah B~yazıtta ?la- -
aktır. Vali ve Beledıye Reısı bu 

c d bir :ıı.utuk söyliyecek bunu 
;,:, ~. klerin nutukları takip ede· 
A"ÇU . 'd"J 

ktir Buradan Taksıme gı ı e -
~ Abideye çelenk konulacaktır. 
Bayram münasebetile, sinemalar 
bir hafta seans araların~a çocuk 
terbiyesine ait filmler gosterecek-

lerdir. Esi 
Halkevleri, Çocuk r~eme 

~kilatı yoksul çocukları gıyd'.
receklerdir. Her tarafta meras m 
yapılacak, yavrulara şekerler ve 
hediyeler dağıtılacaktır. 

Et fiatları indirildi 
Fiat Mür:ıkabe Komisyor.u 

dünkti toplantısında et fiatlamı
da değişiklik yapmıştır. 

Yeni kar .ra göre, karaman eti 
70 kuruştan 65 kuruşa, kıvırcık 
75 kuruştan 70 kuruşa indirilmiş· 
tir. Yeni ti.atlar ayın 24 üncü per
şembe günü sabahından itibaren 
muteber olacaktır . 

Mobilya 
sında 

mağaza
yangın 

Tünel meydanınd:ı Yorgiye ait 
mobilya mağazası balkonundan 
yan"ır çıkmışsa da İtfaiye t.:ıra -
fında öndürülmüştür 

Harbe sonuna kadar 
devam edilecek 

Atina 22 (A.A.) - Yunanistan· 
da Şuderos yeni kabineyi teşkil 
etmiştır. 58 yaşında olan yeni Baş
vekıl Yunan Milli Bankasının U
mum Mudurlüğünde bulunmuş 
ve bırçok konferan,Jarda memle
ketini temsil etmşitir. 

Yeni Başvekil yaptığı bir me
sajda bilhassa diyor ki: <Hükiı -
met memleket idaresini tereddüt
süz deruhte etmiş bulunmakta -
dır. Girişmiş olduğumuz wüca -

(D<'vamı 5 inci Sahifede) 

2============ 
Onun hayatını 
Anlatıyorum!. 

HALÜK 
\AZAN 1 CEMAL 

Bu eserde masunı bir ,.enç kı
zın Uk gen~lik senelerinde bat
la.!- ıp haya tın 4.ürlii zevk ve ei
leuce safhalarından ge~tikten son
ra, n:lSll bedbaht olduiuno oku
yaca.ksoıı:ı::. Bu ~c-r sh:e heye
can, zevk verecek, bazan dü1ün
diirPcek, kalbinizi sızlata~k •• 

\.. J 

Bu liste Zonguldaktan lfopaya kadar l•· 
kele'erıe Samsun. Sivas demlryolu ize. 
rlndekl istasyonlara gideceklere aittir 

İstanbulu kendi anularlle terk 
edeceklerin ikınci listesi de bu 
sabah Vilayet tarafından nakliyat 
komisyonuna gönderilmıştir. Bu 
liste, Zonguldaktan Hopaya ka
dar olan iskelelerle, Samsun - Sı

vas Demiryolu üzerindeki istas
yonlara gidecekl~re aittir. 

Samsuna kadar olan iskelelerle 
Zonguldak - l=;nak Demiryolu 
güzergahına gider eklere ait bi -
.inci partinin hareket günü he
nüz kararlaşmamıştır. Maamafih 
pazara kadar burların nakline 
başlanması muhtemeldi:". 
Yarın ve di~er gi.inleı·cle başka 

mıntakalara gideceklere ait liste
lerin nakliyat komisyonuna tev

(Devamı 5 lnc.l •yfadt.) 

Şimdiye kadar 
1000 den fazla 
Aiman tayyare· 

si düşürüldü 
Londra 22 (A.A. )- Radyonun 

bildirdiğine göre, muhasamatın 

başlangıcındanberi 1000 den fazla 
düşman tayyaresi düşürülmüştür. 
Üslerine dönemiyecek halde tah-

rip edilen tayyareler bu yek-üne 
dahil değildir. İngiltere üzerinde 
500 den fazla tayyare düşürülmüş· 
tür. 

-~-~---~· .. ~------~ 
Ankaraya ili- l Türk kadını 

ve seferler milli vazifesi 
bugün başladı başında •.. 
Yarın akşam da An
kara dan bir tren 

hareket edecek 
Yolculann çoğalması üzerine 

Ankara - İstanbul arasında bu sa
bahtan itibaren yeni bir sefer ih
das edilmiştir. Bugün ilk tren 
saat 14,25 de Haydarpaşadan ha 
reket etmiştir. yarın saat 19 da 
da bir tren Ankaradan hareket 
edecektir. Her gün bu saatlerde 
ka~şılıklı seferler devam edecektir. 
İstanbuldan kalkan tren ertesi 

sabah 6,55 de Ankaraya varmış 
olacaktır. Bu trenin yolcuları is
terlerse Eskişebirden İzmire ve 
Ankaradan geçerek Şarka gidebi
leceklerdir. 

Ankara Yardım Se
venler Ce niyeti tir 
l;eyanname neşretti 
Ankaradaki Yardım Sevenler 

Cemiyeti neşrettiği bir beyanna· 
me ile Türk kadınlarını ha:-p pa· 
keti, sargı ve Haç hazırlama ser
visleriyle hasta yatak takınılan ' 

Ye çamaşırları dikiş atelyelerinde 
hiEmete çağırmış ve gönüllü has· 
tabakıcı kurslarına yazılmağa da• 
vet eylemiştir. 
Yardım Sevenler Cemiyetinin 

bu vetıne icabet ile bl! ,.._,.";,,... 
l hizmete koşan \'e }.C!'lNe 
M·llı Müdafaa işlerinde ~ ... ıc.-:.,. 
rine aüşen vazi•fe:ıi ifa &r.IU"ıın'Q 

(J)enm.ı: J hıel ... yfah) 



NEZAKET 

IHTJKARI 

Bir muharrir arkadq, 
, tramvayda yolcuya ki.fi de
recede iyi muamele yapma
yan bir biletçiden tiki.yet e
derken ıu güzele eıpriyi kul
lıuuyor: 

«- Nezaket ihtikarı yapı
yor.,. 

ihtikarın türlü nesneler ü
zerinde yapılağı malum. Ne
zakette ihtiki.rdan maksat, a
caba, nezaketi pahalaya ıal
mak mı?. 

Fakat, tramvay biletçisine, 
aezaketi pahalııa satmak hiç 
Jlaraşmaz. Çünkü, elindeki 
biletleri eaasen kafi derecede 
pahalaya satıyor. . 

iÇTiMAi 

VEFERDt 

Vatan refikimizde yeni bir 
kö§e açılmıf .• Üzerinde ıu u
mumi serlevha var: 

«Ferdi ve içtimai hi.diıe
ler .. ıt 

Demek oluyor ki, bu gaze
tenin diğer ıabife ve ıütun
larmda Ç_ıkan haber- ve yazı
ların hiç biri içtimai ve ferdi 
değil.. İçtimai ve ferdi olan
lar, yalnız, o köıede toplan
mıı bulunanlar •• 

Fakat, bizim bildiğimize 
göre, esasen, dünyada ferıli 
ve içtimai hadiseden gayri 
diğer hadiseler, ya, ilahi ve
ya tabii olabiJir. 

Acaba, bu refikimiz, diğer 
bütün hiidiıeleri Allahlık mı 
t$li.kki ediyQf?. 

CEMISINI 

YÜRÜTEN 

Harbiyede yeni yapılan 
çocuk bahçeıine, latanbulu 
zapteden Fatih Mehmedin bir 
büıtü dikilecek imit ! Ma
lumdur ki, Niıantaıında, ço
cuk bahçesinin yapıldığı bu 
ıaha, Fatihin gemilerini ge
çirerek Kaaımpa§aya iııdirdi
ii yerdir. 

Denizde dahi gemiıini yü
rütemiyen bir çoklarına ba
kılınca, gemiyi karadan dahi 
yürüten bu Türk kumandanı 
adana büıt cle~il, heykel bile 
azdar! ' 

ESKi BiR 

BETYE DAiR 

Yugoslavyanın bütün kom
ıuları, bu kahraman müttehit 
ve aıil milletten pay iıtemi
ye baıladı.. Ne oldu sanki?. 
Tat atıp kollara mı yoruldu?. 
Yugoslavyanm bugünkü man
zarası elbette arızidir. Yaran 
müttehit, kuvvetli bir devlet 
olarak elbette. ortaya çıka
.{:aktır. 

Bu veıile ile ıu eski beyti 
hahrladık: 
Alılbba şivd Talmada mobh1" e7ler 

id»ı 

.Jl- ·-""- .... hmlhlil bl< .. enı. 
AHMET RAUF 

Edebi Roman: 37 
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Yapağı A
lım satımı 
Sümer Bank muh
telif mın takalarda 
mübayaata başladı 
Sümer Bank hükiımetin tesbit 

ettiği flatlardan bütün mıntaka -
larda yapağı satın alınağa bll§ -
lamıştır. Banka milli fabrikaların 
ihtiyacından fazla olan yapağıla:ı. 
yeni kuru1makta olan Ticaret O
fisine devredecektir. Bütün mem
leket ihtiyacından artacak ve ha
rice ihracına mahzur kalınıyacak 
miktarları Vekıilet tesbit edecek
tir. 
Diğer taraftan hariçten yapağı

larımıza ve yünlerimize karşı ya
pılan satınalma taiepleri de mü
temadiyen artmaktadır. 

Kf)ÇfJK HABERLER 

ViLAYET ve BELEDiYE: -------* Harbiye - Taksim y:olu mü
teahhidi, Sonbaharda açılan sağ 
tarafta.!<i kısmı tekrar yapınağa 
başlamıştır. Yalnız para arttırıl -
mazsa sol tarafı yapamıyacağını 

bildirmiştir. Belediye yolun ik -
mali için tetkikler yapmaktadır. 
* Üsküdar iskele meydanının 

tevsi ve tanzimi dün ihale edil
miştir. Ma}'lS sonuna kadar bi -
tirilecektir. 
* Belediye Koordinasyon he -

yetine müracaat ederek otobüs -
!erin geceleri ışıklarını maskele -
meden sefer etmelrine müsaade 
istemiştir. Müsaade verilirse 
Taksim - Yenimahalle otobüs -
!eri gece saat 24 e kadar işliye -
cektir. 

TiCARET ve SANAYi: 

* Dün şehrimizden muhtelif 
memleketlere 430 bin liralık ih
racat yapılmıştır. * Almanlara satılacak 200 bin 
liralık tiftik için dün bir anlaşma 
imza edilmiştir. Almanla=a mal 
mübadelesi suretile 1 milyon li -
ralık daha tiftik verilecektir. * Altın fiatı biraz düşmüş, dün 
27,20 den muamele görmüştür. 

MÜTEFERRiK: -----·--* Mılli Şefin imzalı fotogra!
ları dün büyük merasimle İnönü ' 
Halkevindeki yerle:ine asılmıştır. 

* Dün ilk okullarda son sınıf 
imtihanlarına başlanmı~tır. İmti
hanlar 3 mayısta bitPC•'k, ikmale 
kalanlar 13 - 14 mayısta tekrar 
imtihan vereceklerdir. * Sonbaharda ka!ciı:ıl.ın Ana
dolu hattı vapur sef Pı l~ri düıı 
telua.t· ba~la'llıştır. 

* Maarif Vekaleti bu sene 19 
mayısta jimnastik şenlikleri ya -
pılınamasını, yalnız Taksimde bi!" 
geçit resmi yapılmasını muvafık 
görmüştür. * Nihat Özkoyuncu ve arka -
daşları aleyhinde olan bono sah
tekarlığı davasına dün devam e
dilmiş, suçluların tahliye talep -
!eri reddedilmiştir. * Britis Moriton İngıliz kum· 
panyasının Af:ikadaki harp hare
katını filme alan operatörü mem
leketımız hakkında bir propagan
da filmi çekmek üzere şehrımize 
gelmiştir. 

* Dün öğleden sonra Adalarda 
pasif korunma ve paraşütçülere 
karşı müdafaa tecrübelerı yapıl -
mış, muvaffakiyet!ı netıce alın -
mıştır. 

KOLKOLA 
Müellifi : Nizamettin NAZİF 

- Ne susuyorsun? Ötse ne biil
lbül? 

- Bu mektubu yazdığım adam
la senin bir münasebctın olduğu· 
uu mu sanıyorsun? 

- Bana öyle geh yor. 
- Aldanıyorsun ..• 

- Hayır. Aldanmıyorum. Oku-
dum çünkü. 

- Kime yazıldığı bellı nrl? 
- Yok canım. Senden b<iyle bir 

budalalık beklenir mi? Kıme ya· 
zı ldığı belli değil. Fakat inme 

yazı:dıi(ını keşkttırecek alamet
ler de yok değıl. Faraza :'-l"esrınin 
kocasının cebindi! ~ulunması ..• 
Sonra ... 

Rezzan sahte ve asabi bir kah· • 
kaha savurdu: 

- O ahır kokulu sevgiline büyük 

iltifat edivorsun doğrusu 
- Benim içın o hır passe temps 

amma senın gözUne başka türHi 
görünuyormuş . Mektubundan bel
lı. Mekı ubu yazdığını da ınkara 
kalkı~amazsın ya' Bl'n senın el 
yazını tanırım. Uslüp da senın? 

- Bırınden çalmış olacak. 
- Buna ımkan yok. 
- Bırı ona vermış olabilir. 
- Uzun etm~ Rezzan . Mektup-

ta adres ve buluşma saatı açıkça 
,·azılı. Tar~ını de hatırlarsın ... 
Yahut mektuptakı randevu tarl
hını okumak zahmetını gösterir· 
sen anlarsın kı ben o gün sendetı. 
ve benrın sersem sevgilımden ya
run saat evvel randevu yennde 
bulurunayı ilwnaı eıoıenllşımdir. 

- Göıdüm sizi. Sen astragan 

Muamma .dünyası 
Geçenlerde, bir İngiliz gazetesi 

bile, Alman motörlü fırkalarının 
Sicilyadan Trablusa nasıl geçebil
diklerini hayretle soruyor ve bu 
hadi.enin bir sır olduğunu söyle
mekten kendini alamıyordu. Ma
lum olan şey, Sicilya ile Trabhu 
arasındaki mesafenin 160 kilomet
re oluşu ve Alınan kıt'alarını ta
şıyan deniz nakil vasıtalarının, 

gece, Tunus karasularndan da is
tifade etmeleridir. 

Dünya, bu sırrı çözmeğe çalışır
ken, ayni çapa yakın diğer haber
ler kulağımıza geliyor. 

İşte bir tanesi: 
Alınanlar, Fasta idareyi ele alı

yorlarmış!. 

Bir başkası: 
Şanghaya bir takım Alman genç

leri geliyormuş!. 
Libya çölünde Alman motörlü 

kuvvetlerinin ilk hareketleri ha· 
ber ahndığı vakit, Lonılra mahfil
leri, bu hadi•eye o kadar ehem· 
miyet vermemek icap ettiğini 

söylemişlerdi. Fakat, netice ma
IUm .. 
~leşbur bir ingiliz sözü vardır: 
lngilizler bütün muharebeleri 

kaybroer, fakat, sonunda harbi 
kazanır. 

Bugün, dünyanın içinde bnlun
duğu şu en nazik ve ciddi anlar
da, bu söz, doğruluğunu bir kere 
daha isbat edecek mi?. 

İngiliz harp gayretleri devamlı 
ve mühimdir. Büyük Britanyanın, 
olur olmaz şeye papuç bırakmıya
cağı aşikardır. Biiyük bir donan
maya sahip olan İngiltere, harbi, 
yı11arca silrdiirebilir. 

Fakat, bütiin bu uzun zaman 
içinde, mcdeniyetlerinJ mamure
lerin, milletlerin hali ne olur?. 

Mühim sual .. 
REŞAT FEYZi 

Durak tetkiklerl 
Belediye, bazı şikayetler üze -

zerine bir müddet evvel lağve -

dilmiş olan tramvay durakların· 

dan bazılarının tekrar ihdası hak

kında tetkikler yapmaktaydı. Bu 

tetkikler tamamlanmış ve yeni 
durak ihdasına lüzum görülme -
miştir. Maamafih yeniden şika -
yetler olursa bunlar da incele -
necektir. 

Pamukcular 
Heyeti 

Ankr.aya giderek Ticaret Ve -
lkaletile pamuk mübayaa fiatla -
rının a..'itırılması hakkında te -

masiarda bulunan İzmirli pamuk 
müstahsillerinden mürekkep he

yet Ankaradan şehrimize gelmiş

ti. Heyet buradan İzmire hareket 
etmiştir. Vekalet bu müracaati 
nazll!'ı dikkate almış, tetkiklere 
başlamıştır. 

lngiliz ticaret mü· 
messili ile muza
kereler yapllyor 
İzmri İthalat ve İh::acat Bir -

liıkleri Umum! Katibi Atıf İnan 
şehrimize gelmiştir. Burada İn· 
giliz Ticaret mümessilliğile mü • 
zakereler yapacaktır. 

İzmirci~ bulunan 4700 ton üzür 
stokundan mühim bir miktarını 
İngılızlere satılacağı haber alın· 
mşıtır. 

"akalı tayvörünü givmiş ve as
astragan pelerinını omuzuna at
mıştın Ben Bomontının köşesın· 
de bır taksı ıçındeydım. Sahne ol· 
dugu gıbt gozumiın önündedir. 
Bızırn havvan, karısını, beni ve 
haıta sem alclattıgı zamanlarda 
olduğu gıbı D:kkat edıyor mu
sun sozıime: •HJtta senı aldattığı 
zamanlarda olduiıu gıbı. dıyo -
rum. Zıra senın üstüne de bır.i 
geldı. 

- Kimmiş o? 
- Acele etme canım ... Onu da 

söylıyeceğım, haa .. Ne diyordum? 
Paltosunun yakasını kaldırmıştı. 

Ağzında o mahut pıs kokulu pipo. 
Sem görünce şapkasını çıkardı. 
Güya resmi bır tavır takındı. Sen 

de bır dostunun kocasına rastla
mış gibı elim uzattın. Hayvan sa
karlıkla ae kalsın eldıveninı de 
yakacaktı. 

- Masal... 

- Suus ... Piposunıın ateşler! 

eldıvenini:n üstüne düştü ve sen 
sevgilının pusesıne eldivenini tM
clh ettin. Elini çektın. Sonra ke-

Günün meselesi: 

Kırk Bin Çuval 
ahve Geliyor 

• 
lngilizler memleketimizden 
kuru meyva, tütün, zeytinyağı 
ve diğer maddeler alacaklar 
İngilizlerle yapılmakta olan ti

cari müzakereler neticelenmiş ve 
hu hu9USta İstanbulda bir muka
vele imzalanması kararlaştırıl

mıştır. 

İngilizlere bu mukavele ile tü
ün, kuru meyva, zeytinyağı ve sa
ire verilecektir. 
Diğer taraftan Almanlarla da 

palamut ve prina yağı için müza
kereler cereyan etmektedir. Al
man mümessilleri memleketimiz
den 350 bin liralık da prina yağı 
talep etmektedirler. Müzakereler
de fiat üzerinde bir anlaşmaya va
rıldığı takdirde Almanlarla da 
yeni bir mukavele imzalanacak
tır. 

KAHVE GELİYOR 
Brezilya kahve şirketi namına 

gelen 30 bin çuval kahvenlıı Port
saitte kaldığını yazmıştık. Yapı-

lan teşebbüsler üzerine bu kahve-
!erin memlekete nakline müsaade 
edilmiştir. Yalnız bu kahveleri 

getiren Brezilya vapuru hamule-
sini Portsaitte ıboşaltml§ olduğıın-
dan bu kahveler tekrar yüklene
rek memleketimize getirilecektir. 
Birliğe mahsus 10 bin çuval kah
veye de Nöaisert verilmiştir. Bi

naenaleyh bugünlerde .memlekete 
40 bin çuval kahve ithal edilecek 

ve kahve daha ziyade bollaşacak
tır. 

Ayriyeten Brezilyadan memle
ketimiz için 40 bin çuval kahve 
daha yola çıkarılmıştır. 

lzerlnde ıade yaft yazıb olan 
söylediler mablGt olduğunu 

Belediye Kooperatifi Müdürü 1 
Haydar Berkman tarafından, Koo
peratifin sattığı yağların mahlt'lt 
olduğu yolunda yapılan neşriyat
tan dolayı neşren hakaret iddia -
sile c Vatan• gazetesi aleyhine 
açılan davaya dün devam edil -
miştir. 

Gazete sah>bi Ahmet Emin Yal· 
man tarafından gösterilen müda
faa şahtileri dinlenmiştir. Bun -
!ardan, fab::-ikanın ustabaşısı To
dori şunları söylemiştir: 

- Yaptığımız yağlara tereyağı, 

donyağı, pamuk yağı, susam yağı 
ve yüzde on beşe kadar su koyar
dık. Ben kendim, yağı istediğim 
şekilde yapmaWım. Ne verirlerse 
onlarla yapa!'dım. 

Yine şahi•lerden yağcı Yuva -
kim de demiştir ki : 

- Belediyenin yağ fonnülünü 
24000 liraya kadar satacağını ga
zetelerde okudum. Gidip derhal 
15,000 lira teklif ettim. Müzaye -
deye çıkacağını söylediler. Bir 
müddet müzayedeyi bekledim. 

Sonra öğrendim ki, müzayede ya
pılmadan 24,000 liraya Haydar 

ve ortağı Karaca biraderlere sa -
tılmış. Böyle yüzde on altıya ka
dar sulu bir yağ formülü için ben 
otuz bin lira da verirdim. Hatta, 
şimdi de bu otuz bin lirayı veri
rim. 

Malt'lmatına müracaat edilen 
Bursada yağcı Lofçalı Mustafanın 
gönderdiği cevapname okunmuş· 
tur. Bunda, Mustııfa, İstanbul Be
lediye kooperatifinin Bursa satış 
şubesinden aldığı yağların Bursa 
Belediyesince tahlil ettirHdikten 
sonra ekle salik olmadığı hakkın
da rapor verildiğini ve kendisinin 

şıdaki sokaktan bir otomobile bin· 
dıniz r!oaru talimhaneye .. 

- Masal... İyi uyduruyorsun 
amma·! 

- Suus ... Ben de arkanızdan 
geldım. Nereye saptıysaruz 

ben de saptım, nerelerde dolaf
dıysanız ben de peşınızde ıdim. 
Nıhayet apartınıana gırdıniz. 

- Sen de peşım ızden tabıi. 
- Havır. O gıin geimedım am-

ma, gırdığınl'Z apartımanın ka -
pıcı>ına ıkı buçukluk bır bank· 
notu tutuşturunca o gün cema -
zıyelevvelınızı ôğrendtm ve er -

tesı gün de intikamımı aldım. 
- Ne yaptın faraza? 
- Galibe telefon ettim. Hani 

şu şımarttığın genç sporcuya. Ha· 
ni ~u geceyi beraber geçirdiğin 
delikanlıya. Tıpkı senin gibi ona 
Bomonti durağında randevu ver
dim. Tıpkı sizin gibi karşıdaki 
taksilerden birine bindik. ~zdi
ğiniz tozduğunuz yerlerde gezip 
tozarak ve bir hayli tozu tarak o 
apartımana geldik. Kapıcı zaten 
tenbihli idi. Malfun a.. onlarda her 

de bu yağları aldığı yere iade et
tiğini bildirmektedir. 

Bundan sonra, Ankara Beledi
yesinden gelen cevap okunmuş -
tur. Bunda da, İstanbuldan Koo
peratifin Ankaraya gör.derdiği 
yağların tenekesi üzerinde •Sade
yağı• kaydı olduğu, halbuki sa
deya~nın wyu alınmış tereyağı 
olması lazım geldiği, bu yağın 
mahlut olduğu, yapılan tahlilde 
sadeyağı formülüne uygun bu -
lunmadığı için 39 teneke yağın 

iade edildiği zikrolunmaktadır. 
Mahkeme, Salim ve Osman a

dındaki diğer iki şahidin celbine 
ve Sıhhat Vekaletinden sorulan 
·bazı hususlara henüz cevap ve
rilmediğinden bir tekit müzek -
keresi yazılmasına karar vermiş
tir. 

Bir makara 
tekiri 

muh
Adliyede 

Marpuççularda makaracı Di -
mitri Derbentlioğlu kendisinden 
makara istiyen bir mürakabe bü
rosu memuruna makara olmadı -
ğını söylemiş, yapıL<ı.n aramada 
48 düzine makara b tlunmuş, Di
mitri Adliyeye veril niş, Asliye 
İkinci ceza mahkemesinde muha
kemesine bıi§lanmıştır. 

--<a--

Bir muhtekir 
mahkum oldu 

Marpuççularda elbise levazımı 
satan Mikail isminde biri tela sak
ladığından Adliyeye verilmiş ve 
dün Asliye İkinci Ceza Mahke -
mesi tarafından 25 lira para ce
zasına ve dükkanının 7 gün ka -
panmasına mahkum olmuştur. 

apartımanı açan bir maymuncuk 
vardır. Önümüze düştü, daire -
nize ... Dairenize mi ya? Aşk yu
vanıza daldık. Oturduğunuz kol
tuklarda oturarak, seviştiğiniz o
dadaki ayı postuna uzanarak, o 
çıldırdığın Tino Rossi plaklarını 
bol bol çalarak bırkaç saat ge -
çirdık. Daha isbat ıstersen plfilı:· 
ları elden geçır. Üç tanesınin kı· 
rık olduğunu anlıyacaksın. 

Ve komodin üstündekı ince, kü
çük bir sıgara tabakasını uzatarak: 

- Yakmaz mısın? - dedi de
vam etti - bir sigara yak, zira si
rorlerin pek bozulmuştur sanırım 
svegilim. 

- Benim üstüme buldı.ığıı ııe\"" 
giliyi söy !er misin? 

- Tel!l.ş etme. Kendini s1kı tut. 
Zira bu hakikaten sinrlenecek bil' 
haberdir. 

- Çabuk söyle Raşide c- • 
mentair'e lüzum yok. 

- Peki öyle ise. Zehra! 
- Hızınetcim mi? 
- Tam kendisi. Hem senin llopıı 

gr.i SJ>Or palı- yok mu? 

Köylerae 
Traktör 

fstanbul köylerine de 
traktörler gönderilip 

faaliyete geçildi 
Ziraat Vekıi.leti yaz ekimi için 

her tarafta köylülere taraktör Jı:i
ralarnağa başlamıştır. Vilayetimiz 

köylerine de yeni taraktörler gön· 
derilmiş, bunları kullanacak us
talar da gelmiştir. Günde 50 - 60 

dönüm toprak sürecek olan bir 
taraktör iç.in köylüden 30 - 40 Jı:v.

ruş gibi pek az bir ücret alına 
caktır. Öküz ile ise günde aneak 
üç dönüm toprak sürmek kabil 
olabilmektedir. Diğer taraftan 

bu yıl memleketimizin hemen ek
seri yerlerinde olduğıı gibi Vi· 

laytimiz köylerinde de mahsul 
vaziycitnin geçen yıldan çok iyi 
ve memnuniyet verici bulunacalı 
anlaşılmıştır. Bilhassa buğday, 
yulaf, zer'iyatında yüzde 25 n13-
betinde bir fazlalık umulmak -
tadır. 

Simit( rere un 
tevziatı başladı 
Simitçi, börekçi ve pastacı b -

rınlarına dünden itibaren Beledi
ye Memurin Kooperatifi tarafından 

un satışına başlanmıştır. Şimdiye 
kadar tüccarlardan un alan ~ bu 
hususta alakadarlara birçok ti -

kayetlerde bulunan bu esnaf bun
dan sonra Fiat mürakabe Komi&

yonunun koyduğıı fiat üzerinden 
kolayca un tedarik edebilecek -
!erdir. 

Toprak Mahsulleri Ofisi bu es
nafın günlük ihtiyacı olan 150 
çuval unu her gün Kooperatile 
verecektir. 

ıstanbalda bayvan 
sayımı bltfrlldl 

Vilayete bağlı kaza ve köyler
de hayvan sayımı bitmiş, evraklar 
Defterda: lığa verilmiştir. Ayın 

yirmi beşinci giinünden itibaren 
u:mumi kontrollere bıi§lanacak -
tır. Herhangi bir suretle hayvan
ları kaydedilmemiş olanlar ayın 
25 ine kadar Defterdarlığa mü -
racaat ederlerse cezadan kurtu
lacaklardır. 

Tallm sıcwerı 
Maarif Vekfileti 1939 - 1940 yı

lında muallimlerin dold\lrdultlan 
talim sic'.llerini tetkik etmiştir. 

Neticede vazifelerini üstün bir 
muvaffakiyetle yaptıklan anla -

şılan 35 öğretmen takdir edilmif 
ve 77 öğretmene de gösterdi.Jı:. -

!eri muvaffakiyetten dolayı te -
şekkür olunmuştur. 

1939 . 1940 ders yılında girmek
le muke\lef bulunduklan derslere 

tamamen girdikleri anlaşıllUl 577 
öğretmenin devam hususunda 
gösterdikleri itina sicillerine kay
dedilmiş:ir. Muhtelıt sebeplerle 
4 öğretmene eksik görülen taraf
ları ihtar edi1miş ve bir öğretme
ne de vazifesini ifa hususunda 
direktifler verilmiştir. 

Öğretmenler hakkında Maarif 
ve Okul Müdürlerinin mütalea • 
!arının hulasaları sicil kartlarına 
geçirilmiş, teftiş mevzuu görülen· 
!er de a!Akalı daireye verilmiştir. 

-Eeeı? 
- Haspaya pek yakışıyor doğ-

rusu. 
Rezzan, hırsından ha patladı ha 

patlıyacak ·bir hale gelmişti. Kaş -
!arı çatılmış, yüzü mosmor kesil
miş, bakışları korkunçlaşmşıtı. A
vaz avaz haykırmamak ve Raşide
nin üstüne atılmamak içlıı kendini 

güç zaptetmekte olduğu görülü
yordu. İşittiği sözler onu her ta -
rafından vurmuştu. Hizrn~tçisl 

Amant'ı ile düşüp kalkıyor; en ya
kın arkadaşı, sevgililerinden biri 
kendi garsoniyerinde geceliyebi -
liyordu. Bütün bunlar kafi gel -
miyormuş gibi Raşide bir de ıUfi 
yapıyor. Naci Galibi elinden ala

bileceğini söylemekten dahi çe
ldnmiyordu. 

Komodin üstündeki tablaya u -
zandı. Sigarasını e:ııdi. Dudaklanna 
bir başka sigara iliştirerek odadan 
çıktı. Dışarıda bir kapı açılıp ka
pandı, sonra duşun püskürdüğü 
suların banyoya çarpışından çıkan 
sesler .işitildi. 

nasranıa t 
Yazan: Ali Kemal S 

Asyada ltusya ile tn,U 
aında bir asır kadar sii%Jllil 

manasile bir rekabet 4effl 
ğunu hatırlamak l&zıııı 

Öyle ki iki lıaparatorluitl' 
sm 1885 de birbirile nıub 
tutuşmalarllllll öııüne -' 
miştir. Çarlık Rusyasuıcb 

tan için türlü hulyalar ~ 
nice nüfuz sahipleri varcb 
Jetin İııgiltereye karp oll' 
setinde bunların tesiri o 
kabil değildi. Çarlık o 
yaklaşması isteniyordu. 
gitgide Biııdi5tan bndO 
Asyada İngiltere ile RUS,ı 
smda herhangi bir anlaş 
kin görülemiyen uzun bil 
geçmiştir. 

Fakat ı-iiaün birinde 
nın Rusyaya meydan oku4 
rülüyor. 19114 - 5 harbinin 
Rusya Çarlığının heziınelt 
ması üzerine artık sesi 
Çarlık Rusyada nüfuzu i 
lan ve Hindistana yürüoıe• 
!erini besliyen zilmreoi1l 
artık dinlenmez olmuştu. 

diplomatları daha ziyade 

e \·ar, 
ı:elire 

Çarı 
a çık, 
•ek f 
•nı!e 
di. F 

re ile bir anlaşm.ıya va.-111"1•1 

şünsyorlardı. Kesemediği 

başuıa koynıak o zamaııJıl 
lup Çarlık için en uyguıı )ili 
setti. Bunu gören İııgili• 
matları da anlaşmanın b 

kolaylaştırmağa bak:mışla 

a . 
. il 

•ııııı 

"ltu 
• farı. 

nun neticesi olarak da i eııı, 
Tibet, Efganistan ve trıııl ltta ı 

.\"r 
. elııb 

itilifa Tarı!mışbr. ır ha 
Bnrada yalnız İrana t8' il ıııu 

den cihetten bahsetmek 1 ı \le 

tilafnamede her iki devli' eı., 1 
topl'.llklarının tauıamiyetiıı' 
ran devletinin tam istikJilİ" a:l'1

1 ller 
yet edeceklerini ilin ediY 

•ııu 
İrarun Rusyaya hudut olıO tışaıı 
sinde İngilizler, yine iraııı' ileri 
seli Biııdi•tana yakın ola0 tebuı 
rinde de Ruslar hiçbir inıl ~at 
mıyacaklardL İran da bil lıııly1 
nüfuz mıntakalarına ayrıl Şa1 
mekti. Filin, falan eyalctle1 iııe : 
larm, tiacri ve i.ktısadi ıı 

ne, filin ve falan yerler ~ 
lizlcrinkiae tabi bulunuY 
ni şimal ve orta tarafı ıı 
cenubu şarki kısmı de lngil 

İngilizler cenubu şarki I• 
çöl olduğunu, kendilerinİll 
karları olmadığını söyleDI 
Bele sonradaa İrarun ceıı 
petrol bulunarak işleti!oı•J' 
!ayınca bu bir mesele ol işi 
Çünkü petrol sahası melll tilt, 
cenubunda ve inıiliz - Rııl j1tı 
mıntakaları haricinde kala'~r\:~ 
tadır. İngilis • Ru• anlat ay'' 
İranlıları memnun etmİY 

0 

1 

• za 
unu 
ll\ta 

kınca İrarun vaziyeti dalı• güt; 
bir eheınmiyet almıştır. •lır . 
Almanyasırun siyaseti irall ,;t. ç~, 
ganı harbe karıştırmak ':"~ç sı 
hem Rusyaya, hem de iııPJlıildiı 
karşı Asyada bir çok milfP".I te, Vi 
kartmaktı. Fakat İran biı.P' 1 he 
muhafaza edebilmiştir. "1oıı il 

914 harbinden çok evyel h~·ı 

şiklirdı. İranda bu hoşıııı 
büyümü~, nibayet umunıi 

lar İranda kendileriııe ~ 
yetli bir mevki temini i~IJI 
mağa başlamışlardı. 

Bağdat hattının bir acil fi e 
sisat yapmak lizere A!nıall J 
veyt için inıtiyaz almadaJI 
oranın Şeyhi Mübarek dt. ,/ 
!erle gizli bir muahede akd"'J 
ihmal etmemişti. Lakin hı 

rın gerek sahillerde ıcerek !, giıı 
!ardaki faaliyeti durınaııı~ k e 

çea umumi harbin arileS~•k 
Londrada fiiyle bir müı• ) '.•k 1 

revan edvordu: Basrada !! 1 .Y 
rm hınusl bir mevkii ol ·-fı dık 
İngiltere tanıyacak. ÇüııJıll /, 1Y• 

demek meşhur Bağdat Jı;,\ik·eı 
vardığı yerdir. Fakat bil ıO 1ıtn 
reler neticelenmemiş, hatı'_:.I. 

JJY; ro 
tabiatile Almanlar da ıl iİıi 
umdukları mevkii alaııı•d 

e ' 
mışlardır. ft ni 
Kıssadan bisse: I1i11dist•' irn 

nu ne taraftan olursa olsllOf;Jılııi ı 
etmeain kolay olmadığını d• u s. 
!er ergeç göstermek yoJıın 
bir gayretten ıı;eri kalın•"115 



geçmek •• 
a tarih· · · . . ... ını ı~ ı tetkık cden-

Yüz elli aene eYYelki 
vakayii tetkik edenlerin 

d • ... • hükum" fU olur· ver ısı • 
Avrupaya hakim olmak 
i•tiyenler, mutlaka Şar· 
ka geçme~ i.ttemiılerdir •• 

,------~. ----· - ' 

L~'? __ ill 
Çocak 11a1ra•ı 

MAHKEMELERl)E: 
'~Yokaa, Gitti Gider, 
Dahi Giderdi ... ,, 
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Abıdin Davet cYilzde yuz harp> bq- ı imam· D 1 k Ala., •• 
~ bugünkü makalesınde şöyle dl- mlcQdele 

cCenub! Afrika ittihadı Domfn7o- •• ...... -11 • .&• 
nu, artık cyanm harp> prensip! yerine uaaaa 

b'i•ne &üre yuvarlak bir 

1'llıdan yüz elli sene ev
) on Bonapartuı o kadar 
Uvaffakiyetlerine rağ -
sonunu elde edemeyişi
Sebep 'ardır. Bu sefer-

necek Çar arasnda erreç bir ihti
llf çıkacağını, bundan da İngilte-
renin istifade edeceğini düşünen
ler yanılmış olurdu. Napolyon i
çin Çara vadedilecek yerler de 
yok değildi: İran, Ef ganistan, Hin
distnnın şimal kısmı.. ve saire 
gibi. 

23 Ni""" Çocak Btıyramı 
için zengin program haza. 
landı. Bayram, bu yıl da, her 
aeneki kadar neı' e içinde 
kutlanacak. Allah, çocuklaTı· 
mızın neı'esini bozmasın. 

Çocuk Haftası miinaaebe
tiyle, tertip edilen eğlencele
ler, müıamereler, balolaT iyi, 
güz.el .. 

"Gene dua et ki komşunun çocuğu 
cyüzde yuz harp> dusturunu koymUJ
tur. Bu Dominoyn, geçen BUyilk Har
be 136 bin k~l ile iı,ıtirak etmişti ve 
ordusu, en ziyade Afrikadaki Alman 
mı.istcmlckelerinin i§1tali ıçin, yapılan 
muha b 1 ıdc kullanılmıı;lı. Bu defa, 
yüzde yüz harp kararını biraz geç ver
mıı; olmakla beraber, hem nilfusu art
tığı, hem de o harpten sonra, askeri 
tcşkillıtını yeniden tensik edıp ııcnia
lcttigl çin, daha mühim kuvveUer cı

Bir ıazetcde ,öyle bir ha
ber okudum: 

«Bingöl vilayeti, imam ni
kahiyle §iddetli bir mücade

leye giriıti.» 8, harbi Napol~on bah
bır tazelemek için muh
leler vermektedir. Av-
~sını tamamile ele geçir· 
ltereye iyiden iyiye mey. 
ak .. ve saire da\ nsı mev
ça Bonapart halırlana-
Ugihıldi vckayi ile o za-
asında .. 

g')' 
1 

:mukayeseler yu-
1 

12 erin çıkardığı şö~le 
e \'ad . r ır: Napolyon işin 
getırenı .. dı' ç·· k"" 1\.1 ... . un u os-
a Çarı Birinci Alcksandr 

çıkardı. Rusyanın üze
rek ,.. 

utuhatının sahaı;ını 
eınıekete kad ··ı.::-d' ar gouu-
ı. Fransıılann impara-

. u neden böyle yapb?. 
;orJar, Rusyayı mağlilp 

J\vrupada kendisini 
r bulamazdı da ondan. 

ır.t 0 zaıuan böyle düşün
. ~ ~oskova seferine 
ll ~tıcede bilyük bir 
~ cıhetlerin tafsilatı ait 

Plarda yazılıdır. Bun· 
J)' ttnıeğe burada lüzum 

let ~tıun hayatını ve yap
et kik etmiş olanların pek 
il ~erdiği şu nokta var· 

•nıparatoru o zaman 
tıtuı• 
it 1Yttte görebiln;ıek i-

fa ~S) ayı mağlUp etme
. r a da hakim olmayı 
)(:ıneı edinmişti. Biliyor
>.. a esaslı surette yerleş
e-1& ~paya iyiden iyiye 

t ~ıl.nıek imkansızdır. 
hakııniyetin devamını 
bıutlaka şarkta Fransa· 
\'e itibarını her suretle 

tk, kuv, etleadirmek la-

.11 taınamile ele geçir
tereye kat'i bir darbe 

onu Avrupa işleriae bir 

1;ıa°?11Yacak hale getir
t er~ cazip reründüğü ka· 
~lıke)i oldufunu isbat 

apoJyon da hiçbir a· 
tılyan bir tarafa bıraka· 
§arka geçerek Hin41is

lle Yiih~ k aume. 

1~ ile Çar hirbirlerile an· 
o1 ı ltçinmeyi tecrübe et
"eiil . l!':r • F~kat bu gayritabii 
.\t ı:eç ıki taraf kavgaya 
ı. tık batanın nereden 
Qlb. 

ile sı ayrıdır. Fakat im· 
.. tar arasuıda daha ne· 
""te'"· rctl ~ili [arzetmek husu-
~ hayalen o devri göz 
1or ek hUsbütün imkan· 
İti•"-F:.ter Napolyen ile 

"lt.te "&ay,. eıdirmesey-
alerhi "e İngiliz impara
fngiJi ~e ~ep birlikte ça
leri ı erın eline geçmiş 
•Yı d~~~adan aralarında 

o z §llnebiJirlerdi. Na-
aınank· 

ıınun b ı Osnıanlı impa-
ıııı,11 S a~ında bulunan t}. 
güti: elınıle dostluğu da-

.. rerek 
ır .,,. . §arka geçer. Su-

' ., ılıst· · 
Çar Bi . ııu aşarak Mısıra 

ses rınci Aleksandr da 
ild'•. çıkarnıaz Bonapar· 

•gıne 'l 1 ' . . .. 
§\'"it 1 er emesını böy-

h 
1 

ederdi, O zaman Av
er t 

il il ~ra(ını zaptetmi~. 
ay1 ~ t1~ gün birlikte cs

a sını etmeyi düşü-

~1 lloMAN: ı~o -

Çarlık Rusyasının emeli biran evet 
Osmanlı imparatorluğunu parça
ln arak boX-azlara hakim olmak-

• I:> • 

tı. Bonapart boğazları da birincı 
Alcksandra , ereceğini vadedebi· 
lirdi, Napol~ on İngiltere gibi bir 
düşmanla uğraşırken Rusyarun 
uzak kalmasını da kendisi için ne 
faydalar olacağını bilmez değildi. 
Bununla beraber vekayi başka 
bir cereyan almıştır. Çar Alek
snndr acaba hcrşeyi o kadar so
ğuk bir muhakeme ile düşiine
memiş, kendini hissiyata mı kap
tırmıştı?. Bonapart A' ru~ad.a ne 
yaparsa yapsın, buna eyırcı ka· 
labilirdi. Fakat şarka geçmek ta
savvurunu hakikat sahasına Çir 

karmak isteyince Rus Çarı ileri
sini düşünmekten kendini alama· 
mıştır. Napolyon Rusya üzerine 
yüriiyünce de artık iki taraf ara
sında an1aşmıya imkan kapılan 
kapannuı oldu. • • 

Camdan kösele 
Bu Alınanlar daha neler bulmıya

cak? Şimdi kösele pahalı ya! Bir ~a
manlar tahta kullanmışlıırdı. Şimdi ıse 
kunduralırımızuı pençesınl camdan 
yaptırabllecdiz. Söylendiğıne göre, 
FranJdurtta bir kunduracı bunu icat 
etmiş , e bir de ihtira beratı alınış. 
Şimdi boyuna kınlmaz camdan pençe 
imal ediliyormuş. Bu yeni pençe kolay 
kolay aşınmıyor. Su da geçmiyor. Çok 
kullanışlı ... Hem bu yeni cam kösele
ler eliistild olduiu için nasırlı ayakla
r~ da gay\?t iyi imiş. Sonra cam köse
le kadın iskarpininin zarafetine halel 
vermiyor. 

~HALK ......... 
--.ıÜTUNU 

lı V• l,p Arı7anlcu, 
~,, .......... 

,.,. .,. ..... lıBU .. 

Daktilo bilen genç bir 
kı• it arıyor 

Ortamektebln sekizinci sınıfına ka
dar okumuş, yazısı, if:ıdesi nıunta~~· 
az daktllo bilen on altı yaşın.da mute
vazi bır aıle kızıvım. Hein

1
1.'. ilm~ıy1e kadar butiın şefkat_ ve ı.ımnmıy e 

bana bakan aileme kuçilk bir yardım
da bulwlmalı: ve hem de istikbalimi 
hazırlamak cmelıylc tfcaretl~ane, y~
zıhane gibi müesseselerde bır. iş~ ıı
rerelt bütim dikk::ıt ~e gaycl.eıt·~ını. sa
dece vazifeme bağlanıak ıs ıyoı um. 
Tek başıma tıayat yolu~da attığım bu 
ilk adımda yanlarında ış \'cıın~ su
retiyle beni teşci edecek olan ış sa
hiplerin ·11 ıOtfen Son Telgraf Gazetesi 
Halk sütunu vasıtasiyle (S. K.) ye bir 
mektupla ınüracaaUarını hiırmeUe ri-
ca ederim. 

Bir de çocuklarımıza, ha/
tanın bir gününde, çalııma
aını öğretsek, çall§manın me
todunu anlatsak.. Derslere 
nasıl çall§malı, ne vakit çalıt
malı .. Bizim çocuklarımız u
mumiyetle çalı1kan, zeki yav
rulardır. Fakat, çoğu, tenbel 
değil, fakat, çalışma usulünü, 
metodunu, vaktini bilmiyen 
J(lasum yavrulardır. 

Derslerine çalıı, der, geçe
riz. Derıe naaıl çalı1ılır?. Bu
nu, hiç söylemiş, öğretmiı, 
bu hususta likir vermiı miyiz. 
Jir?. Hayır •. 

ilk mekteplerimiz.de de 
böyledir. Çofuğa, evinde 
kendi başına nasıl çalışma•ı 
lazım geldiği anlatılmaz, an
latılmaml§tır. 

istikbal çocuklarındır. Fa
kat, ayni zamanda, istikbal, 
bugünün çocuklarının kala 
ha1J1ulesine, kültürüne bel 
bağlamııtır. Anlatmalıyız ki, 
Türk çocukları süratle ve sis· 
temle, metodla öğrenmek, bir 
çok ıeyler öğrenmek inecbu
riyetind edir. 

BORHAN CEVAT 

aızu çab,an bir 
• Macar marangoz 

Beyoğlunun Kallavi sokağında 
11 numarada oturan Macar reba

asından Yanoş Sudi Küçük San
atlar kanununa muhalif olarak 

marangozluk yaparken yakalan

mı~, L.;:Skında tahkikata başlan -

mıştır. 

-·-Çocuk emziren annenin yiyece
ği yemeklerin de ehemmiyeti 
vardır. Bu anne hazmı kolay, fa
kat gıdalı yemekler intihap et
mC'lidir. Yemek yemekte ifrata 
gitmemelidir. 

Sonra süt veren bir anne, yedi
ği yemekleri birdenbire değlştir
memlidir. Mcyva, hamur i$i, yazın 
dondurma yememelidir. Kezalik 
içılen şeylerde de değişiklik yap
mamalıdır. 

Meme veren annenın en ziyade 
dikkat cdecegl bir şey dnha vardır: 
Fikri ve bedeni istirahat, süt ve-
ren anne için günde lfıakal altı Mües1C91e ve yazıhanelerde 

iş arayan genç bir kız 
On altı yaşında, mali imkansızlık 

sebebiyle sınıfıncl:ı tahsili bırakmıya 
mecbur kalmış bır genç kızım A
ııevt vazıyetlm dolııy;slyle çalışıp ha-

1 

saat uyku ister. Bu uyku, çocuğun 
da mcıııc emmesini ınuntaz.am bır 
valdc ba lamnk için başka bir se
bep tc•kll eder, 

Soma bir annenin fnzla heye
canı ve teesshriı sütün terkibini 

t 1 
ıstıkbalıml kendım yapmak 

ya ım, d h s1 
mecburiyetınde olcluğuın .ırı usu 

nesscselerde, yazıhaneler~ berhan
m 1 · aı ıyonım. Bana şefk'ilt eliııı u
gl b r kı:ı olan muhterem iş ahıplerinin 
zataca k ~ t (N n Telgr~ıf Gazeteı>ı Hal ::;u w_ıu · 
So) muzuna müracaatlarını dılerım. 
D. ru 

boz·ıbil r bunun neticesı olarak 
çocukta dn asabi haller, ihtilaç
lar " ı ua gelir Bu gıbJ hallere 
ebC;bıyt•t vermekten muınkun ol

iugu kadar cekinmelidlr. \., ______ J 

_ Bö~ le yapsaydı bu evde onu 
yapmasına ne mani vardı?. 

Seoeceksin ! 
_ Belki bi r'ikandal çıkmasına 

mini olmak için .. 
_ O kadar yeis içinde bunu böy

le dü!iiinebileceğini sanmak!. 

Yazan: ETEM iZZET BENIC~ 

görmüş te yakalamışsınız. ,, 

--1-Yazan: BCSE'YiN BEHÇET 3--
iki kadın koridorda konuşuyor- · larını birer birer toplamağa baş -

dıu: lamış. Elinde bir çuval var, onun 
- A hemşire .. Söylemiyeyim de- içine dolduruyor. Süheylanın kü· 

dim amma, artık çatlıyacağım. Siz- çüğü var, Fnhir.. Keman çalı -
de de kabahat var. Bahçeniz yok- :pyor. Pencerenin önünde keman 
mu? .. Çarnaşınırızı bahçenize as- çalıyormuş .. Bu kadını görıünce 
sanıza!.. Arsaya çamaşır asılır mı? kemanı bırakmış .. cTeyzemin ça-

- Eksik olmasınlar .. Ev kala - anaşı:-larını çalıyorlar> diye koş-
balık.. Bahçe yetişiyor mu? Bahçe muş .. Arsaya gelmiş ... Kadın bu
dolduktan sonra arsaya asıyoruz. nu arsada görünce kaçmağa dav
Sade bir yatak çarşafı bir ipi kap- ranmış ... Fahir de yakasından ya-
lıyor kardeşim. Evde sekiz dokuz kalamış .. Arsada bir kadın :ferya-
kişiyiz, Yorgan çarşalfları, yastık dı duydum. Ne oluyor diye rfır -
yüzleri, ona göre, ayıptır söyle - ladım .. Ben çıkarken, Fahirin e-
mesi iç çamaşırları, minder, masa l linden ku:-tuldu .. Kaçmağa yel
örtüleri ... Daracık bahçe yeter mi? tendi amma, çocuk bırakır mı? 
O arsaya, oldum olasıya biz ça - Maşallah kartal gibi yine t-epe -
ınaşır asarız; bir günden bir güne sine bindi. Bir de gidip bakalım 
'kimsenin elini sürdüğünü bilmem. ki, çuvalında dört tane yatak çar-
Güpegündüz de artık gelip de ça- şafı yok mu?.. Komşulardan da 
maşırları çalacakları insanın ak - gürültüye gelenler oldu. Hep be-
lına gelir mi ya? raber yakalayıp lbekçiye teslim 

-. Eloğlu çiğ süt emmiştir ha - ettik .. 
nım.. Kırk yıl dokunmazlar da - Bu kadar mı? 

böyle bir gün götürüverirler. Yi- - Evet .. bu kadar!. 
ne dua et ki komşunun çocuğu gör- - Servinaz.. Sen de anlat ba· 
müş de yakalamışsınız. Yoksa, kalım .. Nasıl yaptın bu işi? 
gitti gider, dahi giderdi. - Beyim .. Ben fakir bir kadı-

- Allah insanın ayağına dolaş- nım.. Kırlarda, arsalarda ebegü-
tırır hanımcığım .. Kimsenin malı meci, hindiba, labada, pazı, kaz-
ikimseye hayır etmez. ayağı, h"Uzukulağı toplar, onlan 

- Hemşire.. Seni çağırıyorlar satar geçinirim. 
galiba. - Onlar da nedir? 

- Çağırıyorlar ya!. Haydi Bis· - Efendim, bunlar, hasiyetli 
millahirrahmanirrahirn. otlardır. Yine hindiba filfın top-

Matkeme salonuna .girdi. Fera - Iamağa çıkmıştım. Bir arsaya gel-
cemsi siyah yeldirmeli, beyaz yaz· dim. Etrafı gezip bakındım. 
ma baş ör.ülü bir kadınla yanyana Davacı atıldı: 
oturdu. Hakim sordu: - Bizim arsada hindiba nere-

- Söyleyiniz bakalım .. Neler de? Hep balClıran, ısırgan, aylan-
çaldı .. Nasıl çaldı? dos dolu ... 
Oturduğu yerde, anlatmağa baj· - Siz karışmayın .. Anlat Ser-

ladı: vinaz!.. 
- Bizim bahçenin arka tara • - Baktım toplayacak ot yok .. 

fında, hali bir arsa vardır. Şöyle bir kenarda oturup da bir 
Müba5ir ikaz -etti: sigaracık içeyim dedim. Bir tq 
- Ayağa kalkın da öyle anla- üstüne oturdum .. Bir sigara sar-

tm! dım.. Tam içerken bir delikanlı 
- Ayağa kalktı .. Onunla bera- çıktı. 

her, feracemsi siyah yeldirmeli, - Sen buraya çamaşırlan mı 
beyaz yazma başörtülü maznun çalmağa geldin? dedi. 
da ayağa kalktı.. Mübaşir ona: - Hayır evladım, ben namuslu 

- Otur! dedi.. Sen otur!.. kadınım! dedim. Yakama sarıldı. 
Maznun oturdu. Davacı da Yoluma bırakmadı.. Sonra bu 

kendisine zannetti. Mübaşire ebe- hanım. daha başka hanımlar gel-
nimle alay mı ediyorsun?> der di; çamaşırları çalıyor diye bek· 
gibi yan yan baktı ve o da otur- clye teslim ettiler. Ben hiçbir şey 
du. Mübaşir tekrar: çalmadım. 

- Siz kalkınız! dedi. _ Peki.. Yatak çarşaflarını çu-
Lahavle çeker gibi başını ha- vala kim koydu? 

fifçe iki tarafa oynattıktan sonra 
tekrar ayağa kalktı ve anlatmağa 
devam etti: 

- Bu arsaya her zaman çama
şır asarız. Bizim bahçe kapısı dl.l 
o arsaya açılır. Bugün çamaşıt' 
günümüzdü. Komşumuzun kızı 

Siiheylfı'yı dil ) ardıma çağırdım .. 
Mutfa ;:ta çam 1 ır yıkıyo~d:.ık. U
fağı tefeği bahçeye asıyorduk. 

Büyük parçalar, yatak çarşafları 
filan çıkmağa başlayınca, arsııda 
duvardan duva:-a çamaşır içi ger
dik .. Onları da, oraya asmağa baş
ladık. İçeri dışarı girip çıkıyo -
rum. Bir aralık ben içerde iken 
bu !kadın gelmiş .. Yatak çarşaf -

yoruz. 
- Sen bunu başkitipten sor· 

dun m.ı?. 
- Sordum. O da bilmiyor. Belki 

bir nliz içinde kendi ine lazım o
labilen şe)'leri ıötiirnıüştür. Bel
ki de Lhbnona gitmiştir. 

- Ncrt.>den biliyorsun?. 
- Suriyede en mükemmel din-

- Haberim yok inan olsun!. 
- İyi amma, bak, senin hır -

sızlıktan sabıkan da var. Bir ev
den ayakkabı çalınış, hapse mah
kfun olmuşsun. 

- Eskiden bir cahillik yap • 
mışım .. İşte hepsi bir defa .. On

dan sonra birşey çalmış mıyım? 
- Bııkalım .. Şahitleri dinli -

yelim. Çalıp çalmadığını öğre • 
niriz. 

Fahir, şahit olarak dinlendi. 
Pencerenin önünde keman çalar
kenServinazın çamaşırları top -
ladığını, elindeki çuvala doldur • 

(l>ennu 5 tncıi •7f ... ) 

- Nedir bu telaşın?. 
Diyen Naciye merak ve heyeca

nıma karşı adeta bir soğukkanlı
lık muhafaza ediyordu. 

- Ayol, anlamıyor musun, çok 
heyecan duyuyorum .. dedim, 

- Ben, bu derece heyecan duy· 
manan yeri ve zamam olmadığına 
kani im .. iru 5 .. 1 .. g. os U) orsun. Ancak, 

ıttıg·· . . . 
k ını 'c nıçm gittiil-

ediyorum 1 

- Ben de istanbula gitmesini 

söylemiştim. . ' 
- htanbula gituıenıışsc de daha 

- O hütiin şaşkınlığına rağmen 
iradesine ve uuruna çok hakim 
bır conık .. 

_· O hııldc seni de iradesi ve 
şuurilt.• sevi~·ordu, 

lenme yeri orasıdır. Hatta, İstan
ı buldan daha iyi olduğunu söylU-

Diye Li'itfiye ilave etti: 
- Maamafih senin için herıeyi 

göze almı 'azivetteyim. Hatta 
Lübnana bile giderim. 

ek •• 
ıla, c ettim: 

.aktığı ıuektupla nereye gi- 1 
1 Yaırnamış olması benim 
dikk t " • a ırnı celbetti. Seya-
ıyorurn .. diye bir yere gi
keııdisı"n· ··ıd . b"I" . ı o ure ı ır. 

~ın bunu böyle tefsİJ' edi-

5ocugu11 çok esrarengiz bir 
•hı olıua<ıı beni böyle dil

e ~l'Vkediyor da onun için .. 
•
111 dinliyerek kendisini 
•rmek h f · . • a ızasını toparla-
nırl · · erını düzeltmek daha 
Serıi t • . 1 

• • ııu ınak ıtın gıtmış 

ba ka hır yere gıtıııı~ olabilır. 
- Anınıa, doneceğioden bahse· 

diyor. ., 
_Ne zararı var onun .. 
_ ŞÜphe veriyor da bana .. 
_ Saçmalıyorsun. 

_ Saçmala mı~ oruın, doğruyu 
söylüyorum. 

_ Başka hiçbir ihtimal zannet-

miyorum. 
- Benim içimde garip bir duy· 

& 
111 var. 

- Ne eibi?. 
_ Zannediyorum ki, o ııevmit 

bir halde burada ı çıktı, gitti. Bel
ki de bir rssu y de kendisini öl-

_ İlk zamanlarda şüpheleni

yordum. Fakat, son zamanlarda 
muhakkak ki, hunun böyle oldu· 
ğuna :vüzdc yiiz inandım!. 

- Yani, sana göre bu çocuk 
mutlaka kendisini öldürmek için 

buradan çıktı gitti. 
- Herhalde .. 
- Bıraktığı mektuptan mı çıka-

nyorsun bu manayı?. 

- Evet .. 
Dediın ve .. ilave ettim: 
- Yalnız mektuptan değil, bil

tün h cketlerinden. Mektubu çok 
şüphel bir ifade ile yazmış. Son
ra e\ ınden hiçbir şey almamış. 

- hıçbir ~ey almadığını bilmi-

yenlere çok rasladım. 
- Bunu nasıl öğrenebiliriz?. 
- Kolay .. 
Giilerek: 
- Ora~·a da mı gideceksin?, 
Dedim, O da güldü: 

- Yook canım!. 
Ve .. ilhe eti: 
- Lübnana gitmeme liizum yok. 

Onun gidebileceğini tahmin etti
ğim şehirde bizim akrabalarımız, 
mallarımız var. Tabii benim hu
susi dostlarım da. Onlardan bir 
mektupla sorarım. 

- Aman Naciye mümkünse he
men, şimdi yaz!. 

Dedim. 

- Sahi mi söylüyorsun?. 
- Tabii sahi söylüyorum. 
- Teşekkür ederim, 
Diyerek çok içten selen bir b1I 

ile: 
- Sana güveniyorum Naciye.. 
Dedim. O da beni temin etti: 
- Bu duyguna teşekkilr ederim. 
- O halde şimdi hemen ilk i-

tim mektubu yazmak olsun •. 
- Evet. Kifıt zarf getireyim . ., 

mı .• 
Diye sordum. Bir saniye düşün

dükten sonra: 
(ArU. Var) 

kurabllir. 
cYalnı!z Cenubi Afrika İttihadı Do

mlnyonu değil, İngiliz İmparotorlulu 
camiasının bütün Dominyonları ve 
miıstemlekeleı·i, başta Hındistan olmak 
üzere, yuzde yüz harp etmek mecbu
riyetindedirler. Zafer, ancak böyle 
yüzde yüz dövüşmekle knzanılabllir, 

CUMHURiYET 
Yunus Nadi cİngllterenin isti!Ası> 

başlıklı makalesinde ezcümle şunlan 
yazmaktadır: 

cİhUınallcrde hakikat payı bilyülue 
Almanya bu istilıı. teşebbilsiınil ancak 
1941 yılında ve bu yılın da nihayet 
sonbaharına kadar fıil sahasına koy
mıya atılabilir. Çünkü ondan sonra 
teşebbüs urtık el sürillemiy cek veç
hile çok geçe bırakılmış olacaktır.> 

TASViR/EFKAR 
cllckleıne devresi> başlıklı bugilnkü 

makalede ~ôyle denllmektcdir: 
cYunnnlılnr, İnglliı.Ierin de her An 

artması icap eden yardunlan sayeain
de daha seride ve daha dar bir cep
hede muka\ emetlerini arttırabillrler11e 
herhalde Bıılkanlar harbinin neticesi 
üzennde, Alınanların da hesap edeml
ycceklcri surette tesir yapmalı: imkl
nını bulmuş olurlar. 

İki üç gundür, bir bitleme dı:vresin
de. buhınuyoruz gibi görünmektedir. 
Bu devrenin sonunda neler olacağını 
şimdiden kestirmek mümkün değildir. 
Bunun için harp vukuatının biraz da· 
ha inkişalw beklemek lAzımdır .> 

YENi SABAH 
Hüseyin Cahit Yalçın cYugoalav 

yağması> başlığı ile yazdığı bugilnk1l 
makalesinde ı;öyle demektedir: 

cYugoslavyayı böyle parçalamala 
kalktığından dol~yı Almanya çok p!J
man olacaktır. lngilizler sulh ııartıa
rını henüz ilan ctmemişlerdlı. Alman
ya ezilip le Alman murahhaslan 
sulh masasına oturduklan zaman, 
kendilerfuln Yugoslavyada tatbik et
ıJkleri prensipin ayninin Almanya 
hakkında tatbik edilmek ıstenildilinl 
gorürlerse, alız açıp ta ıtiraz etmek 
hakkını bulamıyacaklardırl> 

VATAN 
Ahmet Emin Yalman cBreatlltovsk 

havası> baılılth butilnltfl makalesinde 
ezcümle ıunları yazmaktadır: 

cAlmanya, boyuna kolayca bo)"Ull
duruk taktırmıyan Yugoslavyaya kar
şı bugiln her tecavüzü hos görf17or. 
Bulgarlann kendi kenidlenne gelin 
güvey olmasına da göz yumuyor. Yu
goslavyadaki miras kavgaları yüzün
den şu veya bu hükômet bir gOnlQk 
!>eyliğe kavuşuyor. Fakat Yugoslav 
ml~letl, ukubeUn sonuna ermesini ve 
lstıklAl mücadelesinin mükAfatıru 
ıörrneyl tam bir imanla bekllyecelı:
tlr .> 

Ayni haberde, memleke

tin içtimai bir yarası olarak 

tavsif edilen imam nikahı, §U 

bildiğimiz, eski nikahtır. Bu 

hal, yalnız, Bingöle has ve 

münhasır bir hadise değil, 
ekseri Anadolu köylerinde 

cari bir ıeydir • 

Yalnız, imam nikahiyle 

mücadele tabiri, biraz tuha
fıma gitti. 

Nasıl mücadele edilecek?. 
imam niki.hiyle evlenmiş ve-

ya evlenmiye karar vermit 
vatandat fU sebeplerden do-

layı bu usule başvurmuştur: 
1 - Ya, kızın veya kendi

ıinin yaıları evlenmiye mü

ıait değildir. 

2 - Medeni nikah yapmak 
üzere, ıehre kasabaya gide

cek vakti veya parası yoktur. 

3 - Medeni nikah yap

mak üzere icap eden sıhhi 
muayenede sağlam ç.ıkmıya. 
caiını takdir eder. 

Bu asıl sebeplerden başka, 
tali daha bir takım sebepler 

hahra ıelebilir. Bizce, imam 

nikihiyle mücadele değil, 
medeni nikahı teshil ~e teı
mil etmek lazımdır. Medeni 
nikhı yapmak hususunda, bir 

vatandatın ileri sürdüğü ne 

kadar mahzur varaa, hepsini 

topyekun bertaraf etmek za

rureti vardır. 

Bir de fU tedbir hatıra ge
lebilir: imam nikah mı köy 
.\mamJan yaptıiına •öre, köy 

• İmamını, böyle bir hareket

ten kat'i surette menetmek, 

bir takım cezai müeyyideler 

koymak yerinde olur. Bu İt· 
ten de, köyün muhtarını, ihti

yar heyetini, İmamla beraber 
meı'ul tutmalıdır. Köy ima-

mı, ancak, medeni nikahı 
kıydığına dair elinde kağıdı 

T A N bulunan vatandalatla, sırf di-
cBugün> sütununda cAlmanyaıw:ı • ni merasimden ibaret olan, 

tasarladıJı geniş plan> bqlıklı yazıda dua etmeyi kabul eylemeli-
hulAsa olarak şörle denilmektedir: d" 
cAlmanyanın lngiltere adasını iatl- ır. 

lA teşebbüsünü en sona bıraktılı bia- Yalnız imam nikahiyle VÜ· 
sedlliyor. Cünkil bu, Almanya için en cude gelen yuvalann, ictimai, 
&or ve en tehJikell bir hareket olacak-
tır. hukuki, ııbhi bir çok mah-
japonyanın Almanyaya harp ıemi- zurları vardır. Bu mahzurlar 

lerl vereceJI haberi teeyyüt edene, 
japonyanın harb girmedn milttefiltine ciddidir. Binaenaleyh, her 
müessir surette yardım etmek lstedltl vilayet, kendi hudutları dahi-
netlcesi de çıkanlab!Ur. Fakat bö7le 1 d 
Jiılr hareketin Amerika ne japonya a- İn e bu ite birinci planda yer 
rasında bir harp sebebi ~kil etıni7e- vermeli ve eaaalı bir mevzu 
ceaı iddia edilemez.> olarak ele almalıdır. Herşeyı 

hükumet merkezinden, ka
nwıdan beklememelidir. Ola
bilir ki, her vilayetin husu 

Kapab tn aallar
ıan raplbror 

siyetlerine göre ayrı tedbir

ler, çareler almak zarureti 
buıl olur. Her vilayet için ay 
rı bir kanun çıkarmak müm· 
künmüdür?. 

R. SABiT 

İnhasarlar Umum Müdürlüğü 
Çamaltı tuzlasında yeni kapalı 
tuz ambarları inşası~karar ver
miştir. Bu suretle tu ların yağ -
murlardan zarar göN. emesi te
min olunacaktır. Yakında ambaT
lann inşasına başlanacaktır. Diğer 
tuzlalarda da ambarlar yapıla • -------------
caktır. "' 

Kazma ile karısını 8iri!'1i.zi.nDE"Di 
ö 1 düren adam fiepımızrn W ·1 

deli midir? p - , 
Bakırköyünün Osmaniye kö - azar ~Un t" l 

yünde 60 yaşlarında Hasan adın- Tramvaylar 
da Bulgaryalı bir muhacirin 45 
yaşındaki Tenzileyı kazma ile 
başına vurarak öldürdüğünü dün 
yazmıştık. Tenzilenin başında ild 
kazma yarası olduğu görülmüş -
bundan, Hasanın kansını kazaen 
değil kasden öldürdüğü neticesi
ne varılmıştır. Hasan Hasanın ak
ll vaziyeti şüpheli görülmüş, bir 
müddettenberi de a abt bir has -
talıktan tedavi altında olduğu 
anl&§ılmış, dün, Hasan, Adliye 
doktoru Enver Karan tarafından 
muayene edılmiş, Tıbbı Adlide 
müşahede altına alınmasına lü • 
7.um gösterilınişır. 

K&lyoııcuku 11 uk ıa otunııı bır 

nıı.> 
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GiDIŞ ve DÖ UŞ 

F =E Yazan: BECAi SANAY 

Şaz.yt? teyze, V edadın müstes
na bir alaka ile sevdiği kimse -
lerdendi. öz teyzesi değildi, am
ma, ö~ teyzesinden de çok se -
verdi onu .•. Bari ağarmış saç -
}arı, şişman vücudü, bıçkın bir 
neş'e ifadesile daima gülümse -
yen gözleri, en küçük bahane -
lerle göbeğini oynata oynata gül-

. mek fırsatını kaçırmıyan şuh mi
zacilc cherdem taze. bir kadındı. 
Gençleri çok sever, onların bü
tün /çılgınlıklarını hoş görÜ'rdü. 
Vedat ona her şeyini, bütün gö
nül maceralarını anlatı=dı. O da 
dinler ve bir akran gibi ona dert 
~tağı olurdu. 

Vedat, günlerden bir gün, sık 
sık uğramağı ihmal etmediği Şa
ziye teyzesinin evine yine misa
fir gitti. İşlerinin çokluğu yü -
zünden iki aydır ziyaretim gi -
demediği için özür dilemek isti
yordu. 
Kapıyı çaldı. Bekledi. Kapı a

çıldığı zaman karşısında Şaziye 

teyzeyi değil, genç bir kadın gör
dü . Sar!Jjın, oya gibi, zarif bir 
kadındı bu. Mehtap gibi parlıyan 
gözlerine takılan gözlerini göz
leriDden ayırmadan tereddütle 
kekeledi: 

- Affedersiniz, efendim ... 
Tam bu esnada içerden Şaziye 

~yzenin sesi duyuldu: 
- Gel oğlum gel.. Yabancı de

ğil o ... 
Naciye teyze iki misafiri bir -
birile tanıştırdı: 

- Vedat! 
- Nadire! 
- Müşerref oldum efendim. .. 
Vedat o gece akşam yemeğini 

Şazi;~ teyzenin evinde yedi. Şa
ziye teyze iki gencin sandalya -
!arını masada yanyana koydu ... 
Yemek samimi bir sohbet, niha
yet.siz bir neş'e içinde yendi. Ye
mekten sonra, bir ihtiyar, ilci 
genç, geç vakte kadar neş'eli 

sohbetlerine devam ettiler. O ıe
ce, Şaziye teyze He bir aralık 

yalnız kalan Vedat, genç kadının 
dört senedenberi dul olduğunu 
iğrendi... 

* Genç kadın, Şaziye teyzenin e
v inde bir müddet için misafir bu
lunuyordu. 
V~t. bazan gün aşırı, hazan 

da her gün, akşam yemeklerini 
artık Şaziye teyzenin evinde ye
meğe başlaml§tı. Şaziye teyzenin 

güzel misafiri onu sihirkar bir 
kudretle kendine çekiyordu. Gün

lerini genç kadının yanında geçir
mek arzusuna mukavemet ede -
miyordu. Az zamanda samımiyeti 
ilerlettiler. Onunla dışarıda bu -
Juşmak istedi, Vedadın gö,terdiği 
alakaya karşı koymıyan genç ka
dın muvafakat etti. Buluştular. 
Tekrar buluştular, tele-ar, tekrar 
buluştular. Günler... Haftalar .. 
Aylar. Gezdiler, tozdular ... 

Nihayet, Vedadın maymun İ.f -
tahlı mizacı bu defa da kendini 
gösterdi. Genç kadının mahre -
miyetine girdikçe, kendisini ona 
bağlıyan tarr.mıen maddi hisle·:, 
damarlarında tutuşan ateş gitgide 
kuvvetini kaybettıkçc, ilk ııörüş
te gönlünü teshir eden kadın ya
vaş yavaş gözünden düşüyor, ma-

nasızl.ışıyor, tadsızlaşıyor, z~vk
sizleşiyordu. Ona karşı anlıyarna
dığı hususi bir alakayı daima mu
hafaza etmekle beraber bazı ke=-ı 
re gözüne alelade bir ııansiyoner 
gibı görünüyordu ... 

İlk zamanları, genç kadını ken
dine ce!•ıetır.ck için yaptığı bütün 
izdivaç ve sadakat vaidlerine rağ· 
men, bir gün, arala:ını açmak ı

çin, habersizden bır seyahate çık
mağa karar verdi. Gezmek yeni 
yerler, yeni ufuklar, yeni kadın
lar görmek isteğine kapıla;ak 
bu kararı pek ani olarak verdi 
ve enini boyunu düşünmedi, he

men yola çıktı. 

* Seyahat, büyük bir aşkla ya-
nan kalplerin ateşini söndürür -
müş derler, amma, Vedat bunu 
hiç aklına geti:'medi. Kalbinde 
böyle bir aşk hissetmiyordu ki.. 
Bu sözü sonradan hatırladı; fa -
kat, tamamen aksi bir netice ile 
karşılaştığı için ... 

Seyahate çıkarken, Şaziye tey

zenin evinde tanıdığı genç kadın, 
onun için, güzel kadın vücudü -
nün bütün inhinalarını canlan -
dıran vücuJüne, san saçlarının i
pek gibi yumuşak buklelerine, 
gözle:fain içinde, göz bebekle -
rinde belki sonsuz bir ihtiras, bel
ki derin bir hulya ile tutuşan, 
fakat hiç sönmiyen parıltıya rağ
men bir kadın , rastgele bir kadın, 
sadece bir kadındı. Anlıyamadığı, 
teşhis edemediği bir alaka duy -
muyor değildi. Fakat, bu alakayı 
bir türlü tahlil edemediği ıçın 
bir hüküm veremiyordu ki ... 

İşte, bu seyahat ona, sürdüğü 
bütün n~'e!i, eğlence, zevkli, sa
falı hayata, tanıdığı yeni yeni ka
dınlara rağmen, bu alakayı tah -
lil ettirmiş, hükmünü verdirmiş
ti. Sadece, bir tesadüften istifade 
ederek bir kaç ay mahremiye -

tine girdiği, sonra. nedense, bık
kınlığa pek benzer bir hisle uzak

la:ımak istediği kadına uzaklaştık

ça yaklaşıyordu. Gece rüyasına 

giriyor. Gündüz aklından çıkmı
yor, nereye gitse, nerede gezse, 
nerede eğlense içinde gitgide ar

tan bir sı21, ruhunda her an ço
ğalan bir ezginlik, hayalinde, bi
rer ikişer ışığa üşüşen kelebek -
ler gibi uçuşan hatıralar ... 

* 
Beş aylık bir Balkan seyaha -

tinden sonra İstanbula döndü. 
Gayri ihtiyari, ilk işi teyzesini 

ziyaret etmek oldu. Kapı açıldığı 
zaman karşısında yine ~enç kadı
nı görünce kalbi heyecanla çarp
tı, gözleri sevinçle parladı. Gayet 
şık ve zarif giyinmişti. Kolunda 
kalın bir altın bilezik parlıyordu. 

Şaziye teyze yine sevinçle hay
kırarak koştu. Onu içeri aldılar. 

İster istemez kalbinde yerleşen 
bir kadınla evlenmeğe karar ver
mişti. Şimdi teklif edecek, Şaziye 
teyze ile işi kararlaştıracaktı. 

İçeri girince son derece şık kı
yafetli, orta yaşlı bir adamın a
yağa kalktığını gördü. Buna ma
na verıneğe çalışırken Şaziye tey
ze takdim etti: 

-:-- Nadire hanımın kocası .•• 

Bu akşam bütün İ<lanbul balkı •• 
S UM ER Sinemasına 

Koşıırak ve DOUGLAS FAIRBANKS Jr. ve 
BASIL RATHBONE tarafından yaratılan 

BATMAYAN GÜNEŞ 
Kuvvetli ve hareketli film'ııi görerek takdirle alkı~lıyacaktır. A}k 
ve cür'et tim•aliui.. Ölüm Çi>lünü.~ Öldüren esrarengiz Radyoyu ... 
Dünyanın tahrip edili)ni .• :Esrarengiz memleket üzerinde bomba
ların atılı~ını ... gibi enı•al>iz sahnelerle dolu fevkalade bir film. 
Bu nk~anı için )<': lerinizi evvelden aldırınız. 

.-- Ş A. R K Sinenıası-..._. 
Daima en güzel filmleri göstermek vfıdinde sebat ederek pek 

) akında ize, kat'iyyea unuton1ıyaca~1nıı. 

GFAL 
Şaheserini takdim edecektir. Baş Rollerde: 
Hl::RTHA mı, 'LER ve HANS SOHNKE& 

Mc ktcp bir ailedir, öğretnton o 
ailtııin babasıdır. E•kidcıı babalar 
çocuklarını ıncktchc \.'erirken, ho· 
caya: •l'.tl stnın, kemiği benim• 
derlenni~. Yani çocuğu birşeyler 
Oğı t.il!>!D de, hoca:>ından ne kadar 
l•-vricc(a görse ona ratzı .. O (a)a .. 
k.:ılar, u\<u~ jçi11e ince çomak vur· 
malar. "'!er neler .. 

Çok ~likiır, bugün okullarımız
da öyle ~c~ler ~·ok. Okumak ve 
öğrenmek i•tiyen \Ocuğa lıer tür
lü va;ıtalar ve bütün ıreniş ufuk
lar ha1. ırdır. 

UK 

Cumhuriyet çocuklarının ken· 
dileri için f<"dakarlıklar yapıldı

ğını, )apılmakta olduğunu ve da
ha daha neler yapılmak istendiği· 
ni takdir rttiklerine şüphe yoktur. 
Yalnız sadece bu takdir kafi de
ğildir. Çocuk kendisine gösterilen 
bu büyük ehemmiyeti anlayınca, 
ona layık olduğunu isbat edecek 
ve o yolda çalışacaktır. 

BAHARDA KUŞLAR ARASINDA 

G EM 1 c 1 Bu manzum ılzlerl 
kimler ılylerdl ve Tagordan bazı çocuk şurıerı 
manaları nedir 7 
Ölürsem, ,;örmeden millette 

ümit ettiğim feyzi 
Yazılsın aenki kabrimde vatan 

mahzun, ben mahzun 

• 
Ölmez bu vatan, farzı muhal 

ölse de hatta 
Çekmez kürenin sırtı bu tabutu 

cesimi 

• 
Çah§, çalı§ ki yarın belki 

istirahat için 
Bir istifade ede~in bugünkü 

sayinden.. 

Maymunun blddetl 
Maymunlar hiddetlendilderi u

man esnerlernıiş. Belki de siz u
yumak istediiini zannedeceksiniz. 
Halbuki o üzerinize atılmağa ha
zırlanıyor, Demek ki r;örünüşe al
danmak olmuyor. 

Gemici Madhunun r;emisi Ra
cana koyunda demirli. 

Gemiye lüzumsuz yere kene'fir 
yüklemişler, gemi orada tenbel 
enbel duruyor. 
Eğer bu gemiyi eireti de olsa 

bana verseler, içine yeni adamlar 
koyar, yüz kürek takar, ona be,, 
yahut altı, yedi yelken gererim. 
Sonra onu iş getirmiyeeek pazar
lara da uğratmam. Onu periler ül

kesinin yedi denizi ile on üç ır
mağında yüzdürlirüm. 

Fakat anneciğim, bir köşeye çe

kilip benim için ağlamıyacaksın. 
Ben Rarnçandra gibi ormanlara 

gidip, on dört yıl sonra dönecek 
değilim. 

Ben hikayenin kahramanı ela
cağım ve gemimi gönlümün iste
dikleri ile dolduracağım. Arkada-

ı 
şun .A§uyu da beraberime alaca
ğım. 

Biz neş'eli neı'eli periler ülke
ıinin yedi denizi ile en üç ırma
ğını dolaşacağız. 

.... 
Sabahın Ik ışıklarında yola çı

kacağız. Öğleyin acayip bir kra
lın memleketine r;irmiş bulıınaca-

ğız. 

Tirpurnl boğazından geçeceğiz 
ve Tapanla çölünü arkada bıraka

cağız. 

Geri döndüğümüz zaman orta· 
lık kararmağa başlıyacak, o zaman 
ben sana neler gördüğümüzü an

latacağım. 

Ben periler lllke•inin yedi de
nizi ile on üç nehrini yarıp r;eçe

ceğim. 

Slııek ve An -
Bir r;ün bir arı, kovanının ya

nında bir sinek gördü. IDddetle 
bağırdı: 

- Burada ne işin var, murdar 
hayvan? Ben bal yapan bir an

yon. Sen vızla.maktan başka bir

ıey bilmezsia. Haydi iefol bura
dan!. 

Sinek ıu cevabı verdi: 
- Ben kendi kendime yaşıyan 

zavallı bir bayvanun. Fukaralık 

ayıp değildir. Amma kendini met
hetmek ve hiddetle baiırıp çaiır
mak ayıptır. 

Riya buyal 
Nihat sabahlayın Annesinin 

yanına geldi: 

- Anne, dedi, ben bu akşam 
bir rüya gördüm. Babam bana bir 
bisiklet alm!Jj, sen de ibir saat al-

~ın. 

Annesi cevap verdi: 

- Yavrum, rüyalar hep ters 

çıkar derler, belmez misin? 
Nihat şöyle bir düşündü: 
- Demek ki, dedi, saati Babam 

alacak, bisikleti de sen alacak -
sın. 

Otomobil 
17'9 da Nikola Künyo isminde 

bir Fransız mühendisi, buharla 
müteharrik ve kendi kendine yü
rüyen bir araba imal etmişti. Bu 
araba saatte dört, beş kilometre 
ancak gidebiliyordu. Tekerlekleri 
tabii lastikten değildi. Ancak 1845 
ı nesine doğru otomobil dediil· 
miz, yani •kendi kendine giden> 
araba gittikçe tekemmlil etti ve 
ekerleklerine de !istik takıldı .. 
Fakat hava ile fişirilen Jistik de
ğil. Doğrudan doğruya, !istik. 1873 
de bugünklilerin ceddi olan direk
ııiyon, 1860 da r;az motörü ve en 
nihayet de bugünkü infilaklı mo-

23 N• Ç k B Ş f" törler ve havalı tekerlek la•tiği ı-
~-· ISan OCU ayramı ere ıne ••1'\ı.I cat edildi. Bugün içinde hatta rad-

YARIN MATİNELERDEN İTİBAREN: yosu bile bulunan otomobillere 
doğrusu diyecek yok. Fakat bu 

Şehzadebaşı TURAN Sineması nakil vasıtasının 1769 danberi bu
güne kadar r;eçirdiii terakki saf
halarını gözönüne alırsak, kimbi
lir, yarın öbür gün ne biçim oto
mobi!lere bineceğiz?. 

Bir çok fedakarlıklarla eld.-ı ettiği bu iki ıaheser filmlerle aayın 
İstanbul halkına büyük bir sürpriz hazırlamıştır. 

DİKKAT: Haftalardanheri beklenen bu ıaheser filmin hangi 
Sinemada oynıyacafı meçhuldü. Fakat bugün nerede aynıyacaiı 
maliım. 

1- SARIŞIN ŞEYTAN 
Güzel MARLENE DİETRİCH sevimli JAMES STEWART 

Bu filmde birleşerek sinema tarihine sonsuz bir 
harika yarattılar. 

2-CEHENNEM ADASI 
JOIJNN MAC BROWN - DOROTHY BU&GUESS 

Büyiik macera filmi. 

Ufak ufak 
Bilgiler 

* Örümcek hiç bir şey yeme -
den bir sene yaşar. 
* Rüzgarın ne kadar süratle es

tiğini diliyor musunuz? hafif rüz
gar saatte 7, daha şiddetlisi 12, fır
tına 60, kasırga 120 kilometre ... 
Artık bu son sürat!n önüne ağaç mı 
dayanır, kiremit mi? 
* Bir kırlangıç günde aitı bine 

yakın sinek yutar. 

ÇENBERLİT AŞ sinemasında 
Bu Akşam Saat 9 da 

Muazzam Saz Programile 

SAF i Y 
ve ArkadaşlarınınKQ' ATSERJ-
B 0Y0 K VEDA lYı 
İzdihama mahal vermemek için biletler 
gündüzden sinema gişesinde satılmaktadır 

Bekri Mustaf 
Yazan: OSMAN CEMAL KAYGJ~,. 

Tefrika • ı ·o: 3 • 

Sana şimdi burada ifşa ede 
gizli bir sırrım 

.., . 
yecegım 
Ben günahkar, alçak, rezil bir 

kadınını!. Senden görmüş oldu -
ğum iyiliğe karşı sanı yapmış ol
duğum ihanetin cezası, belki de 
ölümken, sen bana bir fiske bile 
vurmadan, yalnız beni evinden 
kovnıakla cezamı verdin!. Senin 
bu alicenaplığını ben imkanı yok 
ıınutamam. 

tl'sküdardaki o meşhur sünnet 
düğünü gecesinde de söylemiş ol
duğun gibi ben, yaradılış itibarile 

hiç de fena bir kadın değilim. Fa
kat, talihim beni çengiliğe, yani 
şuna buna gerdan kırıp göbek at
mıya sevketmiş olduğu için, bu 
çengilik hayatının bana aşılamış ol 
duğu katmerli serbestlikle ben. 
birçok erkeklere karşı Jaübali bir 
kadın oldum. İşte sen, beni erkek
lere karşı en laübali olduğum bir 
zamanda tanıdın, sevdin ve kendi

ne dost yaptın;. Fakat köro!ası 
talih, bana seninle yaşamayı çok 
gördü; körolası şeytan benim çen

gilik hayatında aşılanmış oldu
ğum erkeklere karşı senlibenlilik 
damarlarımı okşadı, nasılsa aya
ğıma o geceki menhus çelmeyi tak

tı ve sana karşı beni nimet ve 
muhabbet nankörlüğüne sevketti. 
Evet sen çok temiz yürekl~ ilice
nap, civanmert bir yiğitsin, ben 

ise günahkar, alçak, rezil bir ka
rıyım!. Fakat, ne de olsa ben de 

Allahm yarattığı bir mablfılrum!. 
N c kadar fena, adi, aşağılık ol

sam, yine benim de bütün Allahı
mın mahlukları gibi bir yüreğim 
vardır ve zaten şimdi bana bu 
mektubu yazdıran da o yerin di

bine batası zavallı, zayıf ve yaralı 
yüreğimdir. Sana beni affet de· 

miyorum, bunu diyemem de?. Çün
kü benim gibi fena, alçak, rezil, 
hu'iusile sana o menfur oyunu oy
namış bir kadını affedip tekrar 

onun yüzüne hakmak senin gibi 

çok temiz ve arslan yürekli insan

lara yaraşmaz. Benim şimdi sana 
bu mektubu yazmaktan maksadım 

büsbütün başkadır. Sana şimdi 

burada ifp edemiyeceğim pyet 

gizli bir sırrıın var ki, onu sen 

sonra öğrenecek ve o zaman . . • • 
Ah tosun l\Iustafa, ah yiğit l\lus

tafa, ah arslan Mustafa .•.• Ha
yır sana artık böyle de hitap et
meğe yüzüm yok, onun için iıte 
sana şöyle hitap ediyorum: 

Ey İstanbulun namlı, tanlı Bek

ri Mustafası?. Şimdi lstanbulıın 
günahkar, alçak, rezil bir kadını, 
bir çengi artığı, sana hiyanet el· 

mit bir kepaze mahhlJru, senden 
birıey rica ediyor ve eminim ki 
sen onıın bu ricasını, tıpkı her 

hangi bir zavallının, bir biçare
nin, bir r;aribin ricası gibi kabul 

edeceksin!. Zaten bu rlc• 
ziyade hakiki bir zavall~ 
1ıiçareye, bir garibe, öın 
n baharını ayrılıklar, 

ıztıraplar içinde geç<rn1 

1ıastaya aittir ve bu za\·al 

cıırip, şimdi basta dö e 
inim inlemekte olan basil 

nim öz karde~imdir. F 
nim gibi, ne çengilikttıı 
ne günahkar, ne alçak. 
bir kadındır. O, anası"d" 
günahsız, lekesiz doğdu " 
öyledir. Vakıa, kendi. i b 
yerde, bir danıaltında, d 
rusu bir batakhanede k• 
Fakat eminol ki, o. va~ 
ayni batakhaneden k 
sonradan Balyoz J\.lu!ıar 

lendirdiğin kadın kadar 

temizdir. Bu da, o kadıO 
man bir tuzakla, hem dr 
!inde oraya düşürülıııii 
bir r;enç hatuncağızdır. 

Kahpe ve körolası talilı d 
yeni açılmakta olan bir 

iten, beni nasıl çengiliğ~ 
onu da .... Ah Musafacığı 
cihetini şimdilik yine k 
meyi münasip görüyor~ 
anlıyacağın, bizim dul • 
otuz yedi yeşında da ver' 
ölüp zavallı karde~iuılc 
dirıdünyada kimsesiz b 
sonra bazı acuze ve fct!-' 
nn teşviki ile ben çen 
mış, biçare kardeşciğil11 
küçük olduğu için ko 

şunun, bıınun elinde k 
dan sonra da çok uzun ı• 
birimizi görememi~tik. 
bir vasıta ile haber alıl 20 
nurtopu gibi bir evlat< 

kardeşciğim, altı ay k•~ ~ 
kocası deli olup tımarb d 

dükten sonra kendisi de 
· zaklarla Sa~atonırukt•~ 

batakhaneye dü ürülÜP 
patılmış!. Son günlerde 

dolaynile yatağa dü~cn 
vaktile senin oradan 
kadıncağızı kurtardığın• 

Balyoz Muharremle e\·I 
ni duymuş, o batakhanr1' 
kendisini tedavi etmekte 

kocakarı ile bana haber 
miş, aman demiş, ablaıJI 
sın yapsın, Bekri Mustol• 

o adama r;idip yalvarsJJI• 
beni de bu beladan kur 

Ey İstanbulun namlı 
ri Mustafası ve ey vazoll 
çarelerin, gariplerin b• 
senden ricam bu , hasta '

4 

gibi günahkar, alçak, re~ 
gayet saf, maswn, nanı 

1 
deşciğimi oradan kurla~ 

Sana selam yazmıya) 
ki ıelam da yazayım!.<plll' 

~·-- Büyük Fedakarlıklar fıe Yalnız J 
1 Çarpkapı A Z A K Slııema1111I 

Yarın matinelerden itibaren .-" 
MİLLi HAKiMIYET ve GENÇLiK BAYRA.'11 ŞERtftr' 

Mevsimin 2 güzel filmi birden 

KOLEJLİLER REVÜS 
Caz.. Dans .. Ne~'e ... Hayat... Gençlik Filmi 

Ha§ Rollerde: • J 
DiCK POWELL - LOSELARY LAi"" 

PREo\~'A~iNGen PENSYzLVnANiA5 
İLK Ayrıca: 

,.. . 
ASI 

lı 
h 

JOHNE WA YNE - CLAiRE TRE~ ~ • 
Uarikaengir bir harp Sergüzeşt, ~k n Hnccan Fıl 

ve 
tarafıııclan neiis lıir surette yaratılan 

il Gen 
Neş'e - Zevk • Eğlence - Dans _ Mu iki "' sızi kahka'ıal• 

ııüldürece k bir mevzu 
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=-======~-~=======~ Basraya aakeT çıkarıl- lıııi Türk halkın
dan ne 

istiyoruz? 

Harp vaziyeti 1Lı\N 

Asliye Onucu f u uk 
ınasından bahseden İn
giliz gazeteleri diyorlar 
ki: «Irak bizim elimiz· 

. de oldukça, Türkiye 

Jı tılıı 1Uuııa metinleri Ana- Mihverin bir tecavüzü· 
'I' A.!aıısı bültenlerinden a~l ne uğradığı takdirde, bu 

3~ ellıia eden: Muammer Alatme meleketi~ mukaveme· 
İ tini takviye edecektir. 

ll ngiliz gazeteleri, lngilterenln d 
1 

asraya aske= çıkarması mese • Ruzvelt'in Basrayı a 
~si ile meşgul olmaktadır. Kızıl Deniz gibi harp 

, _•'l'aYrnis, diyor ki: ·Bu hareket harici ilin etmesi müm· 

Yugoslav Kralı[ İngiliz- Yunan 
millete beyanna- kuvvetleri yeni 

me neşretti hatta çekildi 
Atina 22 (A.A.) - (B.B.C.) Dün 

gece neşredilen Yunan tebliğidir: 

(8-'kıoldcıı Dewm) 
ve taarruza karşı m~afaa etmiye 
hazırdır. 

(1 IDol ...,.fadan devıı.ır., 
maktadır. Bu kontrolün Dern" • 
Bigazi limanlarına da teşmil e.til-
diği şüphesizdir. İngilizler Bardi
ya bölgesine küçük bir çıkarma 
eşebbüsünde bulunmuşlardır; bu 
gibi eşebbüsler hasnu müdafaa 
kaygısile kuvvet ayırmağa mec
bur eder, 

Hakimliği~der. 

:ndracia ve Ankarada memnu- kündür •• 

·c• Yetıe karşılanacaktır.• ı:==============~ı 
ı~ •beyli Telgraf• diyor ki: •Al· diya civarında bir karaya asker 

Londra 22 (A.A.)- B.B.C. Yu· 
goslav Kralı İkinci Piyer, Yugos
lav topraklarından ayrılırken mil
letine hitaben bir beyanname neş
retmiştir. Bunda deniliyor ki: 

Kuvvetlerimizin yeni mevzilere 
çkilmesi muvaffakiyetle ikmal e
dilmiştir. Almanlar tarafından ya
pılan şiddetli taarruzlara ~ağmen 
Makedonya cephesinde Yunan 
hattı yarılmamıştır. 

Türk ordusu, Türk hükıimeti
nin tedbirleri, Türk devletinin a· 
çık ve aşikar siyaseti ve hüviyeti 
anlattığımız bütiin bu safhalar i
çindeyken bütün bu hava ve şart
lar arasında Türk vatandaşına da 
düşen vazifeler vardır, Vatanda
şın birinci vazifesi; Milll Şefin " 
Hükômetinin işaretlerine kayılsa 
ve şartsız bağlı kalmak ve h ... 
türlü şayia, propaganda, dedike
duya kulağını tıkayarak tam bir 
sükfuı içinde iş ve gücile meşpl 
olmaktır. 

En mühim nokta şudur: İnııi· 
!izler, Doğu Afrikadan aynlan 
yüzlerce tayyareyi Libya cephe· 
sine tahsis ederek hava üstünlüğü 
nü temin etmişlerdir. Zırhlı ve 
motörlü vasıtaların şimdiki halde 
ideal düşmanı tayyarelerdir. Bil· 
tün bn hazırlıklar büyük bir 
meydan mulıarebcsinin yakın ol
duğunu gfütermektedir. 

.. ~~tanbul gümrükleri Bsşmüdür 
lugune izafetle İstanbul Malıye 
Muhakemat Müdürlüğü tarafın -

dan 4 No. lu gümrük amban baş 
memuru ölü Hasan Lütfullah va· 
rislerinden karısı Hasıbe \'C kızı 
Musaffa ve 4 No. lu gümrük am· 

barı memuru Amil var:slerinden 
Sirkeci yeni Sebat ambarında me 

mur İzzet Altmak ve Melahat Sa

ime ve Sabahat aleyhlenne ikame 
olunan alacak davasında Amil va
rislerinden Mehmet İzzetin ika

metgahında bulunmadığı ve ad

resi de meçhul olduğundan Da -
veliye ilanen tebliğ edilmiş ise de 

Mehmet İzzet mahkemeye gelme
dığı gibi bir vekil de gönderm -
diğinden hakkında g:yap kararı 
tastir vt? ilanen tebliğine ve gel

mediği takdirde muh.kcmenin 
gıyabında cereyan edeceğine mah
kemece karar verilmiş oldugu iliın 

rıı ~anlar, tayyarele=le asker naklini çıkarına teşebbüsünün tardedil -
• •savvur etmiş olabilirler. Fakat diğini ve k~aya çıkmağa. m.~~"!-
iı ~llldi Iraktaki hava meydanları fak olan ıot'aların esir edildıgını 

·Milli toprağa muzaffer olarak 
dönünciye kadar harbe devam e
deceğiz. Faik düşman kuvvetleri 
karşısında anavatanı terketıneğe 

mecbur kalmakla beraber müca
deleden vazgeçmiyeceğim. Bayra
ğımızın şerefi kurtarılmıştır.• 

:unafaza altına alınmış bulun- bildirmektedir. 
atl llıaktadır.• Alman ve İtalyan tayyareleri 
il' ,

1 
•Niyoz Kronkel. de diyor ki: Tobruk'u bombardıman ederek 

slJ 'l'~ak bizim elimizde oldukça, liman tesisatını ve demirli gemi· 
kl1 Ug;~ı~ ll:hverin bir tecavüzüne leri hasara uğratmışlardır· 

ınu: ıgı takdirde, bu memleketin Doğu Afrikasına gelince, Aso -
'l'ürkave!llt?tini takviye edecekti=. siyatcd Pres muhabiri, Doğu Af.-
Yara !ere Basra körfezile Iraktan rikası İtalyan umumi valisi Dük 

i Velı ıın etmek mümkündür. Ruz- Daost'Lın İtalyan ve Habeş kuv -
bııl harın B~srayı da, Kızıldeniz gibi vetlerinin kayıtsız ve şartsız tes
d <1 ·· P harıci ilan etmesi mümkün- lim olmaları hakkındaki İngiliz 
P" ur • teklifini reddettiğini bildirmek -

'1'.t: İNGiL!Z~ER LİBYADA tedir. . 
ı ŞEBBüsu ELE ALDILAR BATIRILAN GEMILER 

taı;:ilizler, Şarki Afrikadaki İ - Bir İtalyan tebliğine göre, tor-
tne n mukavemeti hemen he - pilli tayyarelerden mürekkep bir 
<iakn kırılmış olduğundan bura - teşekkül, Şarki Akdenized GO<b 
ıı,.. .1 fazla tayyareleri Libya cep- adasının cenubunda bir İngiliz 
va .ne getirmişlerdir. Bu suretle vapur kafilesine hücum ede~ek 
taı~,ı;et değişmiştir. Alınan ve İ- 15,000 tonluk bir sarnıç gemisini 
lıy~ n h~_va kuvvetlerine karşı bar ve 8000 tonluk bir muavin kru -
.ı\\ırı n ınuessir muka-bele üzerine vazörü batırmıştır. 
dqt an Ve İtalyan tayyareleri mü- Bir İngiliz tebliğine göre de, 

1'aaya çekilmiş bulunmaktadır. Trablusgarbe gitmekte olan bir 
ı1er 0

1
hrukta ve Sollumda iş'ara de- İtalyan petrol gemisi Tocr:ı ismin-

i•, >ıtşey olmamı~tır. deki bir denizaltı tarafından batı-
"""' •lYan tebliği, İngilizlerin Bu- rılmıştır. 

--=====================================--
iil a ık anlarda vazi· 

Yete bakış 
1 

( l inci ...,.raJa.n devam) 
avyanın işgalinden doğan siyasi 
l'neseıcıeri hal ve tanzim etmf::kle 
~~şgul oldukları anıa~ı.l:ıyor. 
1_UStakil Hırvatistan teşekkül et

lntşHı-. Fakat kat'l hudutları he
~ü~ lesbit edilmemiştir. Almanya_ 

lJ agrebe bir de elçi tayin etmiştir. 
bir rnumı karargdhını Balkanlarda 
~ Yerde tesjs etmiş olan HJtler 19 
&a~nda, kendisini ziyarete gelen Bul
~0 ~~alı Borislc görüşmüştür. Kral 

ıı· •saııda Sofyaya dönm(lştur. 
~ ıtıerin Cunıarlesi gün.il karargA

/ l>a aa Almaoyanın Ankara Sefiri Fon 
dlr l><>n'i de kabul etliği bildirılmekte-

t ıiiğ 
:ras. er tarartan Hillcrle Mu~!'l:olini a
Ciğlt>da Yeni bir görüşme vukua gel
di) l haberi yabancı gazetelerde neşre
ttn ?'1lş ise de, Alman Hariciye Nezare
tı/0 •ilıcüs!l bu haberi yalanlamlŞ-

til~u~unla beraber Roma ..siyası mah-
1 lton~'nde ı>ek yakında Ribbentrop ile 

ecığ, ;ıano arasında bir müllkat ota
lllJtc lımın odilmektedir. 
is-ri~RL~R GARBİ TRAKYAYI 
~oı EDIYORLAR 

dıgı.n:ad_~n Stelani Ajansına bildiril-
'I'raky iare, Bulgar kıt'aları c;arbl 
te:e: n:n~n. da işgaline baş~a~nı~ardır. 
larrıtştırnı~ın~. dogru ileri. yuruyu;ş: .baıı:
•ıııı...,~ Önumüzdeki giznlerde ışgal 
"al'dıt· . kasabalı:ır arasında şunlar 
btfltab Iskeçe, Gömülcine, Kava~ 
b lllllıı. C. Serez, Drama, Dimil.:>ka ... 
ltrcı.ıaral' ~hiliye Nazırı Gabrovski 

latırıı11 . gonuerilecek Bu1gar memur-
1':- lti?ioı, ile seçilcceğıni söylemiş-

'rıea, 
~ (! ko eı. ?iaz.ırı da bu mıntaknlara 
d.ırtı1 işt·nııseı-lcri göndcrilccegini. bil
~i('ti tır. ~afia Nazırı da yıkı lan köp
~ı go0d arnır için husust amele ekiple
l'rAty erecektir. 
SJ\!ıiıt DJ\LMAÇYA 

.\tına ElttNı ISTİYOR 
!nec:eı ?~anın BaJkanlardaki arazi 
t;ıJ3·eı~nı~ ~eni hal suretini. bugi~ 
""1.:tlyarı_ a bıldıreceği zannedılmektedır. 
C11dug1:1, taıepJeM.ni.n nelerden ibaret 
ltornan henuz maltlm değildir. Fakat 
)ltrnı sırı Dalmaçya sahilleri üzeri.nde 
~titı~ ~e evvelki talepleri yenHıye-

"'!ien· $Uphe edilmcınektedir. 
d.ipıotı~a _Macar Cenup hudutları da 
Vihıııad tik. yo!Jarla tesbit edılecek, 
hu hudı a toplanacak umumi kongre 
~ltu, Utları sadece resmen teyit ede-
~·. 
lt~ıı~~STP.-N CEPHESİNDE 

\'u V AZIYETİ 
'l'ırh·ı~anıııar ve İngilizler Llrisa ve 
tı.a ç~:irı tahli~e ederek yeoi h:ıtıarı
larııı rn -~~ledır. Bu sebeple, Aln1an
te"ebb .. uttfıklerln cephelerini yarına 
berabeusu akjm kalınıştır. .Hunun.ta 
bara r vazıyet h!ill ciddiyctı..-u mu-

'• •.mektedir 
"IUltefikl · • · . 

Cl!1"ızlar 
1 

erın yenı mevzılert n1i.ıte-
tı ç ~ guç arazıde hazırlanml.}
tn h ~kilı~ e ua.suıd~. ~iddet?i dümdar 
•t v ~·e?elerj He Alınanlara ngır z:ı;yi-

:· iır~hniştır. 
hiııtem dl na rn- a hava bombard1manları-

:za111 gtne~. &' ri me\'zıleıe çekiliş inti
~lrnaanı nıh3yetlendiriln1ek üzeredir. 
<ictıe ar. hfor temasa ;.cı;işlerınde şid
jht· hırpalanmakta oldukları için, 
.A..;~~Uı .surf'tte ilerlen1ekledir. 
ııt'A UZEHINDE BiR 

'\'A MUHAREBESi 
J.\Velk· · Al ı gu.n Atına üzerinde büyük 

av~~n tayyare tesekküieri ile İngiliz 
be ~ı arasında ~iddctli bir ınuhare
~P 0cdi~!~ur_. 14 ~lman tayyaresi tak
leı \ı ıştir. Cıddl ha4ar gören di
.-ıeı oi:a~ tayy~rcleri de pek muhte-

ltt tak. uslerıne dönmenli~lerdir. 
~ \J tefıklrı·in 7 toyyaresi dönme

tır Pilotlarda..ıı lıçü. kurtulmuştur. 

Memlekette iaşa 
sıkıntısı yoktur 

(1 inci sa.y(Mla.rı devıı.m) 

Müsteşarın reisliğinde Vilayet 
İaşe Komisyonu da dün bir top
lantı yapmış, Vali Muavinleri, 
Belediye İktısat Müdürü ve diğer 
alakadarlar toplantıda bulunmuş
lardır. 

YENİ KARARLAR 
Ankaradan ·bildirildiğine göre, 

Koordinasyon heyetinden yeni üç 
karar çıkmıştır. Bunlar şunlardı=: 

1 - İstanbul şehrinde bir un 
stoku vücude getirmek üzere İs
tanbul Belediyesine bir milyon 
lira kredi açılacaktır. 

2 - Ticaret Vekaleti lüzum· gö
receği ithal ve ihraç maddeleri 
için fiat tesbit elıneğe ve bu fi -
atta~ eksiğine veya fazlasına it
:haliit veya ihracatta bulunmayı 

yasak eylemiye salahiyettar ola
caktır. 

3 - Bir malın dahili satış fia -
tile harici satı' fiatı arasında fazla 
bir ~ark hasıl olursa, bundan ne 
kadar •f<ln• ayrılacağını tayin 
etmiye Ticaret Vekili salahiyettar 
olacaktır. , 
Yalnız pamuk ve yapağı için 

Ziraat Vekiliyle m~terek hare -
!ret edilecektir. 
Ankaradiın ,-erilen malUınata 

göre, Milli Korunma Konununa 
göre alakalı Vekaletle: mümes -
sillerinden teşekkül eden ia~e iş 
birliğin, Milli Müdafaa Vekale -
tinden Kara Müste~arı Tümge -
neral Hayrullah. İktısat Vekıile -

tinden Şevket Süreyya, Ziraat 
Vekiiletind.en Aydın Eğe, Müna -
kaliit Vekaletin<kn Rüçhan Akın
cı seçilmişlerdir. 

Franaanın işgal 
masrafları 

(1 inci sayfadan devam) 
kalan iki mıntaka arastnda mlinJ.::>C
betleriıı muhtemel kola.ylaştı•·ılına.sı, 
işgal masratlarınuı azaltılma-.ı, bir 
miktar çiftçi esirlenn serbe.;;t bırakıl
ması ve saire bulunmakta.dır. 

Balkanlardaki son askeri harek.lt 
enternasyonal vaziyetin yeni bir saf-
11a:·.nLrı nihay<'tlcnn1ck uzcrc bulun
mas1 keyfiyeti, Fransız. - Alınan me
selelerinin yakında yeniden tetkike 

vazeı..lilebilecc&i zannını vermektedir. 

Almanlnr bazı tayyar meyd3nfarına 
bombalar atmı<:lars' da h3sar ~zdır 

E\'\·elki gün Yunanistanda _Milivc_r
citerin IG tayy3r~i düşurulınuşrur. 
Bu, Alman taarruzundanberı bir gun
de dü~ürülen en yuksE'k tayyare ra

kAmıdır. 
YUGOSLAVYA KRAJ,I . . 
ATİ.NADAN KUDUSE GITTI • 

Yugoslav Kralı ı:>etro, Atın~d:ın Is
kenderiye yolu He Kudüs cı~arın~a 
Lidaya eitn1iştir. Baş\•<:k . Sın1o~L7, 
Başvekil Muavini Yovı:ınovıç, Harıcı
ye Nazın Niçiç ve Saray Nazırı Kra
l~ refakat etmektedir. 

Kral ve Nazırları taşıyan tayyare 
Akdeniz üzerindmı ıeçerken, :'.\lihver 
tayyarelerinin hücumuna uJ!raınış ve 
Nazırlardan biri ölmfi5tür. ~façek Hır
vatistanda kaimıatı.r. 

Beyannamede Sırp, Hırvat ve 
Slovenlerin vatanperverliklerine 
teşekkür edHınekte ve teslim ol
mamak için Yugoslavyadan ayrl
dıkları bildirilmektedir. 

Basklar istiklal 
ilan ediyor 

Londra 22 (A.A.)- Londrada 
bir Bask milll meclisi teşkil edil· 
miştir. Meclisin maksadı, İ>panyol 
dahili harbi esnasında Gernikada 
ilin edilen Bask istiklalini yeni
den tesis etmektir. 

Anadoluya gidenler 
(1 inci ... yfadan cı.evam) 

diine devam olunacaktır. 
Diğer taraftan halka parasız ve

rilecek bilctle~in ve listelerin ha
zırlanmasına Vilayette devam o, 
lunmaktadır. Anadolunun muhte
lif yerlerine gidecek mütekait ve 
eytam uamil buradan hareket 
etmeden evvel r· aaşlarını aldık· 
!arı mal sandıklarıı.a müracaatb 
gidecekleri ye:!eri b; 1dirccekler 

ve mal sanaıkla=ı aa ıra beden :wı
ameleyi ve maaş nıı.İ<li işini Y' · 
pacakhr. İstiyenler gittikleri ye~
lerdeki mal mürıcrıliklerine mıi· 
racaat ederek d~ bu muameleyi 
yaptırabileceklerdir. 

Kanada harp 
endüstrisi 

(l inci sayfadan dewm) 
Tayyareci antrenmanı proğra

mına fevkalade yardımından baş
-t":a Kanada, 8 obüs fabrikasıı 19 
obüs parçaları imal eden fabrika, 
3 obüs doldurma fabrikası çalış

maktadır. Kanadadn, her tertipten 
top, tüfek ve mitralyöz imal olun· 
maktadır. İnfilak maddeleri ima· 
lalı, bu sene, umumi harpteki ima
latın hemen hemen umumi yekt'l· 
nuna varacaktır. 

Kanada, şimdiye kadar 90 bin 
harp otomobili vermiştir ve bu 
sabadaki i5thsal, yakında günde 
900 e çıkacaktır. 

İstanbul klylerlnde 
çeklrite mlcadele

sıne başlanıldı 
İstanbul Vilayeti köylerinde 

çekirge mücadelesine başlanmıştır. 
Vilayet Ziraat Müdüılüğü müte
hassısları köylerde tetkiklere çık
m~laıxlır. Çekirge Ç1kan birkaç 
köyde derhal mücadeleye giri -
şilmiş ve diğer yeı-lerde çekirge 
sürfeleri daha açılmadan imha e
dilmiştir. Bu sene çekirge akını 

olmıyacağı tahmin edilmektedi!-. 

--~ ,_ , "(" '.r• ... • 

EN SON 

DAKiKA 

SuderosyenlYanan 
Kabinesini kurdu 

(1 inci sayfadan devam) 
deleye zaferle neticeleninciye ka
dar devam edecğiz. Balkanların ve 
Avrupanın müstevlilerden kur -
tanlmasına kadar çarpışacağız. 
Eelenler, cesaretli olunuz. Herkes 
zafere inanmalı ve tehlike karşı
sında sakin bulunmalıdır.• 

KABİNE YEJ\IİN ETTi 
Atina 22 (A.A.)- Kral, Başve

kaleti Hariciye Nazırı Emmanuel 
Sudcrosa tevdi etmiştir. 

Suderos, dün öğle iizeri yemin 
etmiştir. Hükiımetin diğer erkiinı 
arasında bir değişiklik yoktur. 

Yeni Başvekil saat 13,30 da A
tina radyosu vasıtasile millete hi
taben bir nutuk söylemiştir, 

lngilizlerin yeni tip 
tayyareleri 

(1 bıel .rfadaıı devam) 
bizim dev tayyarelerimizin refa
katnde, havalanmağa hazır bulun
maktadır. Dört motörlü tek sa
tıhlı bu yeni tayyarelerimiz, sekiz 
bin kilometre irtifaa çıkmakta ve 
saatte 280 kilometre sür'atle yol 
katetmektedir. Boeingler ise, sa-

. aite 350 kilometre vasati ile 4 bin 
kilometre uçabilmektedir. Bu tay
yareler için, Berlini dyaret ancak 
!>ir gezinüdir. Fakat bunların ta· 
şıdığı bombalar, hak.iki bir yer sar· 
sıntısı tevlit edecektir. 

MAHKEMELERDB 
(3 üncü sahifedQn devamı) 

duğunu gördüğünü ve koşup ya
kala<lığını söyledi. Komşulardan 

birkaç kadın da yatak çarşaflanm 
Servinazın elindeki çuvalın içinde 
gördüklerini söylediler. 

Muhakeme bitmişti .. Hakim 'ka
rarrı bildirdi: 

- Servinaz .. Senin bu yatak şar· 
şaflarını çaldığın anlaşılıyor .. Yedi 
ay hapse mahkum ediyoruz. Şiın
di tevkif edileceksin ... Size de eş
yanız iade edilecek, bayan ... 

- Allah ömürler versin efendim. 
Mahkemeden çıkıldı .. Samiler -

edn ikisi konuşuyordu: 
- Bal gibi çalınış işte .. Gün gibi 

aşikar ... 
- Tabii canım .. Onun halinden, 

kıyafetinden belli ... Yatak çarşaf
larını çuvala kimin doldurduğun
dan haberim yok derken, Nasred
din Hocanın meşhur hikayesini ha
tırladım. 

- Hangi hikayesini? 
- Hoca, bir gün bir bostana gir-

miş .. Kavunları, karpuzları, kopa
np koparıp bir çuvala doldunna
ğa başlamış. Bostancı karşıdan ho
canın çuvalını doldurduğunu gör
müş. Koşup yanına gelmiş .. 

- Canım hoca, demiş, bu saçın-

Türk hükilmetinin Türk vata•· 
daşından saklı hiçbir şeysi yoktur. 
Sevincinde ve kederinde daima 
Türk milfotiı;ıi bir ve beraber bİ· 
len ve bu esııs prensipe göre lm
rulan ve her an Türk rnilletin.ia 
rey ve arzusuna göre kcndisiai 
ayarlıyan ve yine her an her türlü 
icraatının hesabını millete kal'fl 
vermiye borçlu ve hazır olan ikti
dar nıevkiinin bu hususiyeti gös 
öniinde tutuldukça iyi ve kötil 
her türlli vaziyetin anında millete 

arzedileceği ve milletin rey ve 

karan istihsal olunacağı tabii ol
duğuna göre, Türk milletinin her 
3.n müsterih bulunmamasını icap 
ettiren e'asen hiçbir vaziyet yok
tur. Binaenaleyh, her vatandaşın 
normal tarzda tam itimatla, tam 
süklln ve randunanla çaiışması ta
biidir ve nitekim de Türk vatan· 
daşı bu halde ve bu vasıftadır. Bi. 
naenaleyh, hükumetin herhangi 
bir vaziyette milleti anında rad· 
yosu ile gazeteler ile, her türlü 
imkan ve vasıta ile haberdar ede
ceğine emin olarak alınan tedbir
leri, alınan tedbirler ölçüsü için
de muhakeme etmek ve asla o 
kadarının dışına taşmamak her 
kes için en tabii olan esas hareket 
ve hizmet tavrıdır. Eğer, bugün 
memlekette hiçbir fevkaladelik 
ve gayritabiilik yoksa; bu her
hangi bir vaziyetin milletten gh
lendiğinin değil, hiçbir şey olma
dığının kat'i deUlidir. Bunun için
dir ki, halkımızın birinci derecede 

dikkat edeceği nokta; radyomu· 
znn söylemediği ve gazeteleriml· 
zin yazmadığı: her türlil şayia, pro
paganda ve dedikoduya asla ku

lak asmamak ve sinir harbinin 
dışında kalmakhr. 

Bunun dışında halkımızdan iste
diğiıniz şeyler şunlar olabilir: 

A- İstihsali azami haddinde 
arttırmak 

B-- Memleket emniyetine taal
li'ik eden her bahis üzerinde aza
mi hassas ve müteyakkız bulun· 
mak 

C- Soğukkanlılığı, temkin wı 

vakarı asla elden bırakmamak 

D- Askeri sırlan ve hareket
leri daima en sıkı bir surette gizli 
hıtmak 

E-- Hiçbir tehlike ve tehdit 
karşısında bulunmamaklığımıza 
rağmen, tehlike ve tehdit içindey· 
mişiz gibi, bilha,sa pasif korunma 
ve müdafaa işlerinde daima ihti
yatlı, tedbirli ve hazırlıklı olmak; 
hiç kimseden hiçbir şey bekle
meksizin herkesin kendi imkiıı 

ve iz'anı derecesinde noksanını ta-
marnlaması 

F- Asla heyecana kapılmamak, 
z&fa düşmemek, Türk devletiain 

YUNANİSTANDA: 
21 ve 22 nisan haberlerine gire 

5 gün devam eden meydan muha· 
rebcsinin neticesi şunlardır: 
1- İngiliz - Yunan müdafaa 

cephesinin sağ cenah ve merkez 
bölgelerinde çok üstün kuvvetler. 
le beslenen Alman yarma taarruz. 
ları, büyüt. lıir fermaya inkılap 
etmemiştir. 

2- Cephenin sağ cenah ve mer
kez bölgelerini müdafaa eden İn
giliz kuvvetled, artçı kıt'alannın 
ve tayyarelerin himayesinde Ye
nişehir ve Tırbalanın cenubuna 
çekilmiş, sol cenahta Arnavutluk· 
ta bulunan Yunan kuvvetleri de 

yeni tutulan mevzie göre geri a· 
lınmıştır • 

3--- Çekilmeyi himaye eden A
vustralyalı, Yeni Zelandalı ve 
Yunanlı kıt'alar, Alınan taarruzla
nna karşı kahramanca dayallllU.§
lar, ve bu sayede çekilmekte olan 
büyük kısımlara yeni mevrileri 

• tu~ yerleşmek için zaman ve 
imkan kazandırıruşlardir. 

4- Almanlar beş günlük mey
dan muharebesinde 50-60 bin ölü 
zayiat vermişler ve bir çok zırhlı 
vasıta kaybetmişlerdir. 

olunur. 941/4 ------
DÜKKAN DEVRİ 

Sarıyerde Ortaçeşmede 21, 23 
numaralı bakkaliye dükkanını 

Bay Sellin Başar'dan devren sa
tın aldım. Mezkür dükkanla ala
kası bulunanların veya eski sa _ 
hipinden alacağı olanların bir haf
ta zarfında müracaatlerini ve bu 
müddetten sonra vaki olacak mü 
racaatların mesız:ıu olmıyacağını 
ilan ederim. 

--------=Mustafa 

DEVREDİLECEK İDTİRA BERA'J 
•Yağı bcimil teşekküllerin mevki• 

rinin tayinine ve kayıtl:ırının yapı • 
~tulsına da.lr usul ve cihaz> hakkında d 
ı~at jçın alınm11olan51\.1ay15 1939 1 ıl· 
rıh \'e 2738 numaralı ihtira beralJJ ıın 
ihC\'.:ı ettiği hukuk bu k<'rre ba~ka! .na 
~evır \'ey~hut ~evkii fııle konmak ,çin 
ıcara dahı verılebilecegi teklif dil
mekte ?lmakla bu hususta faz.la 1 a'!l
mat edınmek istiyenlerin Calataa As
lan Han 5 inci kat 1 - 3 nun1a alan. 
müracaat eylemeleri il.in olunu 

l•tanbul Komutanlığı Sa
tınalma Komisyonu 

ilanları 

Bu meydan muharebesi, İngiliz 
ve Yunan ordusu için büyük bir 
muvaffakiyettir; esir ~en Al· 

man askerleri de şimdiye kadar 
böyle bir mukavemetle karşıla~
madıklarını ve bu kadar şiddetli 
hava hücumlarına uğramadıktan- . Pazarlık günu talibı çıkmıyan <3000> 
nı itiraf ediyorlar. gıyım beygir ve 2250 giyim katır nalı

nın yeniden pazarlığı 25.4..941 günü 
Bu güzel müdafaanın sebepleri saat 11 de yapılacakUr. 

kısaca (araziden iyi istifade, gü- .. Şar~mesi hergün komisyonda gö-
ze! sevk ve idare, hava kuvvetle- rulebllır. Muhammen bedeli 4350 !ıra 

olup .kat1 tmıinatı 652 lira 50 kunış-
rinin taaı-ruzJarla ınüdafaaya iş- tur. I.stekliledn belli gün ve .şaatte 
ti:raki, Yunan ... İngiliz. kıt'alan- Fındıklıda satın aJm3 komıjvonuna 
nın muharebe kabiliyeti ve mane- 1-g:..e_ı_m_eı-:e=r-:i.-:--_<;.:3:..:ı.:;29::,:>:_ _____ _ 
Tiyatı) dır. TAM AY/\H 

Acaba yeni tutnlan meni ne- G r-''------
residir? Sağ cenah ve merkez Ye- A 
nişehir, Tırhalanın cenubunda ve y 
sol cenah Yanya şimalinde ise, E 
kuvvetli bir mevzi ti eğildir. yeni- T 
şehir ovasının asıl muharebe hattı 
lerisinde bırakılması ve zırhlı mo
Wrlü vasıtaları tahrip için kııra ve 
hava silBhlarının ateş meydanı se
çilmesi çok muvafıktır. 

ş 
1 

K 

Fakat sol cenahın Yanya şima
linde kalması mahzurludur. Eğer /•••••1!!!11••11!1Milil:11&.llıllıtıii• 
mevzi böyle ise, Almanların sik- Ö L O M 
let merkezile Tırhala - Kırklareli 
istikametinde büyük bir yarma 
ile bu mevzii ikiye bölmek iste
meleri çok muhtemeldir. Bu tak
dirde sol cenahta kalan Yunan 
kuvvetleri cenuba çekilemiyecek 

Tü.ccardan Zühtü Bi1imer'in refıkası 
Doktor Faik: Bilimer'"in, Tüccardan 
Vehbi Bilimer'in, Şeker Şirketi Mü
dürlerinden Baki Bilımttr'ln. Saliliat
tin BHimer'in ve AbdülrahJm BiU
m-l!'r'in yengelere; Atik Bilimer'in An
nesi 

vaziyete düşerler. Bu sebeple sol ZEHRA BİLhIER 
cenahın Preveze körfezine doğru vefat etmiştir, Cenaze nama;:ı Car-
geri alınması muvabk olur. famba gilnü öile vakti Aksarayd& 

Bu mevziden de çekilmek ınee- Valıde Camiinde kılınarak Merkez E-
buriyeti hasıl olursa, bizim kana• fendiye defnedilecektir Çelenk kabul 

ed~ıyecektir. Cenabı Hak Rahmet 
atim.ize göre daha geride tutula- eyliye. 
cak hat Lamya - PrevHe arasın- !•ııiıııiıiiım••••••ı;;m•m11-

e TAKVİM e En ağır 
Hayvanlar ı 

. la, sakalınl;ı, sarığınla, cübbenle, 
sana yakışır mı bunu yapmak? 

- Onları ben koparmadtm .. De
miş. Bir fırtına kqıtu .. Beni bu tar-

siyasetine, Türk ordusunun yenil
mezliğine kat'iyyen inanmış ol· 
ınak ve herhangi bir milll bahis 
üzerinde asla infirada diişmemelt, 
·Birimiz hepimiz, hepimiı: 

birimiz için• ana prensipine da
ima sadık kalmak. 

daki saha değildir. Bu sahanın 
Korent körfezine olan derinliti 
40-50 kilometredir; merkez ve sol 
cenah bölgelerinin gerisi denizdir. 

Alınan zırhlı ve motörlii birlikle
rinin (Li.ınya - Livadya) istika
metinde siklet merkezile bu mev
zün sağ cenahına büyük bir yar
ma yapmağa teşebbüs etmeleri 
çok muhtemeldir. Bu takdirde 
merkez ve sol cenahta kalan mü· 
dafaa kuvvetleri Atina istikame
tini kapatmak üzere şarka çekile
mezler. Bu itibarla Limya . ~e
veze ancak bir muharebe m~zii 

Rami 1357 Kasım Wcri r~ıt 
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166 Bütün hayvanların en ağırı Ba· 
!inadır. Ondan sonra Fil gelir. Bun
ların irileri beş ton, yani beş bin 
kilodur. Tarihten evvel, ~imdi ne
silleri sönrnü~ öyle iri hayvanlar 
vardı ki ağırlıkları elli ton gelirdi. 
Son zamanlarda bunlardan birinin 
ayak izleri keşfedilmişti. Yalnıza
yağının bıre!:tığı bu iz bir buçuk 
metre ... İzde değil de. koskocaman 
bir çukur... Yani iı;ine su doldu.

rulsa, sizin yaşta çocuklar içinde 
banyo yapar. Fakat aıhrlıklarına 
galiba küremiz bile talwnmül ede
medi ki, hepsi de asırlarca evvel bir 
daha görünmemek üzere kaybolup 
gittiler. 
Şimdi en ağır hayvanlar filler .. 

Ondan sonra su aygırı iki ton, zü
rafa bir ton. deniz kaplunbagası 

yarım tondan fazla ... 
Orta klet hayvanlara gelince, 

Ayı 4no .'iOO Kaplan 200 Afrika-
kada ya an Gorıller 200 kilo ... 

9 25 

laya attı. Oradan oraya attıkça Belki, bütün bu saydığımız hbl-
karpuzlara, kavunlara sanldım metler, herkesin bildi~ini ve yap-
koptu demiş. ' tığını. yine herkese bir kere daha 

. - Peki hoca, ya hunları bir çu- hafırlulmoklan ibarettir ve yeni 
vala kim doldurdu~ Diy:nce de: hiçbir şey ifade etmiş değildir. Fa-

- İ~'e ben de oturdum onu dü- kat. ha~·ırlı bilgileri tekrar etmek· 
şünüyordum ya 1 .• Demiş. Kadm da tc de daima hayır bulunduğuna 
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olnıağa müsaittir. 

onun ~ibi. neI'"i'dC>y~e: ~üphe yoktur. 

- BPn de vatak carşaflarını <;u- ETEM iZZET BENiCE 
vala kirrin do!<lurdu~uııu düsii- -~=-=-=~~========= 
nüyorum ya! diyecekti... ' Ttll' Asıl mevziin Lamya mihver el· -

1

·~ •• ~.~~T~l.!-B•Am!llL••
mak üzere Lirnya • Navpaktos u--

B çıııkla kalçasın
dan yaraladı 

kadını 
iucl sayfadan 4eva.a) 

göstermiş olan ekipler Ankarada 
vazifeleırine baş1amıs bulunu ~ 

yorlar. Bu münasebetle Cemivetin 
hiımi reisi Bayan in önü dün. öğ
leden sonra Ordu Sıhhiye depo· 
!arını ziyaret ederek buralarda 
vazifeve başJaıTiış bulunan ka -
dınlarımızın çalışmalarını tetkik 
etmiş ve yurt müdafaasına gös -
termi oşldukları alakadan dolayt 

Balatla Vodina c. desinde aşçı ı 
dükkanında çalışan Şevketle di
ğer çırak Mehmet kavga etmişler, 
Mehmet elıne geçirdiği bıçakla 
Şevketi sağ kalçasından ehem -
miyctli surette ya~alamış'ır Ya
ralı lıastaııe,·ç kaldırılmış, suçlu 
yakalanmıştır. 1 kendilerini tebrik eylemi§tir. 

veya Lamya - Livadya hattıadan 
geçirilmesi daha muvafkhr. Bun· 
dan sonra Atina ve Moraya doltrn 
muharebeye devam olunabilir. 

Orgeneral NAzım Oı-bay'ın vaJldefd 
Bayan Fıtnat Orbay vef"t Ptmıstir . 
Cenazesi bugün saat 16 da Nişaııta
şı Vali Konağı cadde.-..indf' Kt1çükpa
las apartımanınd-n kaldırılarak T-:!ş-

,..._ Dr. feyzı" Ahmet vikiya camiinde ikindi vaktinde ,,0 _ 
rnazı kılındıktan sonra ailesı k....1br1a-

Ünaran tanına d<!nedileceklir. 
hft"' '113 s .. JihAtı 11isv:ınd;ın, h.ıyı.r 

ciLDtn vı: :,1lJJ:&Evin ~pve uhadderattandı. J(f'ndu: ne 
Mt~Tl:RASSISI rah.n ,~iJcr \"e a.lt"IL' Jı.e bcy:ını tA-

(Babı.Sli) Ank:ıra cadd~i Cafal- ı tfyet eylfl'l"iz. 

l tllloiiiğlııiuıııİıYıİİıoklİİİİıı•İıı:Iİı!<:İıi~İİi'•iıabiıi"lıll'~niidaİn>i°İİom41.3.; Çelenk gönderilmemesi rica olunur 
., - . 
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Selaminlıı hazıneyc olan bor cundan dolayı merhun bulunup sa- < 
t.ılmasuıa karar venlrniş olan Fatilıde Hoca Hayrettin mahalle-

!! sinde Malta sokağında eski mükerre 16 numaralı üç ıltsa ve , 18.00 Program ve Memleket saat 
i tapu kaydına göre sag tarafı ve arka tarafl Selaminin arsası Ayan. 

22 Nisan 1941 

1
1 sol ve on taraflan tarikiam ile mahdut bir kıt'a arsa ile ayni , 18.03 11ıo,lk: Cazband (Pi.) 
i vakıftan ayni mahalle ve sokakla eski 16 mükerrer sağ ve ar- 18.~0 Kon~nıa: Çı!tçinin Saati 

Elveda Trablus ... Son saatlerini yaşıyor ı, ka tarafları Selıiminin arsası sol ve ön tarafları tarikiam ile 18·45 Müzik: Çiftçinin Rıati - Kır 
"" ve Çoban HavaJa."J. ve Kara-

sun, fU karşiki donanmada T urgud var 
~ mahdut arsa ile yine ayni vakıftan ayni mahalle ve sokakta 16 deniz Salı.il Turkülerl. 
~ mükerrer No. ile mürakam sağ tarafı Selami arsası a:kası 19.00 !füı.ik: Gençler Mandolin ta-
~ Balta sokağı sol tarafı yine S elaminln arsası ön tarafı tarikiam kunı - Sadık Palu ıdaresin-

- Ra.fafila .• Beni seversin de- ~ ile mahdut keza bir kıt'a arsa olup yeminli üç ehli vukuf tara - de. 6'rr 4-iz köpeğiain buiumnası· 

- tah-iil eQıoez!. 
... ı ·? 19.30 l\Ieml•ket Saat Ayarı, ve A-
..- mı. fından 2033/2 harita numaralı ve 77.25 metre murabbaında olan Jans Haberleri. 

Aa,jelli, kendi claireıriııin ka • 
f8n<1a llebasıadan aynld.ı. Za • 
-1.lı kızcağı2m beyecanla göğsü 
l:örükleniyor, gördüklerinden, 
ctuydul<lanndaıı çok müteessir 
oldıığv ller halinden anlaşılıyor.,., 

- Bundan fÜpheniz mi var ba- arsanın tamamına 463 lira 50 kuruş ve yine 2033/3 harita numa- ~· 19.45 Konuşma: z;raat Takvimi. 
yanım? ralı arsanın tamamına 404 lira 22 kuruş ve yine 2033/4 harita nu- ~ 19.50 Muzik: Solo Şarkı ve Türkü-

- Hayır .. Amma bir cı.,ra ağ- maralı arsanın tamamına 701 Ira 22 kuruş kıymet konulmuş ~4 ler. 
zında.& işitmek istiyorum bu sö- olan üç arsa açık arttırma su retile satışa çıkarılmıştır. 4 20·15 RadJ>o Gazetesi. 20.45 Müzik: fuıdyo Salon Ork.es-
zü.. \ ~ 1 - İşbu gayrimenkulün arttırma şartnamesi 26/4/41 tarihin- i tra.•ı (Violoni,,t Necip Aşkın 

- Peki.. Sizı hayatımdan fazla !' den itibaren 41/1853 No. ile İstanbul Dördüncü icra dairesinin ~, İdaresinde). 
severim bayanım! !4 muayyen numarasında herkesin görebilmesi için açıktır. İlanda ya-~) 21.30 Konuşma: (Çocuk Esirgeme 

Öyle ise hemen a~ağı in.~ Mu- ı' zıh olanlardan fazla malümat almak isli yenler, işbu şartnameye 1ı Kurumu Umumi Merkez B:ıı-Sarayuı, &enize nazır kısmın -
tiaki cltiresinin pencerelerinden 
lıimana, sıra, sıra dizilmiş bekli
,.en Osmanlı donanmasına göz 
atan Anjell! söylendi: 

hafızlann dairesine git.. Babamın •' ve 41/1853 dosya No. sile me muriyetimize miiracaat etmelidir. ~) kanı Dr. Fuat Umay Çocuk 
r; ~ Bayram1nı açıyor). 

yaverlerinden genç Alfuyeri var .. ~i 2 - Arttırmaya !ştırak için yukarıda yazılı kıymetin yüzde ye- i 21.45 Müzik: Büyük Fasıl Heyeti. 
- Biliyorum bayanım! . . ~i di buçuğu nisbetinde pey veya milli bir bankanın teminat mektu- 1i 22.30 Memleket Saat Ayarı, Ajans 

.. - O?u. b. ul. .. H.en;en .. benı gel~p ~4 bu tevdi edilecektir. (Madde 124) ~4 Haberlı-rl; Ziraat, Esham -
- Elveda Trablus .. Son saat -

lıerinj yaşıyorsun! Şu karşiki do
ııan'lnılda Venedik asılzadelerinin 

yüreğini oynatan, Adalı ve Ve 
aedkili dilberlerin kalbinde aşk 

riizgArlan yaratan büyük denizci 
Turgud.ua bulunması son saatle
rinin yaklaştığını. ihsas eden en 
büyük celil!.. 

g ted - J Se 4 ~ Tahvilat, Kambiyo _ Nukut 
ormesını ıs ıgımı ~ye .. _ nı ~ 3 - İpotek sahibi alacaklılarla diğer alakadarların ve irtifak i Borsasgı (Fiyat). 

onunla konuşurken kimse gorme- 4 h kk h. 1 · · . nk 1 . . k' h kl h ·ı f · ~ 22 45 Milz'k o M .. ·-ı (Pl) . . R f ·n·• .! a ı sa ıp erının gayrı me u üzerınde ı a arını ususı e. aız • ı · ı : ans uzıg 
SlD e mı a aı a ... : • f d . 1 "ddi 

1 
ih" d .1.bar b ~ 23.25/23.30 YarınkJ Program ve 

_ Ba - tüne bayanım! , ~i Ye masra a aır o.an ı a annı işbu ilan tar ın. en .ı ı. en on eı .' Kapanış. 
Ra.fauia odadan çıktıktan az ! gün içinde evrakı müsbitelerile birlikte meınurıyetimıze bildırme- !i ----:.;.;;·,;.=.::...-------

sonra kapı vuruldu .. Anjelli ses- ~: !eri icap eder. Al<si halde hakları tapu sicilli He sabit "1.madıkça sa- ~i 1 Deniz Leııazım Satınalma 1 
lendi: ı4 ti§ bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. ~· Komi•yonu ilanları 

- Giriniz! ~4 4 - Gösterilen günde arttırmaya iştirak edenler arttırma ~art- l 

Babasının yersiz bir inat ve 
asrarla mukavemete karar ve -
rişi Ani<'lliyı koyu, koyu düşün
dürüyordu.. Bu takdirde - muha
fız zabitinin söylediği gibi - şehir 

harabeye dönecek, birçok masum 
kanı heba edilecek. netice itiba -
rile yine Türklerin istediği ola
cak, Tnıblus ellerine geçecekti. 

İçeriye çok genç, çok güzel ve ~ namesini okumuş ve lüzumlu malümatı al.nn§ ve bunlan tamamen J.i 

çok şık bir muhafız zabıti girdi.. ~· kabul etmiş ad ve itibar olunurlar. ~· 
Anjellayı selfunladı: l 5 - Gayrimenkul 16/5/41 tarihine müsadn' cuma günü saat 14!4 

- Benl emretmişsiniz baya • J.' den 16 ya kadar İstanbul Dördıincü İcra memurluğunda üç defa !i 
nım! .i bağırıldıktan sonra en çok arttırana ihale edilir. Ancak arttırma be- .' 

Dedi. ' ' 
1
• deli muhammen kıymetin yüzde yetmiş beşini bulmaz veya satış ~4 

Anje!JA ile:. bu çok genç, çok 
1
i lstiyenin alacağına rüçhanı olan diğer alacaklılar bulunup da bedeli J. 

tık ve çok guzel muhafız subayı 4 bunların bu gayri menkul ile temin edilmiş alacaklarının mecmuun· i 

arasında henüz işaret hududunu ~ dan fazlaya çıkma7..sa en çok artt ranın taahhüdü baki kalmak üze. !i 
geçmiyen ve sempati .. da.iresinden ı :i de arttırma 10 gün daha temdi t

1

edilerek 26/5/41 tarihine müsadif :i 
Hele Turgut, babasının kendi 

elçilerine karşı yaptıklannı haber 
alınca 11ekadar krıa<:aktı? 

dışarı çıkmıyan bır gonul mace- 4 te · .. .. t 14 d 16 d İ t b J D" d" ·· · i 
G k b 

• pazar sı gunu saa en y a ka ar s an u or uncu ıcra me- • . 
rası mevcuttu... enç ız u uzak ~ 1 · d d tt b d r t · ti · al - .. h • 

Bu ltıddet, zavallı k:ızcaiiızın 

münasebetten istifade ederek he- • .• mlur udgu o al~;_n lıla ar bırma ~ e ı sa ışı :s yt enı_n daclag.ına ruc anı • ' 
.. b ld ,. t b' '•'·o an ığer a =a arın u gayrı menku ile emın e ı mış alacakları, · 

nuz u u"u asavvurunu tat ik 4 . • .. ı 

aklını ba,ından alıyor, babaSJnın 

paşa başt.ardesi sereninde asılmış 
olduğunu görüyor, kendisinin de 
ıkardeşleri ve cliğer aile elradile 
birlikte ~ ediktikkrini, esir pa
zarına götürüldüklerini, iğrenç a
ciamlara satıldıklannı tevehhüm 
ediyordu. 

sahasına koymağı tasarlamış, genç\ mecmu.undan ~azlaya çıkma.k ve muhammen kı.ymetın~. yu~e ıi ' 
subayı onun için çağırtmıştı. ! yetn_ıış beşını bulmak. şartıle en çok arttırana ihale ed.ilır. Boy- ~ . 

Kendisini selamladıktan son !~ le bır bedel elde edılmezse ihale yapılamaz ve salış 2280 nu- •i ' 
hala ciddi ve selam vaziyetini U:~- ~i maralı kanuna tevfikan geri bırakılır. .~ 
hafaza eden subaya genç kız çok ~4 6 - Gayri menkul kendisine ihale olunan kimse el rhal veya .~ 
tatlı bir tebessümle hitap etti: !i verilen mühlet içinde parayı vermezse ihale kararı fesholunarak ıi 

- Şöyle yanıma gelinız Alfi- 1' kendisinden evvel en yüksek teklifte bulunan kimse arzetmiş ol- .~ 
yeri! ı' duğu bedelle almağa razı olursa ona, razı olmaz veya bulunmazsa l ı 

Bütün bunlara mani olmak için 
7alnız bır çare vardı .. 

Genç subay bir adım ilerledi. !4 hemen yedi gün müddetle arttırmaya çıkarılıp en çok arttırana ~ı 
Durdu. Anjella edvam etti: ıi ihale edilir. İki ihale arasındaki fark ve geçen günler için yüzde !i 

Turgudun .IUddetini teskin et
mek! 

- Daha, daha yakın gelin. Şu- ~' beşten hesap olunacak faiz ve diğer zararlar ayrıca hükme hacet ~ 
radaki iskemleye oturun' !

4 kalmaksızın menwriyetimizce alıcıdan tahsil olunur. (Madde 133) ~ 
Fakat bu da yapılamıyacak ka

dar zor bir 1'U.. Anjella ini bir 
kararla pencerenin önünden çe
kildi. Y a.ıı masasının başına geç
ti. Bir parşümen kağıt çıkardı. 
Buna kendi dı.lile bir Jeyler yaz
dı.. Sonra bususi hizmetçisini ça
ğırd.ı Ona binbir ilU!at gösterdi. 

Alfiyeri söylenileni yaptı. Şiın- ~4 7 - Alıcı arttırma bedeli haricinde olarak yalnız tapu ferag ı 
di Anjella ile diz, dize denecek !: harcını, yirmi senelik vakıf taviz bedelini ve ihale karar pullarını \1 
kadar yakın gelmiş, genç kızın > vermeğe mecburdur. ! 

ipek ~J?iselerinden taşan ılık ha- '!: Müterakim vergiler, tenvirat ve tanzilat ve tellaliye resminden 1: 
raretını damarlarında gezmen ka-ı! .. 1 ll't b ı d' .. "t ak' akıf · · 1 · ! 

k k k d aki bul 
, mu eve ı e e ıye rusumu ve mu er 1m v ıcaresı a ıcıya aıt , 

na arışaca a ar y n - • . . İ ı 
muştu. Anjella müteellim bir eda i olmayıp arttırma bedelınden tenzil olunur. şbu gayri menkul yu- ı 

tıave etti: 
takındı. Sözü açtı: 1ı karıda gösterilen tarihde İstanbu 1 Dördüncü icra memurluğu odasın- !ı 

(Arkası nr) 1
1 Ja işbu ilan ve gösterilen arttırma şartnamesı dairesinde sat,;acagı •i _____________ _: ________ ..::.:; J., ilan olunur. 941/1853 •) 

Kadıköy sulh hukuk mahkemesi ~ ",.,.-~:.: ...... :..,,,,/,..,..:..'.t .... .,,,,..:.··~/· ............... - ......... - ..... ? ........ - .... - .... - .... Y. .... ~~'!9' ... -~ .............. - ..... ~~ 

Başkatipliğinden : lstanbul Nafia Müdürlüğünden: 
24.4.941 Perıembe günU saat 14 de İstanbulda Nafia Müdürlüğü Eksıltme 

lı:oml>yonu oda ında (4341.39) lira keşif bedelli Beşiktaş Kız. Ortaokulu tami
Muddeı Kemal: Adviye, Nazi!, Ceva hlr ile mUdeialeyh Mehmet Bayram 

Unlüer ile P..71.ul ve mU.Şt.ereken mutasarnf oldukları KadıköyUnde. Cafer Ağa 
ınahalleaın.ın BırincJ Yogurıçu ve Sakızağacı sokağında Jtaıu e:skı 3U yenı 43 kapı 

yLlı ve z.em.111 katı k•,tr bırıncı ıltıncı katları ahşap ve kadutro ve tapu kayıt
ı.acına nazara.o 213 metre murabbaı sahado.n 82 metre murabt.>aı miktoırı bına ve 
aıulE'bak.ısı bahçe olarak ve 4000 ııra kıymeti muahmmeneh bulunan mez.:...ür ba
o.ea1n %eJDin btındiı. soka&a açılır bır kapı ve ıokak C!betınde bir oda ve bir 
tamaşu-lık. ve bır kumalı hamam ve odunluk ve kömUrluk ve kiler ve heJ5yı 
ı...uhtevı olup ı.cmlilJ k.ırm.121 çlıti üe döşehdır. Zemin katındıan bah~e çıkıldık
t.a .t.01 tarafla Wltü k.a~lı blr odunluk ve bahçe duvarlarla mahdut \e icerlsinde 
bazı meyva agaçları vardır, hanenin sokak kapısından birınci kata gırıldikte 
&uçuk bır antıe ve bir kaç mermer basamakla çıkıldıkta camekanla b01ünmU.ş 
blt sofa ü.zermde sokak cıhelinde bir oda ve bu odadan geçıHr bahçe cihetinde 
"'t: ! bır oda \C bir b<..1lkon ve zem_inı kırmızı çinl döşeli bır muttak \C lçerisınde 
ocak ve havai::azı tesısalı vardır. lkınci kata çık.ıJdıkta bU' ıota üzerinde sokak 
c1het:.nden yekdı;erinc g~ilir iki oda ve ~alkon ve bahçe citıctınde bır oda ve bir 
b•l.kon ve ıorada bir hel~ ve yüklük mevcuttur. flarıc dahılınde ayııc:ı elektrik 
\le terkos t.esb.at.a vardır. Mez. ·ür hane Kad.lköy Sulh A1ahkemcsı ilamına rnü.ste
o..iden lzalei iU.YU suretıyle ve ışbu ılinın tanhindcn ıtıbaren ashabı mUracaata 
m..ı.hkeme k.ale.mınde açı.k bulundurulan sallş oartnamsınde yazılı ~erait daıre
Sillde ve Pf'1l.D paJ'a ıle Kadıkl>y Sulh Mah.kemesı Batldlıpllğı.ndc 21 ~941 ı.ari
bl!'c tesadi.ı! eden Carş:ımba günü sa3t 10 dan 12 ye kadar açık arttınna suretile 
satılacaktır. Yevmı ezkürde aatı.ş k.ıyrnetı muh.ammenin yüzde yetmiş beşı.rıi 
bu-'Tladıjı takdırde en son arthranın taahhüdü bakı kalmak i.ızere mlızayedenın 
on giln daba temdidoyle 31/5/941 ıarihıne tesadüf eden Pertembe gtınu saat ıo 
ctan 12 ye kadar en çok arttırana ıh;:ılei kat'ıyesi yapılacaktır. Satış t.arıhıne k
dar milteralcim bina ve evkaf ve beledıye vergi borcları ile s:ıtış harcı VE' resmi 
d~Ua ıyesı bıSSC'darlanna ve ihale pulu tıe verilme-mı, olan blr kısım evk::ıt tflıvi
u n uş1~risine aittır. Taliplerin yüzde yedi bucuk pey akçesı verıı eleri lolıımdır. 

İcra ve i05s Kanununun 126 ınci maddesi mucibince ıpotf>!· ıoıhıbı alat'ak
lı:a:"1a diler alıikadarların hu.c;usiyle fiz ve masr~fa dair olan ıddılarını on be:ı: 
ıun içinde bildirmeleri aksi halde hak.Jarı tapu sicilleriyle s:ıbıt olmadıkça ~atış 
b~elinın paylasmasından hariç kalacakları ve bu hususta daha f.tılj m31ümAt 
lstıycnıerin mahkemenin 94.0/652 numaralı dosyasına müracaat eylcmelf>rı ılin 

o:unur. 940/652 

1 Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü İlanları 1 -----Bedeli keşfi. 1200 lira olan Tophanede Nusretiye camii minarelerinin külAııla
:uıın lnşas.ı ac:ık eksiltmeye kooulmu.ştur. Temınatı muvakkate 90 liradır. 

Açık rulltmeoi 7 Mayıs 941 tarıhınde Beyotlu Vıılu!lar Müdurlugunde ihale 
re müzayede komisyonunda saat 15 de yapılacaktır. 

Bu gibi minare inşaatı yapmış olan müteahhıllerin prtnameyi almak üzere 
ber gUn İstanbul Vakıflar Baımüdürh.iğünde Başmımarlığ:ı muracaalları. (3139) 

DEVREDiLECEK İHTİRA BERATI 
cKazan sularının fışkırınaaına mAnl 

olacak usul, hakkındaki icat l<:in alın
mış olan 2 Mayıs 1939 tarrtı ve 2732 
numaralı ih.tıra beratının ihtiva etil.ti 
llukıık bu ktrre başka<tna devir ve
Jahut me••kii fııle kon.mak içın icara 
dabl verilebileceğ; tekiıf edılmekte ol
makla bu bu.susta !azla mai!tmat edin
mek istıyenlerln Galatada A31an Han 
ı mel kat ı - 3 numaralara ml!racaat 
1'7lcmelcrı illn olunur. 

DEVREDiLECF.K İHTİRA BERATI 
cElektnk Talı bal4lryal.:ınndakı veya 

bataryalarına lfluteallık ı~lflhat, b.ak
kındakl icat tçın alınmış olan 24 J.la

yıs 1939 tarih vP 2856 numaralı ihtıra 
beratuun ıhtiva eltJtı hukuk bu kerre 
başkutna devir vt>yahut n1evk11 fılle 
konmak ı('ın icara dahı verılebılereğl 
~kiif edılrnekıe olmakla bu hu.susta 
fazla maltlmat Mlnmek lstıyenlerin 
Calat:ıda Allan Han 5 ınci Kat 1 3 
numaralara müracaat eylemeleri UAn 
olunur. 

ratı pazarlıkta eksıltmcye konulmuştur .. 
:ıtukavele, ek llUne, Bayındırlık Işlerl genel, husust ve fenni şartnameleri, 

kşif hulA.sasiyle buna müte[erri diğer evrak dairesinde görülecektir. 
Muvakkat temınat (326) liradır. 
i)j1eklılerin en az bir taahhütte (3000) liralık bu işe benzer iş yapbğına dair 

da.ireleıiı-ıden almış olduğu vesikalarla 941 yılına ait Tıcarct Odası vesikasını 
Mmiien gelmeleri. (3133) 

nevlet rcnı1ryolları ve limanları İşletme U. Maresi ilaaları 
1 

f\ıftıham.'Tlen bcdclt (11932) lira (35) kuruş olan muhtelif cins ve eb'atta 21 
kalemden ibaret vnı:on ""'mi, adi ve duble bina canıı ile arnıvo camı (28.4.1941) 
Pazartesi cuı U saat ( 15 on beşte H<ıyda rpaşada Gar binası doıhiJı.ndeki komis-
yon tarafından kapalı zarf usullyle satın alınacaktır. 

Bu j,;e girmek lsiyl nlenn (894) Ura (93) kuruşluk muvakkat teminat, ka
nunun t:ıyin etuği v~\a1arla tekliflerini muhtevi zarflarını ayni gün saat (14) 

on dörde kadar komic:;ya, Reisliğine vermeleri l.Azımdır. 
Bu işe ait şartnamelt t komisyondan parasız olarak: dağıtılmaktadır. (2858) 

..... ..... 
Aşağıdaki cedvelde mikt..arları, muhammen bedeli ve trminatlariyle istihsal 

mahalli gösterilmiş olan ıkl kalem balast kapalı zart usuliy1e ayrı ayn satın alı
nacaktır. Münakasa 5 Mnyıs 941 Pazartesi gi.ınü birinci kalem saat 10 da ikinci 
kalem saat 11 de olmak üzere Sirkec1de 9 hletme binasında A. E. komlsyonul 
tara!ından yapılacaktır. 

lstcklılcrin teminat ve konun! vesikalarını ihtiva edecek kapalı zarflarını 

aynı gUn blrıncl kalem lçın 9 a kadar, ikinci kalem için saat 10 a kadar kom.is-
7ona vermeleri l~zımdır. 

Şannamele."' parasız olarak komisyondan verilmektedir, 

Oca Kim. 

eÇkmece 21 
Çekmece 27 

lllktan M3 

6000 M3 
8000 M3 

!fuhamme.n Bcd. 
Lira 

12600 
12600 

(3094) 

Muva.kk3' Te. 
Lira 

945 
945 

1 inhisarlar U. Müdürlüğünden: 1 ------ı _ 941 yılı zarfında İnhisarlar fabrikalarından Trabzondan ve Erzurumun 
Başmüdüriyetindeki ambarlanndan Sankamış ve Karsa tahminen 550 bin ki
lo miktarında sandık, çuval, bıdon. balya ve fıçılarla veya parca olarak sevkedile
cek bütün içki, tuz, mevddı infılakıye, levazımı kırtasiye vesaıre billlnıum idareye 
ait emval ve İnhisarlar eşyasının nakliyesi 1 ı. IV. 941 den itibaren ıs atin müd
detle kapalı zar! usulıle münaka~aya konulmuştur. 

11 _ İhale 25. ıv. 941 gününe tesadüf eden cuma günü saat ıs de Erzurum 
inhısarlar Başmüdurlük binasınd3 Jcra kılınacaktır. 

JII - Tal pler bu nakliyata aıt sartna.meyi Erzurum Baımdl.ırlüğü, Kars 
mtistakll mt.ıdü.rlüklcrınde gOrebilirler. 

Vt - Bll nakliyata ait muhammen bedelin yüzde 7,5 muvakkat teminat pa 
rası olan c~400, lırarun, zarflann tevdiınden evvel makbuz mukab;llnde lnhlsar 
lar ve .esıne y tırılma ı şartt.r. 

V - Tek .f nıcktupl rı ınatc sa:ltinden bir saat evvel makbuz mukabıl.ınde 
konisyon rcisınc 'l"rılmelldir. Postada vukua gelecek get'ikmeler kabul edıl-
~ %919 

1 - İhtiy:lrımız olan bır adet elek
trik tav fırL'lırın 24.4.941 .PeCfembe 
günü saat 15 de Kasımp.:ı.vda bulunan 
deniz levaz:m satın alın.1 komisyonun
da eksiltmesi yapılacaktr. 

2 - ~Iuhammen bedeli c5200, lira 
oJup, kat'i teminatı c780, liradır. Şart
namesi her gün i~ saati dahilinde mez
kUr komisyondan bedelsiz alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanu
nun istediği vesaikle birlikte ad1 ge
çen komisyona belli gün ve saatte mü-
racaalları JIAn olunur. (3098) .,.. 
Marmara Üssübabri K. ea
tı o alma komİSJODUndaa 

Benzin İlanı 
1 - Bir kilosuna tahmin o1unan fi

yatı 36 kuru:ı: olan 50.000 kilo kalın 

benzin, dökme olarak pazarlıkla satın 
alınacaktır. 

2 - Pazarlığı 24 Nisan 1941 Per
oembe günü saat 14 de İzmitte tersa
ne kapısındaki komisyon binasında 
yapılacaktır. 

3 - Teminatı 2700 liradır. İsteklile
rin bu işlerle ilgili olduklarına dair ti
caret vesilcalariyle birlikte belli gün 
ve saatte komjsyon bajk.'ln!ığına. mü-
racaatları. c2109, 

Türk kömür madenleri 
Anonim ıirketi 

24 mart 1941 pazartesi günü saat 
on birde içtimaı mukarrer iken 
nisabı müzakerenin hasıl olama
masına binaen ayni ruzname ile 
14 nisan 1941 pazartesi günü saat 
on bire talik edilmiş bulunan Şir
ketimiz hissedarları senelik umu
mi heyet içtimaı mezkür tarihte 
de hissedarlardan hiçbirinin gel
memesindeıı dola)'1 bizzarur ayni 
ruzname ile 12 mayıs 1941 pazar
tesi günü saat on bire talik olun
duğundan şirketimiz hissedarla -
nnın 12 mayıs 1941 pazartesi gü
nü saat on birde Balatada Kara
mustafapaşa Caddesinde 149 nu
maralı Ovakimyan hanında 4 ün
cü katta Şirketin idare merkezin
de alelade surette vuku bulacak 
umumi hey~t içtimaında hazır bu
lunmaları rica olunur. 

FUZNAME -
1 - İdare meclisi raporunun o

kunması; 

2 - Mürakip raporunun okun
masıi 

3 - 31 birincikanun 1940 tari -
hine ait bilanço kiırı,,,arar hcsa -
hının okunması, mezkür bilanço 
ile karuzarar hesabının tasdiki ve 
idare meclisi azalarının ibrası. 

4 - 1941 yılı için bir mürakip 
intihabı ve tahsisatının tayini; 

5 - Ticaret kanununun 323 ün
cü maddesi mucibince idare mec
lisi azalarının gerek kendi ve ge
rekse üçüncü şahıslar namlarına 
bizzat veya bilvasıta Şirketle mu
amele yapması için kendilerine 
mezuniyet verilmesi; 

6 - Şirket işlerini tedvir ıçın 
sureti mahsusada memur edile -
ceklere verilecek ücreti tesbit 
zımnında idare :meclisine saıahl
yt verilmesi. 

Gerek asaleten ve gerekse ve
kaleten umumi hyete işti=ak e -
dilmek içın hissedarların en az 

-yirmi hisseye malık bulunması ve 
hisse senetlerini 5 mayıs 1941 pa
zartesi gününe kadar şirketin ida
re merkezine tevdi etmeleri la -
zımdır. 

Mali müsseseler tarafından ve
rilen hisse senetlerinin levdiini 
natık vesikalar hisse senetleri ma
kamınaa kabul olunur. 

İdare Meclisi 

l 

Ankara Anonim Türk Sigorl' 
Şirketinden: 

Ankara Anonim TUrk Şirketi Hısscdarlar Umum! Hey'eU. aşalt.ıs)l.ır 
tın müzakeresi için 26 Mayıs 9-ll tar.ihi:nemusc..cW' P.u.aıUSJ rünO s:ıat ıı 
rada Tür1\.5ye İş Bankasındaki 1d3re 1\.lcrkczinde fevk:;! c!e olarak ı ' !J'l 
tir. Bu Jçtimaa lştirak etmek için hissedarların sııh ı- oıriuJt ı hl 
içtima gününden asgru:I bir hafta evvel Şirketin Ankar ' 
daki İdare ?.tcrkezıne ve İstanbulda Yenipostahane ka.r• 
kain M~melAt Merkeı.ine tevdi ederek sıuk:abili.nde duhul.ye \ araka5~-.I 
ve Ticart Kanununun 385 inci maddesi muclbınce btr b.isse senedine ,,,,. 
lann da bu içhmaa iştirak edebileceği ilAn olunur. 

ıdJZAKERAX RUZNAMESİ 

l - Dahili Nizamnamenin 25 inci maddesinin l ine~ 32 inci aıadesi" 
cü, 34 üncü maddesınin 2 inci 1ıkralan ile, 401 47, 73, 75 ve 77 inci 
!Adili, 

2 - DahiU nizamnamenin muhtelif maddelerinde kullanılmış olan 
Vekaleti> tibirlerlnin lı:a!dırılarak yerlerine •Ticaret Vekalet!> tı 
Samesl, 

TADİLİ TEKLİF EDİLEN MADDELEllİN' n:Ni METİNLERİ: 

Madde: 2' - Fılua l - Meclisi İdare Azasından her bıri bedeli 1< 
lqesi itibariyle sermayel oirketin yüzde birine muadil kıylll 
tn.ıktarda hisse sencdatını Şirkete tevdie mecburdur. Şu kadar k..i. ikı bıll 
lirayı mütecavi.z kısmının tevdii mecbur! değildir. B-.ı hısse enetıetl 
lzasından bulunduğu Meclisi İdarenin hlssedaran hey'eti umumiyesınce 
ne kadar satılmıyacağına dair bir dama:a vurularak hı!zedilir. 

Madde: 32 - Fıkra 3 - Şirketin dalıJll talımauıamelerlni tanzim. 
memur ve acentelerini tayin ve azil ve bunların maaş, ye\'Illiye. ucret 
miyelcrini takdir ve tesbit ve bunların kabul ve tekaütleri şeraıtini ıa.yil'ı 
tin idaresi, maşarili umumiyesini ve muamelAtına mukta.ı.i levazımı 
cakları tahsil, borçlarını tesviye, senedatı ticariye tanzım ve bunlara k 
mek ve Sirktin maksadı tesisi ile münasebetbr bihlmum muka\:elenaııl 
ve tanzim, ınlıbayaatı icra ve bunların netayicinden olan muamelatı ıta,ıtı 
Şirkette ıstımal olunmıyan fazla nukudun ve .ihtiyat akçesının sureti i! 
tayin etmek ve itıbar tiz('rine veya Şirketin menkul emvalini katııhk 
ruretiyle isUkrazatta bulunmak, şirket nakdini kanuni hi.ıkümler d.ıiJ ı,J 
hir ve kaf.aba!ar dahilınde her türlü emvali gayrimenkulenın Şirkete ıpO 
me:. mukabiiınde ikrazat icrası surelile istimal ve ıştctmek, ''fıc~re 
maddeten mevcut mallarını ve müteferriatını rcb.in nlmak \:e yıne 
mek, alelômuın Sigorta ve Reasürans Kumpanyaları.iyle her türlu mu1t8 eO 
tetınek ve bu mukaveleleri tahdit ve tecdit etmek ve hey'eti umtunıyed 
sal edilecek karan mahsu.:;a tevfi~ Şırktin emvali aayrf menkulcstni 
veya tabviHlt ihraç eylemek suretiyle ıstilcraz aktetmek gibi husu atı ı!11 
İdarenin cümlei sal:ı.hıyetindcndir. İşbu salfıhiyetler tahdidi olmuyıp tııdJ 

Madde: 34 - Fıkra 2 - Murahhas Azaya verilecek vezai! ve sal 
Mecli~i İdare tarafından tayin olunur. 

7\.fadde: 40 _ İdare Meclisi Reis ve Azalanna verilecek aylık, B::ı 
Devlet Müsseseleri Memurları aylıklarının tevhit ve teadülü hakkınd~ 
sayılı Kanunun 3 ü.ncü maddesi hükümlerine tevfikan tayin olunur. 

l\Iadde: 47 - Mıirakiplere verilecek aylıklar, Banknlar ve Devlet 
aeleri 1\Iemurları aylıklarının tevhit ve teadülü hakkındaki 3659 num~ 
nun 3 üncü maddesinde yazılı hükümler dairesinde tesbit olunur. p 

Madde; 73 - Şirketin senelik muamelAtından Uerı gelen safi teD1 ~ 
iıda yaz.ılı şekil ve nısbeUlrdt: aıra ile kısmen ihtiyat akçesine tefrÜ' 
nıcn d{! tevzi edilecektir: 

A. - % 5 kanuni ıhhyat akçesine, 
B. - Bakoyenın % 5 ıi 3659 numaralı kanunun 13 üncü maddesiııl' 

hkrasındaki atfe istinaden 3460 dyılı kanunun 42 inci maddesi hilkmtl oı 
ce bır aylık istilikakları yekünunu geçmemek. üzere ıirket .Müdür, lwl 
Mi.ıstahdcmlerine, 

C. - % 10 u adi ihtiyat akçesine, 
D. - A, B, C tık.ralurı muc1bınce ayrılan miktarlardan sonra ka.lactJ 

yedı..?"11 tcd:ye edilmiş sermayenin % 7 alne tekabül edeet•k bir miktar 
temettü hissesi olarak hissedarlara, 

E - D fıkrasındaki birini temettü his.c;esinin tetrikinden sonra 
bakiye ikinci temctti.i his.o;;esi olarak yıne hissedarlara, 1' 

Madde: 75. - 73 üncU maddenin A. B, C ve D fıkralarına gore yaP1 

rik ve tevziinden sonra umumi hey'et diğer mebaliğin tevzli~e fili) 

etmeden evvel tahakkuk eden temettü üzerınden bir 
scsünlehi tayin edilerek veya edllmiyerek vt:yahut sadece senei &tiJ'e 
nakledilmek suretiyle Meclisi İdarenin tekilli ile fevkal.ade ihtiyat atcetl 
tefrık ve ifrazına. karar vereblir. Meı.ktlr hey'et yine ?.Ieclis1 İdarenin 
He bu suretle teşkil edilmiş olan fevkal<ide ihtiyat akçelerının mahalli 
tAdile veya kısmen veya k!lmilen tevzii.ne dahj kurar verebılır. 

Madde: 77 - 73 üncü madde mucibince tcmettüatı ·eneviyeden matı": 
beliğin terakümünden hasıl olan kanuni ve adi ihtiyat akçcsı şirketın rl'\ 
zarnrlarına karşıltk olarak htfzedilir. Bu suretle teraküm edecek 'lan 
şırket sermayesinın % 75 ine müsavi raddeye baliğ oldukt:ı E: tı t ıhtiy:•t 
ifrazına devam edilmez. Şu kadar ki bu miktara baliğ oldukt:ın sor:00a 
icrasılc ihtiynt akçesinin miktarı tenezzül edecek olursa tekrar tcmcttuı 
ki!at icra edilir. 

Cinsi 

Eşya 

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

.aarif Matbaasi Müdürlüğün · 
Belıc' Tonu 

L. K. 

20 

Tahmineu .sevko
lunac;W ton miktarı 

60 

Tahm~i Tutarı 

L. K. 

1200 ---180 

Maarif Matbaasından Ankaraya naklolunacak 60 ton ıı:mbAh\J edilm•c: 
24.IV.1941 Pe~cmbe gunü saat 10 da Yüksek Okullar Muha..,b<e 1 ğ ndc 
lığı yapılacaktır. İsteklilerin aynı gün ve saatte pey akçelerıyle bırlütıt 
hazır bulunmaları. 

Şartnamesi Matbaadan tedarik olunabliir. (3156) ~ 

~~~~~~~~~~~--~~--~~~~~ .... ,..., 
lstanbul ziraat mektebi müdürlüğünden: 

Mektebin Ayamama - Alemper dus (Mecid;ye çiftliğ.ı tali 
650 dönümden ibaret olan çayırının biçme, toplam:ı ve tepe ) I 
işleri eksiltmeye konulmuştur. Mu hamemn bedeli 800 liradır r 
26/4/9-11 cumartesi günü saat 10 da Halkalı Ziraat Mektcb ndel<ı 
mis.vonda yapılacaktır. İsteklilerin belli gün ve saaLe altmış Ii>" 
pozito paralarile ve kanuni vesika larile birlikte mck•cµ'cki ~ 
yona müracaatları. Şartnamesini İstanbul Ziraat Müdürlu 
mekteple ve biçilecek sahayı da çayırdaki mektep korucusu 
tile n ahall'nde ~örmeleri. 

Fakir Mektep Çocuklarına Yardıfll; 
Cemiyeti Sayın A7.alarına 

Cemiyetiın:lzin mutat umumi içtimaı 27/4/1941 tarıhine ı11~ 
pazar günü saat 11 raddelerinde C emiyetimizin merkezi olan B ~ 
!unda İtfaiye karşısında kirin Şişh ane sokağında Yardım hanı~~
numaralı dairesinde akdi mukarrer olduğundan, azaların o il" 

saatte hazır buhınmaları rica olu nur. _.,/ 

lstanbul Nafia Müdürlüğünden : 
%4.4.941 Perşembe günil saat 16 da lstanbulda Nafia Müdürlu il ~ 

komi•yonu odasmda (3999.52) lira keşif bedelli Ahırkapı Ortaokul ıaıtılrO 
ıarlıkla ekslltmPye konulmuştur. . ,,.ıl 

l\lukavele, eksiltme, Bayındırlık isleri Genel husu l ve fenni 13 

lıeri keşi! bulA'.lasiyle buna rrfutcferri diğer evrak dairesinde g6r ıecekUt'· 
l\lu\•akkat teminat (300) liradır. , 

İsteklilerin en •• b,r taah'Jutte (3000) liralık bu Jşe benzer iş y ph~ 
idarelerinden alm~ olrluğu vesikalarla 941 7Jlına. ait Ticaret Qd3s1 ve!:1 

mılen celmelen (3134) 


