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Türk - Bulgar 
• 

begannamesı · 
Türkiye, dünyım;m v~ 
Balkanların yenı yenı 
buhranlara maruz tutul· 
duiu bir anda bir kerre 
daha Balkan aulhıind 
mahfuz tutmak huau
aundaki azmini cöater
mit ve ~ini ortaya 
koymll§tur• Türk - Bul· 
gar dostluğunun bu ~ 
larda bu ıekilde tecellisı 
hiç ıüphe yok ki müte
arrız ve mütecaviz emel· 
ler için bir hayli dütiin
dürücÜ ve ınüıekkin ole.
c;akbr. 

fuaa: ETEM lZZET BENiCE 

Coııııhuriyet Türkiye&i, .. ~~ 
.. . !etleri " Jlelhnhır ıçm 

dunya nıil hepleri ya • 
yeni yeoi buhran se 

,...ı:, ... ,. anda Balkan suJhum& 
ra._. .... ---~-"' ııs-
nıahfuz tutınak hus111>~ 

öısterdi ve e-wıini bir kere daha g dtiıı 
••• · . --'·ya ][o.:dtL Bu eser; . 
~TiRi ...... , . • VekiliıJııı; 
Anluırada Harıcıye . · 
Şökrü S cog" lu ile Bulgar eJçısı 

ara . Janaıı 
Bay Kirof arasında ,iml<ll 

..,;;<terek dekJ&rasyondur. 
-. , , tib" Numan 
llariciye UmUJlll Ka akıı bir 

- "oğl un· .y c.ı "•enem.encı un · afif 
Y-.ıguı havası arasında esen h 
"' ~ bir rüzgar .. > diye ,.a,stl • 
1-ııdırdığı bu beyannBJllenin bu· 
Cİill bütün gazetelerde neşr_olu l 
""":1 ıııetni, çok aydın ve ~rib 0 

• 

ılllğu için, her tüılü tefsırden .vği~ 
~ müstağnidir. ihtiva e.tti. 
lr'lılıu l>e istihdaf ettiği ıraye~ ~': 
kere daha tebarüz ettirmek ik~ 
ederse; bunu şu şekilde çerçeveli· 
1<>bilir;,,.. 

-· nJ ve "- B lk J·-ft en buhra ı . a ıın ~- d'.. hır 
~ müsta~ farzedil ıgı her 
aııda ""'-k· Bulgaristan; . "'ur ıye ve 
tilrlü taarnızt emelden masun o-
l~raı. aralarm<iak.i doo;tluk b~gını 
~r k.ııt daha kuvvetıendirınışler
.. r. 
8- Taarnızi emelden ıuasuni· 

Yet; Yal•·- b" 'b' Jcrine mütevec· 
'h - ırı ır . e 
~ .. olınaYıp mutlaktır. Yanı, n 
'l'lititlye, ne de Bulgaristan Bal· 
l'.anJa...ıa, herhangi bir istikanıette 
fııa~ı bir harekette bulunmak· 
tıı~ k.ııt'iyyen müçtenip ve nıuh
*erız kalacaklardır. 

Görülüyor ki, her iki devlet ara· 
:"'da iınzalanan beyannBJ11e.. en 

-

Alman, ita/yan ~ulgaristanda 
Bahriye Nazır- lngilizpolitikası 
/arı Mi/an 0 'da Almanları hare· 
mülakat ettiler ketine bağlıdır 

f ngiltereye karşı har 
bin idaresi görüşüldü 

Londra 18 (A.A.) - D. N. B. run 
dün ifşa ettiğine göre, Alınan de· 
niz kuvvetleri kumandanı Amiral 
Ridcr geçen hafta Milanoda İtalya 
'bahriye nazırı Amiral R ikardi ile 
görüşmelerde bulunm~tur. 

D N. B, ı;örii~m~1erin çok ge • 
niş mev=lara istinat ettiğini ve \ 
İngiltereye karşı haııbin idaresine 
taallı'.ık ettiğini ıbildirınektedir 

(]'is ~C A ) 

sontelgraf'ın ga
:ıetecilik zaferini 

çekemiyenler 
. """k • Bulgar müşterek 

J)iin, .. ~ . . 1 dı " yo-
csinın ıınza an gını 

beyannam . . d "lk'" 
öntcnıi daıresın e ı once 

lu veci~ •Son Telgraf. ve onun 
nıiiid ıyen b bir. Adil 

. li Ankara mu a ı 
de ger 
Akb oldu. 

Solyadakl İngiliz 
seUrl mttbfm beya-

natta bulundu 

Bulgaristan komşula
rı ile dost olmalı 

Sofya 18 (A.A.) - İngiliz se· 
firi, Bulgar matbuatına vuku bu
lan beyanatı iızerine, Röyter ajansı 
muhabirinin sorduğu suallere ce -
vaben dem~tir ki: 
•- İngiliz politikası, Bulgaris -

tanın bitaraflığını muhafaza etme
sini ve harbin Bulgar topraklarına 
yayılmasına mfuıi olmağı istihdaf 
etmektedir. İngiliz lhükümeti Bul. 
garistanla kotll§ulan arasında dos
tane ve sıkı münasebetlerin inki
şafını iyi surette karşılar. Biz, Bul· 
gari.stanın bitaraflığını ihlfil et -
mesi için herhangi bir niyet bes
lemiyoruz. Bu, 'belki de sadece ve 
doğrudan doğruya Almanlar tara. 
fından vukua gelebillr. Bulgaris· 
tandaki lngiliz sefer.et erkanının 
yerinde ka1ması veyahut ayrılması 
yine Alımanyanın hareketine bağ
lıdır.• 

I 4 .. 

1 1 . ı 

Arnavutlukta 
on birinci ltal
y an ordusu 

bozuldu 
Yunanlılar Tepe de
len - Kilisuraya hakim 

Atina 18 (A.A.) - Dün akşam 
!bildirildiğine göre, 11 inci düşman 
ordusunun dağılması üzerine, Yu· 
nanlılar şimdi Tepedelen • Klisura 
mıntakasında bütün dağlara ha
'kim<iir. 

(Devamı 5 1ııd S yfada) 

T-ür k- Bulgar 
beyannamesi 

: İngilterede na
: s ı 1 karşılandı ? 
~Eler Alman kıtalan 

'i~ Bulgaristan da hı-
~ 

~ııadaa ııerllerıe. .. 

J~ Türk müdaha
f~ lesi bertaraf ol 
~muş sayılamaz 
~i (Balkanlardıı .Wh1tr1 muha. 
~ jazası. arzıı.muzun ııeni bir mü
~ eyyidesi olarak, dün A nkarada 
~ Hariciye Vekilimizle Bulgar se

Jl jiri arası.nda, iki memleketin 
birbirlerine kar§' tıııarruzdan 

~ iç~n&p kı>..annd.ı oldukla.nlUI 
~ dair bir beyannamenin imza • 
~ land'4ı1l4 müjdelemi§tik. Be • 
~ yannamenin imzasının başta t"" 

giltere olmak üzere bütün mem.. 
I~ leketlerde çok iyi ka"f'landığı· 
~ nı bugün gelen ll§ağulaki tel • 

graflardan anlıyoruz.) .. 
Uç muhtekir 
satıcı yakala
nıp Adliyeye 
verildi /er 

Bir bakkal şekeri 
narhtan fazlaya sat• 

mıya kalkı mış 1 

B 1 t E •• t Beyoğlunda Konalka !Bmlnde bir tUa a ve yup e tllncil 20 kuruşluk Jilet bıçlını ~oku· 
roşa sattığından, Ulellde bir bakkal 

ceza 1 an d ırılan ~.:·~:ı=~r!~.kuruia verdi-
Djğer tarlatan Fincancılar yokuşun-

f 1 r ı n Sahı"pJ • da Rızapa~ hanında kimyevl maderJ deler üzerine iş yapan Raşit Semih a-
Balatta Zekeriya Be•irin, Süley- dında bir tfie<:ar lhtikAr yaptığı iddia-

• alyi<ı yakalanınııı ve hakkında Wıki· 
manın, Hımıdinin fınnlannda ya- kata ba§lanmıı;tır. İddiaya göre, suçlu 
pılan kontrollerde sıhhi muayene- (Devamı 5 lncl S&yfada) 

siz müstahdem çalıştırıldığı görü-
lerek ceza lkesilm~tir. ı• k• } • 

Kezalik Eyüpte Osman, Hasan J çorap ame esı 
isimlerinde iki fırıncı da ayni suç. J b 
tan ve Tahir Sofu oğlu adında di· USta arJnl ı
ğer bir fırıncı da pislikten ceza • 

ıandırıımışlardır. . . . çakla yaraladılar 
Dünkü kontrollerde yırmı yedi 

şoıföre de ceza verilmiştir. 

KRAL BORİS 

Londradaki inhba 
Londra 18 (A.A.) - Röyte • 

rin dipJ.omatik. muhabiri yazı • 
yor: 

•Tilrk: ve Bulgar ~üklmıet • 
leri tarafından neşredilen be • 

yanname, bazı maddi farkları 

ile, bil.kuvve bir ademi tecavüz 
paktıdır . 

~ 

Türkiye bita- ~ 
raf kalmakta : 
devam edecek 

s.:ya 18 (A.A.) - Bulgar a. 
laıı.:;ı tebliğ ediyor: 

Türk ve Bulgar hii:kfunetleri 
arasında müşterek beyanname
nin im2lası üzerine, Hariciye 
Nazın Popof matbuat mümes -
sillerine aşağıdaki beyanatta ~ 
bulunmuştur: ~ 

•- Samimi ve dostane nol<tai 
nazar teatisinden sonra Bul<ıar ~ 

hi.ikUmetinin ve Türkiye Cum- ~ 
huriyetinin, malUın olan be • 
yannameyi 'bugün neşretmek ~ 

(Dcvam1 5 lııcl Sayfada) 

işçilerin sağlık ve 
emniyetini temin 
eden nizamname 
Dün resmi gazete ile neşre
dilen geni kararlar on gedi 
ma.q:sta tatbik olunacak 
İşçilerin ııaillı!mı konmıak ve la 1 

em.niyetini temin için hazırl:mdığı.nı 

:yazdıilımız yeni nizanınaıneler dünkü 
Resmi Ceride ile neşrolunmuştur. 

nin ne sureti~ kurulacaıı. ve ar;.ı.lacağı 
hakkındaki umumt hükümler te5bit e
dilm~Ur. İ~ yerleri bu nizamanme mu• 
cibince hoiz olmaları Ulzım gelen sağ
lık ve emniyet vasıf ve şartlarının tat
bikatı itibarile 2 klsn-ıa ayrJl~tır: 

1 - Kapalı iş yerleri. Başlı başına 
hususi binalarda bulurum veya her-' 
hangi bir binanın bazı kısmıl..-ırını iş

gal eden üstü ve etrofı kapalı iJj yerle· 
ri, 

2 - Yan kapalı veya açıkta ~ yer
leri: 

A - Yalnız üstü kapalı olup etrafı 
kısmen veya tomamaen açık bulunan 
baraka, sayvan, sundurma ve bunlar 
gibi tesisat altındak i is yerler inde, 

aşta sulh dava&ma bağlılığın 
eılnlı ve üstün bir tezahürü ve 
:tekdiğer arasında karşıJ.ıklı dost
hıi;ıı ve manevi bağlılığı arttırdığı 
kadar; gerek Bulgarların, gerek 
Tiirklerin Balkanlarda hiçbir te
~~ vüzi ve taarruzi emel besleme· 
ılık !erinin de en Jm~etli vesikası 
•luy~r ve mulıitiıni~e §8JDİ1 bir 
eınnıyet 'ti Bu 

a . Refik Saydamın, 
:Milli Şefın, B ikan 1 

Ş .. krÜ saracoğlun~ a b"" s~ 
u )ıfuz.İyetine en uy 

NeJri tarlhlnden 3 ay sonra -yani 
17 Mayısta- mevkii tatbika konulıı
cak olan bu nizamnamelerde; İş Ka
nunwıun filrnulü dahilinde bulunan 
her türlü iş yerlerinin ve Jiçllere ait 
lkametıı:5h vesaire gibi mtlşteınil.itının 
haiz olması ıazım gelen sıhh1 şartıann 
ve ls yerlerinde kullanılan alO.t ve e
devat, makine ve Jpt.idaf maddeler yü
ıünden zuhuru melhuz kazalara ve sa
rı veya meslckt has talıklara. mfini ted
birler in ve vusıtn la rın , ve her sıru1 
müesseselerde iş kazalnrına kar~ı iş 
yerlerinde bulundunılm ası m-ccburı o
lan tedavi levazımının nelerden ibaret 
oldui;::u ve bu esaslara göre is yerleri-

B - Yol, demiryolu, köprtı ve bina 
inşaatı gibi acık havada çalı~ın .ıo 
yerleri. ------------.----"'\ Suçluların ikisi de, 

V A Z 1 Y E T E 1 d e r h a 1 yaka landı :---------------------------;;;;;;;--;;;;;;;;;;;;;;;; 
ve ı mat yaratıyor. 

anlarda h 'ki d t" b . . ' er ı evlet siyase ı a--
ncıy · · d. . es:ının ana prensip ve mesne-
h ~~1.':' bu şekilde tecelli ve teza• 
v~r;: .. hiç şüphe yok ki mütearrız 
1 . ';'tecaviz emellerde bulunan· 
ar ıç~.n de bir hayli düşllı>diirücil 

ve musekkin olacaktır. 
d Beyannamenin bariz vasıfların· 

an biri de; Türkiye. ve Bulgaris
!anın karşılıklı dostluklarını ma· 
nevi bağlılıklannı, sulha ve ~ükı'l.· 
ııa olan azim ve gayretlerini dur· 

(De.,...mı 5 inci sayfada) 

Yeni Tefrikamız: 

Perşembe glnil 
başlıyoruz 

Nasreddin 
f1Hocar=I 
- Yazan:_ 
ZİYA ŞAKİR 
Büyük mizah ilsta
dımn bayat ve eser
leri hakkında bugü• 
ne kadar yazılmıt 

tarihlerin en duğrusu 

hunun uıa b 'nd biri olan u eser
hediyelerı en. in makinede ve 

· · gazetenı.ız 
lerını • b" sırada ye • 

b d bulundugu ır . .. 
ta ı a .. · delemek hıç şup-
tiştirınek ve ~u~ bir zevk olduğu 
he yok ki, mes e tan hizmeti 
•-·d itası sadece va 
.,. a.r. tecilik nıuvaffakiyeti 
olan bır gaze affaki 
·ı1· F·"-•t nedense bu muv • 
1 ı. ~' h 

. . bizden iki saat sonra a-
yetıınn iktibas eden ve 
b lınizi avıen 

er Jaruıa kadar belki de el-
gece yarı 

. • 1 ıyan malUm sebeplerle 
lerın"e o m ik' . t b 
İstanbul sokaklarını ıncı a ı 

.. ültiisüne boğanlar tarafından 
:e mutad tahammülsüzlük v~ 

•.. tirkapla karşılanmış olacak ki, 
ıs t 1 , 
aleyhimizde gizli ve açık or a ıgı 

biribirine katnııya ellerinden ge
len bütün imkıi.nlarla başvurmuş-

lar. 
Bu gibilerine kısaca ve 88dece 

şunu söylemek isterizalık'.' M
1
_ uv

1
af

fakiyet ]<ıskanılmam , un ısa O· 

Iunınalıdır. Eğer •Son Telgraf• 

. tihlıar teşkilatı geniş, her bakım-
ıs b' t" dan kuvvetli, üstün ır gue e ıse 
onu dedikodu ve istirka~ mevzu~ 
yapmanıalı, ona benzdie.~ye v.e ~:-

h !kın ona göster gı genış o • 
ne a "be" . k 
çüdeki itimat ve rag .. w azan· 
mıya bakmalıdır. 

K dileri de nafile rahatsız o· 
en ed ' 

luyorlar, bizi de rah~~~l .ıyo; • 
lar ve ınuvaffakiyetsız erı se .e
bilc usulil dairesinde yapılıruş ış
Jer hakkında da lüzıJmsuz yere 
buı başları aÇJtıyorlar!. • • 

Yugoslavya 
Başvekili Niş
te istirahate 

Çekildi 
L on d r a gazeteleri, 
Bulgaristanın istila
sının pek yakın ol-
duğunu yazıyorlar 
Yugoslavyanın bugünkü vnJ • 

yeti umumi efkarı her zaman- ' 
dan ziyade aliıkadıır etmektedir. 
Oün akşamki Radyo gazetesi, va
ziyeti mütalea ederken şunlan 
söylemiştir: •Balkan meselesini 
birkaç kısma ayırmak lazımdır. 
Birinci kısun, Yugoslav nazırla· 
rnn Almanya seyahatidir. Bu 
seyahat hakkında Yuı:oslav mah
fillerinde beyanat eksik olmu • 
yor. Devlet nazırlarından Klovek 
radikal partisinin bir toplantı • 
sıııda söylediği nutukta demiştir 
ki: •Yugoslav nazırlarının Al • 
manyayı ziyareti, Yugoslav -

yanın suJhunu temin etmiştir.• 
• Vreme. gazetesi de, Yugos

lavyanm sulhpcrverliğini telNı -
riiz ettirdikten sonra, şunları 

ya~tır: 

UMUMi BAK.IS Fatıhde Çırçır mahallesinde Fa.. Ç E R Ç E V E :,~~r:~==s!s :~~et ::~!1 d:t;"!t 
~ zilet sakağında oturan ve kendi e- Hakikat ve zıddı kan r.rtınaıarının bir nümayiş 

' vinde çorap imal eden Adil oğlu ve blöf olduğunu kaydetmişti. 
Kemol ile ayni yerde çalışan Sa- NECİP :E'AZJL KISAKÜREK Halbuki ayni marifetli canbaz, 

Nişe istirahat etmeK-e giden 
Yug08lav Başvekili Svetkoviç 

Yugoslav ve Alman devlet a-
damları arasında cereyan eden 
mülakat hakkında uydurma ha
berler neşredildi. Bu şayiaların 
hedefi sulh eserini bozınaktır. 
Bertcsg.ıı .en mülakatı bu sulhu 
takviye etmiştir. 

(Devamı: 5 inci n:rfa<la) 

bit ve Abit kavga etmişler ve pat- btlmcm kaç ay evvel İngiltere 
ronları Kemali bıçakla ağır surette (Şckspir) benim göziimde, a<lu sının istila edilmek üzero 

1 1 dır 3-000 yıllık diinya san' at ve fikir yara amış ar · olduğunu, bilmem kaç gün ev· 
Yaralı Cerrahpaşa hastanesi.ne plİlnınm, dibi bulunmaz bir u-

vel Balkanların ciddi bir teh· 
k-'dırılmı.ştır İki suolu amele ya· •urum gib" en derin kafa ve ru-

'"' • • T like karşısında bulunduğunu, 
kalanmıştır ulınu tem,il eder. İşte bu kah-. bilmem kaç ay ve yine bilmen. 

Sur üstüne çıkan 
yaramaz 

çocuğun akibeti 
Şehremininde Seyit ömer ma· 

hallesinde Ziyakökalp sokağında 

oturan Tahir isminde bir çocuk 
Samatyada surun üzerine çıkmış 
ve muvazenesini kaybederek düş
müş ve ağır surette yaralannu~tır. 
Yaramaz çocuk Cerrahpaşa has -
tanesine kaldırılmıştır. 

Köprüde bir oto
mobil kazası 

Köprünün bir tarafından diğer 
tarafına geçmekte olan Emin A· 
kar isminde birine Züliikarm ida
resindeki 1850 numaralı otomobU 
çarpmış ve muhtelif yerlerinden 
yaralamıştır. Yaralı hastaneye kal· 
dırılml§tır 

ramanm başdöndürücü bir sö- kaç gün evvel de bu teşhislerin 
zil: 

· tam tersini ileriye sürmüştü. 
- insan ne kadar saçmalasa 

Okuyucu denilen aldanmaz vic
bakikatin tam zıddını söyleme· 

~anın hafızasına hakaret ede • ğe muktedir <leğildir. 
Evet öyle; hakikatin ta ken- cek sıırette tanyeri ağarırken 

disini, özünü, künhünü, mutlak söylediği oüzü, ufuk kararırken 
cevherini kucaklamak nasıl unutan bu zat, berşeye rağmen 
mümkün değilse, tam zıddını, her defa hakikatin tam zıddını 
kiimil zıddlllJ elde etmek de ka· si:iyliyebilm.işti. İşte sabık Fran-
bil değil ... Meçhulün zıddı da sanın (Lejyoudouör) nişanına 
bir büyiik meçhul değil midir? layık bir marüet!. 

Fakat Devrimiz, 1939 • 1940 • B<- 1 bu §alısı, bir şalus:t;iı.a 
1941 ve daha geleceklerile dev- bıohsetmek için değil, devrimi-
rimiz, hiç olmazsa basit ma • ıı:in ba:ıı kafaları marilet add&-
luruların tam nddını, yüzde yii2 clilet:ek kadar perişan bir bale 
zıdduıı avlıyan giilünç kafaların getirdiğini anlatmak, yani ha· 
korkunç marüetine sahne ol • diselerin girift plbım canlaa· 

. d.ırmak çin ele aldım. makta eşsız ..• 
Hele bir başmuharrir taıuyo- • 

rum ki, 1939 daki Sovyet-Alman Demek istesem yeridir ki: 
anlaşmasından bugniikü Bal • Bazı hiidiselerl dış ve bruılt 
kan vaziyetine kadar hakikatin delaletlerile tefsir etmekte ı;a. 
tam tersiai avlamakta cerçek· kın acele etmeyiniz! Bakik.timı 
ten korkunç bir marifete sahip.. tam zıddma fırlatılmış ve ma-
Bu (:utışerif) 1939 da.ki Sovyet. but başmuhanlre lwııwmı• 
Alınan •nlapasını bir lh olun.uııu... 



ESİR 

DÜŞMEK1Ç1N 

Geçenlerde, Yunanlılar bir 
taarruzda tamam 7 bin esir 
aldılar. Yedi bin eıir, aıağı 
yukarı bir fırkanın yansıdır. 
Demek, öteki yarısı da zayia
ta uğramı§, kaçını§ veya ya
ralanmıı. 

Bir arkadat! 
- Yahu, dedi, bu İtalyan

lar esir düımek için kasten 
mi mukabil taarruza geçiyor
lar. 
KIRAVATLI 

ERKANI HARPLER 

Mühim 
bir ş·rket 

}ehnmizde büyük bir 
Türk-lngiliz Limited 
şirketi tesis edildi 
şehrhnizde büyük bir Türk -

İngiliz Limited şirketi kurulmuş
tur. Şirket memleketimizde muh
telif sınai müesseseler teııis ede • 
cek ve işletecektir. Bu yolda şim. 
diden hazırlıklar yapılmakta ve 
bazı projeler hazırlamnaJı:tadır. 

ıMemleketimi7.de yeni demir ve 
çelik fabrikaları kurulacaktır. Fab
rikanın motör imal eden kısmı da 
olacaktır. Yalnız henüz fabrika • 
Iarın yeri kararlaşmamıştır. 

Taksi tahdfdatı hak-
Sayın Ahmet Emin Yal- Ju 

man: «Kıravath Erkanı Harp- Ddakl yeni teşeb• 
ler>> serlavhalı bir başmakale blsler kabul edt1medl 
yazmıfb. Erkanı Harpler kı
ra vat takar mı, diye, dii§ünü
yorduk. 

Bizim Osman Cemal: 
- Bazı milletlerin ordula

rında, zahit kadroları yalnız 
kıravat takmak, tık ıiyin
mek için beslenir, dedi .. 

ŞehlOerlD yattıQı 
bu toprak! 

Tüı:k:iyenin azimli ve kanu sa
hibi manzarası karşısında, bütöıı 
dünya hayrandır. Birçok meml~ 
ketler için zihinlerde beliren şüp
he ve tereddüt Türkiye olukların
da dağılıyor. 

Herkes, şu noktada müttefik: 
Türkler, memleketlerini müda

faaya, her türlü tecavüze karşı 

koymağa "7.Dletmişler, bunınt için 
icap eden tedbirleri almışlar, ha
zırlıkları,nı yapmışlardır. 

Herk.,,.in kafasına , bir kere da
ha danketnıi§tir ki, Türkiye me4'- ı 
bur edildiği takdirde, derhal sila
ha sarılmakta bir an tereddüt et
ıniyecektir. 

Aziz şehitlerin yattığı bu top -
rakları müafüa edeceğiz. Anaları
mızın, kartlarımızın, kardeşleri ... 
mizin yaşadığı bu mukaddes top
rakları son dnıola kanunıza ka -
dar koruyacağız. 

Günün meselesi: 

a alle arasında 
u unacak iş yeri 

Her iş gerinin nerelerde ku
rulacağı kararlaştı 

Gayrisıhlıt iş yerlerinin hangi· 
!eri olduğu ve ıbwıların nerelerde 
bulunabilecekleri hakkında bele -
diyece hazırlanan liste Sıhhat Ve
kaletince kabul ve tasdik edilmiş
tir. Bu listeye göre mezbahalar, 
soğutma tesisatı olmıyan bağır -
sak, et ve ciğer, baş ve saire işle
me yey !eri ve depoları, ispirto ve 
ekmek mayası fabrikaları, hayva
ni, nebati, uzvi maddeler ve SÜP

riintü. biriktirme yerleçi, tuğla, 
kiremit, kireç alçı imal ve istihsal 
yerleri, ibüyük odun, maden kö -
mürü, kok depolan mahalle ara
larında ve meskenler civarında 

iseler başka yerlere -kaldırılacak
lardır. 

Halı y:cl<ama ve boyama yerleri, 
çamaşırhaneler ,"bağırsak teli ima-

Jalıhaneleri, deri kurutma ve deri 
depolan, ııu bentleri, bavagazi, kok 
ve ıkatran depoları, perakendeci -
lere ait kiiçiik odun ve kok depo
ları, bahlmaneler, .sun'i yün fab· 
rika ve atölyeleri, wı ve ekmek 
fabrikaları, matbaalar ve harf dö
küın yerleri müsaade istilısalinden 
ve etrafında muayyen mesafede 
boş arsa bıraktıktan sonra mahal
le aralarmda ve m<!Skenler civa -
nnda faaliyetlerine devam edebi
leceklerdir. 

Kahve kavrulma yerleri, fırça 
imal atölyeleri, yapağı depoları, 
turşu imalathaneler;, ispirtolu iç
kiler, gazoz, soda ve sirke fabrika 
ve atölyeleri daimi nezaret altın
da tutulmak kaydile mahalle ara
larında çalışabileceklerdir. 

r; • • ;ı 

Yeni hava 
seferi eri 
Şehirlerimiz arasında 
yolcu, posta seferleri 
1 Nisanda başlıyor 

Münakalat Vekili, bu sene şe • 
'lıirler imiz arasındaki yolcu ve 
posta nakliyatına mahsus hava se
ferlerinin nisan başında başlama
sını kararlaştırmıştır. Hazırlıklara 
lbaşlanmıştrr. Şehrimizde olduğu 
gilbi İzmir ve diğer yerlerdeki ha.. 
va meydanları inşaatı da tamam -
lanmıştır. Bu yıl hava seferleri Di
yarbakıra kadar uzatılacaktır, Ay
rıca Irak ile de seferler yal?ıla -
caktır. 

Bil' geaç kız mlsallr 
gelen er lıe ille 
sevişip kaçtı ı 

Bakırköye tabi Kaya'başı ·köyün
de oturan 338 doğuornlu Ayşe Yüm
lu ayni köyde Çöp Ahmedin evine 
misafir gelen Keşanlı Saıbri oflu 
Mümin tarafından kaçırılm ;t ır. 
Mü.ınin ve genç kız aranmaktadır. 

Talebeler yılda 2 mü
samere verebilecekler 

Denizlerde İngf it(} re 
ve Mihver 

Yazan: Ahmet Şükrü ESMER 
İngiltere ile iki mihver devleti. 

ara<Sındaki mücadelenin en dikka
te !Byık olan bir saOıası da İngi• 
liderin her tarafta deniz haki.ıni• 
yetini muhafaza etmeğc muvaf • 
fak olmalarıdır, Fransa ile İngil
tere birlikte harp yaptıkça ve b~ 
hassa büyük bir deniz devleti sa• 
yılan İtalya harbe iştirak etme • 
dikçe, Almanların denizlerde bü
yük bir faaliyet göstermeleri bek• 
lenemezı!L Fakat haziranda Fran• 
sanın harpten çekilmesi ve İtalya• 
nın, Almanyanın miitfrfiki olarak 
harbe iştiral:ile . vaziyet değişti. 
İngiliz donanması, geçen yazdan
berl, diinya tarihinde göriilmedilı: 
derecede ağır vazifeleri üzerir.:e al· 
mış bulunuyor .Bu vazifeler şöyle 
hulasa edilebilir: 

1- Evvela Britanyr. adalarını 

düşman istilasına karşı korumak, 
Z- İkincisi Britanya adalarının 

münakale yollarını açtk bulundur
mak, 

3- Düşman memleketlerini ab
luka altına alarak onu idame et
mek. 
Eğer İngiliz deniz kuvvetleri yal

mz düşmanın deniz kuvvetlerile - Mesela .. 
- Beni çok ıöylebne, de-

Dünkü gazetelerden biri taksi 
tabdidatırun kaldırılması için tek
rar müracaat olunduğunu yazmış

tır. Fa.kat bugün öğrenildiğine gö
re, hükfıomet taksilerdeki benzin 
tahdidatırun bugünkü gibi devam 
etmesine karar vermiş ve tahdida
tın ıkaldırılması hakkındaki teşeb
büsleri kabul etmemiştir. Buna gö
re, taksiler tek ve çift numaraları
na göre çalışmakta devam edecek
ler ve hususi arabalar çalışamı -
yacaklardır, 

Biz, kahbc değiliz. Döğüşınek -
ten, kan dökmekten çekinmiyec~ 
ğlı. Düşmanın ne elini, ne çizme -
sini, aziz vatan toı>rak.Jarına değ .. 
dirmiyeceğiz. Hürriyetinıizi, istik
lilinıizi, şeref ve namusumuzu hiç 
birşeye değişmiycceğiz. 

Türk anadan siit emen her Türk, 
vatan korunma~• ihtilalinde üze
rine düşen vazifeyi yapac~ktır. 

===( .ADLiYE ve POL/S _,J_ İlk, orta, lise, san'at ve mual
lim mekteplerinde talebeler tara
fından verilegelmekte olan müsa
merelerin 'badema yılda iki defa
dan fazla verilmemesi kararlaş -
tırılınıştır. Keyfiyet dün tekmil 
okul idarelerine te'bliğ edilmiştir. 

karşılaşmakta olsalardı, üzerleri· E 

di .. 
ŞôYLE DEMELi, ----... - - ~-
BOYLE DEMELi 

«Öyle dememeli, §Öyle de
meli» diye, hergün herkesin 
yanlışını çıkaran bir akşam 
gazetesi, bir havadisin: «M· 
bili ekil olmıyan maddeler .. » 
ibareaini, «yenir gibi olmı
yan maddeler» tarzında yaz
mayı tav•iye ediyor. 

llABERLEB 

Bu, böylece bir kere daha malum 
ola!. 

REŞAT FEYZi 

Elektrik ceryanı çalmakla 
mazn1ı.n kadın ikramiye istiyor 

ne aldıkları vaziiı> ağır olıııakls le 
beraber, belki de bunun ifası o ği 
derece zor olmazdı. Fakat Alınan şa 
ve İtalyan bava kuvvetlerile de 
karşlaşmaktadırlar. Ge;· :ı umunıl 8" 

harpte denizaltı gemisi, İngiliz do- sa 
nanınası için yeni bir unsur ol - h 
duğu gibi, bu defaki muharebede 

=;=~~~~~~~= 

ViLAYET ve BELEDiYE: 

+ Belediye İktısat Müdürü Saffet 
Ank:araya gitmiştir. 

İkinci araba vapuru da 
yakında sefere çıkıyor 

Denizyolları tarafmdan araba va- l 
puru haline getirilen iki vapurdan' 
ikincisi de tamamlanmıştır. Bu -
günlerde tecrübeleri yapılacaktır. 
İlkinin tecrübeleri yapılmış v~ iş
letme kadrosuna alınmıştır, 

Fakat, yine hata var, çün· 
kü, hu sözde düzgün ibarede 
«gibiıı kelimesi fazla .. 

Yenir gibi, ne demek! Bir 
madde, ya yenir, ya yenmez. 

KAYMAKSIZ 

SÜTLER 

İstanbulda, bir günde ta
mam 7 bin kilo kaymaksız süt 
aatılıyormuf ! Sütün kayma
ğını, yağ yapmak için alıyor· 
lar. Demek, içtiğimiz sütlerin 
mühim bir kısmı yağsız .. Bu
nu haber veren gazete, hay
tet içinde soruyor! 

- Bu nasıl it?• 
Halbuki, bu hale şükret

mek lazım. Çünkü, sütün 
içinde, Allah göstermesin bir 
dirhem yağ bulunsa, kilosu, 
tıpkı Urfa yağı gibi 180 ku
ruta fırlar. 

+ Kadıköyiinde Kurbağalıderenin 
temiı.lenmesi için 6,000 lira ayrılmış

tır. 

+ Beykozda Mahmut Şevket Paııa 
köyündeki Ali Babadır köprüsti.nün e
saslı bir şekilde tamiri karaı·laşlırıl

mıstır. Yakında inşaata tıaşlanacak

ıır. 

MAARiF, ÜNiVERSiTE: 

Kız mektepleri arasındaki dünkü vo
leybol maçlarında İnönü Kız Lisesinin 
değerli voleybolcuları Boğaziçi Li.seli 
arkadaşlarına, Çatnlıca Kız Liseliler de 
Şiı;li Terakki Liseliıere galip gel.miı
lerdir. 

TiCARET ve SANAYi: 

+ Yunani.stana arpa ihracı için ya
pılan müzakereler muvaffakıyetle ne
ticeJenmiı;ıür. 

+ Dün şehrim.izden muhtelif mem
lekeUere 75 bin liralık ihracat yapıl
m.1$hr. Bu mey~ Altnanyaya tütün 
sablıruştır. 

- İngilizler sehrtmiı~ ~n mühim 
miktarda balmumu satın almak isLe
mektedlrleı:. 

M.VTEFERltllC.ı 

Satie maznunları 
Satie binasının yolsuz satış 

muhakmeesine dün nakzan 1 inci 
ağır cezada devam olunmuştur. 

Dava maznun eski Deniııbank er
kanı hakkında karar i1;in 13 marta 
kalmıştır. 

Hizmetçiyi kaçıran 
pir aşık yakalandı 
Silivrinin Tatil mahallesinde o- I 

turan Süleyman oğlu 324 doğumlu 
Yalıya Yalın ayni mahaliede avu

kat İsmail Oralm hizmetçisi Bed
riyeyi kaçırmış, takibat neticesin
ie yakalanarak adliyeye verilmiş
tir. 

+Ahmet isminde biri Melek sine- Hapishane umum mü-
ması öniınde Muiz ad.•n<lJ. birh:;inin cüz- " • • • • • 
danını çalmış ve bir kaı; gün sonra da dur muavı_unın tetkıkı 

=============si Karadeniz vapurunda l.nruün ceketini 
asırırken yakalanark dl.in Asliye H in

"ci Cezada 1 ay 15 gün hap;;,e mahküm 

AHMET RAUF 
llapı~hnn~ler U~11vm Müdür ~J ıavi

ni B. Silkip Güm~~ın Üskudar Cezae
vinde tetkikler ya· ·rhtk üzer.:: şetırinU-Bava Kurumuna 

yardım edenler 
Hava Kurumu İstanbul Şubesinden 

aldığımız bir mektupta ısu yeni teber
rüler bildirilmektedir: 

Halil Ali Bezmen müesseseleri. 6500 
lira, Halil Ali Bezmen Fabrikası 1000, 
İbrahim Zade biraderler 800, Tevfik 
Beşiri Tatarl 500, Çubukcıyan 600, E
mek Ralımi Köoe oğlu Vabbi 500, M. 
Varon ve Behar Zamana 500, Fahri 
K.iğllı 500, Karakiın Papazyan ve Şeri
ki 500, Sıvacıyan Yetvad ve Nubar 500, 
S. Nevruz 40ll, Zareh Me"Lburyan 400, 
Yervant Hanlıyan 400 Felunl ve Hakkı 
Asa.boğlu 350, Davit Soaka 300 lira te
berrü etmillerdlr. 

olmuştur. • 
+ Fatihte Seyfi, Galatada Abdullah 

isimleıinde iki kişl dün ervi.n sat.arlar
ken cürn1ü meşhut halinde yak<:ı..lan

quşl.ardır. 

- Nişantaı;ında Meşrutıyet mahal
lesinde evvelki gün çocuklar top oy
narlarken Kevser sokağında 7 nulnara
da oturan ı6 yaşında Muo<afa ayni 
mahallede mukim 13 yaşmda İbrahim 
oğlu Mehmedin haylarına bir tekme
savw-muş ve zav.allı yavru Şişli Etfal 
IW<tanesine uldınlmışsa da dün öl
mUştür. 

+ İhracat başkontrolörü Hurşit Ko
ro! Daire Müdürlüğüne tayin olun
muştur. 

Son Telgrafın Edebi Tefrikası: 32 

BILLOR KÖŞK 
BÜYOK AŞK ROMANf 

SELAMi iZZET 
Bunun üzerine israr etmediler. 

Zehra bir ikere inat etmışti. gıtıni· 
yecckti. 
Perşembe sabahı üçü birden o

dasına girdikleri zaman Zehra Le
mana: 

-·Bugün mü gidiyornunuz? di-

. ye sordu. 
- Evet efendim. 
Zehra oğluna döndü: 
- Sen de g:ıdiyor musun ? 

- İzin verirsen gi<İeceğlın. 
- Güle güle ... Yalnız burada 

herkes keyfine 'buyruk yaşıyor. 
- Bunda key.fe .buyrukluk gör

müyorum anne ... 
- Benim gördiigii:m bir şey var. 

&a. benim de davetli olduğum but 

yere beni götürmek istemeyip 
kendi başınıza gıtmeni2dir. 

Cemal şaşaladı: 
- Aman anne, gelmıyeceğim di

ye ısrar eden siz değil miydmiz 

- Olabilir, faiı:at bır kere daha 
sormanız lazımdı. Fa.kat ana kızın 
ben.im gelmem işlerine gelmiyor 
tabii. .. 

Afife atılıdı: 

- Neden böyle söylüyorsunuz 
!hanımefendi.!... Gelmediğinize 

beın 'ben üzüldüm, 'hem de annem.. 
- Sana inanırım ... Her ne ıse, 

lben de geleceğim... Şu Zekilerin 
ne biçim şeyler olduklarını bır ke
re de evlerinde göreyim.. .. Ben ge
liyorum cizye canı &ı.kı.lanm varsın 

ze gein -;.tir. ~1ah'..:;iı'ıların çalıştırıl
maları n,cv ;ut ,u tc-tkik etmelttedir. Bir 
kaç gün :.onra J\ııkrl.Laya dönecekti;.~. 

---o--

Desti ile arkadaşının 
kafasını yarmış! 

Küçükpazarda Demirtaş mahal
lesinde Odunkapısı yokuşunda 3 
numarada oturan Rıza Dalyan ile 
ayni yerde mukim Neşet Şimşir 
isminde iki kişi kavga et!IlJiiler ve 
Neşet testi ile arkadaşının kafa.. 
smı yarmı.ştır. 

canı sıkılsın ... 
Kendısi kasdcdilerek söylenen 

bu sözlerle Leman biraz sararmış
tı, fakat kendıni tuttu, Ze.kilerin 
çok sevıneceklcrini söyledi; Zehra 
Lemana cevap vermek tenezzülün
de bulunmadı. arkasını çevirdi. 

Saat ikide Zenra hazırlandı. 
Yeldırmesini giymiş, başörtüsünü 
hotoz .gibi oba.şına sarmıştı. Salona 
gırer girmez Lemana bir göz attı. 
Lemanm üstiinde boynu açık, gö
ğüsle ensenin bir kısmım çıplak 
bırakan koyu kırmızı bir elbıse 
vardı. 

Zehra lbu yarım dekolteyi görür 
görmez, gözlerini yerlerinden uğ
ratarak homurdandı: 

- Siz bu kıyafetle mi gidecek
sinn? 

Leman gülümsedi: 
- Evet, hava sıcak olduğu için 

üşümem ... 
- Sıcaktan, soğuktan bahsetmi

yorum, bu çıplaktıktan bahsedi • 
yorum. Ayıp şey ... insan böyle 
sokağa çıkmaz. 

Afife bır kahkaha attı: 
- Hanımefendi dedi. ne.kadar 

&aygano~ muhakeme~!nde ceryan hırsız
bğımD nasıl anlaşdabllecepm anlattı 

Dün Sultanahmet bilinci sulh 
ceza mahkemesinde garip bir •ce
reyan çalma• davas.na bakılmış
tır. Hfıd;,;e şudur: 

rip mantğı ileri ::,urmüı.?tür: 
•- Şimdik elektrık ıdarcsi han

gi evden böyle feryatlar işitlı-se 

demek, ki burada cirean çaloorıar. 
Şıp deyi yakalayıverır. Amma, 
ıbana henüz keşfim için bir ikra
miye vermedi. Bari elektrik kilo
vatını tenzilatlı yapsa!.. 

Milli Piyango ve radyo 
Radyo idaresi, her ay .başka vi

layette çekilen milli piyango ıke
şideleri için programlarında yer 
ayırmağa karar vermiştir. Mem
leketin her tarafından bu hususta 
müracaatlar yapılmış ve piyango 
çekilirken radyo ile takip etmek 
dileklerinde bulunulmuştur. Pi • 
pango Ankaradan 'başka vil8yet -
!erde çekildiği zaman salondaki 
sipikcr telefonla stüdyoya vere -
cek ve ses aynen neşredilecektir. 
~ 

de hava kuvveti yeni ve cidden 
tehlikeli bir unsur olorak geçen 
muharebedeki deni'3ltı gemileri· 
ne inzımam ctnıiştir. Dlnaenaleyh 
İügilterenin deniz sathı üzerinde• 
ki hakimiyeti, 1914 harbinde de
nizaltmdan tehdit edilirken, bu 
defa havadan g~leıı tehlikelerle 
ııle karşılaşmak uıccburlyeti ha· 
sıl olınuş!ur. 

İngiliz donanmasının, iizerine 
aldığı birinci vazifeyi yapması, ya• 
ni İngil!erc adalarını denizden ge
lecek kuvvetlere karşı koruması 

Hayganoş isminde bir kadın Ge
dikpaşada bir eve taşınmış, faka t 
elektrik saatin<len garip garip ses
ler duymuştur. Bunu idareye ha
ber verince kofranın açılıp saatin 
yazmaması için içine tel !<Dnul -

duğu görülmüş ve H.aygaıınş •ce
reyan çalma. suçile mahkemeye 
verilmiştir. 

Hayganoş dün mahkemede: 
•- llu işi idareye ben haber ver

mişim. Ge1:p tamir etmelerini söy
lemi~im. Tamir etmesine ettiler, 
amma beni de mahkemeye verdi
ler. Hir; ben cireanı çalmış isem, 
gidip haber veririm ki. .. ! demiştir. 

Bundan sonra hükim; daha ev
velki kiracıların lJulunup muha
kemeye celpleri iç'n davayı talik 

etmiş ve Haygano~u serbest bı -
:rakmıştır. 

Gençlik gazetesi müdürii 
beraat etti 

Ekallivet mektepleri 
balo ve çaylan 

Şehrimizde mevcut ekalliyet o-
' kullaı·mdan bırçokları bütçe açtlt

larını kapama için balo, çaylı 
dans, müsamere vermek için maa· 
rif müciürlüğune müracaatla mü
saade istemişlerdir. 

• 
o kadar büyiik zorluk arzetme • 
mekle beraber geniş münakale 
yollarının muhafazası kolay değil- -.ıı 
dir ve İngiltere için en zor vaziyet 

---<>--Hakimin: 
•- Sen eve taşındıktan sonra 

mı sesler çıkmağa boşladı, yoksa 
geldiğin zaman mı?. sualine de: 

<-- Ben gelını~ isem, 5aat de 

Evwlce Gençlik gazetesinde in
tişar eden bir karikatür<len, İstan
bul mücideiull"umisi Bay Hikmet 
Onııtııı tahkiı edila.iğı iddıasile ga
zetenin sahi[. ve müdürü İ. Orhon 
hakkında d0ı dllncü asliye ceza 
mahkemesi LarnLndan verilen 
mahkumiyet kararı, yıi.ksek tem
yiz ceza heyeti um.ımiyesi tara -

fından nakzedilcioğınden, dün ya

pılan duru~mada, İ. Orhonun be
raetine karar ver ilmiştir. 

Parti Eminönü ocegınR yazı• 
lan azaların takdim merasimi 

de budur. Amerikanın yardımın • 
dan bahsedildiği zaman unutul • 
mamalıdır ki bu yardım müessir 
olmak için yalnız harp malzeme • 
sinin verilmeslle bitmiyor. Harp 
malzemesi ve diğer ewanm harp 
sahalarına nakli de ltızıındır. Al· 
manya, denizaltı gemilerile ve 
hava kuv\•etilc bu nakliyata mani 

bağroordu! .• demiştir. 
•- Nasıl bağ rıyordu? 
•- Eh işte, feryat edeordu. 
•-Nasıl feryat cdiycrdu? Ma-

dam doğru .,,{i liyecc:.( misin? Hiç 
saat, gelin Lcr hırsızl.k yapıyo -
rum, yakala) ııı, der mi? Canlı mı 
ki bu"!. 

,Mısır çarşisındaki dük
[kanlar kiraya veriliyor 

•- Canım öyle laf edeor deyen 
kim? Demek istoorum ki, cazz, 
cuzzz .. c:zzz, pat, at.p. diye feryat 
edeordu. 

İKRAMİYE DE İSTİYOR!. -
Hii.ki.m ibundan sonra Hayganoşa: 
..._ Demek sen cereyan çalmadı

ğını söylüyorsun?·• diye sormuş o 
da: 

•-Eh elbette çalmamışım. Am
ma, benden evvel evde oturanla -
rın hırsızlık ettüğni çıi>ıçıplak mey
dana koymuştur• demiş ve şu ga-

mutaassıpsınız!.. İnsan etin.den bir 
parça göstermekle bir şey kay -
betmez... Hele insanın dekoltesi 
anneminki kadar gü..zel olursa ... 

Bliız yakası tamamıle kapalı bir 
tayyör giyıyordu 

- Her halde dedi ne siz ne de 
l>t>n pek açılamayız .. 
Annesının !boynuna sarıldı, ya. 

naklarından öptü: 
- Anneciğun, böyle çok güzel

sin!.. dedi. 
Zehranı kan boğacaktı: 
- Bu kızı ne bıçım teı:'hiye e

diyorlar!.. 
Bu sırada salona Cemal girdi: 
- Eğer hazırsanız gide hm? de

di. 
Sokakta Zehra oğlunun koluna 

girip yürüdü. 
Afıfe de annesinin !koluna girdi: 
- Hiç üzülme dedi, bırak bu 

kadm ne söylerse söylesin ... İh -
tiyar mutaassıpların sözleri kale 
alınmaz .. 

-3-
Zehra hanım Zekilerin kapısın

dan gırer giııınez hoşlandı. Bahçe, 
baı!. ahırların önleri, köşkün mer. 

Mısırçarşısındaki istimlak işleri 
tamo;nlanmak üzeredir. Çarşı, ö

nümüzdeki yaz evvelce hazır

lanan projeye göre tadil edilmiş 
olacaktır. Şimdiden bazı inşaata 
başlanmıştır. Çarşıda yeniden inşa 
edilecek modern dükkanlar mü -
nakasa ile kiraya verilecektir. 
Balıkpazarındaki !birçok dü.k -

kanlar buraya nakledecel!i için 
bundan sonra Eminönü - Unka • 
panı caddesinin açılmasına baş -
!anacaktır. 

divenleri temizdi... Lemanın ev 
kadınltğını nekadar görmemezlik
ten geldi ise, Zekilere bol bol il
tifat yağdırdı. 
Köşkün merdivenlerini çıkar • ' 

ken Cemlae: 
- İşte temiz ev dediğin böyle 

olur ... 

Sa·bire kendini iyi karşıladı. Sa
londa baş köşeye oturttu: 

- Davetimi kabul ettiğinizden 
dolayı size minnettarım! dedi. 

Zehra güler yüzlü olmuştu: 
- Asıl dedi, oğlumla abbaplılı: 

ettiğiniz için ben size minnettarrm. 
Stz de olmasanız burada yalnız • 
lıktan patlıyacak. 

- Doğrusu gelininizle oğlunu .. 
zun korru;uluğundan ve dostluk • 
!arından çok 1bah ti yarız. 

Bunun üzerine Lemanın güzelli
ğini, hanımlığını, ev kadınlığını, 
Afifenin neş'esini, hoşsohbetini u
zun uzun metetti ve nihayet: 

- Leman hanımefendi gibi bir 
geline sahip olduğunuzdan dolayı 
nekadar iftihar etseniz azdır! dedi. 

Zehra b~ı sallayLp dudakla • 

Cumhuriyet Halk Partisi Emi -
nönü kazasına bağlı nahiye ve o.. 
cak le~kilatlarına yeni.den kay -
dolan 138 parti üyesi için dün E
minönü Halkevi salonunda Cum -
tıuri,·et Halk Partisi kaza, nahiye 

~ olmıya çalışmaktadır. Gerçi de • 
nizalh gemisi, geçen harpteki ka· 
dar büyük tehlike teşkil etmeme:•· 
dir. 

ve ocak ıdare heyetlerile tanıştır
ma ve partiye kabul merasimleri 
-yapılmıştır. 

Merasime Halk Parti reisi Reşat 
M\maroğlunun raıhatsızlığı se'be
bile Atıf Üdiil riyaset etmiştir. 

Merasimi mütea:kıp yeni azalara 
hazırlanan büfede limonata ve his. 
küvit ikram edilmiştir. 

İııkilip müzesi clyarınıa 
tanzimi 

Belediye imar müdürlüğü, in -
ikılap müze ve kütüphanesinin ci
varını tanzim için bir plan hazır
lamağa başlamuştır. Pla.n yakında 
şehir meclisine verilecektir. 

rını ısırdı. <Gelin• sözü yetişmi -
yormuş gibi, öteden bir de methi. 
yesini duymak onu için için ku • 
durtuyordu. 

Koltuğunda 'bir 1heykel gibi dim
dik, kı·mıldamadan oturuyor, oda
da dolaşanlara yan gözle bakı -
yordu. Sil.bire handn, Adem ve 
Dayıdan başka, Cemallerin şere -
fine, tebdil havaya gelen ilti aile. 
yi daha davet etmişti. Zehra, her
kesın Lemana iltifat etmesini çe -
kemiyordu. Hele A.fiıfenin, baba

sının evinde gibi girip çıkması, er
keklerle senli benli ~nuşnası, he

le Şefik ile açktan açığa kur yap
ması iisa'bını bozuyor: Ana kız 
bunlar ikisi de ıınal!..• diye kendi 
kendıne söyleniyordu. 

Fakat bütün iltifat Celnlain sa
yesin<le idi. Eğer gılya geliziin Ce
malin metresi olduğunu öğrense
ler, Lemanı kapı dışarı edecek • 
lari de mullıakkaktı. 

Zehra için için böyle düşünüp 
kudururken, ev sahwinin sesile 
kendlııi t<>ladı. sa.bire hanım: 

<ArUsl TM) 

Bu defaki harpte denizaltı yal• 
nız başına belki de büyük tchlikB 
teşkil etıniyecekti. Fakat hav• 
kuvvetile birlikte çalıştığından İn• 
gilizlerin ham halledemedikleri 
bir meseledir. Her hafta biı;ok !i• 
caret gemisi denizaltı gemileri ta• 
rafından batırı!ınaktadır ve Hil• 
!erin son nutku anlatmaktadır 1'İ 
Almanya, ilkbaharda dcrıizal tı Jtal 
bine yeni hız verecektir. FilhakiJ<8 
Bitler, son nutkunda demiştir JJ: 

- Denizlerde ilkbaharda bir de· 
nizaltı muharebesi baş!ıyacaktıt• 
O zaman İngilizler vaktimizi uY' 
ku ile geçirmediğimizi anlıyacal<· 
lard.r. 

On gün sonra bir nutuk irat e
den Mister Çörçil de şu sözleri 
söylemiştir: 

- Bitlerin gemilerimizi tabriP 
etmek ve İngiltereye gelecek P.• , 
merikan malzemesinin hacn1iııi 
azaltmak için elinden gelen bef' 
şeyi yapmasını bekliyebiliriz. 

Bu sözler anlatmaktadır ki bclııl 
de ilkbahardan evvel, İngiltere il8 

Almanya arasında 1917 senesi şu• 
bat ayı zarı!ndaki denizaltı mtl" 
harebesine benziycn bir boğuşıU1 

karşısında kalacağız. 
Bn, İngiltereyi yıkmak için j\l• 

mantar tarafından girişilecek oJall 
çok cepheli bir miicaılelenin anca), 
bir safhasını teşkil edecektir. j\l• 
manya şimdiye kadar İngiltcrd1 

karşı muhtelif zamanlarda nıub ' 
telif harp vasıtalarını kullannıır 
tır. Bazan denizaltı harbine hıj 
vermişler. Bazan mıknatıslı nıaY9 
tecriibe etmişler. Hazan da bava• 
tarda miithiş taarruza geçmişlef' 
dir. Böyle bir tabiye AlmanyaY' 
beklediği neticeyi venncmiş~r. JJ~ 
defa havadan, deniz altından. d~ 
nlı sathından bütün eski ve ye 
mücadele vasıtalarile hep hirdeıl 
taarrusa geçmeleri beklenir. 
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İngiitereye taarruz bahai. taze

lendikten sonra tkl -ktalllll bil· 
hassa şayanı dikkat olduğu. söy· 

• lennıektedir. Bu iki nol<tay> anla· 
:::: tan İngilizlerin yaztlarıııclJln çıkaa 

da şu oluyor: 
1- İngiliz ırkı eski mezi7etle

rinden bir zamanlar dünyua pek 
nıeşJıU.:, olmlll sebai ve metanet 
gibi lıassalarınclJln JUçb.irini kay
betmemiştir. 
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2-- Bulıranlaı zamanlarda,..,..... 
leketin idanosinde lizım olaıı ev· 
safı haiz adamlar yetişmdrtııdir. 
Bunlarda.a birincilli üzerinde fazla 
münakaşaya lüzum görülme:uıek
tedir. Çiin1.1i İııgills milleti müt
kül zamanlarda, ~u· harp çıktık· 
tan sonra sebat ve metanet gibi ev
safrrıın pek yüksek derecesini iÖS
t -.ıir. Bunda pipbe yok. F,._ 
ermı,... _ _,_, .. 

kat ikinci nokta iize.rW..e soz uza-

kt- •-· Yani ~iliz milleti ile tna ....,.. daki .. 
onu idare edenler ar8"ın mu-
ıı.asebet ve irtibat ayrıca tetkik 
lldilınek ı:ereklir· . 

Geçen harpte mühim şallsı~er 
belirdi, Harpten sonra da Jıeyle 
sinıalar vardır: 

Baldvin ile ÇeınberlaYJl ~~ 
ler gibi. Geçen harbia y~· 
ği ve bu harbin de ea aıühiın 1air 
şab~yet; olan Çörçil ı:fbi. . 
~ İngilterede yalnız. s~ya· 

&eti değil efkir:ı uuıumiyeyı, iktı· 
sad~Yat, hattA eiYiniP kuşaDID"Y• 
~ul;ı," bayatın manevi ve madd1 
:::'.'P1arııu idare eden bir sJDıf var· 
. Soıı senelerde bu smıfuı. hallı: 
il~ olaıı. İl'tibat ve münasebeti es
kideıı oldtığw, tlerecede kaim•mtŞ
tır. On111t için hallı: ile bu seçme 
sınıf -llllında gitgide açılan bir 
mesafe vaı.1ı. Dışandıtn ingilt&
ı.ıye baltaıııan yanıltan cihet S. 
çok defa bu im tur çünkü buıa-1 b o uş • 
~ ep lıa]k ile o ıınıfın •-• 

iti ınesQfeııin a-.1..1·""'• hjjkro.ede
l'dt L_.l' ~ 'den 
bQ •qgı i%lerin meseli yenı . 

harbe riri ek "lıi. büyilk bir 
lıareltete fil\ il · ek)eriııİ 
ı . ""8aret ecleıniYec 
llnııed.iy•loırdı_ I.ikİJl çeınbet' • 

lavıı.in 938 soııı.aı.anııda ııuı16nl 
•uretıe ta,,,, -••··anık Al • :nan .,areye .......,, , __ ,,, 
aru:.,•Yı Citlişi inciltere4e -:-

i 4- "' teAri yapıDI§ olda: 
tat~ıııda hemen ,karar vererek 
ailı; d ~'l(:elı. devlet adandan elt· 

ec;ı, 

e4 B'IUıu. o tıuruı.ntlanl>eri c«e1 .. 
n• en "ekayi isbat etti: Sulh 111" 
-"lllııd.t ~ın Çeınberlayn vardı. IJarp 
çirild.~a da Çörç.il i§başw• ge-

ı, ~L ki .. kül zamıut• lara .. • muş 
d göre idareyi alacak ılovlet a
. Bınları çıkabiidiii &ibi yabm si· 

) &.sette değil, diğer .abalarda da 
ıııeıııJeketia işlerinde sağlam kıt· 
:~ar v~, bımları tathik ede
lıa er vardır. O s~bniş sıaıf ile 

lk &rB611tdaki mesafe bu seferlıi 
~bin çılmıaı;ı ile ortadan büsbü
tli~ kalkmış oluyor. Çünkü lııgiliz 
tnilletinin bn.,.;:_ d" t t'"' -..- un.yaya arze • 
ıgı ~am bu birlik manzarası bu-

d
nu ~osterıniştir, İn&ilulerin -..el< 
enı.ı v t' .. -. e ıcaret yollarını elde et-

melerı, gerek san .. . k' fı .. . İ ayım uı ışa a-
zerıı~e ngilterecle aşırı dere<:ede 
zcngın bir Zlinır· .. d 1 . . ~ vucu e ee~-
tır. Rahata alışan b .. il ek· 

. t' u zumre e 
serıye ın arasında pek bariz bir 
fark hasıl olmuş, uzun bu 
böyl~ devam etıniştir. =
ungın olmuş bir ıtdanuıı oiuJlan 
ıritgi?e babalarının çalışkan, fakat 
zengın olamamış eski koJU4ularuu 

İngiliz ırkı eaki evsafın
dan biç birini kaybet· 
mediğini geçen harpte 
ve bu harpte de ııöater· 
mit oldu. 

unutmuş bulunııyordtL İşte, İngil
tereyi yalnız böyle zenginlerin i· 
daze ett.ijini ileri süren Alınan ta· 
rafının ıı.as.ıI yaruld.Jğı sonradan 
görülınüştiir. Harbiıı arifesinde 
hıeilis paytahtında efkarı umu
miyeni.u cer ey anlarını takip ede• 
Almanlar vardı. Bunlar İngilizlerin 
ne olursa &!sun Avrupa işleri iç.ia 
Iaerhanı:i bir harbe &irmiyecek -
!eri kanaati ile Berline raporları
nı ona göre yazıp gönderiyorlarolı. 
Aimanyada söylenen hıu:aretli na
tuklarda tl.a İn&iliz zengin suııfma 
hücumlar edilmek adet hükmüne 
Jirmişti. Fakat her cihetten Al -
man tarafı bunda yanılmıştır. Çün
kü zengin sınıf ile diğerleri ara • 
suıdaki yakınlığı temin hususnn
da geçen 914-18 harbi ayrıca bü
yük bir amil olmuştur: 

Zeogirıin otlu ile zengin olmıya
nm oğlunu. ayai siperin. içinde ar
kadaşlık etmeleri. Ge~en harp bu
au yaptı, bu harp ise İngiliz ınil -
1etinin zengin olsun, olmasın her 
sınıfını birlettirmiştir. Sözüıı dö
nüp dolaşarak avdet ettiği noktıt 
yukarıdaki birinci noktadır: 

İngiliz ırkınm eski evsafındu 
Jıiçbirini kaybetmemiş oim&SL 

NE YEMEK
~YAPAYIM? 

Terbiyeli et 
Malzeme: Bir kilo et, sekiz kere. 

. üç havuç, bir kilo patates, bir 
~ha kaşığı yağ, iki yumurta san-
9" bır' limon, bir kahve fincanı un. 
sı, k' 

Yapılış: Eti yedi se ız. p~çaya 
i:>ölmeli, yağı soğan ile bırlikte hır 
t cereye koyup yırmı dakika ka· 
de; kavurmalı. S<lbzeleri ayıkla -
yıp kerevizleri uzunluğuna, al

1 
tkışa-

bölınelı. Havuçları yuvar a , on 
:1ı:i.ka daha pişhkten sonra hi_: 
bardak su iJ.av_e eder~~~. ka_yrumıaga 
başlayınca, ikışere lıölunmuş pa • 
tatesleri salmalı. Patatesler dağıl
nıadan yumşayınca indirmeli. 

Bir kapta soğuk su ile ezilmiş u· 
nun üzerine süzmenin suyunu be
raber beş dakika karıştıra karıştıra 
kaynatmalı. İndirmeli, yumurta sa· 
rısını çalkalıyarak una katmalı ve 
bunu tencerenin içine boşaltarak, 
her tarafa bulanmasını temin et -
meli,etleri ortaya ve sebzeleri ke • 
nara getirerek düzeltmeli. Tence
rede kalan salçayı tıurine dökme-

li. 

peplrll kaskaı 
1'1rell 

M ızenıe: 250 gram kuskus, 125 
a kaşar peyniri, bir buçuk 90r~ 

graın • yağ, iki yaprak yufka, iki 
ba k~'t,1 wısı, bir demet ına.yda
yuınu . 'buçuk çay fincanı sut. 
noz. bır . Kuskusu üç bardak kay-

Yapılış. .. ı· So. . ind haşlayıp suzme ı. 
nar su ~ç :ıkalamalı. Peyniri ren· 
ğuk su ile Z ılınış ınavdanoz, yu -
deliyerek ıy .. t.: karıştırarak 

ıarı ve su u 
murta sarı .. k tmalı Bir k&§ık da 
içine peynırı ~ Kal:W yağ ile bir 
yağ .kar~..,':.~ bir yaprağını yağ
tepSıyı, "!anmayan yufkayı tep
ıanıalı. Yag . Ü t" ötekini yay- 1 . d" emelı. s une 
sıye oş . ine kuskus koymalı, 
ınalı Kabın ıç . . yuaıur 
fakat arasıra kaşıkla ıçıne kıt.mah ı 

nir halitasından a , 1 
ta ve pey .. tüne dökerek yufka-
Kalarunı en us ı· fı ı 

1 katlayıp örtme ı ve -
run uç arını d . 

.. tu" kızarıncaya ka ar pı • 
rında llil 
şirJneli. 

ip 

en 
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İçiııı sızladı. Uzun fasılalarla ıııı
r•ldanau bu iki kelime lıaslanm 
hı;ı,.ma nöbctlcrı içinde bile unu
tauıadığı, şuurlu \'e §Uursuz dinı~.ğ ı 
rncrkezınin tck.ellüın cjhazına soy
lcttiği iki addı ki bu adları işitmek 
insan ı·uhıı dene~ ve içiçe dolaşan 1 
giden ardsız arkasız muamm~nın J 

sırlarından biri;;ini daha ver~ o
luyordu. 

. Demek ki, bu anında bile sevea 
bır kadın ancak hüviyetinde iki 
varlığın mukaddes tanıdığı sız.isini 
bulabiliyor. Bir: 

Çocuk, iki: 
Koca. 

1-'akat, insan dimağını en çok 
durduran şey bunun tahlili olu -
vor. Uzun uzun düşündüm: Acaba 
nıubitindeki hi( bir eh.mi, iasaıı 

... ~ayı tanınuyan basta, dinıaii' ve _,, . il 
b .. ıelerirıin hummalı seyn " uc ... d ka 

l b·ır tesirin sevkı ıçın c • 
nası 

1 ki ... 8Jnız o iki adı sayıklıya
ıı or ,• . . b 

biliyor ve yalııtı o ıkı adıu var -

;,. na kendisini \lercbili)·or?. 
... .. 1 

Ne düşfüıürsem düşiinmuş o a-

y mı, hakikat budur· 
Di ebilen S&llin bir sonuca va

rıun:dmı. Yalnıa yalan söyleme-

li 
. ki bu anda ben de, Rıf· 

me yun ' 
lıııuı batırladun ve. bu hatıl'layır 

. yüreği daiıliyan en il• 
ta en a~ 
zılı bir ıztırabın ilade ve tehas· 

süsünü buldwn: .. • .. . 1 
Salih tekrar eve döndugu vakilı ' 

b. b•~• vardı. yanında bir doktor ın ...,... . 
Hiç görmediğim bir "?ktor. Bır 
çok zamanlar Nihat enıştnne as· 

1 
Giyecek eşya 

Giyecek qyasının yalna iiç 
tip iiurine imal edileceğini 
haber veren gauteler, mu
hakkak ki, memleket ihtiya
cı ve ekonomin bakınnndan 
çok hayırlı bir müjdeyi ifade· 
lendiriyorlar. 

Türlü, çeıitli eıya, çqitli 
liyat meselesi ortaya atıyor 
ue maliyeti yükseltiyor. Giye
cek eıya tipi tubit edilince, 
bütün yerli imalat, bu noktai 
nazara göre teıkilatlandırıla
caldır. Biz, liika eşyaya alı~ 
mlf bir millet değiliz. Bizim, 
lüka olan hiç bir tara/mu;; 
yoktur. Bize ucuz ve aağlam 
eıya liizımd ır. 

Avrupa modasının ve •a· 
nayiinin, yalnız ticaret ve kiir 
makuuliyle ortaya athğı çe
fit ve lüka meale.i, bizim 
memlekette ırala revaç aahaat 
bulamamalıdır. 

Bizce, lükae para vermek, 
yalnız iaral değil, bir cinnet
tir. Laka qya aatın alırken ö
dediğimiz faz.la para, hiç bir 
/rıymet ve ihtiyaç karfılıjı 
cleğilclir. lktıaat ve taaarTul 
propagandan yaparken, <dülu 
eıya cliipnıanlığu propagarı
daaı da yapmalıfU. 

BORHAN CEVAT 

Dlrete çıkan 
Salyangoz 

9 metre yüksekliğinde bir direk 
var. Bir salyangoz da bu direğin 

tepesine çıkmak hevesine kapıl • 
rruş. Fakat salyangoz her gün üç 
metre çıkabilmekte ve geceleri 

de iki metre aşağıya inmektedir. 

Acaba salyongoz böyle iniş çıkış· 

larla kaç günde direğin tepesine 

varabilecek ? 

Evlenmek Ballsl 
- 2 --

Evlenecelı: bir erlıek, alacağı 
kızın evvelA sıhhatin~. terbjycs.i
ne ve namusuna diltkat eder. Ev 
idaresine ve tasanı.ıta alı:ı;m.1.1 bir 
k:z ise büyük bir kuvvettir. Ka
dının çok bilgili ve n1ahimatlı ol
ınası herhalde lüzur(ılu i.~ de, biz
ce kurulacak yuvanın sagıam ol
ma.aı ookımından J.klnci derecede 
k3b.r. Yani evlenecek kız okumasın 
demek i.stemjyoru.ı, takat ilk baş
ta sıhhatli olması IAzımdır. Kadın, 
evlendikt.en ı:onra da pek iLl. oku
nasına ve her husu.sta tenevvür et
mesine devam edebilir. Yazti er
kek ne yükselt tahsil görmüş, ne 
de kendisile anlaşamıyaca&ı kadar 
cahil bir kızı ieÇl'llemelidir. 

Sonra iı.diva(:ta dikkat edilecek 
nıühim bir nokta da J'J.jlar ara
sında münasebet buluruna.sıdır. İz
divacın diğer bir fazileti bedeni 
\ c fikri: bir çok yorgunluklardan 
ınasun tutmaı>ıdır. Sıhhatli kal
nıak için bu nokta pek müh.inıdir. 

Zayl,f bünyeli bir kız.la kavı 

bünyeli bir erkeğin ve bunun ak
sine olarak, zayıf bünyeli bir er
kekle kavi btinyeli bir kızın ev
lenmeSi doğru görülern<!Z. Çünkü 
böyle olmadığı takdirdedir ki, ço
cuk . aghıın bünyeli olarak doter, 
ınar; ... 'olmaz. 

ker doktorlar gelirler, ahbaplık 
ederlerdi. 

Salih: 
- Buyunın Yahya bey .. 
Diyeı·ek doktorun önüne dilştü, 

yiırlidti. Galiba benim doktorun 
yaıuna çıkını, olmam hoşuna git
medi ki, hemen kaşları çnhldı. Se
sinin loıın ve ahengi d~gişti. 

Bu adamcaj;'lzln tabnn tabana zıt 
düşüncelerimiz ,.e aıılyaış aykırı
lıklarımız var. BaŞlm örtülli iken 
bile nihayet bir doktorun yanma 
çıkmış olmama çabucal, kıvızeri
yor. Bununla beraber doktoru kıs· 
kanrruya da lıakkı var. Genç, bir 
lıinbaşı. Çok çok otıız yaşında fi. 
ilin. ~aten mektepten yüzba~ı ola
rak çıkıyorlar. Yirmi üç) trnti dört 
yaşmda doktor çıktı ise harp 
kıdemi de alarak binbaşı olmuştur. 
Biitün ask.erler doktorların mek
tepten yüzbaşı çıkışlarını çekemi
yorlar. Kaç dela ben Nihat eniş
temd~n, arka.daşlanndan i~itıim: 

- Bu do nıektebi harbiyeyi bi
tiriyoruz. Fakat, mülizi.ın ~ıkıvo
ııız. Doktor olmanın no i n 

AHKEMELERDE: 
''Benim kedim kedi 
değil kuzudur!,, 

Müezzinin çocuğu kedinin kuy
ruğuna tenekeyi bağlayınca 

kedinin aklı başından gitmiş ... 
Hıenifeyle Sün'bül birlbirlerin • 

den davacı.dırlar. İ'ki.sinin de yürL • 
!eri gözleri çüriıkler, bereler, şiş
ler içerisirn:ledir. 

Sünbül daha genççe, daha çaça. 
ronca, Hanife, biraz daha yaşlıca, 
temkinlice ve ağır balı.şca görün· 
mektedirler. 
Davayı ve her ikisini bu hale ge· 

tiren kavgayı, evveJ.8. Sürıbül an· 
latıyOT: 

1 

- Bunların Ceylan diye bir ke· 
dileri var. Aman Allahım, azgın mı 
azgın, kızgın mı kızgın .. Kedi de
ğil, kaplan gibi bir şey ... Mahal -
lede, tırmalanıadığı çocuk, kan re
van içinde bırak.madıgı kedi, par- j 
çalamadığı tek!olap, dayak yeme. 1 

eliği de kimse kalınadı. İkije birde 

1 de, ya bir komşunun kedisini ve 
kuşunu, yahut da pilicini kapar. 

Dün akşam, bahçede, bizim ta
vuklar birdenbire bağnşmağa baş· 
ladılar. Bazı, sözüm ona Kıptılar, 
tavukları çalıyorlar. Aca'ba, bah
çe~ hırsız mı gir.ii diye b&hçe ka· 
pısını açıp •şöyle baktım. Ne gö
reyim efendim? Bunların ceylan, 
piliçleri, tavukları önüne katmış 1 
lrovalamıyor mu? 

- Seni hınzır seni! diye fırla • 
dım. Yerden bir ta.~ ald•m. Am:na, 
ben fırlayıp taşı alı ıya kadar. 
Ceylan, güzel bir Nemse pili cini 
kaptı .. Piliç ağzında çırpınıyor. 

Fırladı, duvara ÇLi. atladı öbür 
tarafa ... ·Piliç, gozli . ııı önünde, 
çağıra bağıra gitti. Arkasınıdan taş 
attını amma, yeti.~tiromediun. 

Yeklirmemi giydim .. Başımı ört· 
tüm .. Çıkı:p .Hanifeniıı ıkapısına git
tim. Kapıyı çaldım .. Hanife ıken • 
d.isi açtı. 

- Buyur Sünbül hanım .. dedi. 
- Yok içeri girmiycceğim Ha-

nife hanımcığım .. Sizin Ceyian bi· 
zinı Namseyi kaptı .. Onu royle • 
meğe gekfon .. dedim. J 

- Ceylan öyle §ey yapmaz .. De
di. Suratıma kapıyı küttedek ka
padı. 

Ben tekrar :kapıyı çakhın .. Tdk:
mağı ktıvvetli kuvveili vurdum. 
Açmadı .. Tekrar vurduırn. 

- Hanife Hanıırn .. Aç kapıyı, 
birşey ;öyliyeceğim. d0dim 

Bix>der:bire kapı açıldı. Hanife, 
elinde çamaşır soı>asile ç.ktı 

- Artık sen çdk oldun. Seni bir 
tepeliyeyim de aklın basına gel -
sin, diye üzerıme hücum etti. Sır
tnna sırtıma vuıunağa başladı. So. 1 

payı tutayıırn dedim. Ellere. be • 1 

reler içinde kaldı .. Amma, sopayı 
tuttum .. Biı:1birimize girdik. Altal
ta, üstüs1P yerlerde. tozların top • 
rakların içinde yuvarl~ğa baş
ladık. Allah razı olsun, komşular 
yetisio elinden kurtardılar. Yok • 
sa, Allah bilir, kDdın oracığa beniını 
leşlmi serecekti. Kurtardılar em· 
ma, işte şu gördüğünüz hale gel -
dim .. Kafam, yüzüm, boynuırn, göğ
süm, her tarafım, çürükler, be -
reler içinde... Muayene de ol • 
dum. Orada raporıırn var. Dava • 
cıyını ... Pilicirnin diyetini de iste· 
!'İm. 

var?. Ölen, herşeyden en ağır yü
kiin altına giren, harpte en öne 
giden biziz. 

Diı·orlardı. Dü~ündüııı de bak 
vel'dint. 

Doktor abloını U7UD uzun mua
yene etti. Ate~ kırk üzerinde idi \le 
basta baygınlığını muhafaza edi
yordu. 

Alay hekimleri ile zabitlerin ço-
ğu şaka eder, 

- ICininci doktorlur!. 
Derler. llallıi enişl<>m: 

- Bırak şuıılım. İngiliz tuzu, ki
nin, aspirin ,tentirdüyottan baş -
ka. reçete yazmasını bilınezler. Ben 
onlardan daha üstün b<>ldmlik e
derim, 

Derdi. Baktım, bu doktor hiç öy
lelerine bcnıenıiyor, 

Hasta üzerinde çok ciddt ve u
zun bir etiid ~ aptı. Fakat, belli 
idi ki hastanın durınnwıu hiç de 
iyi bulmuyo. u. Benden, hizmet
çiden birçok şeyler sordtL Sonı:a 
Salibe: 

- Bugün için hiçbir büküm vc.r-
"' doiru dı•ii'il. Tifüs olması çok 

Söz, Hanifeye verildi. Hani:fe: 
- Şu halime bakın! Şu haliıme ba
kın da ibret alın! Diye söze başladı. 
Benim kedim, kedi değil kuzudur. 
Kimsenin ne etlisinde, ne sütlü -
sünde gözü varoır. Zavallıyı, ma
hallenin bütün çocukları kucakla· 
rına alıp mıncıklaya mıncıklaya 

aptala çevirdiler. Geçen gün de 
müezzin İbrahim efendinin oğlu, 
o yu:murcak, yakalayıp kuyruğu
na bir teneke bağlamış.. Zavallı 

hayvancağızın başına gelımiş şey 
değil. Arkasında teneıke yerlere 
vurilu.<ça, 'kOOinin aklı başından 
gitmış. Bir taraftan teneke ayak. 
la"ına vurup yaralar açmış .. Bir 
taraftan o koşmuş .. Mutfakta so
ğan ayıklıyordum. Bir de baktım, 
bizim kedinin sesi ... Ciyak ciyak 1 
bağırıyor. Bu gümbürtüyle, du • 1 

vardan bahçeye düştü. Meğer hay-/ 
vancağız duvara çıkınca, tam bah
çeye atlıyacağı za.man, tenekıe ta· 
kılmış .. Beyin üstü, ·haydi bah -
çeyc ... Ne kafası, ne 'beyni, ne a
yakları .. Zavallıcık, yaralar bere
ler içinde, o günd~nberi sdkağa 

çrkamıyor. İsterseniz, adam gön • 
derin d e baktırın. Şirr.di onun ü· 
zerine, bu hanım kapıya da) anıp 
da: 

- Hanım, sizin kedi biziım Nem
seyi kaptı.. Diyince: 

- Olmaz hem~cre, d"'<iı.m. Biznn 
kedi, üç gündür hasta, yatıyor .. 
Sokağa çıkmak değil, yerinden 
kımıldıyamıy'Or. Sizin pilici nasıl 

kapar? Belki başka bir kedi J<ap. 
mtştır. dedim. Baktım ki, balta • 
baş, fena yürüyor .. Bula:ıacak .. Ka
pıyı kapayıvevdim. Aman efendim' 
am&n ... Ondan sonra h&!iladı ka
pıya tekmeler, tıışlar ... 

Belki çekilip gider diye, önce ses 
çı'karmadım .. On on beş dakika, 
Allah sizi inandırsın, kapıyı tek· 
meledi... Taşladı. 

Artrk sabrıan taştı. O hcıınşire .. 
Ne oluyorsun? Ayıp değil mi 'kom
şuluk aıasında? .. Diye kapıyı aç. 
tım. 

- Biraz buraya gelsene! Diye, 
yakamdan tuttu, sokağa çektL. O, 
genç .. Ben ba~a çıkabilir .miyim?. 
Biraz becclleşt i:m amma, artık ne
fesim kesildi, Bağırmağ'a ba.'1a -
dırn. Komşular yetiştiler .. Kur • 
!ardılar. Yoksa, hiç öksi yok. ka· 
dın beni öldürecekti. Bakın, her 
tarafım nasıl yaralar, bereler için
de. Hayrnn, hasanatım kalmadı. 

Ben böyle şeylere alış& değilim .. 
Fena oluveririm. Gec ayal.im ge.. 
tip beni bu halde görünce, fena -
lı.1<lar geldi .. Biraz da yaşlıcadır, 
yüreğine inip de bir hal olacak 
diye, yürcgım ağzmıa geldi. Hala 
yatıyor biçare ... 

- Ornsını bırı>kın .. Onun dava 
ile alakası yok .. Şiıındi ne istiyor
sunuz? 

- Ne isterim? Bunu <ıe'Lalan • 
dırın da, mahallede bir iki tane 
daha böylesi var .. Onlara ibret ol· 
sun! .. 

Tam on bir tane kadın .şahit din
leniyor .. Bunlardan hiç biri, işin 

(Devıımı 6 ıncı sahifede) 

muhtemel!. 
Dedi. Bu. kelime birdenbin> beni 

titretti: 
- Eyvahhbh doktor .. 
Diye bağmnışun. 
- Rica ederim susunuz. 
Dedi ve .. beni de dışarıya almış 

olmak için hemen odadan çıktı. 
Ben müthiş bir fısap bozgununa uğ
ramıştım, bir taraftan gözlerim
den yaş boşnmyor, bir taraftan: 

- Ya ölürse .. 
Diye hıçkırıyordum!. 
Salih karısı üzerindeki mutlak 

hakimiyetini gösterebileceğini ifı.. 
bat etmek islermiş gibi: 

- Sus Lutfiye ,ıimdi böyle çe
cukluklarm manası yok. Ciddi ol!. 
eliyor, doktor da çok yumuşalı: 
bir dil, kulajiuuı muıU&liğile dolclu
rnn bir ahenkle: 

- Hanımefendiciğim üzülecek 
henüz hiçbir §ey yok. HastamD ti
füs olduğu bile belli değil. Devri 
>takrimi gqçirelim. Hı>nüz teşhi.t 
ka.t'i değildir. Hem tifüs olsa bile 
ne çıkar?. 

Dh'ordıı. 

,__HALK--... 
- -

SÜTUNU 
Evlenmelr istiyenler, 
İf ve iıçi arıyanlar, 

ıikayetler, temenni-
ltt! ve müıküller 

izdivaç Teklifleri 

+ Ya~ım 28, boyum 1,60 kilom 60, 
tahsilim orta, §ere!ll bir alla .ıc.ıı,..... 

ev işlerinin en inceliğini bilirim. Bir 
7UV•Yl çekip 90vlrebiliJ'm. Esmer kara 
kaşlı dalgalı snçlı ve ayni zamanda ar
kadaşlarınun söylediklerine bakılırsa 

esmer güzeliyim. Muktesitim, süse dili 
kürı değilim. Bir mliesscı:.e<Ie 60 lira 
ücretle çah.şmukt..1yırn. Kendime hayat 
arkadaşı olarak a.-ad1gım bayda ıu va
sıfların olması ~arttır~ 

Yşı 30 - 35 ara~ ı, devlet memuru ve 
aylığı 100 lira olması, alkolle alrutası 
bulunmaması. Zevcesı ölnıWj veya bir 
çocuğu olsa. da kabuH.ıınuür. Taliple
;:im subny pa olabilir. Tip f.llrşm veya 
kumral olabJlir. Cidd1 tekllilerin1i ka
bul t..'Clt!nler, Ii. Ç. 2.8 run1uzuna müra
caat et.nıelidirlcr. 

Y 25 Y~ şındı.1, kurnral mavi gözlil, 
1,76 boyunda tam sıhhatli bir gene.im. 

Tahsilimi Lisede1 ayni zamanda Aka
dernide de 3 ı:.ene kadar Resiın kıamın
da okudun1. Kemd.ll da ı;alanm. 

Hali hazırd.3 ayda 70 lira kazanmak· 
tayım. İst1kbalin1 parlaktır. 

Bana haynt arkndaşı olacak bayanın 
kız vey duJ, 1.60, 1,65 b<.ıyunda 18-24: 
yaşında ilk veya orta tahsilli cs~r ya ... 
hut beyaz olması. Biraz da geliri bu
lwıması ve :ıereCli bir aileden olması. 
şarttır. :P.1usikiden anlam:lsı cMecburt 
olınamnkla beraber» şayanı tercihtir. 

Cjddl tekli!lerin Son Telgraf gazete
si Halk sütununda cGü:..:el Sşn'atlru:"> 

rumuzuna müracaat etmeleri mercu
dur. 

+ 22 yaşında t,$8 boyunda kumral 
saçlı, bcynz, kara kaşlı, elA gözlüyilm. 
Endamı çok mütenasip orta halli, astı 
bir aileye mensuı. Uir kızım. Şlmdik.l 

halde bir husu i mü .c.-sede l'iO lira wy
lık:h memurum. Ça h mama rnğrnen t:V 
i.;:lerini de mli.kemnı 1 bilirim. Eşun o
lacak b:ıyın sub y v ya yüksek memur 
olmnsını istiyorum. Aradıgım vasıf gü
zellik değil, iyi ahlfık, durüst karakter 
sahibi olması, fitreten konuşkan ve ne
ıseli bulunması kAfidir. Kiınsesiz veya 
az kalabalığı olanı tercih edih edilir. 

Bu iste~imi kabul edenlerin Haile 
sütunu 101 $' e rumuzuna müracaaı,.. 
l::ırını rica ed{)t"im. * H.:ırp ınalCHlerindcn bttşçavııttırn. 
Derecem dörttür. Malôliyetim gözdür. 
licslcğim terzilik. Ltıkin mü!lia vazi
yetteyim. Amma muhtaç sınıfınctun de--
ğilim, eşim öldü, otuz sene hayat geçir
miştim. On üç on dört yaşnda bir kı

zımla yaşamaktayıın. Oglum var, ra
bıtam yok, yuvası ayrıdır. Doğuşum 
Silistire, terbiyem yaşayışım İstanbul

ludur. mÖrürnün altıda beı;i İstanbul
da geçmiş ırkun TUrktur. Harp ma
lUllerinin No. 55 I terfih kanununun a 
uncu maddesinde: 'M 9 askeri mahll
lerle izdivac f'decek muhas.-;esatı zati .. 
yeden sahibi maaş herhangi bir hanı .. 
ırunn maaı;:ı katoltınrnaz) denildii.ine 
nazara,n 40 iel 50 yaşları era!'lında ha.
yatta erkek evlftdı olmamk terbi7e ft 
~refine sahip mü.şfik bJr ana olup ev
lı\dını sinesine basncak herhangi bir 
kadının hayat arkad::ışlı,ıtına muhtacım. 
Tip mevzuubahs değildir. Talip bayan 
açık adres.iıne veya Son Telgr.ır Halle 
Sütununda Malfil rumuzuna müracaat 
edebilir. Adresiın şudur. 

Bcyoglu: Teşvikyie Raifağa cami.ııııi 
Şehit Mciımet S, No. 64 R. K. GörgilliL 

Gelen Mektuplar 

Bay Şe!ık Botova; Samatyadan -
Bayan Leyla S. 23: Beyoıllıından, i,,... 
tanbuldan 1812: Ercnköyünden, Be
yoğlwıdan - l\:L B. V: Ak~arnyrlan Ba
yan N. A: Tophane ,.~ ist.anbuldan -
Bay Delta: Maltepe ve Be:;Jl<l.:ışUın -
Bayan Anjcl: posta damgası okwımı

yan, t,t.anbuldan - Bay M. S. A: üs
k~dardan - kf: İ•tanbuldan - H. R. 
Şener: istanbuldan ·· · G. B. Y. 40: Ka
dıköyilnden - Bayan Zeliha Galala· 
dan - Bayan Bursalı 111 İstanbul
dıuı - Bayan M. Uçnn: İstanbuldan 2 
tane - S. H. H: Fen.rden - Bayan 
Nuran: Düııkü mcktuplarıııı.ıa ilave 
olarak Haydarpaşadan - ~ S .• B. 
U: İstanbuldan mektuplarınız vardır. 

- Daha ne olacak doktor tifüs 
ise ablam yüzde on kurtulur, yüz
de doksan ölür. 

Diyordum. 
- Niçin?. 
- Niçini var ını?. Her gün her 

tarafta tifüsten ölenlerin sayısını 
işitiyoruz. 

- Şamda salım değil .. 
- Salgm olmasına lüzum yok 

ki .. 
- İsittiltlerini:ı mübalilgal.ı şey

ler. 
- Niçin mübaligalı olslll1 dok- ' 

tor. Şark cepheşinde askerin yıuuı 
bu hlllltalıkta.n kınlnı.ış. 

Doktor durmadan beni ıe.elliye 
çalışıyordu: 

- Tifüs tehlikeı;iz biı hastalık
tır demiyorum. Fakat, iyi bakılır 
ve bünye mukavemetini tanı gös
terirse bçibir şey olmaz. Hasta mu
kavemetlidir. Mikroba aşılaruncı
ya kadıır kendisine iyi bakmıştır. 
Tedavide de bir eksiklik olruar.sa 
yirmi yirmi beş gün sonra ablanıs 
ta.rr>amile iyiletmiş olacektır. 

ı Acka.aı var) 
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İatanbulu sevenle .. cemi;,e

ti, diye, bir yeni teşekkül Ol'• 

taya çıkmı§h. Bu hayırlı mü

essese, ıehrin tarihi binala· 
rını tamir ettirmek, gezmek, 

ııörmek merakındadır. Bir 
taraftan da, lıtanhulun hu

susiyetlerinin, güzellikleri
nin kaybolmamasına cay ve 

ııayret eylemek hevesinde
dir. 

lstanbulu sevenler cemiye
ti, bu gayelerinde ne derece

ye kadar muvaffak olacaktır, 
Allah bilir.. Çünkü, sevmek 

bedava amma, bakmak para 

iledir. lstanbula li.yık sı:vgi 
ııöaterme!ı: te bir sürü paraya 

mütevakkıf bir ittir. 

Gazeteleı-in yazdığına gö

re, bu tetekkül, eski tanınmıt 
ıairlerin, alimlerin meı:arıa
rını da yapbrtnıya karar: 

vermittir. Bu 11.rada, Üskü· 

darda, KaracaahmcUeki Şair 

Nedimin mezarını da yaptır
tacaktır. 

Nedimin mezarı tamir edil
mezden evvel, bu bahis etra

fında bazı §eyler söylemek 
lazımdır. Filvaki, bugün Ka

racaahmette, Tunus Bağın
dan Duvardibine giden h·am

vay yolu üzerinde Şair Nedi· 
me ait olduğu söylenen bir 

mezar vardır, Etrafı bundan 

bir müddet evvel bir demir 
parmaklıkla çevrilmiş, üzeri

~e de bir lavha ko. . §lur. 
Halil Nihat Bey, Nedimhı Di

vanını bastırdığı sıralarda, 
Nedimin mezarı da evcyce 

münak14a mevzuu o."~uş. ni· 
hayct, merhum Şai Ü ;,ü. 

darlı Talat Bey, Nedı :ı .•e
zarını bulup ortaya çlkar
mı§tı. 

Fakat, kat'i olarak, Üskü
dardaki mezarın Şair Nedi
me ait olduğu ıöylenemiyor. 
Filvaki, bu mezar bulunduğu 
vakit, üzerinde «Ned ın" ya
zı.lı bir dikili tat ta c l cc

mit ise de, bu Nedimin, me;
hur Betiktaşlı Şair Nedim O• 

lup olmadığı §Üphelidir. Şai. 
rin ölüm tarzı dahi belli de
lildir. 

Mütehaas11 ve müdekkik· 

lerin fikri ne merkezdedir, 

bilmiyorum. Edebiyat taril:.. 

çileri, bilahare, Nedimin me
zarını kat'i olarak tesbit et

mitler midir, onu da bilmi· 

yorum. Fakat, bildiğimiz bir 

§ey varsa, Üsküdarda!<i me

zarın Şair Nedime a:t ol

duğunun kat'iyetlc iabat edi· 

lemeyitidir. 

Eğer, lstanbulu ıe,.. ler 

cemiyeti, bu iti de halleder. 

ae, edebiyat tarihimize ha· 

yırlı bir hizmet ifa ebnİ§ o

lurlar. 
R. SACIT 

Büyükderelilerin 
Otobüs D 

Büyilkd ede t 
RU.v ) de Yaz.ıJ' 

Şirketi Hav y~ ld 
pur seferler nıe ım 

tiyle ahUut olduğundan .)' 
kıı Büyllkderede oturanlar ıntıay 
yen aUe.rden sonra Acil vak'.alar 
da İstanbula gitn1t"k it;ln ct.obi~ bu
lamı:roruz. Kezalik akşam mudY· 
yen saatten son~ da TJ imden 
Büyükdereye otobüs yoktur. Hal· 
buld bu doğru değildlr. Hiç ohnaz-
sa saat 21 e kadnr saatte bir cnb
betçl otobil leri:t seferleri Lertlp 
olunmalıdır. 

SON TELGRAF - Beledıye oto
büs k.omı.::.7 ·nunun bu .nilhin 
me\·zı.ı hakkında chemmlyet1e na 
zan dikkatini celbedcriı. 

l J 
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DİLENCİ 
--ıll'=w Yazan: DİLARA A?iÇURA 3= 

Rüzgarlı bir gün... f geldi, gitti .. Dördüncü hafta ~'Cllk-
Çantamı koltuğuma kıstırnıış 1 lar değişti. İki minimini kız etek

Haseki tramvay durağına ko,şuyor- leri dibinde oynamağa başladılar. 
dum. Haseki hastanesine giden dar Her geçen yolcuya binbir ayni dua, 
yokuşun ağzında oturan dilenci ayni hastalık hikayesi ... 
bdın elini uzattı. Merak kafamı kemirmeğe başla-

- Allah gençliğini bağışlasın. mıştı. Ne olursa olsun bu dilenci. 
Eline birkaç para sıkLŞtırdnn. yi tetkik edecektim. Çünkü bir 

O hala söyleniyor: yolcuya: 
- Ayaklarım romatizmadan tu. - Babaları öldii. İki evlatla ltal-

tuluyor. dım. 
Tramvaya yetişmek için lroş -

aum ... Diyor. Biraz merhametli bir ka
dın gördü mü? 

- Babaları hastanede. Dört ~
ıat başırn<!a. 

Aradan tıir hafta geçti. Şöyle bir 
bava almak arzumıyla ağır ağır 
ıP!iyorduın. Kulaklarımı tekrar 
bir kadın ~esi yırttı. Makamını tutturuyordu. Taham-

- Allah ömrünü versin harume- mülüm kalmamıştı. Bir salı günü 
fendi. (Salı günleri geliyordu) ağır a -

'.Döndüm. Ayni dilenci kadın, para chmlarla dilenciye yak.aştım. O, 
veren yaı;lı bir hannna dualar mı- elini uzattı: 
nldanıvordu. - Allah ne muradın varsa ver. 

- Allah kimseyi hastanelere dü- sin. 
,mmesin. İki defa midemden taş Duasını mırıldandı. İyice dikkat 
aldılar. Yaşlı kadın merhametle ettim. İki siyah gözleri bir bıçak 
tıakGrak U28klaştı... gibi keskin, pırıltılıyd1. Tatlı es-

Tam üç hafta bu kadaın orada mer, beyzi çehresini süsleyen kü-
oturdu. Dilendi, iik haftalar yal- .. . . 
mz b~ına geliyordu. İki hafta • çük bJr burun, etli kızıl dudak -
cfan'beı-i kucağında bir çocuk pey- !arda hiç de hasta bir insan hali 
dah olmuştu. Başına örttüğü büyük yoktu. Çocuklara ıbaktığımı görünce 
Wr beze burnunu sokuyor, simsi-1 dert yanmağa başladı. 
y1l'h parlak gözlerile etrafı ar~ - - Allah kimseyi erkeksiz bırak-
tırıyor gi'brydi. masın. Kocam öldü. Sefil kaldım. 

Gene tramvaya biruneık için y!i- - Çalış;ana. 
rüyordum. Zaen yohun oradan Derin bir ah çekti. 
ıı:eçer. Uzaktan orta yaşlı, temiz - Yarım kaldmı. Ne yapayım. 
&iyinmiJı bir adamın dilenci ka - - Öyle ise seni Darülacezeye 
dınla konuştuğunu gördüm. Yan. vereyim. Rahat edersin. Bana ad
larına gelince yavaı;ladım. Yaşlı 

•t, dilenci kadına şöyle diJ'(>rdu: 

- Kızını, gençsin. Böyle dilene-
ceğine ç~an.a. ., 
Kadın inledi: 
~ Ah beyefendi baıstalıkıl bil' 

bdırum. 

- Hastalığın nedir senin'?. : 
Dilenci başını eğdi. ,. 

- Sara hastalığı. I' j-
Yaşlı zat da parasını -vererek 

ıroJ:una devam etti. 
Haftalar siirükl1!ndi. Geçti. Ka

im gününü ıaşırmadan munta -
ısaııı geldi gitti ... Dikkat ediyor -
ıılwnı İki hıdta ~ında taşıdığı 
~a üçüncü hafta üç ya§larında 
bir ~ eklendi. ıDöıdüncü hafta 
eltı yedi ~lrınd.a bir loz daha 
f'Ul'laml.ı. Olabilir ya dedim. Ço
cuklarıdır. Aradan bir ay geçince 
ifler bambaşka f&il aldı. O üç ço. 
eulı: ortadan kaybokiu. Başka tip
te ilıi mini mini yavru ortaya çıktı. 

).ilah Allah bu kadının ne çok çaou
ıtu vardı. Üç hafta bu çocuklarla 

resini ver. 
Dilenci bana baştan savma bir 

..ttes verdi. 

Fakat ne o hafta, ne diğer hafta. 
lar, bir daha onu hiç gönnedim. 

* 
Elektrikler, bayraklarla süslen-

miş bir bahçe ... İçerden zil sesleri, 
Ayşem şarkıst duyuluyor. Ne var 
diyorum. Sünet düğünü olduğunu 
söylediler. İçeri daldım. Ortada, 

pembe ipek elbiseli, kwnral saç -

lan beline kadar inen bir çingene 

lı:ızı ... Kulaklarını, pannaklarını 

elmaslar sarmış. Hoplayıp sıkra -
ıbkça boynundaki altınlar sağa so-

la gidip geliyor. Kollarındaki altın 
bilezikler şıngırdıyordu. Bu zen -
ginUk içinde yüzen güzel çingene. 
ye dikkat ettim. Tarum~tım. Ken
di kendime: 

- Dilenci! 
Diye mınldandım. 

IEnısalsiz bir ımıriti :festivali ... 

M l R l' l c [ s 8 o T l R ı· tara~1adaa temsil. edilea 
LA~ ;•.ALA de MıLANO 

ve CLA:UDİO GROLLO ile ROMA OPERA RUV AYAL'i orkestrası 
ve teganni heyetleri tarafından parlak bir tarzda yaratılan 

VER D l'nin en meşhur OPERASI 

Bn Perıem- SAR AY . be ak~amı Sınemasında 
artist>k oo biıcli6e teşkil edecektir m -

YAVUZ· SULTA·_ ~Elit~ 
,. ... ~ .... ıı...~ ... ·-·~~ -'- .. ~,v' 

Ha lif el~" _JDiyarrndii_ 
No. ı 30 Va:ı.AD : M. SAMI KARA YEL 

~ - ~ -.- -
SÖkağı kes. tiki ben çıkıncıya kadar! 

Kannn başıma sıçramıştı. Yü • ı 
~üm kıpkırmz olmuı<u. Kurt Meh
Jnede ne söyliyeceğiıni bilmiyor
iılum. Bekeret versin yüııbaşı hiç

birşeyın farkında olmadı. 

1'üz1'~ışı şadırvanın önünde otu

_ ruycı du. Aı·ap hizmetçiler yüzba

~ıya tepsi tepsi yemekler getiri -
yorlardı. 

Biraz sonra yüzbaşı aşağı yukarı 

dolaşarak y~nıma geldiği zaman 
fUI!)arı söyledı: 

- Karabulut!. Herifler :işi de
li§tirdi. Arabın yediği daY.ak 53· 

rayı adam etti vesseiam!. Adaro
ları terbiye için sopa kadar güzel 
birşey yoktur. 

Nöbet bitmişti. Yüzbaşımız bizi 
de yanına aldı. Çavl.l'} da olduğu 
halde hep beraher yemek yeılılı:. 
Yüzbaşı şunları eöy lüyordu: 
- Bütün muharebe adanılan 

kardeştirler. Yemekte yüzbaşılık, 
çavuşluk yoktur. Haydi bakayım 
çocuklar doya doya yiyin.iz. 

Kahvaltı ederek ell~ri.mizi y:ı -
ltaıruşt1k, yii@aşımw seslendi; 

--- Karai>ulut, yaw.ma eeI!. .j 
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İngiltere~ i istila için Almanya- J • 'I ı. • * 
mn, Bay (Hit:e.·) in şahsi ihfaa - l) g J f "-ere YA 1 

ııın<lan önce, şu dört mühim şartı • ! •1 ,.. ..._ k 
temin etme&i icap eder: l~.r11..!ilif2 €; :ı..file ~ 

1) Britanya ve İrlanda adaları-

mn beş kıt'a ile deniz münakale- ~J)n<'llll~g" ID lll 
sini kesmek için deniz ablukas, ve 'S1 O 
deniz hiıkimiyeti; b·l~llf' 

2) Deniz ablukası hudutları i- 1 MI. '3:'osu 
çindc ve dl!-lnda han hakimiyeti; 

3) İngiltere cenup sahillerine ya
pılacak bir çıkarma için Manş de
nizinin suJilc, havasilc ve topra -
ğile hir Alman gölü haline gel -
mcsi; 

4) Denizden yapılacak çıkarma
nın hHaılan ~·apılacak kıt'a inilir
melerile te\ biden yapılrrrnsı. 

Alman başkumandanlığı. bu 
dört ~.rtı temin için icap eden kud
ret ve imkEna scbip midir?. Al -
man seYkalt<'y~i •baslun. esasını 
ebe<liyen kaybettiği için, 1'ıı sualin 
ce,·abı bugiin de, yarın da. hatta 
yüz bin sene sonra da bir tek 00 ha
yır• olacaktır. Kendi deniz Joila
rını temin edcıniyeu Alman donan
masının deniz ablukası ,~e dt-niz 
hi.kimiyeti tesisi, kara ciirnlesi kıt 
olanların bile gülünç bulacağı bir 
hulyadır. Britıınya adası çene -
sinde deniz ablukası teınini içiıı 
(denizaltı) gemilerile ör(iltcck a
ğın ka!i gelmediği'1i 1914 - 1!}18 
cihan harbi tanıamilc göstermi!d ir. 
Almanyanın bir ayda indireceği 
denizaltılarını, İngiltere ve Ame
rika bir hoftada ~ıkarır. Artık de
niz sanayii yarışı hahra gelemez; 
böyle bir düşünce karıncanın file. 
meydan 0-kumasına benzer. 

Ham hakimiyetine !!elince. Al
manya bu işte de (baskın ve fa. 
tünlük) şartlarını kaybetmiştir. 
1940 scnc,iııde (Londra) 1100 saa
tini aHirm ile J'a~aı!ı, Alman tay
yareleri 43 mil~·on kilogram brım
ba yağdırdılar. Fakat Londra ve 

Yüzbaşının içinde bir heyecan 
vardı. Yüzünde bir takım manalar 
okunuyordu. Ben, bir parça işi an
lıyordum. 

Yüzbaşı beni yanı.na alarak so
kağa doğru yürüdü ve: 

- Ulan Karabulut! Nerede bu 
Çingene kızının evi.. 

Derhal gösterdim: 

- 4te yüzbaşım!. 
Emir verdi: 

- Sokağı kes! Ne aşağı, ne de 
yukarı gezmek yasak!. Ta ki ben 

çıkıncıya ke.dar .. Anladın uu oğ
kıio?. 

Bununla anladım ki, yüııbaşı -
mın bana fevkalade itimadı vardı. 
Yüzbaşı biraz durakladı ve şu söz
leri ilave etti: 
- Karabulut! Bu hareketimi kim-

se bilrniyecek .. 
Hemen cevap verdim: 

- Emriniz ba!jun üzerine ağam! 
Yüzbaşım evin kapısını çaldı .. 

Bir daha çaldı. Üçüncü kere çal
ilı. Açılıruyordu. Siııirlen.ıni§'Ü. Bir 
daha çaldı. --

Sev kulceyşin 
manası çol{ 
basittir: I(ud
ret ve inıkan ! J 
" 1 Yazan: -~ 

(ERK A ~-~~E-~~J 
Britauya sapnsa~lanı aya~ta tluru
~·vr. B~itanya adas!n'(}a ~e.rcfli ha
Yafıların hcı~ı1na gidccı-'·~ a~keri 
hcdc·Oer rle •<dır; o }ıecleilcr daha 
ziyade Ok~·anoslar a~\rı ,-e fabrika 
dun1anlacile ö::t lHcn zengin n1üs • 
tem l(J·elcrtlt!dir. 

~fan~ denizi bİr !.Jman ~iHü ha
line gelmedikçe \"C sahi!dclü nüi
dafaa tahkimatı haki le ) eksiın e
dilmedlkçe, bu müdafaa sistemini 
gerisinden diişürnıek için para -
şiitçü ku,·vetler in<lirilemedikçe, 
İngiltere cenup saihllcriııe bir çı

karma hesaba ve kitaba sığar bir 
har1'ket değildir. Paraşiitçii kıl'a
lara karşı, en kü~iik köyde bile e
saslı müdafaa tedbirleri alınmış 
ve bu iş biitiin Britan:ia atla<41nda 
aslı:cri teşkilat ile tahil e edihni~
tir. Bu h8l'ekettc c!e «baskın .. te· 
siri kalmamıştır. 

Britan:ı;a ad~suu i•tila için (yıl-

Sonra şöyle bir dayand! . Zayıf 
kapı yüzba>:mın iri gövdesine ta
hammül eciemiyerek açıldı. İçe
ride bir çığlıktır koptu. 

Bu çığlık Çingene kızınin çiğliği 
idi. Fakat yüzbaşmon kalın sc>i i
şitildi: 

- Sus be kahpe!. 
Ben, bu srrada sokaktan tek tük 

gelip geçenleri çevirmi.~tim. 
Elimde kılıç, sJTtunda argiboz biT 

canavar gibi bekliyordum. 
Uzakta sokağın köşesinde iki 

asker belirn:L;ti. Beni bir aşağı, bir 
yukarı elimde Jdıç nöbet bekler 

görünce hemen sıvışınışlardı . 
Artık dakikalar ger:i: .:;rdu. Çin

gene kız:nın sesi çıkmaz oL·nLışlu . 

Yüzbaşı tam bir saat kadar evin 
içinde kaldı. 
Yüzbaşının bu kalışı.ndan doğ -

nısu r.ıl.,rap çektim. Bu heyecanın 
neden ileri geldiğini anlars=?. 
Çingene kızı fevkalade güzel bir 

~ 

1 ... 

i 

dırını harbi.) l:.airles.i artık c·s1;.iı-:ıiş 
hir liazariyeclen iharcttiı·; bundan 
öte P. .. hna!;.ya ne yaparsa il:tcrine 
yapıştırılacak bir tek damga rnr
dır: Çılg:nlı?:. 

Sevku)('(y ~ln n1anası çok b:;.ır:.it

tir: Kud~·et YC İ!lı!oôn. n~ıntl;l!t üto;.;.Sİ 

nskcrliğe s:fzr şe)·Icr dtfildir. Al
n;aııya (3G~) biu askerin (Dün -
herk) lhnPr.ındon İ11giltc,·l' '~hil
Ic~inc nakledildii;inc se~·irci Lal -
dı,'1 gün?rri un;.ıtuyor nıu? Daha 
o gün A1n1i:n;\·a, Bı-itanyayı istH8 
için l!ı.ı.ını olan l\udret \'C imk3.u2 
sahip oln1adığ:nı biitün •cihana is· 
bnt etmiştir. 

Noı 8l Yazan: RAH!llf Y AGIZ 

Deniz • e 
OSMANLl- ITALYA HARBiN .. E TRABLUS 

GARB ve ADALAR MUHAREBESi 

Osmanhlara karşı hareket hazırhr·~"'r 
Rodoslular arasından öyle feda

iler çıkmıştı ki ufacık bir sandalla 
:ytizlerce millik mesafeyi almağa, 
Süveyşe gidjp bu donanma cüzü
lerfoe vilayetin tezkeresini gö -
tlirmeğe bir sürü gönüllü meyda
na ah!mıştı. 

Fakat biitün bunlar yapJlamıya
cak, tatbik olunamıyacak tasav -
vurlardandı. 

O sabah verilen telgrafa pay -
tahttan gönderilen cevap şu oldu; 

Yiğitçe mlidafaa eden kale mu
hafızlarının şu dar n buhranlı za
manda husulüne gayret sarfolu -
lunan rnak~<1ımızı geri bıraka
cek mukenmct hareketine niha
yet vcrınclcri n1c:~afii memleket 
iktizr.s1nc':{in oln1akla ... 

Eu telgraf, hüktlnıeiin \'erdiği 
direktifler Rodosu nıiidanfaya az
metmiş olan knhrantaıı1arın ınane
\'İyatını kıracak, onları ~·eis için
de te•lim etıneğe kafi gelecek ma
hiyetteydi. 

Fal:a! hu fedailer , paytahtta ce
re' .•1 etlen yeni l:.3.d!sclcrden ha
berli r tl~ği!Ierdi. İtalyanların 
Trahlus, Elngazi '\'C 111i.il!1akatını 
ele gcçird'ktcn •onra a<lal:ırı da 
işgal ed:;!cri, buna mukabil Os -
mnr.lı ordu ve donann1asın1n mev
zii seferbcr1iklc rıcvkilcrini n1u
hc.iaz:a edi~!cri. hiçlıir harekete gi
risn1eınclcıi B~lkanlarda laaliye
te .. geçe:! İtalyan tcş"·ikinin mües
sir nctic~Il·r::ıc yul'dını etıniş, öte
denlıeri l\lakcdonyanın şimalinde 
bir kısım Tiirk topraklarına göz 
cLkcn Sırplnrın, Adriyatik sahi -
lindehi O!·;lıanlı topraklarını is • 
tHii:. ı karnrl?.~tırıp fırsat bck!i~·en 
Karcıt~a:- · lLırın. Trrıkyayı ell ... rine 
gcçirnıek. ic-t!)·cn Bul~arların, Se
ISalik \'C ,~o<lincyi ilhak için nıii

sai.t zan1ana intizar eden Yunan -
Harın i!tifak ederek el ve söz bir
lii;ile hu mcialehatı Osmanlı im -
paratorluğuna bildirınclcri, za!en 
harp içinde bulunan iınparatorlu
ğu §iındi de si;~.:asi bir krize sok • 
n1u~ bulunuyordu. 

Balhıılıların miiştcrek gayele
rile Osm;.nlılara karşı harekete 
h&zırlıkları, Be lıali~·i bu maksatla 
tazyikJcri, iistelik dii\·cli n1ııazza
m.u.nın da L\t hususta kendilerine 

n1Uzr1hrrct \ 1i.di ,.e bunun tczahiir
leri İt•lya harbini kısa kesmek, 
filen dilŞll"<>ll tfüıe geçmi~ bulunan 
şırki Ah~ka loıli•klarmılan va7---

&cçilerek sullıa yanaşmak, irnpa• 
ratorluğun mukaıldcrat:nı bö~ !<• 
ce kısmen olsun i~·iliğe se,·ketnick 
kaygı~ını güdüyordu. 

İş bitmiş, Trablus İta\3·anlar W 
rafından işgal edilmiş, on iki ad• 
muvakkat işgal ka~dilc İt:.lyan • 
lara devret!ilmi~ti. 

Arhk bir Rodos müdafaası ~ ii• 
zünden bu işi daha zi~·adc u.:at · 

mak, bir de Balkanlı dört C:nletiP 
mi.ittefik ordularilc uğraşmak za• 

yıf in1paratcırluğu her cephcdeO 
yıkmağa kafi aıidolunabilir<li. 

Btı mak'°tla Rl'<losa ,·erilen tel· 
graflarda arhk karşı koymaktaP 
\'azgc~ilnıcsinf, devleti Osn1zniyC 

politika yolile si~·asi haklannı i9" 
tirdac:?a muvaffgk ohnak aTzusile 

İtalya ile ihtil;,fı !:eserek su)ba 

yan~şnıa~·ı kararla~tırıruştı. 
!Haaınafih Rodos, merkezden ve

rilen bu emirlere bidayette aldırıı 
etmedi. Elde bulundurduğu sek· 
sen altı ı~l~ilik esir kafilesilc diiş- , 
mamn ateş tesirini kestiren Rotlo 
müdafileri nisanın haftaı.ında oD 
iki parçadan ınürctkep bir diiş· 

nıan donanmasının daha gelip a• 
dayı her taraUan abluka ettiğini 
&örünce hHkümetin emrine 11)·a· 

rak mm·akJ;at işgale razı oldU• 
Muknemdini kıramadıkları F.c· 
dosa İtalyanlar, muazzam as.kerİ 
merasinıle çıkarak kendilerini te" 
selli etmek inıld1mnı buldular. 
Diişman güllelerile tahrip c..lil· 

miş olan Rottos, 111itste,·liieri rna .. 
tem havasile karşıladı. Dü~nıan a" 
mirali hiikümet kor.ağın~ gderclı 
oraya çekili §anlı Tiirh b.ı~ rnJ;ı • 
nın yanına bir de it;ıJ~ au U~-ndı" 
rası çe!.tirdi. ;\Iurnkkat i'b"lll J.o· 
mite:,i bur~~sa )·erle~ti. LiJ •. n. i .. 
dare ve adaaın hor hususu iıol· 
yanlara teslim olundu. 
Donanına ile birlikte ı;:elen ikİ 

nakli~·e gemisi, Rodos Jim<lnu;a& 
denıirleıniş, bekliyordu. 

Aıniralin Rodoslulara bitnhrr o 
gün neşrcttii:i bir beyann<.r.:dc 
ilk satırlar Rodo~n rnuha:nıa \.e 
müdafaa hıısu:sunda aziınkitr ~n,· .. 
ranan Türk nıiidafae:-ir.in fo,J..rli .. 
rine hasredilmiş, mlitcakiLen .ıc 
işgal komitesinin hiikümcl '~hol· 
kın tarzı hareketlerine da:r i~te .. 
diği hususata gcçilmi~ti. 

(Ar\:.ao;;ı 'ar) 

Dcni.:clcki zafın havadnlti üsfiin
l'iklc telafi cı!ilcccği nazariyesi de 
müba!Hgadır. Alınon hn\'a hakimi
yeti. K::ıle • Dönkerk boğ~7ını ka
pntabildi mi?. Hn~ ır. Bundan l>aş
ka Aln1aııyanın ha\'a J.fılcbn.iycti 

de kalmamıstır. Bilakis bıı hi kimi
yrtin de İngiltere~·· geçmekte 1>l
dırğ111ıu sö3•lersck. bata etnıiş ol-
1na:rız. 

Bütiin bu rniitaleaları. İngilfe - r.ııpııı:c;••;;;;ı:ı::;:z~,.,.,Jili!e'm:ııı::::o P E K 
rt'nin kudret ve imkRuı hakkında 1 
fikir yiirütmeılrn, \"ela kısaca hah- 1 
sederek yiirüttiim. Netice yine Al
man:ı·anın alerhine çıktı. Alınan 

se,·kulcey~inio böyle bir çılgın -
lığa kapılmıyacağını zannediyo -
rıım; eğer bö~·Je birşey o!UJ"sa Al
man askerliği tarihte yeni bir leke 
daha kazı;nmış olacaktır. 

Y A K 1 N D A ~:nm!rllll!:!a~ 

Sinemasında 

Hiç !Unıse kendini zekadan mah
rum görmez; fakat zeki olanlar 
müs1esna. 

K ş 
J~NNY 

( Eski Ekler) 
JUCO 

Birkaç zarnanclır yoksuzluğunu hissettiğimiz ele aYu<:a sıj,rınaz 
çapbn Yıldıza bir üstad eseri 10lr.n: 

NANE T 
Filmile kavu.5uyonız. 

Bu bir gençli;;, zevk ve neş'c filmidir. 

iF +· '** d 

MİLYONLAR SARFİLE VAHŞİ ORMANLARDA 3 
.SENEDE VUCU DE GETiRİLEN ESRAR VE SERGOZEŞT FİLMi 

-

.... 



ftalya ile Yunanistan a
rallnda aulh akdini te
min için, Almanyanm 
Yunaniatanla müzake
relerde bulunduğu hak
kındaki haber tekzip e
dilmektedir. Yunania-

(Bu yazuwı metinleri Anaduiu tan hiç bir hükumetle 
AJaruı bu!ıenlerind•n aıınmıştır) böyle bir müzakereye 

Telhia eden: Muammer Alatur giritmit değildir ve l~al· 
R..i2:veltın hususi mümessrn sı- yanın kendiaine zorla 

fatile İngilterede bir ay kadar ka· kabul ettirdiii bu harbe 
larak tctkıkicrde bulunan llt>p " sonuna kadar devam e-
kine Va~ngtona donm~ş ve doğ- decektir. 
ruca Beyazsarnya git.m~tır. ~uz- :::::::::::::::! 
velt kendisi ile akşam yeıneğı es
na.;wda gorüşnı~tur. Ruzvelt ge
cenin bl1yuk bır kısmını llDpkinS 
ile g<>tu§mekle ı:eçirmlştir. _ . 
Hoµkbıs gazetecilere fU aozle'rı 

.söylemıştir: . 
•- Jlıtlerin, İngilizleri mağlup 

edebılcceğıni zannetmiyorum. İn· 
gilizler kadar mukavemetli bır 
ılıalk yoktur. Amerikanın yard.mı 
ile lngiltcrenin harbi kazanacağı
na şuphe etmem. Bu harp hiçbir 
tar:ı!ın galip gelmemesile değil, 
!ngilterenin galibiyetlle neticele
necektir. İngilizler •çok yardıma• 
mu':taçtır. Bu yardımı görecekle

rine eminim.• 
HopkınS n avdeti mtln_.tıetile, 

B zsarayda nazırların ve b~tçe 
ey a · akil lb r irtıma 

direktorunün !şW e 
1 

... 

yaKpıbnışttr Ücraz kanun Hlyiahslllın 
ıra ve . ..,.,, lt ye-

.kabulünü müteakip, """'.'ve · 

nistan hiçbir devletie böyle bir 
müzalı::ettye girişmif değildir v'? 
İtalyanın kendısine zorla kabul 
ettirdiği bu bame .eonuııa kadar 
dev8'1Jl edecektir. 

UZAKŞARKTA 

~!iz Malezyasında askeri ted. 
birler alınmıştır. Singapurda hü· 
kimıet dairelerini bombaya karşı 
muhafaza için tedbirler alınmıştır. 
Yangına kartı mücadele ve acil 
imdat ekipleri teştkl edilmlştır. 

cD. N. B.• Tokyo A.sahi Şimbun 
gazetesi, Singapur yakınlarına ma· 
yin dökülmesi münll3ebetile yaz • 
dığı bir yazıda 'bu mayinlcrin Ja
ponya ve diğer Uza~k ınemla
ketleri seynst'faini için ciddi bir 
tehlike teşkil etmekte olduıtunu 
yazıyor. 

İngiltere diğer bölgelere de ma. 
yin dökmcğe devam ettiği takdırde 
Japonyaya karşı bir a·bluka hattı 
bahis mevzuu olduğu s<iylenebılir. 

ni bir teşkilAt vücu~e getırecekt~ 
Bu teşkilB.tın rel:.lıgın.e Vilkin 
getrilmesi ınuhtcmeldır. --------~ 
Tanınmış yü.ı Al'.llerikalı Ruz • 

~ite gönderdikleri bir mektupta 
§Ôyle söylemektedirler: . 

• Hitler şİ.Il'diye kadar torpılle
nen vap~lann bir mukaddimeden 
iba!'et olduğunu ve yalnnda ııe : 
laca hakkında bir fikir vereb 
leee nl söyliyerek iftihar ediyor. 
B' d ~ .. olursa ır uısan ne ka ar c .... ~ . ek 
olsun muzafferane haI'bcdebıl'll 
için ınüdafaa ettiği alle ocağın .• n 
..,. ı.., · ıması la· 
-, ""-'nuyacağına emın o 
t llldır. Binaenaleyh Amerikanri·n 
~kr ·1 aJnız ııi13.h fab • k a!ı ere Y . . de \ 
ası değil bir kiler oıması ıçın 

k;ap eden tedbirlerin alınmasını 
rıca ederiz.• 

AlvlERIKADA (Yl'URAN 
İTALYANLAR 

~e ,,,;,ildiğine göre, 
Yyorktan b....- seksen 

iki hın İtalyan ve yüwe ti 
nisbetin<ie Amerikan tcbeası an'
faşıst bu-yük bir miting yap~ 
l · ·u soz
ardr. Profesör Sa)veıııeıu i 

!er; soylemiştir: sa t-
._ Hitler kazanacak olur . o

talya bır Alman ınüsteınlekı;s' ol· 
1acaktır. İtalyan milleti ınağlup al 
ttıarnıştır. Mağllıp olanlar Kr ~ 
l.!:Usolini son iki Papa ve K~ 
dinal!ardır ltalyanlar şerefsiz bır 
harpte çarp şınıı.k istcmiyorla~ ... 

Amerikan tebaasından Lıngt 
Criskwla Lord Hnlilnks'e gond.er· 
diği bir mektupta, diyor ki: • Bız, 
Amerikalı İtalyanlar, ialyanın Al· 
manlar tarafından istıJasını önle
mek ıçin, 13ırkşik Amerika ile İ?· 
gilerenin ve diğer müttefikler!nın 
askeri ve iktısndi teminat verme- 1 

leriııl istiyoruz.• 

GONDAR'A TAAfUtUZ 

Libya ve Erltrede vaziyet değiş· 
:memiştir. Habe<istaııda Kurmuık 
14 şubatta düı;ü~ce, Mısır, Sudan 
veya Kenya topraklarında artık 
esirler müstesna hiçbir İtalyan 
kalmamıştır. Gondar'a doğru ta • 
arruz başlamıştır . 

İtalyan Somalisinde de, İtalyan· 
lar J uba nehri bat tına kadar SÜ. 
rülmüşlerdir. Ki.! maya'nın zaptı 
eenasında alınan ganaimin sayıl • 
masına devam edilmektedir. 

Röyterin bildirdiğine gore, Mı· 
sırda çok kuvvetli bir Polonya or· 
dusu ~l edilmPktedir. Bu or· 
dunun subay tarı v<' erleri her gün 
Polonyadan ve Avrupanın muh· 
telif yerlerındcn u.zun bir yolcu. 
luj!a katlanarak gelenlerdir. 

Fi!istinde ve Mısırda aylarca 
talim gördükten sonra, en ':enı 
İngiliz silahları ne t~iz edıl:n 
Pokınyalılar bugün 1ıarb tmege 
hazır bir halde bulunuyorlar. 

AR."IAVUTLUKTA tı'ALYA. ... 
R!C'ATİ DEVAM EDİYOR 

Yunan orduları i>aşkwnandan • 
lığının te'blıglııe gôre, Arnavutluk· 
ta, n:ıuhtcfü mınt:ı.kalarda İtalyan 
ric'at! ve Yunan tazyiki dcvaın et· 
ıncktroir. Almanya ıle sulh mü· 
zakerckri yapıldığı hakkındaki 
Şayiaların a lı yoktur. 

cNe\)Grk Tuyrni • gazelt.'Si, 
ır \Suk bır membadan aldığını 
soyledığı malumata istınadcn, İtal
ya ıle 'unanistan arasında s11 lh 
akdiru temın lçın Almanyanın Yu.. 
yanistanla müzakerelcrd~ bulun
duğu hakkındaki 1ıaberin doğru 
olmadığını bildirmektedir. Yuna· 

Türk - Bulgar 
beyannamesi 

(B!l.ljMAXALEDEN DEV All) 

gularken, lıtt iki devletin her tur
lü muahedelcrine &adakııtini de 
tesbit etmiş olmasıdır. Yaa.i, be
yanname ne Bulgar' tanın diğer 
devletle<le olan ahit! rini, ne de 
Türkiyenin İngiltere ve Yunanis
tanla olan ittıfaklannı ve diğer 
devletlerle olan dostluk ve ınua
hedelcrini ihlal eyleınc.mcktcdir. 

Beyannamenin her iki devlol 
arasındaki dostluk mıinasebatuu 
tahkim ederken; Balkanlıır sulhu
n& da umumiyet itibarile faydalı 
olması prk ziyade ümit mevzun
dur. luhtttem Haritlye Vekili
miz sulha, emniyetiınize ve karşı
lıklı masuniyetimizin icaplarına 
her sahada ruıy ti del"J'i ve hiz
met edl'n hu ) iik'4!.k eserini pek 
mütevazı bir cümle ile ilade eder
ken: 

.,_ BRzı zamanlar; küçük ,se. 

bepler, büyük i~lcr ve i)·ilikler 
yaratınıştır. Bugün imı:tl t!ığınırz 
nıütevaı.ı eser d~ Bolkanlnrda ve

ni korışıklıklua belki de ınaııı ola

caktır .. • 
Demektedir. Bu dlmll'nin ıııona 

ve tefsirinde hi ~uph•• ) ok ki bu
l ık .uda balık 8\'laınıya kalkı · 
an 1 ra knr 1 nıiıni .-r haklı bir ted
ş~n 3 

bir r 'din de he nrctli ve 
bır ve 
• t'ı vardır. il •rlıalde Ankara ve 
ı<11rc b"I kk ..•. 
Sofya bu esrrıle . ıa · uı ogune. 

bilir. ETF:'ll iZZET RF."ll<E --&rnavatlakta 
(l ıncı Sa.h!fodftl Devam) 

İtalyanlar yenı bır hat vücude 
·'e çalışmaktadır. 

getırme5 KINI OLMADl 
oüNHAVAA 

At
. 18 (AA.) - ltalyan tay. 
ına .. -
1 • dün Yunan arazm uze • 

yal'(',('Ti 1 d 
. h. bır· akın yapmamı• ar ır. 

rıne ıç 

BiJYÜK TAARRUZ DEVAM 
EDİYOR 

Atina 18 (A.A.) - Re6mi Yunan 
tebligı: Şıddeıli mevzı muhare. • ı 

1 
. eticcsınde Yunanlılar duş-

be erı n . 
nd Yeni mevzıler alını !ardır .. ma an . . 

100 
esır a 'dık Tavyarelerımız eep-

hroekl düşman Jıedcflerıni mu. -
vaffakiyetle bombardıman etm~ 

tir. 
Atına 18 (A.A.) -· Yunanlılar 

şi.ddetlı biıyük taarruzların de • 
vam elnıekte ve duşmana agır za. 
yiat verdimıekted;rler. 

Oı 'İKİ ADADAN GELEN 
, !UHACIRLER 

A ma 18 (A.A.) - Onıkı ada • 
dan gelen muhacır!erın söyledi • 

ğ!ne göre, Oniki adadak~ ltalyan 
üslerinde İngiliz hava hucumla • 

ruıdan dolayı büylik hasarlar ol. 

ınuşlur. ----o----
\stanbul Adliyesi 
taşınıyor mu ? 

Dı rı a kalan hukuk mahke
meleri ile birlikte İı<tanhul aöli
:resiain yııkında Sirkecideki gii,.. 
rlik bi-ına nakı..lunaraiı Jaa. 

her Hriluıekt.ediJ:. 

1 n 
• ATLI T cfrika No. 17 

Amerika İngil
tereye yiyecek
te gönderiyot 

Aç bekliyen 
ın e mleketlerin 
hali ne olacak? 

Yunanlılar 7 Siz demek suikast/eri bu ada
günde 29 tayyare m~n yaptığını zannediyor su uz 

Vaşington 18 (A.A.)- Dün be
,-... sar&Jd" Ruzveltin riyasetinde 
yapılan mühim toplontıya ziraat 
naztrı Vitkardın da i lirak etmlf 
olması İngiltercye verılecek yi e· 
cek maddeleri m~Iesinin gftrü ·ü
Jen meyzuJar ara ında bulundu .. 
ğunn ihtimal verdirmekt•dir. 
İçtimadan onra Vickard bir 

gazetcdye ,anları söylemiştir: 
<İnglltcrenin müdafaası için gı. 

da maddelerine de hiıyük bir ihti
yaç olduğuna kaniim. Fakat en zi
yade muhtaç olduğumuz şey bu 
TiYecekJeri naklede..ek olan vapnr
lardır. 

Bu meseleniu dün il ·anda mii • 
zaltere edildiği bildirilmektedir. 

+ Atına, ıa (A.A) - Yunan Sıhhi
ye Nı:ızın Londra şehri t.arahndan 
gönder en yardımdan dola.71 Londra 
Betedıye Rf'ısıne tes tı-.kur t.mtıhr. 

Türk - Bulgar 
beyannamesi 

(1 inci Salılfeda. Dnam) 

Londr' 18 (A..A..)- Röytcr bil· 
diriyor: Meşgul Avrupa memle • 
kellerine gıda maddelen gimde • 
rilmesi ılıaklunda Amerika Birle
şik Devletleri satı. · reısi Hoover, 
şan i sw-ette ıl ri slırdüğü pro~ 
hakkında Londr da şu cihet l.u
rih edilmcktedır ki lngıiterenin 
Vaşmgron bl..yuk elçisı Lord Ha
faks, bır kııç gun evve Hoov ri 
kabul et.nıi.ı; ve Hoover büyuk el
çiye projeııın ana hatlannı hıldir
ıniştir. Lord.Halifaks, derhal Hoo
ver projesinin ougunkiı şekline 
karşı İngiltcrenın ıleri aürdi.ığü 
bazı ciddi itirazlardan haberdar 
etrniştır. Bu itirazlar, e<;aSen, me
selevı derin surette tctkL~ etmi 
.ılım birkaç Amerlkalının da ıti
razfarını teşkil eylemektedir. 

S:ı\.ihıycttar Londra mah'ılle -
rinde, ııt rcdilmiş <Pkli ile llDove- ı 
rin pl'OJE:>il hakkında ıışağ.daki rnü
talealar rdedilMekll'dir 

Bu husustaki İngilız battı hare
ket.nin değişeceği zannedıliyorsa, 
Hoovcrin dPk!arasyonu OO!ısınde 
hata ediliyor d<'m >klir. Şu ciheti 
söylemeğe 'b;Je Jiızum yoktur ki, 
İngılız hükUmeti ve lngiliz mılletl, 

Her ilci hükumet, di~r mem
leketlerle akdctmıı; oldukları ta· 
ahhütleri aÇ>kça ınuiııı.1aza et
mektedırler. Türkiyeye gelin -
ce, İngıltere ile Türkiye ara ın
dakl ani ma butün hükümle • 
rile cari bulunmaktadır. Bu an· 
laşına Tiirklyenin hayati men· 
faatlerine karşı yaılacak ·bir ta
arruza karşı mukavemet husu
sundaki azıniııı ne degiştirmi.ş, 

ne hafıfletınıştir. Binaenaleyh 
vazıyeti mabsi'.ıs surette deı;ış

tirmemektedır 

•Alman boyunduruğu altında bulu
nanlara karş• en lbüvük sempati 
hislen 11.~ımaktadır. Bunların htlr· 
riyete ka~urulması için yapılan 

Hayati mücadele, bu sempatiyi 
pek gü>.P\ ifade etmcldcdir. Bu son 
aylar zarfında, bütün bu iaşe me
selesi, İngıltere hü.kO.meti ile mu· 
karrcr balen Londrada olan müL 
tefik hü.kümeller arasında müza· 
kere edilmiş ve işga! altındaıki 
memleketlerden gelen roporlar tet
kik olunmuştur. Alınanlar, belki de bu anlaş· 

mayı mihverin bir mu\aHaki • 
yeti ol rak göstereceklenlir. Çün
kü, .cfer Alınan kıt'oları Bu1b-a
ri.tan dahilinden ilerler..e, Turk 
müdahalesi bertaraf edilmi~ gi
bi görünüyor. }akat Tiırkıye, ha· 
zı gazetelerin hafif neşriyatına 
rağmen, böyle bir h ttı harekete 
hi~bir :r:aman yana~ını değildir. 

Bul r Hariciye Na
zırı Türk dostlu
ğundan bahs diyor 

J.\tor~I Kornu·I, hava Vis -
amirali Elınirstden nıürt•kkcp ve 
Türkl ·eden ayrılnı alan İngi
liz heyeti Türk • Ilulgar nıliza
kcrel•rindeki lc.'r.ıkkıycı viıkıl 
bulunu orlardı. Şılphl'Sl7 Al • 
manlar, bu anla~maya kendi tef- • 
sirlrrini katarak Yunani tana 
kar ı sinir harbinde hunu pro -
pag. nda olarak kullnnn<aklar • 
dl.J'. Asikirdır ki, Almanların i•· 

. tcmcdiği bir .,. \'a a. o da Bal
knnlaıdn ihtiliita "''"dan ver -
m<ml'lc ve kngnlı olınadıi,'I Yu· 
narıistaııa kartı bir sefer ku,·vcti 
giind rrııcktlr. 

. ıı halde, Yun:mistıını ftal a 
ile ullıa mecbur elrn•k iç.in, Al
manyanın inir he.rbini teksif 
etınl'siııe intizar elnıeliyiz Al -
man pliın ve hed•Oeri gittikçe 
daha iyi anla~ılıyor, 

Oç ma.llteldr 
(1 inci -- Dene) 

kilo u 295 kuru tıt.nı .. ı !Azun ıı . , 
1en Jt1Atınterı 750 k ıruşa satmış ve 
aynca toplan olarak llığı 150 kılo je
li.tinin tutarı olan 1125 lıra içı.n de fa
tura vermemiştir. Zabıta, satılan malı 
müsadere ctmlftlr Suçlunun buıCın 
adl"yeye ve ıl muhtemr1dir. 

Resmi Oazelf" ile d1.ın n redilen bır 
karaman y gore, hük(lm 1 hakiki "" 1 
hukın ıslar elinde bıılLınnn buğr y, 
çavct:, yulaf ve arpaya da bedeh mu
kobilınde el koyacaktır Bu urelle hU
kOınel, bOliln >"' k' k .., yemlik 
m ddelerın en nıu ınTC'rin.i elinde bu .. 
lunduracak ~e uyr en hariçten de bu 
mad<!t"'lerden lüzı..; nu kadar- ithal.At 7a
p1Lırak mcmlekc .ıe k g niş öl de 
hobtJ ~l sı.ok ı r: v-:ldn getiri.ICCC'ktir. 

1'1' ·i ofi ·ı. ·g 

Yenı kurula k n pel.rol ve tl<a· 
ret ıJfı,slerlne t ın.lyon lira rma-
7e verllcttkt Bu o!t.slerdcı bır lntu-
sa.r m~nası yoktur. 

(l ln<:I S&lılfeden Den.m) 

Jıususunda anltışmıya vardık -
!arından dolayı mcs'udum. 

l\fuhte '1yatı itibarıJP ne ka.. 
dar mütevazı olsa cb, 'bu beyıın· 
name bu karı ık zamanlarda bir 
çdk lbcynelmılcl muahedeleri 
sarsı-:•ı halrle, Türkıve ile Bul· 
gnrıstan arlL'lıı dakı dn lluk mu
ah >tl • nı kuvvellenı.lırmiştir. 
Ikı m :nloketın sulh arzusu ve 
dostane muna cbctlert ımüteka
bıl mC'nfaat r ,e ıstın.ıt etmek· 
tcdır .• 

Una 
Sofya 18 (AA ) - Turklyc, Bul· 

garıstandakı haı.l 1 r doğrudan 
dogruya k nd• en•ncyctıııı t hdit 
etmedık~-e. bıtar f k lacaktır. Sa.. 
lahıyett~r nı nfıller Turk ve L"lıl· 
gar hükumetelrının n uştereken 
neşrcttıklcrı beyannaıneyı böyle 
teLti• •tmektedırlcr. 

Piyasa, haberi iyi 
karşıladı 

• Bulgar müşterek be -
yannamelerının neı.;ri ı;ehrımiz 
pivasasında deıilal tesirini gö.!
termiş ve memnunıyet ve !e • 
rahlıkla karşılaıımı tır. 

B uhaberden evvel, pirasada 
çık rılan bazı ay·alar üzerine, 
altın fiatı 23,50 den 23,80 e fır
larıuş, fakat l•akıkat öğrenilin
ce erhal 23.15 e inmiştir. 

Dıgcr taraftan milli istikraz 
tahvillerimiz hakiki kıymet ve 
Taffectlerini görmektl'dirler. 

--~ 

Kartal-Yakacık yolu 
Karla! - Yakacık 10iunıın aofalt 0 • 

!arak ın ası kararlaşlınlm~tır. in&a
ta suratle bqlanaeaJı: ve 701 7ua ıaı
dar .Jcmal ollın.l<laktır. 

DEVREDİLECEK İHTİRA BERATI DEVREDİLECEK İHTİRA BERATI 
Levh la tll'ılm alümı1*um .AlUnıınyum halıtalan• bııi<kın-

hJlitalacı. hnkkındakı L tıra ıçın dakı ~ Ur !~in İktısat VeUletin-
İktısat Vekiıletınden alınmış olan den alınmıs olan 10 sonkanun tg:)9 
10 sonkanun 1939 tarıh ve 2674 tanh 'c 2676 No. lu ıhtira bcra • 
No. lu i •ira beratının ihtiva ettiği tm.n .htlva cttı i h"kuk bu kerre 
tukıık bu kerre b ı,..a devır ve ıb kasına devır veyahut lcacll Tür· 
Yahut ıcııdı Turkıvede mevkı f ile kı) ae mevkii liile koymak için 
koymak için sal"h et vcrll ccği salihiv t veril ği teklif edilmek· 
teklıf edilmc1<tc olm.lkia bu hu u· te olmakla bu hususa fırzla malü. 
sa fazla maliı.ınat e<Lnn it ıstıyen. mat edinmek lstiyenlcrnl Galata-
lerin Galatada Aslan han 5 inci da 'an han 5 ınci kat ı . 3 nu -
kat 1 - 3 numaralara muracaat ey· maral'1!'a müracaat eylemeleri illıın 
Ieıneleri ilin olunur. ol.,nur. 

düşürdüler 
Atina, 18 (A.A)- Atma A,jmJcı bil

diri,ıoor: 

Fa;Ut propeaııda le;IUIAil, ArnaYVl-
hık cephesinde i •.alyan ve Yunan -
İngıliz tayyare za,yiatı hakkında am. 
günlerde halrilı:atl ıamami7! l&hrif e
den rakamlar ı.lkreltJb ıçln 8 ne a 
ŞubaL arasındaki hatta. ~inde ne;redl· 
len resmi teblii!N'C mu.ıeniden ııdı
dalti cedvelln _.mı bir vaz!fe addet
tık. 

Bu oedvele n.uaran p!Çıe'lı\ 7 ~ ar-. 
fında Yıın:.ın hava kuvv•llerl 13 iıaı
yan tayyaresi dil>iirm(lşelrdir. İngiliz 
hava kuvvetleri ise ayni hatta lçinde 
muhakkak olarak il ve muht.emel o
larnk 3 tal!)!are d(İf(lnnil41erdır. Bu 
surelle yedi sıın içınd İtıayan hava 
kuvv~tleri Arnavutluk cephesinde _.. 
p.rl 29 tayyare kaybe'tmışlerdir. 

Bu milhim rakam karş ında İncl
liz - Yunan zayıatı 9 Şubatta dü~ilrü
Jen bir İngı!iz ta)')'mılnden ibrettir ki 
bunun da pılotu p:ırıışütle ollıyaralı: 
kurtulmuştur. Bundan maada diln lld 
İnciliz tayyaresi kaybolmllflıır. 

Ce e e 
nazırlar n 

ı ea 
rlne 

Roma 18 (A.A.) - Stefani ajan· 
sından: 

Harbin devamı müddetince va. 
zife görmek üz re c pbcde bulu -
nan nazırların yerme dört yeni 
müsteşar tayin edilm!itir. Yeni 
müsteşarlar, şunlardıı: 

Nafıa müsteşarı ayandan Pio 
Colettı, mallye mustqan Pietro 
Lissia, milli terbiye müsteşarı E
mlllo Bodero, mübadele ve döviz 
müsteşan Salvator gatti .. 

Alman. bom al 
itaı anları cı 

rJ 
rdt 

Kahire, 18 (A.A) - Dtic rnanın Bin· 
gaziye yaptığı ıon h;.ı.va akını esnasın
da bir kaç • · \ U İ lalyıın ölmüş ve bir 
çok ev )'lkılnuştır. Atılan bombalara
dıın bazılıın Alman mf.mulAtmdanclzr. 

+ So!J, 18 (A.A.) - Slehni: Ma
car Maarif Nazın Homan. lıuııihı Sot-
1aya gelmişt.ır. Nazır, bug(lnlerda W... 
carlslan le Bulg:ı.r lan ara.mıda mrv
cut dostune mllnD.!;CboUerl Jnklşat et.
Urmı,ye matuf bır ktlltür mı.ı. ... ..-t 
lm.ı:ı ed cclı:tlr . 

Yugoslavya Başve
ldU ııte istir a-

te çekildi 
(linci S&hıı..t'"' IWnm) 

Yugoslav Başvekili Sv Lko-riç 
doğduı;u Niş ıehrlne, muavini 
Hırvat lideri Maçc.k do Zapelte 
gitmi~lerdir. 

Saliılıiyetli İngiliz mahfilleri 
bugün Balk:ın ' zı elini tetkik 
ederken çok çekin~en davran • 
maktadırlar. Belgratlun gelen ve 
Bitlerin Yugoslavyaya )aptqp 
teklifleri bildiren müteaddit ra
porlar burada •adcco faraıiye o
larak teliıkki edilmektedir. E • 
hcmmiyct itibarile biıkfoı olan ci
het Alınanyanın kıtaat t:ıh"ffÜ· 
dünü Balkan memleketleri mu
kavemet etıniyerek daha iyi bo
yun eğmeğe ikna için kat'! bir ı. 
siri olacağını ümit ~mekte bu
lonma5ulır. Bu.nımla benbs 
mezkur mahfillerde illve edildi· 
ğiııe ıöre, bu hal, korkutma un

lü beklenea neticeyi vennediji 
takdirde Alman1anın lotatıtuu 

ileri sürmekte tereddüt edeeeil 
manasını asla tınammua etme • 
nıektedir, 

Diğer taraftan veriieıl ma16-
mata göre, Karadeni:ııde Kiiııten
ce limarull.lll 25 kikımene tima
linden 25 kilomebe eenubuna ka
dar seyrist'fain içia tehlikeli -
taka ilitt edild.iii beyaa olım -
maktadır. FMıerler ge<-el.,.U. "6-
nük kalacaktw. Dmis ....ı..._ 
tının talimatına rla~ etmebi
zin tehlikrli mmtakaya ch'ffek 
olan gemiler bunu kendi %1l1'1ll' -

!arına olarak apa<'1l!ılardır. Trh-
likeli mınlaka Tuzla 11e MidJa 

burnıt anı;ındaki aalanbr. 

Diğer bir habere ıröre, S.== 
dC\·kfüwı bir ıwlH lc-jyoner dH
lct haline sird.iği ve lejyoner Jıa.. 
r ketlnia tanılan yegine harekat 
oldııl:'ll hakkındaki li eyliıl 1M8 
iarihli kararname yeni 1ıir ka
rarname ilf> iptal edil~. v .. 
ıı.i bir ni•-me neşrediliaciJ19 
kadar her türlil aiarıılli • 1 iil 
meınııud uc. 

- İtte böyle damarlarına eılm • ı 
trotilen şırınga edilmiş bir cüzam
lıyı, bomba veya ailiıh gıreınıyecek 
olan yerlere, kolayca sokuyor ve 
b.,. kıbritle, yahut herhangı hara
ret verıci b;r madde ıle tema&a ge
tirince ınfi!Ak etüriyorlar! 

Suikast ıçin bu usul kada:r müt
hlŞ birfey yok!. Çünku istedikleri 
bir adamı böy 1 bir ci.ıuıml evin
de, bürosunda ziynret edebılır ve 
bır sigara) akarken havaya uçura
bılır!. 

Yahut yolda giderken yanına 
yanruıır ve bir sigara yakmak ba
hanesile havaya uçurur'. İnfilaıt 
o kadar anl ve şiddetli olur kı ha
vada salla!'an b<ovazınıtırak renk
te donuk bır duman çi.ıglsinden 

bafk:a birşey kalmaz!. 
- Mel'un bir usul, Her Gara

viçl. Fakat suikastı yapan o cü • 
zamlı dedığiniz adam da bırlil<te 
berhava olmuyor mu ki?. 

- Evet' Fakat csas~n o adam 
ölüme mahkum bır zavall Onu 
şüphesiz içirip sarhoş ederek kas· 
!edilen yere gonderiyorlar!. Bu 
&w-etle bizzat bomba halıne gel
miş olan adam sulkaı;t yapıJacak 
her yere, en sıkı ar34tırma ve 
kontroller de olı;a, girip yanaşa • 
bilır!. Bwıdan maada, muhitlerine 
göre şupbe veremlyecek her türlü 
ırktan, mesela Çinli, zenci veya 
lorm.rzı derili insanlar kullanıla
bihyor!. Biliyorsunuz ki her k
lan cüzaml< insanlar var?. 

İstenil n bir yeri, istenilen a
dam veya adamlnn berhava et -
mek için btdıbaht bir ınsanı feda 
etmek, bedbaht bir insanı böyle 
bir işte kullanmak ~k canice bir 
usul, Her Garaviç!. Siz deı:rıek bu 
suikastlcrin bu adamın v~ 
yapıldığı.na kaniBiniz?. 

- Tamamile!. 
- Peki ,bunları jııponlll!' mt ya-

pıyor?. 
- Bu tedhiş ve suikast sistemi 

dediğim gib~ Fuki • Fuki denilen 
bir japon sistemi!. Fakat faaliyet
te olan japoıılar mı, oruı meç • 
bul!. 

- Peki, Htt Garaviç, Danzigıdıe 
böyle suikast!.,.- yapabilmek için 
!Azım olan cüzamlı adamlan ne -
reden bul ili orlar acaba?. 

Garaviç, yarasına dolru~ 
gibi birdenbire ıztırap ve deıhşetle 
sıçradı: 

- İşte profesör Tamureııslı:inin 
beni korkutan ve Danzıgde bir 
dakika durmam için dehşete 

sevkeden ııOzleri bu maıele halcn
daydı ya ... dedi. 

Garaviçin eozlcrı miıUıiş bir kin 
ve nefretle panl parıl parl.amlf -
!ardı. S.ınra korkunç bir kinle: 

- O naziler. ded~ Alman naıi
leri!. Onların uı;ullerıni biliyıor -
8UilUZ? 

- Hangı usullerıni, Hec Gua
viç?. 

Garaviç yüzunü nef~ "" istik
rahla buruşturarak: 

- Sakat yaratılmış veya hasta
lıklı dogmuş günah91ı: irıaanlari 

güya irki temizlemek, düzeltmek 
için züriyet yapaımyaca1ı:: bir ba
le Jroyduklannl!. 

- Ha.. Evet, biliyorum!. 
- İşte Köni.gııbergd.e de böJle 

bir tecrit kampı yapmıol.ar!. Bu 
kampa, galiba şarki Pnuyanın, 

Eslonya ve Lltvanya hudutların

daki Iroylerinden cüzamWa.r da bu
lup getirmişler!. İşle Kön~ 
tecrit kamplarından bu ciızamlı -
lann birer ikişer ,eararengiz bir 
surette firar ettiklerini, Danzigiıı. 
en lüks se!ahet yerlerinde görul -
düklerini Profcsiır Tıımureruıici 
bana haber vermişti!. 
Garavıç sonra bırden seeini l<ee

ti. Daha tehlikeli biqey .söylıye • 
rekmiş gıbi tekrar önume ı;eldJ. 

Ses!nl daha zıyade ıılçaltaraık; 
- Siz Danzlgdeki şu nazilerin 

lideri olan Förste;ı ilırsiniz elbet!. 
- Evet, gazet.ı>lerden!. 
- Onun yanında. gizlice lbir adam 

çalışmal.-tadır iti ona (Avrupanın 
şeytanı) derler!. 

- Kimdir bu.?. 
- Feldman!. Bu adanı İspanya 

h.arbınde km:kunç faaliyetler gı&
terıı:. , ilk dda mikrop boır.balaa 
kul.anarak türlü e&rarenglz c:iııa -
yeller yapın~ miıtru§ entrikalar 
çevirm.iştir. Bu adamdan 
memuldw. Şimdi Danz.i&de •• 

-Ya?. 
-Eveti. 
- Suikastleri onun mu yaptı • 

ğından şuphe edı)orsunuz• 
- Bilemem!. Fakat o adam miit

hıştir!. 

- Demek onun ıçın saklan.yor
dunuz? 

- Evet! . 
Zavallı Garıl\'l hevccar.dan, te

essurden ve korkusundan bıtkın 
ir haldeydi. 
Adamcağız zaten havli kanş • 

mış olan Danzigde yaı<-.nınd ce
reyan ettiğini gordiığü bu rnuthış 
eınayctlerden son d rece ürkmıı;;, 
ölcsı korkmuştu. 

Fakat onun deh et lçind<' "er -
diği vo ılk defa hndı ınden · ıttı
ğim bu son derece garıp fakat mut. 
hiş izahat ,b.-nı de dıi ündiırccek 
bir mahiyet alıyordu . 

(Artı .. , Y&r) 

Eyüp sulh hur ... k hakimliğin -
den: 

Hazine vekili avukat Na.m tara
fllldan miidde alc) h Fenerde eski 
Tahtaminnre, yenı H ırçavuş M. 
eski Tahtaminarc, yeni Vodınc 90-

kağında, eslu 198, yenı 176 ı ·o.lı 
hanede oturmakta ıkcn balen Ku
dı.ise gittigı dave\ıj ı v za t ya 
yazılan cevabi müzcır rt.'<ien 
!aşılan Y asef Ga vril 1 ale~ ıınc ır 
çılan (11) lira 47 kuru:; uk i-

mısıl davasının )arı' r ı..ha1<e-' 
mesi sırasında muddea e. l<a· 
mctgah nJı meçhuliyetı b ı n 
bir ay muddetle ilanen t 
rasır:ı rcalıkeınec karar v r ; "'" 
old,.. ~ndan muhake. gun 
19/3/941 Çarı;· mbn gunu 
da mahkemeye gelmenız veya t'.l· 

rafın,...dan bir veki. ndc• 
aksi takdirde gıy ~ ızda 

meye devam ol unnca ı m l • 
tebliğ makamına kaim olm ' e-
re bir ay müddetle •IAn ol ıı r 

41 

DEVREDİLECEK 1HT1RA BE TI 
•Alüminyum ve müm 

denlcrtlen kul c dökumun m te
allik usul• baltkındakı ıcat ı n 
İktı'!at Vekalct,nden a ınmı;; ol n 
27 son kin un 193~ ve 266 numa • 
ralı ihtira beratının ıhtivn ettiği 

hııkuk bu kere ba kasına devır "" 
yauhut icadı 'l'ürkı) ede mevkü 

fiile koymak içın salfilıi) et verıle
ceğiııden bu husu fazla a u al 
edinmek istiyenl rin Gnlatadu As
lan han 5 inci kat 1.3 numaral a 
muracaat eylemeleri ilan olunur. 

---- -
Fatih 3 üncü hukuk htıkım ığın

den: 
Şchremml Melekhat n ma 

Llleznde sokak 8 nwr arnl 1 a e

de mukim ikeıı 17/1/1941 T 
vefat eden ve ıerekesJ1e ma 

ln<"mızee vaı:'ıy d oluııan B 

le 

e-

Neı.illının ilan taı ıhı ~..t n ılı n 
alaca.k ve bor lularmın bır a ve 
iddiayı veraset edenlcrinııı uç ay 
içinde mahkememıze murncaat -
!arı aksi halde lerckcsmın hazın ve 
devredileceği ilıın olunur 941/1' T. 

1stanbu1 Beşinci İcr; 
Memurluğundan : 

Rir borçtan dolayı mahcuz olup 9-

ttlm ı kanr verilen bır ad t A vru
pa malı sıyah lulr kilı1t manto le bir a
det yerli malı kurk manto 'çık urttı.,.... 

ma suretiyle Atışa çık l'ı..acaktır, 

Birinci artlmna gilnu olan 1912 941 
Car:şomba glinu saat 12' 

Sirke<" 4r Efendi c;ıd 

13 aras 1a 
nde 

nnd 11r tırnı da 

k.ıyn l1 muh mn e .ın '1 15 sin buJ. 

maru ı tak ki el arıı.ma ıunu 

olan 22 41 C"umarlesı günü t 
12 - ı • aynı 1crcle satıl 
tm<I ta ip enn mezlı:ür cıını nı.-

ınde bulwıan m 
a& 941 492 
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Maliye Vekaletinden 
Daatelıiz bir kuruıluklarıa tedaYiilden kal

dırılmaıı hakkında ilin 
Dantelsiz bir lmrutluklarm :rerine ...,lelll bir ......,.....ı.r darp ... Pl7ua· 

,. ltlfl mildarda çıkanlmış oldutundan dantel!iz bir Jrunılluklann 81 mart Ml 
\arihinden sonra tedavülden kaldınlmaaı Jı:ararl.aştınlmıptır. Dantelsiz bir kUl"Uf
luklar 1 nisan M1 tarllıinden itibaren aı tık tedavül elı!U7ecek ve bu tarihten iti

baren ancak bır oeııe mllddetle yalnız mal!andU:larile Cumhuriyet Merkez ban.. 
tası şubelerince ve CUmlıuri:l'el Merkez bankası JUl>esl bulunmıyım yerıe.de 

tinıat bankuı pıbelerince kabul edilebilecektir. 

Elinde dantelsiz bir kUl"Uflıık bulunaıılann bunları maiııandıklaril Ctmılnı· 
i;p'et Merkez ve ı:iru.t beak•'•n ıubelerine tebdil ettirmeleri il.1n olwıur. 

,9035. cl2523• 

İstanbul 4üncü icra memurluğundan 
Tam.amma 26000 lira kıymet takdir olunan 18/1 hissenin paraya çev

rilme6ine karar verilen Feriköy mahallesinin halen Bay Sungur soka
ğında 101 taj No. sını havi yedi katlı kagir apartıman oluıp mezk\ir 
a,partmıanın zemin katına cepheden çift kanatlı camekanlı demir kapı
dan girilir Zemini kısmen mermer ve kısmen çini döşeli ve camekanlı 
ibir taş!ıılrla karşılıklı iıir ve iki No. lu daireler ve bodrum katına inen 
merdiven mevcuttur. 

1 No. lu daire 'bir lroridorla üç oda bir hala 'oir mutfak bir kiler. 
den llbarettir. İçinde ayda on beş lira ile A~ kiracı.dır. 

2 No. lu daire bir No. hı dairenin ayni olup ayda on 'beş lira ile 
Civan kiracıdı:.r. 

!Birinci kat bir sahanlıkla karşı lı:klı 3 ve 4 No. lu daireler mevcut 
olup 3 No. lu daire bir koridorda biri camek:anlı beş oda bir mutfak 
vardır. Him·darlardan !Meliha oturmaktadır. 

4 No. lu daire 3 No. lu dairenin aynıdır. Ayda on altı lira ll.e Mib
nm kiracıdır. 

iİkinci kat biriııcl katm ıeyru ohı p beş 'ft altı No. lu daiftler mev-
cuttur. 

1i No. lu daire ayda yirmi lira ile Hatice k!racı<hr. 
ti No. hı daire hissedarlardan ............ oturmaıktadır. 
t}çüncii iltat, ikinci katın aynı olup 7 ve 8 No. lıı daireler meY

cattur. 
8 No. lu dairede hüııedarlar ve !borçlu :U:ebmet Tevfik 7 No. lu 

dlıirede ayda yirmi lira ile Ohanes !kiracıdır. 
4 üncü tat, 3 üncü katın aynı olup 9 ve 10 No. lu daireler vardır. 
9 No. lu dairede hls.5edar Akile 10 No. da hissedar Gülsüm otur

maktadır. 

!Beşinci kat, bu lı:at alçak tavanlı olup zemini çini ve de!llb par
maklıkla korkuluklu lbir sahanlıkta üç kapı ile girilir karşılıklı birer 
koridorda altı oda iki bala bir mut fak bir çamaşırlık ve arkada loş 
kapalı bir dara.çadan ibarettir. Bu '.kat boştur. Bodrum katı merdiven 
ortasında bir kapıcı odası vardır. mezldlr kat iki .kısımdan ilbaret bir 
lı:ısınında iki oda bir hala bir mutfak mevcuttur. Burada borçlunun ak
rabası oturmaktadır. Diğer kısımda ise iki oda bir hal.8. bir mutfak ve 
çamaşırlık mevcut olup burada kapıcı oturmaktadır. Ayni katta odun 
ye kömürlük mahalleri vardır. 

Umum! evsafı: Gayri menkul kAgir sahanlıklar çini ve merdiven
ler mozayiık ve demir parmaklık loorkuluklu cephe odaları cumbalı 

btlann ön ve arkaları 'balkonlu zeımin ve 'oodrum kat pencereleri de
mir parmaklıklıdır. İçerde elektrik, havagazi ve ter.l<os tesisatları var. 
dır. Kısmen tamire muhtaçtır. 

Hududu: Tapu '.kaydı gılıi sahası tamamı 247/50 metre2 olup bun
dan 175/50 metre 2 bina ımütebakisi !bahçedir. 

l - 4'bu gayri menlrulün arttırma şartnamesi 18/2/941 tarihinden 
itibaren 39/2030 No. ile İstanbul 4 üncü icra dairesinin muayyen No. 
cında herkesin görebilmesi için açıktır. İlin.da yazılı olanlardan fazla 
maltlnıat aJ.ınak iı;tiyenler işbu şartnameye ve 39/2030 dosya No. sile 
meınuriyetimize müracaat etmelidir. 

2 - Arttırmaya iştira:k için yukarıda yazılı kıymetin % '1,5 niS'be
tinde pey veya milli bir Nrnkanın teminat mektubu tevdi edilecektir. 
~dde 124) 

3 - 1patek sahibi alacaklılarla diğer alacakların ve irtifak hakib 
sahiplerinin gayri menkul üzeriııd eki haklarının hususile faiz ve mas
rafa dair olan iddialarını işbu ilan tarihinden itibaren 20 gün içinde 
eYrakı miiıilıitelerile birlikte memuriyetimi.ze bildirmeleri icap eder. 
Aksi halde haiklan tapu sicili ile salbit olmadıkça satış bedelinin pay • 
laşmasıııdaıı !hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde arttırmaya iştirak edenler arttırma şartna • 
mesini oicumuş ve lüzumlu ınalQmat ~ ve bwıları tamamen kabul 
~ ad w itibar olwıurlar. 

5 - Gayri menkul 10/3/941 tarihinde pazartesi günü saat 14 den 
16 ya kadar İstanbul 4 üncü icra memurluğunda üç defa bağırıldıktan 
sonra en çak arttırana ihale edilir. Ancak arttırma bedeli muhammen 
kıymetin ~ 75 ini bulmaz veya satış i:stiyenin alacağına rüçhanı olan 
diğer alacaklılar ibulunup da bedel bunların bu gayri menkul ile temin 
edilmiş alacaklarının mecmnundan fazlaya çıkmazsa en çok arttıranın 
taahhü.d.ü baki kalmak üzere arttırma günü temdit edilerek 20/3/941 
perşembe günü saat 14 den 16 ya kadar İstanbul 4 üncü icra memur
luğu odasında arttırma bedeli sat~ istiyene alacağına binaen ri.,;hanı 

olan diğer alacaklılann bu gayri menkul ile temin edilmiş alacakları 
mecmuundan fazlaya çıkmak sureti le en çak arttırana ihale edilir. Böy
le lbir bedel elde edilmezse lhale ya pılınaz ve satış talebi düşer. 

6 - Gayri menkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya ve
rilen mühlet içinde parayı vermezse ihale kararı fesıbolunarak kendi
sinden evvel en yillcıek teklifte bulunan kimse arzetm~ olduğubedel 
ile almıya razı olursa ona razı olmaz veya bulunmauıa hemen 15 gün 
müddetle arttırmaya çıkarılıp en çok arttırana ihale edilir. İki ihale 
arasındaki fark ve geçen günler için % 5 den hesap olunacak faiz ve di
ğer zararlar aynca hükııne hacet kalmaksızın memuriyetiın.İ7.Ce alıcıdan 
tahsil olunur, (Madde 133) • 

7 - Alıcı arttırma 'bedeli haric iııde olarak yalnız tapu ferağ harcını 
yirmi senelik vakı1, taviz bedelini ve ihale karar pullarını vermeye 
mecburdur. 

Müterakim vergiler, tenvirat ve tanzifat ve belediye resminden 
mütevellit !belediye rüsumu ve müterakim vakıf karesi alıcıya ait ol
mayıp arttırma 'bedelinden tenzil olunur. İşbu gayri menkul yukarıda 
gösterilen tarilide İstanbul 4 üncü icra memurluğu odasında i,Şbu ilan 
ve gösterilen arttırma şartnamesi dairesinde satılacağı ilan olunur. 

939/2030 

,__ Saf ve Normal Gıda 

e ,, 

Pirinç unu-Merclmek-Bezelya-Yulaf 
Ye uir HUBUBAT UNLARI Jmnet kaynağıdır 

ÇAP AMARKA Müstahzaratı 
M. Nuri ÇAPA Konılllf tarihi: 1915 

Fatih sulh birinci hukuk mahkemesi satış 
memurluğundan : 

Araksi, Maryam namı diğer Mannik ve İstepan ve Dorikin tasar
ruflarında bulunan Samatyada Kocamustafapaşa mahallesinde Mektep 
sokağında eski 3 No. hare.meyne mülhak Emetullah vakfından bir 
tarab Agop hanesi bir tarab Vartan hanesi ve bir tarafı Karabet hanesi 
bahçesi ve tarab ra;bü tari.ki.am ile mahdut 537 lira muhammen kıy
metli ahşap ev izalei şuyuu zımnında açık arttırma ile 18 mart 941 ta
rihine müsadü salı günü saat 14 • 16 ya kadar mahkeme başkatibinin 
odasında atideki şartlar dairesinde satılacaktır. O gün muhammen kıy
metin % 75 ini bulduğu tyakdired ihale edilecek aksi halde en çok art
tıraııın taahhüdü baki kalmak üzere 28/3/941 tarihine müsadif cuma 
günü ayni saatte ve ayni mahalde arttuınaya devam edilerek en çok 
arttırana ihale edilecektir. 
Evsafı: Ev ahşap ve iki 'kattır. Alt katta bir ve üst katta iki odası var

dır. Mutfak ve hel§.s:ı ve kuyusu ve biraz da ufak bahçesi vardır. Ya
nında yangın duvarı mevcuttur. 

1- İşbu gayrimenkulde müseccel ve gayrimüseccel hak sahipleri
nin tarihi ilandan itibaren 15 gün zarfında vesaikile meınuriyeti.ınize 
gelmeleri lazımdır. Aksi halde gayri müseccel hak sahipleri paylaşmadan 
hariç kalırlar. 

2- Arttırmaya girecekler % 7,5 niSbetinde pey vereceklerdir. 
3- Arttırma bedeli peşindir. Memur kanuni mehil verebilir. 
4- Müşteri bedeli ihaleyi miadında venne?.Se ihale feshedilir. Gay

rimenkul yeniden arttı:ımaya çıkanlır. En çak arttırana ihale edilerek 
aradaki fark ve zarar müşteriden bilfilıüküm alınır. 

5- İhale tarihine kadar vergiler hissedarlara % 2,5 delllliye ile 20 
senelik evkaf taviz bedeli mfuıteriye aittir. 

6- Şartname ibugünden itibaren herkesin görebileceği şekilde aÇ'k
trr. Fazla mali'ımat istiyenler satış 176 No. ile memuriyetimize müra
caat etmelidirler. 

TAKSİM BELEDiYE GAzlNOSU 
Mfidlriyeti: Cidden 'memleketimiz için bir inkılap teşkil 
edecek yeni ve büyük varyete Programının bu akşamki 
fevkalide temsiHni sayın halka ilan eyler. 

İstanbul asliye on ikinci hukuk hakimli
ğinden: 

Mahkememizin esa9 939/242 ve karar 941/38 karar No. rrunda mu
kayyet :lstan,bul C. M. U. !iği tarafından İstanbul Haraççımuhittin ma
hallesi Esirpazarı sokak Ne. 4 de mukim iken halen ikametgahı meçhul 
Cemil Çelikcan ve karısı Efruze aleyhine açılan butlan dava~·ının 17 /l/ 
941 tarihli son celsei muhakemesinde müddeialeyh Cemil Çelikcanın 
vaki dördüncü defa olarak müddeialeyh E.fruze ile olan evliliğinin but
lanına karar verilmiş olup mumaileyhlerin ikametgahının meçhul bu
lurunasından şimdiye kadar haklarında yapılan bütün tebliğler gazete 
ile ilan edildiğinden işbu hüküm huıasasını nda gazete ile ilanına mahke 
mece karar verilmiş olduğundan ve mez.Jrur hükmün bir nüshası mah
keme divanhanesine tailk edilmiş olup işbu hükmün ilan tarihinden 
itibaren on beş gün zarfında mahkememiz kalemine gelerek temyizi da
va yapmakta muhtar oldukları ve aksi takdirde hüküm kesbi .kat'iyet 
edeceğinden tebliğ yerine geçmek üzere ilin olunur, 

(1208) 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme U. İdaresi llanları 

İstanbul Deniz Komutanlıqından : Mulııımmen bedeli 20125 (Yirmi bin yüz yirnıJ beş) lira olan (2500) adet 
m\lfllIIJba pardesil Ue 500 adet pantalon /3/1941 Pazartesi günü saat 15,30 da ka
palı zart usulü ile Ankarada İdare binasında satın alınacaktır. 

Kuruluzumuz romoıi<örlarlnde çal11tınlmak !!zere blr makinist alma~. Bu işe cirmek l.stiyenlerin 1509,37 (Bin beş yüz dokuz lira otuz yedi) lru-
İ.tekli olacaltlann 818Cıda yazılı vesaikle biri.ilde Jtasımpaşada bulwına deniz ko- J nış liral.ık muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikatarı ve teitliflerl ay-
ı:nutanıığına müracaatları. ili ıon oaal 14,39 a lı:adar Xomisyon ReWiline vermeleri !Azımdır. 

ı - Nlifus tezkeresinin taııdlkll iki ııureti. Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Haydarpaşada Te-
2 - Makiniıılllk tahadetnaıneslnin tasdikli sureti. ıgl!Um ve Sevk Şetli~ d:ığıblaca.ldır. (ıll6) 
3 - Askerlik terhis vesikası sureti. + 

Bellbn kedim kedi 
delil k11z11d11r ı 

(3 üncü saJı>feden devam) 
evveliıyııtını görmem~.. Hepsi, 
Sünbülle ·Hanifeyi, sokakta yerde 
yuvarlanırken gönnüşler, o kadar. 

Raporlara göre, her iki9inin de 
muhtelif yerlerinde darp asarı var. 
dır. Bu hale göre, ikisinin de biri
birlerini ,döğdükleri anlaşılıyor. 

Sulh teklifine ikli;i de yanaşmı
yorlar. Hfrkiınin son teklifi de se
meresiz kalınca, ikisi de yirmi be
şer lira para cezasına .ınaHkum e
diliyorlar ve salondan ayrılıyorlar. 

Mahkemeden çıkan şahitlerden 
yaşlıca bir kadın, koridorda yü • 
rürken, yanındaki diğer kadın -

. lam: 
•- Akıl isen deme Leyla ile 

Mecnun deli> 
•Şu cihan halkını gör, her bir 

bir gune deli. 
Bir piliç için iki k<llllŞ! böyle 

biribirine girer mi? Karu kanla 
yumazlar, diyor. 

KULAK MiSAFiRi 

İstanbul Asliye İkinci Hukuk Malı· 
kemesi Reislijinden: 

Davacı İstanbul Vil~yetı muhasebe! 
bususiyesi ile mQddeaaleyh Mehmet 
Ali arasında mütehaddis ecrimisll da
vasında mumaileyhln Cevher Sultan 

medresesinin 10 numaralı odasıru fil
zulen ıııgallne mütedair müddei tara
fından teklif ve mahkemece mOvecceb 

• görülen yeminin edası için mumailey
hin mukaddema ikamet eylediği Şeh
zadebaşmda Ankaravl İsn/lil E!endl 
medresesinin 7 numrasına yapılan leb 
ligat1ıa orada bulunmadığı ve ikamei
gilıınm meçhul bulunduğu şerh edll
mlş ve mahkemeye gıyaben devam edil 
mia ve ahiren vaki talebe binaen mah
kemenin talik edildiği 13/3/9U saat 
15 te tekl:i1 edilen yemini eda etmek 
üzere mahkemede hazır bulunması ve 
aksi takdirde yeminden imtina etmiş 
addedileceği tebliğ makm ına kalın ol
mak üzere lifin olunur. 

Tuvaletlnlzl yaparken 
Pudra altına dalma 

KREM 
PERTEV 

8ÜrÜllÜZ. Pudrayı ınmsılu tutar ve 
aksama.'1lla mrıtıi olur. Yağlı ve 
yağsız olı."1 tüp ve vazoları vardır. 

"SAZ MAŞ,, 
Sanayi Ye Ziraat Makineleri 
Türk Aaonim Şirketinden: 

Emlak ve Eytam Bankasından: 
-1 - Yeri 

1182 Kadıköy, Rasiııı !"'ta 
mah. Ayrılık~mesi so
kağı Es. 16, Ye. 32, ada 
288, par. 3 

1420 Eminönü, Daye hatun 
mah. Tarakçılar sokak. 
Es. 88, Ye. 66, Pat. 160, 
ada 630 Par_ 231 

Kadıköy, Rasim Pqa 
mah. es.· H.alit Ağa Ye. 
Mısırlı oğlu sokak Es. 18 
mü. ye. 45 

1063 

n Kadıköy, Altunizade ko 
ıu yolu en es. 60, 62, 64 
Es. 58 - 58, 80, Ye. 
H, 96 

f81 Eyüp, Cezri Kasımpa,a 
malı. Çömlekçi sokak 
es. ye. 3ı 

807 Beyoğlu, Ferlköy mah. 

835 

839 

'" 

1169 

1162 

1176 

1187 

1268 

1346 

1392 

1532 

1538 

158~ 

1690 

1604 

1699 

Kostantin sokağı es. 47 
Fatih, Guraba Hüseyin 
ağa mah. Şekerci soka
ğında es. 10, ye. 17 pat. 
185, Ada 884, par. 14 

Eminönü, Aksaray 7a1ı 
mab. Alboyacılar sokak 
es. 6, ye, 21 pat, 208 ada 
Bı8, par. eo 
Eminönü, Em.hı Sinan 
mah. Han.içi sokağında 
es. ye. 18, pat. 75, ada 
188, par. 27 
Üsküdar, Sellin.i Ali 
mah. Değirmen sokak 
es. 26, ye. 34 

Beyoğlu, Kalyoncu kul
hığu mah. Tev!ilı: soka-
ğında es. 20,27, ye. 29, f 
tal ' pat. 19, ada 4li5, 
par. 1 

Beyoğlu, Kalyoncu kul
luğu mab. Ömer Hay-
yam cad ve Fesliyan so-
kak es. 15, ye. 17, Pal. 
19, ada 454, par. 8 
Beyoğlu, Şah.kulu mab. 
Seraserci çıkmazı es. ye. 
21, paf 37 ada 285 par. 43 
Beyoğlu, Pangaltı mah. 
Dolapdere sokak es. 268 
270, 272, ye. 274, tal 148 

Eminönü, Aksaray yalı 
mab. Kumsal sokak eır. 
178, ye. ı37, pat, 210, a
da 840 par. 30 
Beyoğlu, Hüseyin Alta 
cBillbül> mah. Duvarcı 

sokağında es. 69, pa1 44, 
ada 589, par. 24 
Fatlb, Fener tahta mi-
nare katip Muslahattin 
mab. Çorbacı çe:;meırl 

ıokak es. ye. 5 
Eminönü, Mercan alla 
mah. Şerif pap. hanı a..t 
kat es. ye. 12, pat. 201, 
ada 339 

Osküdar, Yeni mahalle 
Vangın bağı sokak n. 
74, ye. 78 
Yeşillı:öy, Şevkellye 

mah. Dimitrı çıkmazı 
es. 5 
Bakırköy, Kartalf.epe 
İncirli arazisi es. ı5, ı8 
mili<. harita 439 
Beyoğlu, Yaş Hasan Et. 
mah. İlar ı;okak eır. 33 
Beyoğlu, Panııaıtı mab. 
Dolapdere cad. es. 84., 
ye. 72 

1715 Üsk:üdar, Se!Ami Ali 
Et. mah. Karakolbıuıe 
sokak es. 68 

17Ml Üsklldar Selimi Ali 
Et. mab. Çamlıca cad. 
es. ıo 

1717 Üsküdar, Se!Aml Ali Ef. 

:ıe.-

Dl8r-

-2 

6050,.-

84.-

347S..-

450,..... 

10-

69.-

1113.-

172w-

e:ı... 

sa ..... 

232 ....... 

75.-

80..-

32.-

452.-

"5.--. 

26.-

88.-

..,_ 
28.78 ı.a 

KJigir 
Dül<kAnm 
1/5 lL 18.50 M2 

Hanenin 
1/3 H. 71.25 Mı 

Karakol 
ve tarla 62:i70 M2 

Arsa Takriben 
58 M2 

Ana 678 M2 

Bahçeli 
AJıiap e-
vin 1/2 H. 118 M2 

.Ana 

Arsa 

Arsa 

Evin 
1/2 H. 

l<ACir 
Odanın 
240/480 H. 

Arsa 

Arsa 
Ananııı 
870/960 
H. 

11 1\12 

88.50 M2 

81.25 

Takriben 
172.38 M2 

41 M2 

115.75 M2 

32 1143 

ıuo ın 

82.liO U:: 

81.81 ıcı 

4524 M2 
Takriben 

45 M2 

Takriben 
67.46 M2 

252.50 Ml 

Arsa 97.50 ın 

ıee-1 

ıOlll 

ıJI 

474} 

y 

ıe.ıl 

ı• 

ıo..-

e.ıl 

90.ıl 

8r' 

oJ. 

mah. Kerpiçhane sokak ,,. 
es. 1, yelli 5 30.- Arsa 84.50 M"3 e. 

1941 senesi mart ayının 6 ıncı 
perşembe günü saat 11 de Şirket 
merkezi Bahçekapı Taşhan be -
şinci katta adi surette toplana -
cak olan heyeti umumiye içtima -
ına ;P.rketin hissedarları davet o • 
lunurlar. İŞ!ıu içtimaa iştirak et -
mek için gerek asaleten ve gerek 
vekaleten Şirketin en az on hisse
sine sahip hissedarların mezklır 
senedatı veya 'bunu müSbit vesaiki 
yevmi içtimadan bir hafta evvel 
Şirket Merkezine tevdi ile muka
'bilinde duhuliye varakası alma • 
ları rica olunur. 

Yukarda adres ve tafsl!Atı yazılı ıayrlnıenkullerden eh n<-:nara a:~ 
bulunanlar açık arttırma ve '2• nwııanı altında bulunanlar ise pazarlık .,J1<' 
ve peşin para ile satılacaktır. ~ 

İhale 3/3/1941 Pazartesi ıtınü saat ondadır. Müzayede sırasında veril•" 1. 
del mukadder kıymeti ııeçtitJ takdirde Wiplerin deııozitolarını yllzde yirn1~ 
betinde teeyit eylemeleri ve mühur kullananların.~ mühürlerını noterden 
ettirmeleri lazımdır. _ (! 

isteklilerin pey akçesi, nilfus tezkeresi ve üç kıt'a fotoğrafla birlikte bUd1 fi 
gün ve saate kadar 1Ubemlz eınlAk ııervi sine &elmeleri, •856.• c10° 

Ruznıımei müzakerat: 
1 - 1940 1§ yılı anuameıat ve he- Nafıa Vekaletinden: J 

sabatına ait idare meclisi ve mu- 4/4/941 Cuma günü saat 15 de .Ankıınıda Natıa VekAletı binası içind• 
rakıp raporlarının okunması ve aeme miıdürlilğiı odasında toplanan malzeme ek>illme komisyonunda ~5450~ 
tasvibi. muhammen bedelli bir adet torna, bir adet Jwloıı.lu makap, bu- adet daıre d ",ıı/_ 

2 _ 1940 · Jı bilan ikar ve 1 ve ilti adet pılanya tezgahlarının Çumra İatasyonunda vagonda teslim Ş'1 ,1 
lış yı k ço, k montaj msra!ı Veklllete ve montajı müteahhide aıt olmak iı2ıere açık eksi11.ıı>• 

zarar hesap arının O' unması, a- !ile mlitealılıit nam ve hesabına eksiltmesı yapılacaktır. 
_bul ve tasdiklerile idare meclisi Eksiltme şartnamesi ve teterriıatı bedelsiz olarak maı-me müdurl1l~ 
azalarının ve murakıbın ibrası, te- almabillr. 
mettüat hakkında karar itası. Muvakkat teminat <408> Ura .75• 1r:uruı;tur. ıJJ! 

3 - Mürakıp intihap ve tayini, İsteklilerin Muvakkat teminat ve ııartnamesiode yazılı vesailı: ile bit(.' 
1941 yılı idare meclisi azaların - \-.,-nı ııwı saot 15 de mezk~ _koınisyonruı hazır bulunmaları lfızmı".'._r. ,910> •1 

dan kıdem sırasile çıkacakların -
yerlerine aza intihap ve tayini, 
1941 senesi idare meclisi azaları -
run bakkı huzurlarile mürakıp 
tahsisatının tayini. 

4 - İdare meclisi azalarının biz
zat veya 'bilvasıta şirketimizle her 
nevi muamelei ticariye yapmaları
na, ayni nevi muamel.8.tı ticariye ile 
meşgul diğer bir Şirkete şahsan 

anes'ul aza sıfatile dahil olmaları-

1 İST ANBUL BELEUİYESI iLANLARI 

na i.7.in verilmesi, 
4 - Üç sene ücretle ça.Lışacalına dair nümunesl lrmnutaııJılrtaıı -.erllecek ta· Fındık nakliyatına mahsus D. ·n./243 numaralı tenzilli tarife 1/3/1942 -------------

elıhüt .oenedl. • tarihine kadar olmak üzere bir sene daha temdit edilmiştir. •883• •1172 ............. - ........ , •• 

Yüksek Vekiller Heyetinin 19/ 11/940 tarihli toplant1"ında ıı;; 
olunan 14703 No. lı kararname ahkamına tevfikan 28/11/940 tar .. ., 
den itibaren taüli faaliyet eden benzin , petrol, ve mfuıtakkatile. J!l~ 
harrik bilfunum kara, deniz nakil vasıtaları sahiplerinin bu vesaıt ;.J 
rinde bulunan plakalarını memnuiyet karan kalkıncaya kadar Jı~ 
naınlanna hıfzedilınek üzere Seyrüsefer muhasebeciliğine lı:de etJll ı4' 
lüzumuna Da~ En~«:nc:e 30f II 941 tarıı:ı~e. karar verihniş 0 tılJ' 
ğımdan bu vesaıt sahiplennın plakaları 15 gün ıçınde Seyrüsefer rıı 

sebeciliğine t.eslim etmeleri lüzumu beyan olunur. .1219• 5 - Tam teşekküllü bir hastanenin heyeti l1hhlye nporu. cJıl.~ ili iLAN TASHlHI . li 
lıomutanlılı:ça yaptırılacaktır.• 

6 - Beş adet vealka fotojrafl. (1081) Doktor A. Emanuelidi 
Slrkeddekl muayenehanesinin ıs
tlml4kl dolayıaile ayni sırada Mer
kez Lokantası üzerine n3kletmlftlr 

ı __________________ _ 

OKSORENLERI!. il IRAN HllKt EKREM 
Gazetenizin 15 tarihinde int~ eden [)evlet Demiryollarmın 1116 

numaralı ilanında aatın alma tarihi 3/3/!>41 dır, teminat ve tekliflerini l 
14.30 a 'lrelmeleri :ya.ulaealc yerde sehven 14.39 y~. Tashih 
ederi~ ........................ ... 

s.Jıip ve Bqmuharriri: ETEM iZZET BENiCE 
Neıriyat Direktörii: CEVDET KARABILGlN 

cSON '.FELGRAF• Matbaa,g 


