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W.u. toplO~ bir adamı pwr-ça
lamall:la mefgul bulunuyordıı 
Kendi biraderi tarafından yuıJ.an. 

bu t.anhl halnltat bize gösteriyor ki 
1 
serbest düşündüğü, Kur'anı başka 
manada anladığı için Selçukun toru
nunun sarayını terkeden Nimr Hus
rev Batınilerin yüksek dereceli bir 
propagandacısıdır. Abbasi sarayın· 

'da .l.stnaililer ve Batınilere ikar§ı uya-
nan Ştddetlı aksülamelleri umil et
ın k ve kendi mezhebine el altından 
revac wnnek için Bağdada gelmiş ve 
bu mühim vuifeyi üsttine almı§tı. 

Daha evel de Mısırda Fatımi hali
felerden. El -Mustansırbillo.hı ziyaret 
etmış halifeden tsmaili tarikatını yay 
ma'k ıcin mühim bir vazife almıştı. 

Bırçok alimler Nasır Husrevi tek
fırle, dinsizlikle ithama başlamışlar
dı. 

Bu Nasırın propaganda vazifesini 
mrluştmnaya başlamıştı. Müslü
manlurca mukaddes olan yerlerde 
gorlilecek vazifeleri vardı. 

1045 yılında Mervdc iken bir gün 
vahye ve din alimlenne ziyafet verdi. 
Yemekten sonra onlara: 
- Ş rabı ıtiyat haline koyınuştum. 

Pafrot 40 yaşına bastım. Bunu ter
ketm~k ıstiyordum. Dun gece rü
yamda Hazreti peygamben gordtlm. 
~m azarladı. Şarabı teri.ederek o
nun turbesine gitmemi cmır buyur
du. Bugünden ıtibaı en şarabı bıra

kıy rum .Tovbe ediyorum. Bu tövbe 
\'e 1 tığfarımı da sizin huzurunuzda 
tekrarlıyorum. Bir kaç güne kadar 
hac 1~1n yola çıkacağım, diyor, işte 

bundan sonra Nasır Husrevin en faal 
h yau başlamıştır. Onu Kums, Teb· 
riz, Van, Ahlit, Erzen, Miyafariki -
yen Diyarbekir, Haleb, Ma.arretün
nlı.man. Bama, Trablusşam, Beynıt, 
Sayda. Sur, Akki, Hayfa, Kudüs, 
MlSlr Bagdad, Yemen, Tehame, Ka
tif. Basra, Ercan, Isfahan, Naim, Ni
şabur. Serahs, Taber, Meleke ve Me· 
dm arasında meJdk dokurken görü
rüz. 

1045 senesin.den 1052 senesine ka
dar beş defa .Kabeyi ziyaret ettiğini 
söyler. 
Wasır Husrev, böylece tam yedi 

sene seyahat etmiş ve 1smaililiği 
yaymak ıçin çalışmıştır. Bu teşkili

tm her yerde propagandacılan var -
dı. Nasır Husrev bunları talebe gi
bi yeti tirir her tarafa dağıbr, onlar 
vasıtasiyle mezheblerini tamim et • 
nı"k ısterdi. Kendisinin bu seyahatle
ride a~ zamanda bir çeşid teftiş 

mahıyetindeydi. Horasanın NeyŞa. -
bur şehrinde de bir talebesi vardı. 

Kardeşi Ebfı Said ile beraber u
zun ve çok yorucu, tehlikeli bir se
yahatten sonra Neyşabura vardılar. 

Nisır Husrev ve kardeşini bu şehir 
de sahsan tanıyan kimse olmadığı 
ıçin ıkisi de bir camie misafir olarak 
indıler. O vakit Horasanda ve bilhas
sa cyşaburda Batıniler aleyhinde 
müdhıs bir cereyan vardı. Bütün za
bıta kuvetleri, askeri teskilat ve din 
fllımlerı bu mezheb rnünteısibleriyle 
mi.ıcadele ıçin emir alınış bulunuyor
lardı. 

Nasır Hüsrev camide birkaç gün 
kaldıktan sorıra talebesini buldu. 0-
nuııla bircok defalar görüstü. Tale
be i de Nasır Hüsrm':in lıüviyetini ve 
adını kımseye söylemiyordu. Böyle
ce> b.ıı hafta kıadar gcc:mişti. Bu ta
lebe bıı stinni alim gıbi Horasan a
limi rile miınakaşalarn tutuşur, Ba
tın 'Jık akidelerini gizli gizli telkin 
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etmiye çalışır ve hiç olmazsa: hoca
lara Kur'anın '\ e di'nin en zor 'c :.m 
diye kadar cevnb ... ız katan roh1sıer i
ni sorarak onlarda bir nevi tereddüt 
uyanchnrdı. Miinahşafa.n csn:ısn

da tezıerini müdafaa edeıken de Na
sır Htlsrev gibi Batıni ululmnın 

mammnelerinden mı3&ller getirirdi 
Bir gttn Nasır Hüsrev çaTmdt.ı1 

geçerken çikolata renkli, elbiscsin -
den Mısırlı olduğu anlaplan bir a
dam Nuır Hüsrev:i tanıdı ve: 

- O?.. Sen Mcrvti Nasır Husrev 
değil misin? Yanındaki şu za.t ua 
kardeşin Ebü Said d gil mi ? Hoş gel 
diniz, burada ııe ışinız var?. 

- İyi tanıdınız. Nasılsınız baka· 
lım. Sizin burada ne işiniz var. 

- Ticaret içhı--geldim. Yn siz? 
- Biz de seyahat y~parken bıı 

arkadaşımızı ziyaret için buraya uğ
radık. Birkaç güne kadar da dönli
yoruz. 

Nasır Hüsrev bu Mısırlının za.bl
taya haber 'ermesinden, hiç olmaz
sa kendisinin bw'nda bulunduğum.: 
§ehir Ulemasına söylemesinden fev 
kalade korkuyordu. Çünkü Neyşa:bur 
da kendi aleyhine şahlaımıış müdlıiş 
bır cereyan \ rdı. Eğer hiıkiımet ha 
ber alırsa kend mi muhakkak idam 
ettirirdi. İşte bu cndise ile Nasır 
Hüsrev Mısırlının koluna girdi ve 
ona: 

- Azizim. Sizi burada gördüğüm 
için o kadar memnun oldum ki .. di
yerek oturdukları camie kadar ge -
tirdi. Dereden tepeclef! .konu.c:tul 'e 
burada ona şöyle bir teklif yaptı: 

- Ben Neyşaburda buluduğumun 
şayi olmasını istemem. Beni burada 
senden başka kimse de tanımıyoı·. 
Senin de bunu bir sır gibi tutr.ıanı 
isterim. Benim ve knrdcşimın bura· 
da bulunduğumuzu kimseye haber 
verme!. 

- Haber verirsem ne olur? 
- Hiç bir şey olmaz amma biz 

istemiyoruz. 
Mısırlı derhal : 
- Haber vermem! diyordu. Na· 

sır Hüsrev onun bir b~rJık yap
mış olacağından korkuyordu. Ken
disine: 

- Sana 30 bin miska.l ..a.ltuı da ve
i'eceğim. Bununla ticaretini ~ifle
tirsin .. dedi. e 
Nasır Hüsrev şehirdeki gizli teş

kilattan bu parayı getirtti ve Mısır
lının ağzını mühürledi. 

Nasır Hüsrev bir gün kardeşi.le 
çarşıda geziyordu. Yaşlı bir çina
nn altında eskicilik yapan bir ayak 
kabıcı gördü. Ayakkabısını yamatı
yordu. Biraz ötede sokağın içinden 
bir gürültü kopmuştu. Eskiô de işi
ni bırakarak elindeki ayakkabı tı

ğile o tarafa koştu, burası bir mes
cidin önü idi. Uzun kavuklu, uzun 
kınalı sakallı adamlar cübbeli ve sa
rıklı biraz da.ha genç bir adamı ye
re yatırmışlar, tekmelıyor, kafasını 
bir soğan başı gibi ayaklarının al
tında m:iyoıiar ve gırtlaklanm yır · 
tan bir sesle bağtn~laı-: 

- Seni mülhid, seni zil\dik. Sen 
hail Nasır Hüsrev denilen kafirin, 
dinsizin şiirlerini okuyor ve bizE bu
nunla sustumnya calışıyorsun hu .. 
Ne duruyorsun, vurun, kafire. Ge
bertin dinsizi ... 

Şehrin bütün bı.iyiık 8.limleri ca
miin imamı ve müezzini genç adamı 
bir et külçesi gibi ayaklaıının altln
da çiğniyorlardı. Orada çabucak top· 
lanıveren halk da onlara uydular.. 
Birisi belinden bir ip çıkararak yer 
de yan ölü bir halde yatan adamın 
boğazına geçirdi. Ve ilmiği boğdu. 
ZaYallı adamın dilı bir karış dışar~· 
ya cıkmış, gözleri yuvasından fırla· 
mıştı. Hfilfı. teşvik sesleri yükseli -
yordu: 

- Vurun haine, \'urun zındığa!. 
Din hisleri tahrik edilen §Uursuz 

kalabalık cu uhuru..~ geJnMşti. Çok
tan canı çıkan bu adamın aynklan
na, ellerine ipler bağladılar. İplerin 
bir uclannı oradan gecen katırların 
boynuna taktılar. Gencin kollarını, 
b:ıcaklannı vücudünden ayırdılar. 

Küflü bir ses haykırdı: 
- Bu mel'unun eti, yağı her der

de dC'\radır. 

-
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Lokantalarda mecburi 
1 aWöot u.,uıu ihdas 

olunuf(Jr 
1 tanbul Belediyem lkbsad Mü

dürlüğü şchı'inıızde bulunan loka.ıı

tn, gazmo ve ~n smıflara 
ayrılması ve bu sınıfların muayyen 

lir tarifeye tabi tutulması hakkındaki 
tedkikatım nihayet neticelendirmiş 
ve bu hİmmti. huırladığı pro~yi 
tasdik olunr...ak üzere belediye daimi 
encümenine tevdi etmiştir. 

ll:tısad M.iidürfüğüı.bu h111usta be
lediyeler kaınıamnm 15 imi madde
sinin 3 üncü fıkrasına istinnd etmek· 
tedir. 

Bu madde şehir dahilinde bütün 
eğlence yerlerinin tarif elcrini bele
diyenin tasdik etmesini iımirdir. 

Belediye şehir dahilinde bulunan 
bütün gazino. lokanta ve birahaııel&
rin dört esas 61Jd.fa aynlmasmı im.
bul etmiştir. Bu sınıflar lüks, birinci, 
ikinci ve üçüncü olacal tır. 

Her sınıfııa tarif esi maliyet fiyat
laı ına muayyen bir nisbette yapıla • 
cak zamlar neticesinde tesbit oluna
cakbr. İktls3d müdurliıc,<>ıınun bu 
nevi müesseseler için hazırladığı pro
jeye nazaran her lokanta tabldot 
verıneğe mcc-ur olacaktır. 
Diğer taraftan her sınıfa girecek 

lo' nntaıa.nn listeleri belediye reis 
mu~mi Lutfi Aksoyun ny:ıseti al
tında belediye lktısad Müdurlüğü • 
mlıı, lokantacılar cemiy. tinin ve 
kayrnakam.la.nn i§tirnk edeceği bir 
toplantıda. tedkik olunacaktır. Lo
kantacı1ar cemiyeti buna ait bir pro
jeyi Belediye 1kt:ısad Mhd\ırlüğune 
y·ermıştir. 

---1N1:---
1XTI11AD 1$.L•Rı ı 

Demir fabrikatörlerinin 
ihtiyaçlan reshit ediliyor 

1ktı ad Veklleti sanayi tetkik h'eyeti 
reisi Bekir Snb ,fehrımıze gdmış ve sa
na,:i muesnt ' ı iade tetkildere baflamıl
tır. 

"·.:gun saat lOdaSannyl Birliğinde bir 
tophıntı yn,.Iacak ve demir ınamulAt i -
liyen fabrib~n deımr ihtiyaçları 

tesbit edQeceilı:tir. 

Bundan batlda Sıilıayi Bıdiği tatil saat
lerini ~ uzai;ae sanayi mııcs
se eleclmie elde edil«ek istilı.saUitı ve 
yeni neticeleri .g&dıcn gcçırmek uzcrc sık 
sık toplantılar yapac:.klır. 

Piyasaya 1200 ÇU\·al i\alfre 
Çıkarıbyor 

Bır müddettenberl pıyusadn hnlledflen 
kahv& btihrarmıın önüne ~mdc için n
lınma3ı llzuıl gelen kar.ırlıili tesbıt et.rMk 
üza-e dün ~ ve. çay limited birliğin -
de b"r top&ua )"8,pllır.ış ve birliğin elinde 
bulunanl200 çuval kalıvcııiD piyasaya çı
karılmasına karii' verilmiştir. 

Gumruklerde lıuhınan 40 bin çuval 
kahve hazinm bıwtııyet.4ıde saUşa çıkarı -
lacaktır. Katıul edilen yeni vergi J.Ayiha
sına göre bu kahvelerin kilosuna 20 ku
ruş zam yapıla::aktır. 

Vali Muavini Ralük Nihad 
Aaka:r&ya Gitti 

Vali muavini Halük N'bad dün viıtı -

IJf. L&Ul YZDMı 

Le1e ..... iye koope:rati .. inin 
heyeti umumiye 

- toµlanhsı 
1sta.nbul Belediye Memurin K-oopew 

ratifi heyetı umumiyesi dün toplana
rak kooperatifin lSlahı için evvelce 
seçilen bir Jc01111syonun verdiği ra
porları tcdldk etmift;.ir. Bu tcmlaıttı 
ikinci heyeti umumıyc toplantısı ol
duğundan ekseriyetin mevcud olma
yqına ~ rumamenin ıniW
kcrcsinc gcçılmişt:ir. 

:Kooperatifin ıslalu için :ılmac::ık 

tedbirler hakkında..lı:omisyonun ver~ 
diği rapo:rli.r okwmrnlt bnzı müna -
kaşalardan sonrn. kabul olnnmu§tur. 

-----ıuı:,---

DElıt l lL.ERD• : 

DenizyoHnrmaı \."eni Ilüt~ 
De ıet Deııizyollarımn yeni ene bütçc

lenni \ kalete arzelmck iızerc Dcnizyol
ları Urnuın Mudürii ibrnhim Kemal Boy
bı.ıra dun Ankar::ıya gıtnHşltr. 

Umum MCıdur Ahktırad:ı bulılndul,'ll 

mudd t Tfında yeni tersane ışleri uze
rfude \ ckhlete izahat 'eı ccektir. 

----fi.il----
lNHISARLARDA : 

İnhisarlar Umuru J\liidürl 
Ankanya Gitti 

tnhi ru·lar Umum Mudıaru Adnan Hnlct 
Taşp r dun Ank r ya gıtmi tir. Umum 
nıudurun bu cyah t t hi arların yeni 
liiıtç ne d :r old u öyJenmeldodir. 

Dığcr t rnfdan Anl raya nah-ti kot'i 
o!arok tnk rrür ctm olan iı\lı" arlnrın 
n:ıkli tanlfi de Ani urndu tesbıt cdikcck -
Ur. 

---.. ııtt·---

POLiSTE: 
Camiden Halı Çalanlar 

Tobtakale en mda Kutu ularda ca -
mide h.ılı \e kılim çal n Nt."cdct, Rcceb 
\ e ret admdo, on altışar yaşında uç 
çocuk dun adlıycye \erflmi lcr, Su!Uı.n
ahmed Wrmci sulh ceza Jnahkcmeslnde 
yapılan ı;orgul ırınd:ı balı \ e kı Hm çaldık
larını ı tıı af etıni lerdır. l\luh\::cme üçun
nun d'e te kıfinc k r::ır \'Crmı ttr ... 
Bera.her l n.Şa<lığı Kndını Yaraladı 

Oskudı.ırôa V lldciat k mahallesinde -
Medrese- soıc-gwaa 3 nwnarnlı evde otu
ran M{ hmed oğlu Aziz, b mfiddcttenbcıri 

metresi olar k beraber yasadı ı İbrahim 
km Fatmanın bazı uygun uz hallerini gö.: 
rerek kendısine kızdı ından yeniden ih -
tar 1(1 bulun u~. bu yüzden aralarmdn 
ka\ ga çıkmıştır. Gözlerini hırs Wniyen 
MehmE'd, bıçağUJı çekerek F tmanın üze
rine ;ı urümns mulitelif yerlerinden ngır 

surette yaralamış, yeti en memurlar Nfeh
medi katllı bıı:ogile yaknl mı lar, kcn -
dinden geçmiş bır bak!e yttde yatan Fıat
mayı da H~ N unc ha tah::ıne
sine kaldırmışlardır. 

Merdi\'f'Dden Düşfü 
.BeyoğlllOlia Balo sokalinda 41 numa -

rada oturan Mehmed mu azenesinı kay
bederek e"infn merdivenınden duşmilş, 

aytt,&11ndan yarıılannııfJ, Beyo lu hastaha -
nesme kaldırılrı::lstır. 

Ba§mdan Yaralandı 
Beşilda,ı-ta BelediY,e Temizlik i&).cri ahı

rında yatıp kalkmı 60 yn larında Hasan 
Dalkıran, alnrda bir i3kem1e uzcrinde 
uyuklarken duaınüş;. başından agır suret
te yanılan ~ Beyoğlu hastahane ine kal
dırılmıştır. 

'Yakp)anp Esrarkeş 
s bıkalı esrıı keşlerden çın ene laka

bıle manıf H:lSall, Tophnnede esrarlı bir 
sigara içerken yakalarımı , uz.eri arnmnca 
bir mikdar esrar bulunmu adhyeye ve -
ril tir. 

Belf'diye Tara.f ın,lan Emaneten 
Yapılacak Yollar 

yettc pMif tcınwna mcsel&rini tetkik Belediye heyeti fenniye mud:.ırlugü su-
L>dcn husmt bir komisyona rlynsct ettik - ratle yapılması luzumlu ol.ın 3 ıs için da-
ten sonra aJqam Ankara.ya gitmiştir. öğ- imi enctımendcn ~eten y:ıpılm:ısı 1.a-
rcndıgimlze ~ vali muavini Anl:nrndn rnn alacaktır. Bo işlC1" şunlarc'hr~ Barba-
nlükr&dar vekAlcUere pa:;U korunma me- ros meydanının t:ınzlmi, Knbato i ke1esi 
seleleri ve bunlar etrııfındn şdu1mlzde meyd. nının U:.nzimi ve Edirnekupı rcfuj-
şimdi,ye kadm' alman tcdbirl~r cttnlında lermın ılanali. 
izah t verecektir. Ayni me:ıeele ile al.ika- Bcledıye bun lan k,.nd nmelcsıle yaptı-
dar olarak itfai.1.c muduru ihsan da ya- racak \"C suratle ikmal etmcğe çalı ac:ık-
rın akşam Ankaraya gidccc~Ur. tır. 
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--,~M ..... Eôlfil'önüRdö-.Rıuvakkat köprü 

EmiDiiaii meydanının yiikseltilıneeille karar \'.'erildiğini, bu i bapn
lıneıya ..... miirpna .-ı. ..... onıwnall iÇla munıikat ibii- köprii ya· 
p~ J •tıko yuı==a iMi llöpril inşaatinı görtiyol'Sunuz. 

1 

Beled~yenin bu 
OJ 

sene yapacagı 

caddeler 
---o-

Bu iş için 422 bin lira 
sarfalunacak 

lstnnbul Belefilycst Heyeti Feıuıi
ye Mlidilrlüğ1.\ bu sene bütcesi.nden 
ayrılan tahsisatla yapılacak yol ve 
mcydanlar.ın bir programını hazırla
mış ve belediye daimi encümenine 
vermiştir. Programa n:ı:zsran, b9 se-
ne Sultannhmed ve Ayasofya mey -
danla.rı, Yedikule - Balıklı, Lalelide 
Koca Ragıppaşa - Ağo,çeşmeei c:Mi
deleri, Sürpagop :mearlığı dahilinde
ki yollar, Taksim meydamm; Taksim 
rohçesine bağlııyacak ri.sfalt ve re
füjlü cadde, Taksim - Tarlal>aşı - T.oz. 
koparan, Sir:ıserviler - Taksim Bo
ğa.zke;en - Türk.gücü ve Sn-aserviier 
caddeleri yapılacaktir. 

Bütün bu progr.amın tatbiki icin 
Heyeti Fenniye Müdürliiğü 422 bin ) 
liralık bir keşif yapmıştır. Progra
mın tatbikini daimi encümen bu ke
şifle 1 Haziranda münaknsaya cıka
raca:ktıı~ 

·---ıııuc:---

lllJ4HKZMJ!L6RD'/! : 

Eyüblü Halid 
mahkemede 

Galatatb :BcrUı adında bh ,k dının c ıı 

gırıp polıs oldu unu soylıycn 'e bi 
dur p:ııasını çnl n, Manim d nda btt t ·

dını Nı unz past:ıh:ınes·ne gol rup k.ıh e 
içırcrck ç nt<ı ıııdaıı bır mikd r parnsııu 

nlaı1 ve yine Alıs adında bır kadının e' ine 
kendisine polis süsü \ererek ,g rip aı u 
yaıpaca mı suyliycrck: 71 lırnsını çal. ıı E
yuplu Halid l' sir t, döl,ındu ıcıt k \ c 

· memur vazıf l örmek suçl.ıı ındaıı muha
keınes ne dtın birinci osır Cl'Z~ nhkl"'nC• 
sinde bakılmı , muddcıumumı 

yukand yazılı uçlaı md n C'C 

masuıı lstcmı tır. Muhakcmr. n udaf ... \e 
karar ıçm ha kn cfinc brr ık l 

Galib Efganinin l\luhakenıesi 
Bir muddet e\•vel Peropa o el 

lip kal:ın ve otelcı Mısbatid nl p 
larla otel tdru mı vennedi ı den dol ı -
rıcılık su çile hakkında da\ a rıçı 1 • Y c -
menli Galib Efgani aslıye sckızıncı Cl•z.-ı 

mahkeme mele ynpılno muhnkcmt>Sı so -
ııuoda bcrnet et~ti. Tı myız m hkt•mc i 
beraet kn rını b02dugund:ın, C.ıu b EI
ganin"n muh kem ine clu y iden ba -
lnnmıştır. 

Galib Er aninin, bu . r , o u t r 
cüına ız olmnk yapilnu , keı i i. eskı 
beraet kararını bozduğnnrl m G:ılib Ef
ganinln mnh ıl,cmesine dım yeniden b:ış
lnnınışlır . 

Gali Efg ni bu sefer 
cüm:msız ol:ı.ndt yapılmış, l .. cnd · 
bcraet 1 aı:aıı. yerınde oll\ngund 
rarda ısrnr edilmesinı istenu tır. 

Otel ahibı M" babın ,·ekillcri te ) 
nakzı k :ırına ittiba edilmesı taleb de 
bulunmıı larcl ·. 

Mııbkcınc temyıziu bozn ::ı kıııorınn ıtti
ba edilip ednmemesi hakkında bır k ar 
veril ek üzere muhakemeyi bJ. kn S ıne 
talik ctmi rr 

Tecavüz Ve Da)-ak 
Dc\let D miryoll:ırmd n 

iki ı:ccc ev" el, n anlısı Sıd ka ile be her 
Edirnelmp.ıya giderken, Sıd ı nya goz ko
y::uı Ha1ıl önlerine çıkmış, S dıkayı Alı -
nın elindo alıp ,gotunnek ı tem . Aliyl 
de dovmu tür. lI 1il dun ndlıyeye 'cn1-
m· , asliye dorduocti ceza mahkeme mele 
ıne.,hudC!Tl yııpılnn muhnkem i onu da, 
uç ay h. p e mahkıim ,.c te\ iC ed 1 
tir. 

Katil Kaati):le l"ıanıJama 

./_ .... ..._ --- .. -

6arbde müttefiklerin 
vaziyeti 

A1::..~i6~: 
rap.en :ileri rımı• 1 ç ··-~ _. 
laşılmakmdır. 

Heniiz Alman kaynakJanma.n wıo 
1 

rilellm.&ia.mata p.. A ..... taaft"U:oo 
zumun ga.rbıi& i'*işe' e6Uil ,.e AJlııi.o 
e8ft vaNıia da~. 1 

Müttefik kuvvetleria §lddetli muıa... 
\U&d:liae npwa ) = Deriy& MI 
lan Almanlana ha hareketi ortaya 
bir takım nott=' ı ~ış bulun-
maktadır: ,J 

1 - BugtilllRt harb aauliiBde, IRO• 

t.örtti 'e Zll'hh klnıtMlerlıe ~ 
u~n tayyaftilerta ~ hareketi 
esaslı bir iabiye lllldl ı.&ııe girmİf'
tir. r-0ı.nya sefert..ıe tatbik edile. 
usul, llel'.'ika ve ll'nliııiuun ~nde 
tatbik editin~tir. I 

2 - Almaa ilerleyili Jıi!} kelay Ol
mamı , \'e Abnan :ndyosuaun da 
istemİ)ettk de ohıa mber verdiği 
Şf"kilde miidhi<j J;ir iman ve naalzenıe 
zayiatına. malolmupar. 

3 - Fransa ve İngiltere hiç bir 
\"f't;lrile bu ilk A,._n mu\ıüfakıy&

tinden ittmadlamu sarsmunış&anlır • 
Yeni tahi~:e usullfırİllıe gene hadise
lerin isıtikametindeıl istifade ile karşı 
koymak yoloaa gitmişlerdir. Fraasa 
\-"e fogilteredeki umami Jamaat, har
bin mutteıkler cibetiwlen daha ener
jik hir su~tt~ İdaresİlli rgöst.enne'kte
dir. 

.. eııeral Weygandın, ha.5kunıan

danlı~a ~etirilmesi ve f'Jiıae bü.)iik 
salfthiyetler \erilmesi buna. bir misul 
olarak gösterilmektedir. 

4 - l~z ve .İılgiliıı kuwetleri· 
nin esas gruptal"lftlll hellÖ'L kat'i şe

kiTdt> harekete giımedikleri görül -
mektedir. 

:ı - 1ngiliz tayyareleri mühim fa.
ali~ et!erdc hulunabilmek iıukinla

rıaı elde etmiJlenllr. Umumi mu. -
hi~ ette Abnalllana geri ıi&klİ)'B.t ,.e 
hareket sahalanm boıMa.rdunu et· 
nwklt• heraher, Fransız tayyareleri 
de İııgili'I. tayyareleriyle birlikte harh 
sal.-...da faali)~ göstennektedir -
ltt. 

6 - ~lüttefildf!rin şimalde \e &1-
~laki kuvveüerinia esası mütt~ -
fik kuvwıtleriah ayrmın.. :zımı1111-
da Almalllana her ıMpaMfl• olar
sa olsun ileriye deb'a yürümek ka-
raruiı bırakmadık.lan son gelen ha
berlerden ~r. Yaai Al· 
nıanlar, vücuda getmtilderi ~· 
çıkmhyı ı~ taraftan vurdurmamak 
için Aiııieu jetilspmetioile &.arnu 
nıansabma do~ ilerlemek istemek
tedirler. 

i - Bütün bu ''Uiyete rağmen, 

Fransa ile tn~ttae ka.ei sözlerini 
yakında söyliyeceklerini enerjik bir 
lisanla hildinnektedirler. 

Bu sehebdea ÔllÜalİİıldeki güaler· 
de hidiseleria inkipfı dikkatla ta
kib edilmeğe dejer bir mahiyet ar.ı
~tedir. pühnM Genttal We,·
gandın ~man ilerleyişiae kar~ müt 
tefi&deıria hiitüa kuvvetleriyle k.ars1 
ko~~ ~ile Jı'ransaRIJl 
büyük bir :itimad besledikleri t.malliir 
etnıektedir. 

Dr. Rept1 SAGAY 
Sebze hiıli wıunde nrnbucılnr kahya ı l-:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;j 

Mehmcd Atıyi eııdurmck kasdııe gog tın- 1( R--"-o Programı den \C muhtelif yeılcı:indcn bıçakl, ya.- ._ ________ .7 ____________ ., 

r:ılnm ktım suçlu arnbacı Tabirle Tahıı "e 
yardım etmekten suçlu arabacı Ahı ed \"C 

tsnrnılın muhakemelerine ıkinci a ır ceza 
mahkcmcslııda dün b lanmı tır. 

T hir, mahkemede şunları so~ i tir: 
- Ben, orada yuk al. ktım. Mdımccl 

Alı, cbliyctn:unem olmadı mdnn uahi le 
y' k \ermedi. Bu yüzden kmı:a ettik. Ben 
Mehıncd Aliden korkarak k:ıçtun. Arkmn
dan yetıstı; yere yatırdı. Sopa ıle 'urdu; 
gırUagımı ıktı. Kcndımi kurt rmak ve 
Mehmcd Aliyı korkutmak için b ı ı 

Ç'lknrıp ayn lnrına doğru lıir iki kt!re ~ 
lndım. Ben onu \'Urmnk i tc n·y dum· 
s de korkutncnktım. Gi:ı ınden de \"Ur-

madım. • 
Ahmedll' tsm il de, T, bire y:ırdım et

rned klerini soylMnı lcrdır. 

Muh me, idlerın ç " ılm 
b. ı a u bır İlmı tır. 

Ziraat Uaııkası l:apok 
Müba,l aasına Basladı 

Zırnat B nk ı yapak n ub;:.yna ınn b ş-
1 mışt . 

Dün illı;. ol. rnk iki firma t:ır.ıfınd rı 25 
kiloluk bır teklif yapılın tır. Bu m ıı. r ' 
lbnnka \e de\let ekspeıicıı. tara ındıın mu
oyene cdılme ı muvafık gönıl t u . 

Stand:ırdite edilmi m 11 m n ynpılJ.n 

mubayaatta ince An::ıdolu m Ut nn. 67 
birinci An:tdollam 651 akınci Aılltdoll. a 
6S kuruş bankfirun deposuna 1t' lırrı roil
me'k üzere fiyat konulmu.,.tur •• 

221.) 1940 ÇABŞAMBA 
1:? .:30 Program ~ c memleket sant varı. 

12.35 AJ ns ve meteoroloji hab!'ı~crı. 

12.50 Müzik: Muhtelit §arkıl:ır (Pl.) 

13.30/14.00 Muzik: Küçuk orkestra (Şef 
Em er Kupclman). 

l8 00 Program ve memleket saot uy.ırı. 
18 05 Muzik: Cazban.d (Pl.). 
18 30 Muzık. 

Çol nlıır. Kemal N. Seyhun, Fahri 1\:0'" 
r.uz tzzcddin ökte. 

Okuyanlar: Nebile Raif, Azize Şen e · 
19 00 Konu nın (D~ politika hadi ı) 
1 :20 uzık. 

Ç !anlar: Ce>det Çağlar, Falırı K puJ, 
hzeddm öl 

usta fa Snğl ı. 

1 ket sruıt DY rı, 

h abcrlcrl. 

20 (O M ik: Fasıl heyeti. 

20.35 Tc-rn :il: Orduya Nı :ınlıyım. \' • 
z ... n Kc ı l Tozem. 

21.35 S rbest snat. 

21 .4.J l\tuzık: Rl.yaseticumhur b nd '!11 

(Şc t an. Kuncer). 
2 .30 M 1 ket saat a. n, a· 

bcrlerı; zırıınt eshaın - talınl · t, 
yo - nukut borsası (Fiyat). 

2 .50 .Müzilt: Cazband (l'L) •• 
2'.l.25/23.30 Yartnkl ~iti;ıuıt 

. ' 







~~~H~a~rb~iç~i~nd~e~n~~~~~-~-=~=--~j'' . c s. h~~7 ara~n~l _''~Y_e_n_i~&-~_h_a~L-,,~ı_n~b~ar~~a~ 
Honandada ' Belçikada lstanbu azileri istik- i 1 k Türk P et r o 1 

~.:-:.ı;:;;::.~~r::s~~;;- 'ı:~~~!:~'~as~/~~~~;uy~~~:: barı· nas"' Q.~·· r u·· yor 1 ar'. 1 Mı nlakasın a dog ... ru r: İçinden vurdular c.Paw» - &olıt» gazetesinin. Londra IW· 1 
~~naız a-eteterlne 16 m•yıa tarihile ıusi muhabtrt 17 mayrs tarlhınde ""9i· 
~ .ow.ıtsillyor: !izlerle Almanların Louvain sokakların· Tüneldeyim. Fak.af- ~ıtpnur butitn müheyya duran İtalyayı vasi tayin 
~ lemdeJ1DrıU Nau propagandasiJe ıta ve gannda nasıl çarpıştıklarını an- 1 şiddetile y.ağıyoı:. yakJıılaıamda SJ - etmiştir. 1 D oJ • h c d .,,,,. 
~ - llolandft dahilı d!lşmanl:ır tara- tatıyor. l ~ k b.i. d k M b H·•tibilı bu sözlerine hiı> kimse retr mute aasıSıı ~va ~ Ofman 
.__llaiaullıağlüb edıhniştır. Daib: Sketch'in muhabiri Yı. ı.. ıındseu: ı gınaca r. yer e YQ · ec uren "" 

da d . d c· -•~ (Y Ç) lokantasma ı::ıı:Yp .. "v""""'....., »... c"'v.ab vermedi Yalnız !of' zUJ'ıı.lı kah-' dakı ı\hnan teşkilAtı müteadd.id «Bugun Louvain'e g:ir un, ıyor. .ar....... • - ....... .,.~ ... ....., . .ow~ ., "' 
lara iatiaad ediyordu: İngiliz. kıtalarile Almanlar boğaz hogaza rasını işleten. bir Alman imiş. 1smi. veyi ölü bir sessizlik kapladı. Mati -

~V'Vel.ıi llU nıemlekette ikamet eden gelmişlerdi. Esas itibarile şehı m heyeti de futbol ıstıl.filıları.ndan birilli andı:- bin de bu ~-özleri sarfettığine pişmaJl 
Dazilieri; mecmuası elimizdedir. J.l'akat !lllnan rıyar. Bu ıstılılhm aırkası.na.. bir te) lık getirdigi. yüzünden.. okunuyordu. 
~in N. S. B. partisi; piyadesi gara (10) metre ir.tifrul:m ltfiltim il~ •-- k ı:.-~ k" . ·1 ~ Bankoda duran, genç. gu·· zel ve sa-

ı. Alınan kaıhnlıırılc evlenen Holan- ol:ın bir duvarı ellerinde tu.tuyoular.. O- ave eı..w.ı;~ &Al..i.Ul ı, ıs cnı en lSlil1 
a.ıt·, radan garın cam drimı, el bombaları ıle elde edilebilsin. İçeı iye. girer girmez rışın Alman dilberinc: 

'u kuvvem niı.»e etrafında muavin parça parça .. dun uç saat mllctclctlc AJ- garson önüme düşerek bir hayli u - - Liıtfen radyoyu açnr mısınız? .. 
~ .~taltar olarak Holanda komünist nıanl.u.r garın rılıtınuııı ele gc•r·inni:jlerdi. zakla. duran masulardan birine gö - emrini verdi. 
'ıııın bat.ı kısımları ve Yahudi ol- Fakat bir 1rıgiliz ımürezcsı el bombalan türdü ve: ·~ Kız yüm somurtmuş olan mü<ıte-

ına rağmen her şeyden evvel Alman yardJmile bunlar.ı pusl. .. ürtmil.ştu . .t - Burada rahat edet siniz. Zira risini bir an evvel nes'eyc boğmak 
\ııı. nı hatırlarımla tutan milliyetçiler Diğer taraftan ~Daily Tclcgr.ıph> ın ! h 
.;: !Yordu. muhabiri i>ouglas William GlJ.lllnn anla- şimdi gelecek müşterilerin h~psi sar- için radyoyu açtı. çcrdekilerin ep-

'6.~-~dun birkaç ay eV\el Holanda kral- tı.yor: cŞehrm garb kenarmdu, Dyle neh- hO§lukla bağırır çağırırlar. Rahat - si kulak kesilmişlerdi. Alman spikeri 
.~ ( 122.00l}) Alman sayıhnı.ştı. Bu rınin ;rah.ıııınd:ı bütün gün §ıddetli hır sız olursun z:. dedi. Fakat neye yalan hararetle Alman tebliği resmisini o-

ın üçte bırisi nazi, ikinci üçte bi- çarpışma vukubuldu. E' den eve m11L-:ı- söyliyeyim. Gaı:souun tavırlarından kuyordu. Artık mahzun çehrelere 
tı...~ a takdıı:inde Na7J Alınanyasını tu- dele ediliyor. Butun ,.;bir, rw ut blliıussa ı...·~- 1 ı... k"" 1 ··c tekrar ne::>'e avdet elmegv e bac::laroış-
i;"&Jtil Alınanlardı. üçunciı kısım ise mül- garb kısmı şiddetli bir top ut~i al.t.ıuda; yall4llcı arı nuytu oşe cr.e go Ut'lll&- ~~ "t 

~r idi. Perşembe guııu, ögle vakti nıe~lıur uni- ği patronunun tcnbilı etmi!} olcbğu tı. Bilhassa Alman spikerinin: 
'-ı~t bunlardan mühim bir kısmının versıteye. cıvardald birçok buıalarm. top anlaşılıyordu. - Vir sindin Chuick yani Llyeji 
' ete iştil!ak etmıyerek takbih ey- atC'.şi ve tayy:ırc bombardım:ınl.ırile ha- - Rica ederim. Ben burada sıkı- aldık demesi ile büyük bir horrD 

lerı.ıu de zikre ek lazımdır. sura uğramasına rağmen, bir ~ey olma- hrım.. Lulfen bir im.kanını bularak lokantayı c;:ınlattı. Hatib tekrar ka-
an gestapo..'1llwı biıtun büyiık şe- nuştı.. Alıruı.nlar, cesaretle-puskürtülen ıa- beni hiç olmazsa radyo Wnli.yeb~ - dehine sarılarak~ 

şubeJen vardı. Diger taraftan arnızlannda buyük mikdarda tank ve 
llor 1dada mukim Alman nazileri kor- bombardıman t.ıyyarclcri kullıımnışlardı. cck bir masa~ra götiirıünüz dedim. - Unutmayınız .1:i. başımızda Füh· 
hak f ~ruı;üaı-a ayrılmışlar, her hafta, Dir mukabil 1aarruz esmıı;ımlu bır rnik- Garson ~oğuk ter dökmeğe başlamış- rer var. O sağ oldukça kendi Ülke • 
~ lıır gtınde, Dcım meyd .. mndaki dar esir elde ctti!c tı. Kendisinden yabancı bir dille baş- mize yine kendimiz varis olacağız .. 

11 
Polski otelı."'lin buyuk S<ılonlarında Şehre uç Kilometre mesarooe bu - ka bir masa isteyince yüzü birden- Tam bu sırada kapı açıldı. Pala bı-
ediyorlardl. Burada hemen her gün lunan bllkim bır tepeden mu. rebc·yı b' d -· · yıklı iri cüsseli ~ce bekçisi kapının 
Yadtln gclen seyyar tacirler kabul takip edebildım. Gôk yiı nde duman ıre egıştı. ı::ı-

Y • • sın· yor mademI·ı· o··uı Mu··saade aralıgı-ndan boyunu göstererek: ~ \ e Alman taraftan Holandıılı bulutlan yu elirken, biltun ova, - ~ J' • 

davet ediliyordu. iki gündenberı yanan bır tutun ımaıatba- ediniz de ben size bir masa bulayım.. - Vakit_. 
tiıq t gece yarısından ııonra başka nesinin çıkardıgı acı l.ıir koku ıı;ensıııde, • Antrenin sağ ve sol tara.fın<lu.ki Saat birdi. O gece verilen bir e-
~ toplantılar oluyordu. Orada ticaret büyük çapta obusler rnw1ta:>.nnı f.~tlalarla bütün masalar işgal edilmişti. Gfü:.- mirle kahveler birde kapanacaktı. 

ı\ııı başka ijeyler mevzuu bahsoluyordıı. bizimle şehıt· :ırasında patlıyor. Bulundu- lüklü bir zat konuşuyor altı ki~i de I~'akat bekçinin kaf,Lsmı kapıdaa u-
~ terdumda bir duziııe kadar mütte- ğım mahallin gerisındeki yerlerden Ingihz 
~ı~ <:etecilerıne mukabil Alman g ze- batnryaları Alınanlara c@vub veriyor. onu büyük bir dikkatle dinliyorl::r - zatıp göstermesi pek yerinde olmu.ş-

11! ın lıl · · F dı Bu go.,1ı:"iklu·· oldııkça uaşlı hır· a tu. s~-1·i hatibin sö:dcrinc lmrşı: ' ın mikdan, (600) u tccaVliz edi- Başka bır batarya, salıı crının ran:;: • ~ ..,. - ~ 
_ Şuphesız hunların, içinde en faz- saya iltıca iüin bıraktıkları scvmıli bir damdı da. Hareketlerinden ve konuş - Hitler orada ise ben de bura-

~lıc:ı.ilo kadaxı gaxeteeci ıdi. Muteba ·isi, çı!tliğe yerle,.mtişti. ı<:ırda, koyunlar hala masından eeki bir asker olduğu fö. dayım gibi bir cevab te~kil etmiş-
~ 1 kıyafet eylemı polıtikacı veya otlıyordu. 'l'avuklat, e\ lcrde rirıla.~ıyordu. anlaşılıyordu. ti. Garson çıkarak kepenkleri çekti. 

... ılıaı tıbaldaxı idi. Meyvalarlu sebzeler bahc;ede mcbzulen 
0 tı.d Şımdi Fiülıı""'r a=ı71 yukarı Na Asıl antre kepengini de yarıya kada.,. ' ıırı başka N. S. B. yaııi Holaııda bıtiyordu. İhtiyar bır ağacın dalında bir - '"" l•-.:ı- • 
'onaı - Sosyahst p ırtisi de kısa bir çocuk salınc:ıgı sallaniyor, tenis kurtla - polyonun Aucte:rlitzden sonraki va- çel::tikten sonra h(.>sab toplamağa 
~ncta Alm&R mul bbi \C Yahudi a - rmda bir çüt raket duruyordu. ziyetinde bulunuyor. O da Napolyon başladı. Ben de hesabı görerek çık -

arı bir eemiyet halini almı tı. Bu Bir tngıliz taburunun civarında mevlti gibi bir çok orduları mağlUb etti. Fa- tım. Bekçinin düdük sesinden arka. 
~ ~ ~n bü,.Uk organı cVolk en Ya- aldığı başka. bir çiftlikde her şey olduğu kat daha, Almanyanın mukaddera- sokaklarda. dolaştığı anlaşılıyordu. 

el idı. Baltada iki gun, her Holan- gibi bırdkıbnıştı. Masa üzerinde yemek- . 
' ataııdaş, mektub kutusunda ingil- ıer hali duruyordu. Yataklar düzelme- tını tayip edecek asıl muhabereyi Kapıda dU1"8.Il 1803 numaralı taksi 
~ e Fransaya kar ı gııyet mutccnviz, mişti. Bekçı köpeğı sanki efendısinin av- kazanamadı. Lakin kazanmak :.ize- ile e\ime gitmek üzere konuşuyor -
' ""Ya da ıe:ret mı..itemayıl beynn - delini bekli.yor gıbi idi, giderken k,ıpısı re. Muzaffer çıkacağından bizler gibi dum'. İçeriden yan a~ık kepenklerden 
~&!er bu.1.tudu. açılan .kafesın içinde bir kanarya sıç.L·a- keneli efe.emin. Çünkiı hasımlarından hafif hafif söylenen bir şarkı kula-
'ı~an kadınlaıt Hol:mdada Alman yıp duruyO\'du. daha ziyade bugün vaziyete hakiın ğıma geliyordu. :Belki bu dağılacak 
~ 1 tııeseJeı.i&de yani gerek casusluk Brüksele gıden yolların üze1:inde bitip bul H" .. lı k k" . t'k ..... ..,,,rilerin veda ma-ı idi~ 

t~kse isilk1 planının ihzarında çok tükenmiyen milliyetçi kafilclevi göz.e çar ' unuyor. ıç şup e yo ı, ıs l - ""'S"-" 
6

.,.. 

1l;-06e roner Qynarnı lnrdır. Filhakika p1yordu. Bir kısmı bısiklette ıdiler, bir halinden de emindir. Hitl.er, Hifler uber Alles ..• 'llt ) den 'fazla Holandalı Alman ka- kısmı da "9ay .. yiıruyerek öillcrinde lur- Bu veciz sözleri dinliyen altı ar - Y. Çimen 
\ le evlenmişlerdi. Ve bunlar, Holan- kaç parça P.şya doldurduklaı:ı el aıııbal:ı- kaQaş kadehlerini kaldınırak: Yannki Nijıs}ıapıtu)a 
'1 l;iQUyetini iktısa.b etmelerine rag - rını sürüyorlıırdı. Hatta, bir köyun itfai- _Kazanacağız. Bir gün Britanya 

f. lrıı~anın otoriter prensiplerine yesinin. yegine nakil vasıtası olılrak 
ı k 1 adalarında da kadehl:eriınim şimdiki n mıslardıı:. Bu kadınlar süratle otomomb'ların üstünde git.tikleri P.. 
ll'ılet• t 1.:utırun k l · -·-·•·-- oilli §eftfe bldırJ11-.inz, Qediler. 
1 eşl\J.lil as er en ~ düm ... • ... _...-

~ 0lıı1uşlılrd.ır .• .ı\lman lrndınları aldık- ====================~ı Baüb sözüue. devamla: 
'- hharatı muayyen usullerle Berline çi kadınlardan bir kısmı para.şütlımle tek _ Ben (:Ana.tol ~) m eser _ 
~ lıni,sıeraır. rar Holand.ıya gelmışler, bit· kıamı do !erinden birinde bir parça oku-
~ ~t rda" ..,_,, H ı daya 1920 de istila vurgunlarının fçnde eski ikamet -
~~ .. -.... 

0 
an ' • • muştum. Q'"'""" edib Yunan mitolo-~ kadın srfa.üle gelmişlerdi. Fakat gahlarının bulunduğu yerlere giı-m.Ujlerdi. ~-

~ kadar Alman kadınL tekrar son Bu suretle Alman istilası, Ilulandada yüz jisiadan lıııaa parçalar misal göstere-
~~e ayni sıfatla Hrılaııdaya gırnıiş- bine yakın kıyafeti tebdil e.ımiş Alman :ret insanların bazan Düe bile bata 
~ ~ ":ıı~ak sen aylar zarfında bunlardan ile yüz bine yakın .Alman taraftarına ma- işladiklerini ifada etmek illtiymdu. 
, l'lıı geriye ~nmuşlerdi. Bu hızmet- ilk buJunmu, tıı ... > l§te lnlgiinJEÜ mill:tefik)erin n.ziyeti 

İlal t · · d• kk ı--1 .. -.1 ~i de bundan fuksrz.. Hitler ve Almatı-'' yangaze esınınşayanı • a il~ yamP§eıskllileolsa,onunyiıleAv-
nıpada bir payı vardır. Yalnız şim
di bize lrarunuıaın son damlasına ka
dar çarpışmak. vazifesi düşüyor. Şa
yed bize şans gülmeyip mağlUb olur
a.k Almanya yok mu olacak sanı -

~ (Baş tarafı 1 indice) 
,. ~unun: ~bleri de .malumdur: 
'-' "ıı.tarın eoğrafi vaziyeti, tarihi 
~r ve- Adriyatik havzasının 
' fazası için siyasi ve askeri kuv'n nıihazenc noktasını teşkil 
~ldir. 
~ 

'İFA 
lluımuş 

ACi R 1 
~ 'llay J. O. C. Yazıyor: 
~~ riya, W\Jyoruz. 'l'edavi gören 
\1~arnuş fakat, ALLCOCK ya
~ balıtredilince, katiyen mü -
~ e~ -~~- Bir zatın akşam tatt' tıgı bir ALLCOCK yakısı, bir 
' ~arftnda te&irini göstererek ve 
~ l:lllı sıcaklık tevlid ederek ağrı-

mevcudiyeti kendisini Balkanların 

en kudretli devleti yapmıştır. .Btt 
noktayı izah .için faz1a söze ihtiyaç 
yoktur. Coğrafi vaziyet Balkan ve 
ltalyan yarmıadalannı birbirine 
bağlamaktadır. Şimali Venezia 

Giulia İtalyan toprakları karade.n. 
İslav dağlariyle birleşmektedir. Ce
nuba g01ince; Adriyatik denizi Ot
tranto. qazında 72 kilometxeye ka
dar daralınaktadır. Eski çağlarda da 
burası Romahlarm iki yarım adasm
da yegane münakale Ye rabrta: nok
tası idi. Bu noktai nazarı tarihin kay-

dettiği Epirden Pugliaya. ve Vineto
dan Balkanlara yapılan hicretler .is,. 

bat eder. 
Binaenaleyh İtalya için Balkanlar, 

Adriyatik ve Akdeniz davaları kadar 
mühimdir. Dalmaçyadan Yunanista-

yonuınaz? 
Dinleyicilerin hepsi bir ağızdıım:
- Hayır, hayır, hayır! ... 
- Fakat militefi.kler öyle zanne-

diyorlar. Lakin ben de bunu bir be.
yırla karşılıyacağım. Almanya mağ
lfıb olsa da yme o ~liib Almanlar 
Brit.anya adalar;ına geçeceklenlir. 
Zira Almanya vasiyetini hazırlamış 

n Akdenizde sapasağlam duran ve 
en son partide kozunu oynaınağa . 

rası İtalyanın emniyeti ve hürriyeti 
bakımından İtalya.ya elzemdir. 

Bilhassa Balkan devletlerinin de

niz mahreçleri italyan üsleri jçin. 

birer ın:ıia teşkil edet>ler. Ve bu

nun için Fransa ve İngiltere Adri 
ya.tik ve Akdeniz davalarında İtalya.
ya düşmandırlar. Umumi Harbde ve 

L Baskm Basanındır J 
............................................ 

Ereğli kömOrlerinin 
işletilmesi 

~nkara, 21 (lılususi muhabiııimiz .. 
den) - Ereğli kömür havzası dahi
lindeki ocakların veya bir kısmının 

devletçe işlettirilmesine hüklımete 

sa.J.ahiyet verilmesi layihası ruzname
ye alındı. Liıyiha kıy.met takdiri ve 
tediye şekillerinin ne suretle olaca
ğına dair ahkamı havidir. 

Hariciye Vekili bir 
ziyalet Mriyor 

'.Ankara, 21 (Hususi Muhabirimiz
den) - Hariccye Vekili tarafından 

perşembe günü saat on da Haı:iciye 
konağında şeh!'imizdeki kordiplbma
tik şerefine bir süvare verilecektir. 

Afyon sahşt anfaşmıtaı 
Ankara, 21 (Hususi Muhabirimiz

den) - Türkiye - Yugoslavya ham 
afyon satışı anlaşmasınııı 3 ay müd
detle temdidi hakkındaki anlaşmanın 
tasdiki layihası meclis ruznamesine 
alınmıştır. 

=========================== 
Adriyatik den!zinin İtal~an ızarım 
adasının selametini ve birliğini te
min etmiş ve şimalden Postumiadan 
Tuna ve Karadenize akmış ve impa
rator Aurelien'in askerleri, Roma 
ınedeniyetini oralara kadar götün -
müşlerdi. 

C" Yani Saltah., • stwe\i mahsusada yeni petrol mrntaka
sma göndermi') olduQu muhardri Sabih A~çam yazlyor.) 

-5-
Biııbir cihan !iflrsıntu;ı .i1.e d.Plu 1940 se

ne iııin 20 nı~an sabahı, biz Türkler için, 
bütün milletin mal;ieri vıcd.amnda yer 
cdt•n en me~ud hi'ıdısen.in, memleketimiz 
için an büyük iktısadi bir probleme'in 
miljde fun yerine geçiyoı·. 

Çutıkü, petrol o gunün saat tam 11 in
de bulunmuştur: Esld..lerin eEşref saat> 
dediklcı:ıi vakit, bu olsa gerek! Sekiz ay 
ev' el başlıyan c:alışmalar, bınbir müşkiı
ıii( ıçınde devam etınış; fakat butün kamp 
kadl'Osuntın ümıd ve cesareti bir an bile 
kıı·•lmamış. Yü:dcrcc metre deriıılildere 

inilerek ı>etrol gölü, bu htı:rat kaynağı a
ranılmış, aramlmışttr ..• 

Petrol arama grupu direktörü Bay Ce
vad Tasman, gerek ilmi salihiyeti, gerek 
şahsi a mi bal{Jmlarındnn bu rnu<>bet ne
ticeli çalısmalnnn fam ıuanasile müteka
mil bir rehberi olınu~tur. 

Onun, muhatablan ı.izeıinde çok scm
pnti k bir "te~iı yar<ıtun portresini çiziyo
ruın: E.sıncı· bir yuz, göililk camlarının 
arkasından ışıl ı~ıl parıldıy:ın iki ce.vval 
gôz .. 

Uzun seneler Amer kada kalan. tahsili
m ontl.ı ~apan Bay Cevad Taşmanın A
m.:>rilt'•!Jlara benziyen tek bir tarafı var; 
ı(~iınıı2lc ıi yllta yuta, ~·abuk çabuk konu
ır.ryur! Pelrul arama gıupu direkforü e
ller ı walUm ols.-ıyclı, hiç bir talebesinin, 
der"te not t ıtnbılmes ne imkan yoktu! 

Bu h ... · ati, onun so-Llerini kagıda tcs
bıt etmek ister ·en duydut.~rn aciz yuzün 
den eclındlm! Hatta, bırkaç ı,ere, ınevzuu
muzun muhtelif kısımlarını tekrıır tek
ı;ar .soı n:ıak nıecburiyelincle kaldım. Mu
t<'vm:.ı ''e rnıi'.ik muhat;ıbım, arzularımı 
yeı ine gdırdi. Lakin, hep acele acele 
r,(i~ liyCl"'k ... 

Y.cni Sabııh okuyucularına, Bay Ce.vda 
'I:a~m:.nm hal tercümesini ve petrol arama 
t&oliye'1.: inin kı"'a bir t ı:ihc;esini, onun 
lisanınd,•ı, veriyorum: 

ır- !b ·O senesinde, riyaziye tahsilimi 
ynpınak üzere. Ameı:.ikaya ai.tmek. için 
nçııaıı ıı m.abaka imtihanına girdim va 
muvnf'tık oldum. 

1 ,!ııla .,ıktık lakin, beni, ınüdhiş surette 
deni.!: tm!u. Haftalarca de\•am ed.:?cn bu 
-yoıeı.1uk1r..n gözüm· .o kadar yılmıştı ld, 
kcndı kendime: ~Ah, bir kere kara:ıı:a a
yak IJ:ıı:n:nm. bir daha kııtiyen denize a~ 
dınıımı :;tmıyacagrm!> diyordum. 

Amınıı. sfü.ümde dw·amadım. Bahri Mu
hib Atlusiy.i tam sekiz defa geçtim! 

Arr.t•rok:-ya gittikten sonra, maden mü
hen1isi clmak için çalışmaga başladım. 

HatiU kömür mevzuunu ele alarak tezimi 
b~ı-ırladım. Tam bu sırada 1914 - 18 har
bi paUnk \e.rdi. Yollar kapandı, memle
ketime dcıııemedim. 
Bı) J~nde vakit geçirmemek maksajile, 

jeoloji •>kunıağa karar verdiın. Kolombi
ya ünıvcrsitesine girdim. Bir sene devam 
eden bir tahsil devresini müteakib, iini
versitenın madeniyat kısmı reisi profe-
sôr Reymoıı"a mua'liin oldum. 

Bilahare Amerikanın garb taraflarına 

gittim. fi,i sene oralarda kaldım. Kendi
me iş aı adım ve bakır madenlerini led
ki k ettim. 

1920 senesinde petrol işlel'iııe girdim. 
Ya'liaş yavaş ilerledim ve birçok mesul 
mevkilerde bulunacak kadar Amerikalı
laı ın emniyet 'c muhabbetini kaz:ın
dun. (•) 

1930 senesinde memleketime geldim. 
Petrol işleri hakındn umumi mahiyette 
olınnk ilzere eti.idler yaplım. Cumhur
reislıgi makamına bir rapor takdim et -
tim ve mesleki bilgimi kaybetmemek' 
bilfiil iş ba!;ıncltı bulunmak maksadiyle 
müsaade alaraK tekı::ır .Aıneri.kızya dön
düm. Qrada ile sene daha kaldım. 1933 
senesinde tchıar memleketime geldim 
Mustakil petrol arama direktörü oldum. 
1935 senesinde umum müdürliik teşkila
tı kuruldu .. Ben.i de petrol grubu dil'ek
Uirü tayin ettiler. Aınerik:ıda iken bu
lunduğum son va.,,ifc Hcnry L. Doh. kwn
paııynsı jeologlugudur. 

nir arka. bır de unale teveccüh eyle
dik. ı:..meli;rat~ C\"Vela şarkta başladık. Ker 
bend kôyü dvannm Jeolojık vaziyetı bize 
ümid verdi. Lakin, Kcrbendde açtığımız 

kuyudan da :mu bet b~~- netice alamadı!(, 
1030 un<:U meu·eye iııdigiıui.z halde ça

lışınala.rımızt durdurduk. Bunun üzerine, 
lUetleri.nuı:ı Raınan dagına taşıdtk. Bura
sı. birkıı,ç encdcnberi dikkatimi çekiyor 
idi. Hatta ar"zlyı tetkik erlen ıniıteaddid 
jeologlar da - ar larındn beynelmilel şiıh
reti haız Cauningham Crnig de vardı
ayni ınuslıet kan;:ıatt taştdlklarını söylemek 
te idılcr. Nıheyet karaı:ımı verdim. Uzun 
ı:üren muskülaUı nakil ameliyelerinden 
sonra, aletleri kw'durdum. Boylece, sekiz 
ay e\\el sondaJ ara b lanıış olduk. Biz, 
petrol tabaka ı ı bin metre derinlikle 
ve kalın J,retu lmlkeriııde bekliyorduk. 
Fakat, henuz bu tnbal,aya varmamış, 15.
ltlıı 1041 ınci rıctreye (3440 ayak) inmi:j
tik1 işte, buı-:ıda bildıği.niz nıçhile kumlu 
petrollere rastgeldı .!ı> 

Dırektor B~y Cevad Taşman'a, petrol 
bulundUb'll ırad.::ı, yani 1940 yıluım 20 
nisan gunum.ln saat 11 inde nerede oldu-
ğunu <:ordun. _, 

«- Bolucl:ı .ı: · . . ~ 
CeHıbmı n:cli 'e ilk heyecan dakika-

lamrn aid hatırasını ~ylec/J anlattı: 

«- Göy'huı~ ıntakasındaki bitümlü 
:;:ist i le 'ııi t.ed k etmek iızere sabah ka
ranl.gıı,o:ı --hırcien uzaklaşmlştım. 

Boluyu gece yarısı dundüm. Polisler 1.o
ı afınd, n ı liandun. Bana, vah Bay 
Nact K.cım.-n t mdan ÖJle zam.anın
danbcri ıır nd .,unı söylcdılcr ve cderhal 
görü menız 1 ım! dediler. Bu vaziyete 
hayret et ti ' e gecee yansından .,onra 
bılc yalnuy.ıt' k beni bekliyen valinin e
vine J,osnr k ıttim! tık muhatab oldu
ğum söz. 

«- He ı en An rnya hareket etmeniz 
icab ediyor' C"..l le dl. , • 

Merakla: ~ 

~- Ni.cı . 
Dedım. Bay Naci Kıcımau gelen şif

reli telg;ııOaıı u attı! okudum. .Fakat 
şifreleri birdenbıre cozeınedim! O kadar 
hC'yec.mlanm un! Biı.ım mlftahunıza na
z.ıran. Karadcnız , petrol ve corn1.m> 
da kuyunun ı l, men dolu dernektir. 
Yedı senedenberı peşinde koştugumuz bu 
i.inudın ha - t olduğunu görünce, adeta 
bir hafıza sektcsmc ugt·. mışım! Vakıa, 
cKarademz.. kelinıesinin cpetrob manası
na geldiğini hatırlıyordum. Fakat 401" -

ınan tabirinin ıucdiıilünü kat.iyen bula
mıyor bu nıubheıniyel yuztinden büsbti.
tlin teliişlanı~ ordum' ilk "nsıtn ile Anka
raya, oradan ela Diyarbakır.:ı geldim. Ha
yatıınd. hisseurem olduguın bir heye
can içinde adetiı nefe.slın kesilmi~ bir hal
de petrol kuyu LJnuıı, basuıa koştum. 
10-17 ınetı-e deduligi.ıı 900 meb:esinin pet
rol ile dolu. oldugımu gonlince, sevincim
den ne yapacngunı şaşırmış, kendimden 
geçmi mı! Çiliıku o andaki hfılcti ruhiye
ıııi, ımdi bılc tan :ımcn iz:ıh edemiyecek 
kadar, uıuv fakı~etıınızin tesiıti altında-.. 
yun! 

(*) Bay Cevad Ta§manın ba§ından ge· 
c;en ve onyn muvaffakiyetlerini çok filÜ• 

zııl tebarLiz ettiren küçük bir hadiaeyi o· 
kuyı.ıcularıma fısı dıyacağım: Petrol ara· 
ma grupu direktorumüz, lıenüz tahsil iağ 
larında iken bir petrol kampına kabul e· 
dılmiş. Orada iki pavyon varmış. Biri a· 
meleye mahsus imi§, bıri de müne"'disle· 
re .. iki Amerikalı mühendis, her neden· 
se, Bay Cevad Ta§manın, aralarına katıl
masından memnun olmamışlar ve elinde 
çıkan bir çıbanı öne sürerek kamptan çı• 
karılmasını. yahud da amele pavyonunda 
oturmasını istemışler! Amerikalı direktör 
de bu talebi tervic etmişi Aradan tam on 
sene geçmiş. bay Cevad Taşman, makam 
tahsisatından maada, 500 dolar maaşla 

büyuk bir petrol §irketinin mütehassısı 

olmuş. Tesaduf bu ya, vaktile kendisinin 
kamptan ihracı için teşebbüse geçmiş bu
lunan Amerıkal lar ona müracaat etmiş
ler ve şu r cada bulunmuşlar: «Açız, bızs 
iş veriniz!» S. A. 

Belçikadaki talebemiz 
Ankara. 21 (A.A.) - 2 numaralı 

komünike: .\t ltıahaıu tesirin etmiştir. 
~ • ~OCK. Romatizma, Lumbago, 

>'~b· delikli ALLCOCK yakılarile 

na kadar uzanan bu sahil deniz üs
lerine elverişli ve gemilerin sığınma
ları için fevkalade müsaiddir. Bura
ları Venedik ve Tara.oto limanlarının 
anahtarlarıdır. Şarki İtalya sahille
rinin müdafaası ile gerek siyasi ve 
gerekse askeri bakımdan Balkanla -
nn garb sahillerini İtalya için elzem 
göstern1clctedir. Buna da şöyle deye-

1939 harbinde sabit olduğu gibi on
lar, bu ha\'alidc İtalyanlara müş

İşte yeni İtalyada bugünkü yeni 
Balkan hükfımetlerinc ayni gözle 
bakmakta ve onları ayni nazarla ta
kib etmektedir. Binlerce sene evvelki 
bu tarihi bugünkü İtalyanın naza
rında canlanmaktadır. İtalyan ya
rımadasının milli tarihi bunu emret
mektedir. Nitekim bu ve İngiltere
nlıı en samimi dostu olan V cnizelo -
sun bir Atina mecmuasında yazdığı 
bir yazı da bu iddiayı teyid eder . 

Memleketimdeki çalı malaı:ıma gelince 
Petrol grubu mtldüt:u olmadan evvel, Mid
yat civ.ac:ında Baspirinde bir kuyu açm~ 
idik. So dajn devam etük. Lilkiıı.1 bilahare 
sahıle yaklaşmanın daha dogru olacıığını 

düşündük. K::mpımızı Midyabn [?imaline 
Hcrmi e naklettik llk açtığınm: k.u;yu 
boş çıl ... 1J. L.udn onO. jlara iaaıla •eı:me
dı . Mut a ıb r:ı.malarumzda, 340 met
re de 1ı e inince havaga1.ına rast -
geldık. Bu eı are ile, o mı.niakal da 
petrol b lıı duguııu anladık. 

Hariciye Yekaletinden: J • 

.\t olınuşlardır. 
'ıl} i lcocx yakısının tevlid ettiği 
t ~.t c?-kiık, OTOMATİK BİR MA
lııı 'k.tlbı hemen ağrıyan yerin etra
~. ltı aı:ııar . .ALLCOCK yakılarında.
~lt:ızı daire ve kartal resimli 
~ lrı.a dikkat ediniz. Eczaha

e 27 buçuk kuruştur. 

bilim\ideniz hakinıiyetim.iz ancak bu 
nunla kabildir. Balkanlar Avrupa ile 
Akdeniz arasında bir asma köprü -
dür. Duralarda bulunan üsler ise, Kı
zıldeniz ve I<aradcnizin yolları üze
rinde bir ticaret uğrağıdır. Balkan -
lar umumiyetle büyük devletleırin 

boyunduruğu altındadır. Halbuld bu-

külılt çıkarmışlardır. 

Roma hükfuneti ancak Balkanla
rın garb sahillerinde yerles"mek ve 
İtalya yarımadasını muhtemel her 
hangi bir tehlikeye karşı korumak 
için Arnavutluğa yerleşmiştir. Yir
mi asır evvel n.omalilar da Balkanla
ra bugünkü İtalyan iddiasını tahak
kuk ettirmek için girmişlerdi. Dıraça 
gönderdikleri iki yüz kalyon askerle 

Venizelos: 
- Şarki Akdeniz davası, İtalyan 

miııt davasıdır, demiştir. 

Ar:ımal runıza dcvnın ettik. 730 met- 1 

reye inince bir ınikdar petrole rastladık. 
Fa mt 9-10 mel.rede, petroJuıı ::ıu ile en
tim biı· uı·c:ıe kar~ nış oldugunu gordük. 
Aınclıy:ıtı tatil e tif:;:. 

Bundıın sonra s:ıbile daha fazla yakl -
manı.n dogru olacağını dl19ı.indük. İki c p
he uzennden hareket etmeği mu\ afik 
goı·dük. 

Belçikada tahsilde bulunan tale -
belerimizin Bel ik~yı terkettikleri 
hakkında Hari "ye Vekfiletine ma
lfım:ıt gelmistir. Bu talebelerden Pa
rise muva.salatlan tesbit edilenlerin 
lli;tesi dün hıldirılmişti. 

Alınan 'kinci listeye dahil talebe -
miz ı;;unl::ırdır: 

Salih Pekiner, Münevver Epir. 
Diğer listeler geldikce peyderpey, 

ilim edilecektir. 

-AZON MEYVA TUZU iNKIBAZ, HAZIMSIZLIK, MiDE BULANTI · ve BOZUKLUGUNDA, BARSAK 
TEMBElliGiNDE, MiDE EKŞiliK f8 YANMALARINDA ermrhetle lrnllanılabliir. 

~uterrih va mid&vfdir. MİDE~ BARSAKLA1U temizler. aUııpırmu. w- ,_.az MAZON isim ve HORQE lllal'kasına diltmt:. 
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Askerlik işleri 
Fatih Aakerllk Şubmnden: 
iHTiYAT YOKLAMASINA DAVET 

) 

1 - Her sene mut:ıt olan ihtiyat yok
lmasma davet edilmektedir. 

2 - Yoklamalar yine doğwn, dogum 
µpılac:ık ve her mükellef bizzat yokla
ıruasmı kendisi yaptıracaktır. 

3 - Yoklama cumartesi hariç olmnk 
ilzere haftanın her günü sut il dan 12 ye 
k:ııdar devam edecektir. 

4 - ağledcn sonra ,ubc kendi işlerıle 

meşgul ol:ıcnğından lıı" bir suretle miıra
cı.:ıt kabul edilemez. 

5 ::.,_ Şubede izdıhama meydan verme
mek ve mukcllcfleri uzun miıddet işlerin
den alıkoyrnamak için vuku bulacak mü
r.ı..-a:ıUar gazcteelerclekl ilana gorc yapı
bcnğından her mu llef doğum ilfınıru 

JHJt etmelidir. 
G - 1liin olunan dogumlardan baskası

ıını mürncaaü kabul edilmiyeccktir. 
7 - Bu yıl askerlık çağımı giren 336 

doğumluların ilk yoklaması hazirnn 940 
aıoouna kadar devam edecektir. Bu do -
iumlular yoklamal:ırı için yalnız lınftanın 
(cuma) 1,rünlcri o~lcdcn sonra subeye mU
r.ıcaat ederek yoklamaJıınm yaptıracak -
tır. 

326 dojiumlular: 
31 Mayıs 1940 cuma 
3 Haziran 1940 pazarted 
4 > >salı 

326 dcğumlular: 
5 Haziran 1910 çarşamba 
8 > > pcrşcnıbe 

7 > • cuma 
327 dojiumlular: 
10 Hazir.uı l940 pazartesi 
11 > > salı 

12 > > çarşaDlba 

13 > > perşembe 

328 doOumlular: 
14 Haziran 1940 cuma 
l7 > > p~mırteıtl 

18 > > salı 
329 doğumlular: 
19 Hazır:m 1940 çarşamba 
20 > > persembe 
21 > > cuma 
330 dojiumlular: 
24 Haziran 1940 pazartesi 
25 > > sıılı 

26 > > çarşaınba 

131 doiiumlular: 
27 llaziran 1040 perşembe 
28 > > cuma 
332 doöumlular-: 

1 Temmuz 1940 paı.aI'tcsi 
2 > > salı 

333 dojiumlular: 
3 Tammuz 1940 çarşamba 
4 > > pe C'JilbC 

334 doğumlular: 

5 Temmuz 1940 cuma 
6 > pazartesi 

135 do{jumlular: 
O Temmuz 1940 • lı 

ıo > > carşnmba 

Bartın da 
Ballan lrutla.ma.ğa gidenler sırsıldam 

döııdüJer 
&artından yazılıyor: 

Bırr;ok yerlerde olduğundan daha can
lı ve ncşccli bir bahar bayramı olarak 
her yıl Bartında her eğlencelere vesılc 

cren hıdırcllez, bu sene lora gidenlerin 
ejµcncclc.rmi burnund;ın getirmiııtır den~ 
bilir. 

llıdırellez pazart ye rasgeldigi için, 
blrçok halk, bir gün evvel 5 mıfyıs pazar 
günu ırm:ık kıyılarında kır ı.afa ına çık
"1Ş:ırdı. Sabahleyın kapalı olan hava 
öğleyin açmış ve gezmUyc gıdenlcn ncş~ 
JendirmışU. Fakat herkcsln kırlara yerleş 
t.iği bir salllte: s:ıat 14.30 da hava yine 
kapanmış ve 15 c en kala şiddetli gok. 
gürlernelerıle sagnak halinde yagmul· baş 
larnışt.ır. Bu :ırad~. on d:ıkika kadar da 
dolu yağmış, yerler bembeyaz kesılmiştır. 
Yağmu., kır gezinti ine gidcnlcrı sırsık

bm etmiş, adctfı bir panik olmuş ve oto
büsler yınni beş kuyusundan s:ıatlerce 

JSlak insan taşımıştır. 
Yağmur ertesi gün de yağmış ve hıdı

ttlk-z böylece berbad olmuştur. 
Çorluda şchidler günü 

Çorlu, (Hususl) - ll:ıva şehidlcri ihti
fali, merasim meydanında kolordu ku -
mandarumız mulkl ve a'ikeri erkan, me
murlar, subaylar hava ve kara sınıfları
na mcnsub askerler, mektebliler ve ka-
1.:ıbalık bir hıılkın iştirakile yapıldı. Or
duyu temsilen iki subay partiyi temsilen 
posta telgraf memurlarından Azmi Selat 
11\ektcblilcr nrunına da bir genç birer 
söylev "erdiler. Fotoğraf, ihUfalden bir 
intibaı gostermektedir. Azmi Selat 

Eğridirde 
15 Mayıs tayyare sehidler ihtifali 
Eğridir, (Hususi) - Ilu vatan içinde ö

len ;ıziz t:ıyyare şehidlerimize burada da 
eok canlı bır merıısim yapılmıştır. Saat 
10 da butün asker ve siı.il halle 
tayyare şehidler abidesinin etrafında sat, 
saf yer :ılmı~tı. tık olarak kahraman er
lerimiz tarafından istiklfıl marşı soyJendi. 
Sonra mwkanın (ti) scsile herkes beş 
dakık:ı bu mukaddes ölülerin aziz ruhla
rıra süküt ve st>.lim durdular. Bu ihti
ram merasiminden sonra dağ t:ıburu na
nma enerji kaynağı ve başarıcı dağtalim 
Jr;om;ıt.anı Eşref Man s abideye kendi eli
le muhteşem bir ç•lcnk koydu. 

tik olarnk bu mukdddes iskeletler için 
rağmen Uıga idman yurdu tekrar karşı -
sı-ylCJl kurs unc fa u belediye rcısi ~ık
nuşbr. Bunu muteak!b genç bir subay 
dili: taburu adımı söz alıyor. Dinleyici 
kütlesi adeti sessiz bir heykel gibi yal
rıız bu sese kalblerini ve kulaklarını u
:ıabyorl:ır. Bu ses soylendikçe ırmnklar 

~oı coşuyor_ .berk es biri birine soruyot 
bu kim? .•• Ben de herkes gibi eöz]erim
den J'ap .Uerek bu özlü sözleri IÖ:yli,,_ 

YENi SABAH 

1 İstanbul Belediyesi İlanları 
Fatih İmrahor mahallesinin Aliefendi sokagında 21/24 No, ı'ı evlerin 

tcsbit edilmiş ve yapılan araştırmalarda sahipleri bulunaınau:ııştır. 

15 gun içinde sahıplcri tarafınd:ın mahzur iznle edilmediği veya bina yıkılmadı
iı takdirde beledıyece yı!·tırılacaiı ıhbarname yerine kaim olmak uzerc ilan olunur., 

(4243) 

Üniversite RektörlüğUdden ; 
Ceza hukuku, tktısad; tspcnc;iyart kimya, Umumt nzik, r:.o ı • . 

bıyalı tarihi, Umumi Tur1'.iye ta.nhı, H yatı ve Tıbbi kimya, MıkrobıyoloJi, genel F.lz
yoloji, sinir hnstalıklaı ı doçcntlıkleıı açıktır. NamzeUerın yabancı dıl imtihanları 3 
blrıncıte rin 1940 peq;cmbe günu yap lacaktır. tsteklılerin şıhhnt r:ıporu ve 5 fotoğraf, 
nilfu tczkercsı orncğı ,. e ılmi huvıyctini gösteı en fı leı·lle (Fışlcr tedris işleri kale
mındcn istenecektir) lG eyl(ıl 1940 t.arıhıne kadar rektörluge müracataları. (4088) 

lstanbul defterdarhğınğan: 
Satılacak gayrlmenkulun bulun

,dugu mahal ve nev'i 

Kı ı lıda cadde üzerinde 47,7 No. lu 2 hek-
tar 75 ar 75 metre murabl:ını tarla. 
Be.> oglunda Kamerhatt mahalksınm Kı-

zılcık oka0ında eskı 9Jo cnı :.ıs sayılı e~m 

6/20 hissesi. 
Kadıköyunde O mamığa mahallesinl'l1 Ca-
nnkl.ale cadı.lesinde <.'Ski 46 yeni 94 sayılı 

C\:İn 2/2G hu;sc..::i. 

Muhammen 
satı,, bedeli 
Lıra Kuruş 

S!'il 00 

540 00 

40 00 

Muvakkat 
teminat 

Lira Kurus 

42 00 

u 0-0 

3 00 
Yuk:ında y.ızılı gayrımcnkullcl· hizalarındaki muhammen bedeller uzerinden 

ayrı s:ıtılmak üzere açık <ırttırmaya çıkarılmıştır. Art ırma 27 Mayıs 1940 pazartesi 
günil saat on dörtte Mılli F.mlfık Müdürlugundc mt tesekkil komisyonda yapılacak

tır. Tarlanın satış bedeli det'aten ve nakden digcrlerinin ikinci tertip mübadil tasfi
ye ve ikıısilc de tcdıye olunablir. İsteklilerin muvakkat teminatla muayyen gun 
s:ıaUe komı yoı a muracaaUarı. (3779) 

Galatasaray. lisesi alım satım komisyonu 
başkanhğından: 
Muhammen tı.:tau 

Lıra 

360 

Beher syllfi 
Lira 

40 9 

Teminatı 

Lira 

54 yemek \•e ekmek 
artıkları 

Galatasaray 1i esi merkez ve şubesinde 1 Hazır:ın 1940 dan nih yetine ve l Teş
rinievvel 1940 dan 31 Mnyıs 1941 sunwı:ı knd:ır dokuz a.} zarfında toplanacak olnn 
f'kmek \ c yemek artıklarının 28 Mayıs 1940 salı günü saat 15 de Beyoğlu istikUII 
cadde l 349 numarada oklll satun komısyonunda arttırması yapılacaktıı·. Bu işe gire
ceklrrın :ıartnameyi gurmek için okul idaresine ve teminat makbuzlarile belli gün ve 
saatte l.omısyona gelmeleri. <4125> 

Ölüm 
Üçüncü mıntaka etibba odasından 
Uıun seneler Turk hekimleıi rlostluk \ e yarduıı ccnuyeti ile üçüncü mıntaka 

Etibba odas:ının k~tllıi umumiliklerini ifa eden metanet ve fazileti ahlı\kiyesi ile kcn
dısıni muh1tine .. c ınesle.kdaşlarına son derece sevdirmiş olan doktor Rıza Rüstem 
Pcl.vlc. y efat ctmi tır. Ccnazesı bugun saat 11.3-0 da Fatih tramvay istasyonunda 
po ü hnn U tundeki :ıp::ırtmandan kaldırılarıı.k namı:ızı Fatih camiindc kılındıktan son-
ra F.yüp Sultandaki aile makbcrcslnc defnedıleccktır. c4220) 

--·--------------------------------------------------------------Liseler ahm salam komisyonu reisliğinden · 
Cinsi Beherinin T. B. Miktarı Eksiltme gun ve tlk T. Eksiltme-

kuruş saati Lira nln Ş. 

Yogurt kilo u 20 Kllo 35000 24/5/940 Cumtı G. 525 kapalı 

saat lf.80 da 
Sut. ., 14 > 50500 ) > 
K~sc yoğurdu adedi 6 adet 12500 } > 14.45 de 587 ~ 

Zcyün kilosu 30 kilo 10000 > 15 ·de 225 Açık 

Rq:cl 45 > 7000 > 15.15 de 237 > 
Manglll gomilrü > 5 > 38500 ): 15.30 da 145 > 
Odun çekisi 270 cekisi 1158 l!l.45 de 235 :t 

Koml > onwnuza bağlı Galat aray, Haydarpaşa, Kabataş erkek liselerile Çaml.ı<:a, 1 
Kandıllı ve l!."rcnköy kız lisclcrının Mayıs 1941 sonuna kadar ihtiyaçları olan yoğurt, 

sut ve kase yoğurdu kapnlı zarf usulilc, zeytin, reçel ve mahrukat açık cksiltm~ye kan
muşlur. 

Eksiltme Beyoglu 'tst kHU caddesi No. 349 Liseler Alım satım komisyonunda yapı
lac:ıktır. 

t tekliler kapalı zarflar için ilk teminat makbuzu ve 1940 yılı Ticaret Odası vesika
:ı.ı~ılc 2-t!lO sayılı kanunun tarifatı daireslndP hazırlıyacakları tckllt zarüannı yukarıda 

l11ı ... lannda gostc:rilen saatten bir saat evveline kadar sözü geçen komisyon reisliiine 
lr.~kbuz mukabilinde vermeleri. 

Açık eksilbncler için teminat makbuzu ve 1940 yılı T1caret Odası vesikasile bl:za
larında gosterıleıı gun ve saatte komisyond:ı bulunmaları. 

Şartnameyi görmek ve teminat yatumal< isüyenlerin Galatasaray lisesinde koml&-
, on kfıtipliğinc müracanllan. (3331) 

1 İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
1 - 20/V /940 tarihinde ihale olunacait UAn edilmiş olan 6330 kilo matbaa mü

rekkebin.in pauırlığı gorülen li.ıı.um üzerine tehir edilmiştir. 

II -- Pazarlığın şeraiti sabıka dairesinde 5/VI/940 çarşamba günü saat 14 de 
Kabata§la levazım ve mubayaa şubesindeki hlım komisyonunda yapılacağı illin olunur. 

«3781> 

Fatih Sulh 3 üncü Hukuk Hlkimli61n· 
den: 

Vc!atile mahkememizce terekesine 
vaz'ıyed olunan Mene~e Şengül oğlunun 
mutasarnf olduğU Kocamustabıpaşa Ali
takih mahallesi Duhanlye sok.ak eski ve 
yeni 23 nwnaralı ahşab hanenin mütevet
flyenin borcundan dolayı ı;atılrnasma ka
rar verilmiştir. Evin tamamının mulıam
men kıymeti 547 liradır. Ev üç oda ve bir 
mut!akt:ın ibaret.tir. Tellfiliye resmi ihale 
pulu ve taviz bedeli müşteriye ve dl~ 
müterakim vergi ve resimler mahkemece 
ödenecektir. Talib ol:ınlann yüzde yedi 
buçuk pey akçelerile birlikte 28/6/1940 
cuma gunii saat 10.30 da Fatih Sulh 3 ün
cu Hukuk mahkemesi salonunda hazır 

bulunmaları l!lzumu bilUlıı altıkadaranuı 
malumu olmak üzere ilAn olunur. 

öz Türk cevherine bakıyorum. Nihayet 
herkes gibi ben de taruyorum. Sabık Is
parta orıa okul askerlik hocam bütün 
boş vaktini g(izel kütüphanesinde binler
ce kit:ıblarla geçiren ve şimdi Eğridir 
Dağ Tal. Emir subayı ön yüzbaşı Sabri 
Okyavuz. Bu durumdan yalnız va.
tanının payidar olmasl icin çalışan temiz 
kanlı ad.anıt bütün bu muhit pek iyi ta
nır. Yazdığı blrkaç güzel eserinde de Türk 
için nasıl çalı~tığını pek iyi göstermek
tedir. 

Bugundc leli h:ılkımls gözlerinden akan 
;,~larla isbat etmiştir iri; bu vatan için 
bu mukaad~ iskeletler gıbı olrrn •.ı oor 
zaman bazıcdtrlar. t<adlr Parlatan 

Fatih Sulh a üncü Hukuk H1klm116ln· 
den: 

Vefatile terekesine mahkememi7.ce · 
vaz'ıyed olunan ve satılmasına karar ve
rilen İbrahim Ethemin. yansına doğru -
dan doğruya ve diğeı· yarısına da Emine
den veraset surehle mutasamf oldugu Kü
çükpazarda Hoca Gıyaseddin mahallesin
de Küctı.kpazar sokağında eski 8 yeni 6 
ve 564 ada, 15 parsel sayılı ic:;ı.reli üstün
de odalan bulunn kiirgir dükkAnın tama
nunın muhammen kıymeti 1427 liradır, 

Mezlctlr gay:ri menkul 27 /6/1940 perşem
be günü sa.at 11 de Fatih sullı 3 iıncü Hu
kuk mahkemesi salonunda açık artırma 

suretile satılacaktır. Rüsumu tellfıliye ve 
ihale pulu ve taviz bedeli müşteriye aid 
olup diğer müterakim vergi ve icareler 
mahkemece ödenecektir. 

Gayrimenkulün evsafı; AlUa bir dük
kfo birinci katta bir sofa, bir oda ve bir 
halA ve ikinci katta ilti oda ve bir ı;ora. 
Elektrik, terkos tesisatı mevcuddur. Talip 
olanların me:z.ktir gün ve saatte yüzde yedi 
buçuk pey akçelerilc birlikte ın.ahk.emee
mizce hazır bulunmaları ve muhammen 
kıyrnetıni bulunca gayri menkulün kat1 
ihalesinin yapılacağı bütün alfıkadaranm 
maltlnıu olmak ve ayni zamanda tebliğ 

makamınn kaim olmak üzere il~n olunur. 
ZAYİ--

Araç askerlık şubesınden evvelce alnıış 
elduğ'Um vesikayı zayi ettim. 

Ycnısirrl alacağımdan eskisinin lııWmıi.i 

cıimaıdıgını ilin ederim. 
8allfl oilu Rıza Araç 1114 

1 

SÜMER BANK 
Scllüloz Sanayii 

Müessesesinden: 
J.ruessesemizin İzmit ve sair gümrüklerdeki (malın gümrüğe vü

rudundan çıkanlm.asına ve buna müteferri bütün muamelitın ikmali· 
ne kadar olan) işlerinin tedviri, nakliyat veya bu gibi UJlerle ic;ıtigal e
den bir müesseseye tevdi edilecektir. 

Bunun için: 
1 - Türkiycnin her yerinde gümrük komisyont:Uh.ığu yapabilmek. 
2 - Sellüloz sanayiine aid iptidai maddelerle iııaaat ve makine aksa

mı üzerinde - gümrükçülük bakımından - ihtisas sahibi elemanı 
haiz bulunmak. 

3 - Müessesenin işlerini isleııilen her yerde ifaya. her an Amade bu
lunmayı kapul etmek. 

4 - Nakdi veya. itibari (banka mektubu) olmak iba'e asgari ıki bin 
liralık kefalet verebilmek. 

5 - Kuvvetli ticari refera.us gösterebılmck esastır. 
Bu işi <leruhde etmek isteyen müesscsatın yukanda yazılı şeraiti 

tamamen kabul edebileceklerini ve bunun için ne gibi bir esas dahilinde 
ve ne kadar ücret taleb etmekte olduklarını bildirir dilekçeyi azami 10 
Ha?Jran 940 tarihine kadar (İzmit - Sümer Bank Sellüloz Sanayii Mü-
essesesi Müdürlüğüne} göndermeleri. 

Daha fazla izahat almak isteyenlerin lzmitte llUesse2e Ticaret 
Servisine müracaatları. 

Cazib ve sehhar kadın gUzellik ve letafetinin ideal muhafındır. 
İNGİLİZ KANZUK ECZA~ - BEYOGW, lSTANBUL 

Devlet Demiryolları İlanları 1 
Muhaır..men bedeli 13913 lira 90 kuruş olan 92.400 ımetze mikAbı muhtelif cins 

ve eb'adda 4650 aded kontrplak 7/6/194.0 cuma günü saat (li) GD beşte Haydarpa
fada gar binası dahilindeki komisyon tarafından kapalı zarf mullle satın alınacak
tır. 

Bu iie girmek istiyenleıin 1043 lira 15 kuruşluk muvakkat teminat karıunun ta
yin ettiği vesikalarla tekliflerini muhtevi zarflarını ayni gün we saat (14) on dörtte 
kadar komıı;yon reisliğine vermeleri lAzırndır, 

Bu işe aid ~artnameier komisyondan parasız olarak cf.atıbbnak.tadır. (4109) 
• • • 

Muhammen bedeli 1350 lira olan 900 aded gemici el fcoeri 31/5/1940 cuma günü 
saat (11) on birde Haydarpaşada Gar binası dahilindeki komisyon tar:ıfından açık 

eksiltme usulile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 101 lira 25 kuruşluk mt.:vaJıbıt teminat ve kanunun 
tayin ettiği Yesaikle birlıkte eksilbne günü saatine kadar komisyona muracauUan 
lAzımdır. 

Bu işe aid şartnameler ·komisyoudan parasız olarak dağıhlnıaktadır. ,(4235) 
••• 

Hububat ve un nakliyat.na tenzilat 
Hububat un ve diğer zahirelere mahsus 9 No. lu tarife üzerinden hubub:ıt ve 

un nakllJo&tına aynca tenzilat yapılmıştır. 
Tanfenin bazı münasebetlere nıd UcreUeri ckğ4tirilmiştir. 

Bu husustaki tarife 16/6/1940 tarihinden itibaren t:ıtbik t'dilecel.tir. Fazln taf-
silit için istasyonlara müracaat edilmelidir. (2334) (4096) 

Dizel motörü 
ah nacaktır 

Siird 

ve yüksek tazyik tulumbası 

belediycsiı:ıden 

En son moda 
ahenktar yeni 

PUDRA 
• 

Renklerı 

En son 
moda ko
leksiyonları 

bu mevsimin 
1 ropları, yeni yüz \'C ten reııl' 

imtizacı icab edeceği hissini UY_~ 
malcladır. Şimdi, meşhur bir ~11ı 
mütehassısı tarafından jcad ~ 
en son moda renkler, cazip 1'0 

) 

pudrası serisine dahildir. Ve Jıe 
den tedarik edebilirsiniz. bt 

"NATÜRELLE,, - Gayet 
ciltler için saf ve şeffaf bir g 
temin eder. 

"PECHE,. - Acık tenli saı1 
esmerlerin ckserislne gayet ll 
bir güzellik temin eder. ıet 

"BRUN SOLEİL,.- EsJJlcr 
cazip bir sevimlilik temin edef 
şimdiye kadar gördülderiniıde 
ha parlak, daha canlı ve da11 
cliğc-r bir cok renkler. 

Tokalon pudrası havaıand1 

·:ı 
- ki bu s.ayedc on defa daha 1' 

lar - olduğundan tabii göriJııil 
<la taze ciçcklcrin kokusunu Jlı 
siniz. Bu pudra, "Krema 1töP 
imtiyazlı usuliylc Jrn.rıştırı1fll1 

ğundan iki misli fazla sabıt 
Tokalon pudrasının yeni ' 
renklerini gfüünüz. ~ 

den: 
Ve!at.ıle terekesine m hkcrnc 

yed olunan olu lbrn ıun ile le 
ycmın terckcsının t:ı fıyesinc 1< 
miş ve bu ciıınleden olma ( uz. 
da ki ı:: yri mcnkullerın par ~ a ç ' 
sine karar \ erilmi tır: 

1 - Un~'Harnccc ı< 
mah.ıllc ı Fulu rab, ba \ e Hl r 1 
larında 1045 , da 9 par el \C <ı ı- ıı 
41 Ccdtd 1.35 t j. 1, 1/1, 57 k• i-'1 

53 \ c halen 57 nıım:ıralı e~ ırı 
fe\•kwıi \'C t~ Mani bire od , lı 
bir mutfak \'e bll' taşlıkla hal d 
olup 138 metıc tcıbıındcdır. :\!U 

fak bır bahçesi vardır. ı c!/l 1 

gayrımenkullerindn rniı teı <>k nıı 
cuddur. Bu gayri ?Ylenkullcr ıı 
men kıymeti 2600 lıradır. 

2 - Yınc nyııi ölülere nıd n 
hallerin Hısaraltı sokak atık 4l j 
taJ 55 kapı, 1045 ada ve 10 p r c i 
rnlı evin 7 /8 his.,esi satılık olııP 
ve t:ıhtani birer oda, taşlık, rııııl 1'' 
haladan ib:ıret ()luµ muhomıncıı 
800 liradır. 

Tcllfılıyc, ihale pulu \'C t:l' ıı 
muşteriye :ıic! olup digcr ınuter 
kareler teı ekeclen odcııeceJ.1.ir. 

Gayri menkuller muııarnrncrı, 
metini l>uldu.;u t;ıkdirdC • 
kut'i ihaleleri yapılacaktır· ı; 
olanların yi.ızde yedi buçuk pet ~ 
bırliktc 2/7 /940 sıılı giınıı s."l:ıt 1 

t 

Fatıh Sulh 3 uncu Hukuk m:ıh c ıı 
lonuııda hazır bulunmaları ıu:r.11111,,rt 
al.ikadararıın malumu oln1:ıl< u 
olunur. 

Ankara do 

AKB~, 
Kitapevi - Kağıdcılık - rı:ıı 

ve yabancı dil gazete, I!l~cC ) 
kitap, sipari~lcrini en aogtfd 
pan bir yerdir. Erika ve ... 

'dl .. 
1 - 120 Ps. takatında 3 aded dizel motörile yine ayni takatte 3 adcd yuksck t.ız- yazı makineleri satış yerı 

yik tuluınbn ının müb:-ıyaası ve Sürt Tulwnba istasyonunda mıonte edilmcsı ışl kııp.:ı?ı 1 Telefon : 3377 
zarf usulile munakns:ıya konmuştur. 11-•••Iİllllİımllımİlll•••~:ıi 

2 - Muhammen keşif bedeli 43633 lira ve muvakkat temmatı 3272 liradır. lllmEl!llWmm.;;;;;;;111--!"~~~ 
3 - Eksiltm" 15/6/1940 tarihine müsadif cumartesi günii saat 8 de Sıirt beledi- Sahibi: Ahmed Ceın:ı.leddin 

yesin<le y:ıpılacaktır. Aletti Neşriyat Mü :lürii: M~ .., 
4 - Mıinakasa ve keşif evhtkmı girmek istıyenlerfıı Aıabıra tatanbul ve Sıiı-t l v .t::! hah ıtfıJ 

Belediyesine ınüracaaUan mm oıiınur. catı> ~as•ı•d•ıagİılııiy:.eiııırlİ:•(m\•'•e•n•i u•a.••• .... 


