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MART Hll 1 -----· 
PERŞf \IBE 

Akşam Gazetesi 
B>.\· , U "-.. '•;090 Te • B'"L"'.!~~ ;.:' :üdllrtl: moo En Son Telgraflan Ve Haberleri Veren Sahip ve Bıışmubarrırı: 

STEH İZZET BE~lCE YIL ı. 

•• 
enerıı arekete geçiy 

• 
"1ütlefik devletler daha r 

F' ransadaki 
buhran Fransadaki değişiklikten 

mahdut azalı bir harp 
sonra, İngiltered'# de 

-
11ı!;,aııs12 kabin:sinin düş· 
old '~e ~iddct arzusu hakim 
haru~u kadar yeni kabinenin 
•ı.a: ~~ nıebdeine de ayni 

-
8illk olacaktır. 

kabinesi kurulacak 
\''4 . 
~TEM İZZET BENİCE 

~lrııpa h 
~ti 'Yıııı ~~ı. başlangıcınm ye
li •ıı. ıııu bıtınyor. Buna rağmen 

t. ~•kit lıareııe başlamamıştır. 
~ d;ı beTı~rede ve nasıl başlıya· 
lı ~ere d h deil;:Jdir. Bilinen ve 
ı: ~~ a a sabit olan bir haki· 
._ .. ~lllJı, 0 da sulhun olmıyacağı
~İi, İııh1ok llZaktadır; kanlı, ö
~~ daınıı bir çarpı~a ve 
~tt; ıaıı.':11ı~ ardındadır. Mede· 
1 t11tteı. Plan, ııısaıılığı kısmen im· 
~ luııı 0 bn kanlı boğuşma
~~ lııalı llı112affer çıkarsa sulh 
~~tııi•eu ol~caktır. Bu :ıafer ve 
~•ller· j ııısanlığa en müfit 
ıı. lıııı 11~ a edecek ve beşerin 
~-- ol un Yıllar emniyet ıutma 
~ teee~ kuvvet ve emeller e• 
~it ~~İıı ~·t~esini dilemek bu-

Fransa'da Reyno kabinesi 
teşkil edilmek üzere 

Yeni kabine yarın meclise gelecek 

dit. duşeıı, en b..rinci va-
ı.....\ıı•ııı. 
~~ Yo~un. bn tttellisini bek· 
-llıı ~.lsııa v .~ ~sanhğın sabn da 
iıır •Çindir' .. ~lçusüz değildir. Bu· 
ı, 'laı-ı ıa.,1 ..., hatta, yedi aylık 
~e ltaııı. ba .bulanlar ve bir an 
\Q~htııer;n °ıtU_şnıanın mukadder 
~ n~ i, 1;~• dogru inkisa( ve vu· 

(ö ta~ ;ııler de vardıı; 
ı~ea:ne s 8;Wekili Daladyc'nin 
lıı;·l bıı ~ •ik olan &ebepler ara· 
l\~~hlab~uıı izharı da-birıncı 

lde it ır. Sadtte bu arzuyu 
1-ı,' .\Jllıtıı adelendirnıek wımdır: 
!&1~4"11 .. raıı .. daha fazla hazır
~ D etın ırsa! .vermeden onu 
~ ve ~ •k ıç.n lazonı gelen 
~lttlt 8~ıı :'ıtalar11 şiddcllf: ba•· 
4 lir, " c &ecıkmemekliğimiz . .,,a~-• f 
~ 'uuan ırsallar var-
~ •hqllı 
lah :ıfı01 teyd~a.t etrafında topla· 
L', •r h ırki D 1 d • · ti ~•iıı c. iti '. ~ a ye ye ıs • 
·~ e buıı: rıtııştır. Fransadak.i 

Paıriıı 21 (A.A.) - Diln l{e((l B. ' 
Loui6 Ra'.ılln, Ckorges Maııdel, 
Lamoın-eux ve Quıeıullle lle g<irüş
.me1erde bulunan B. Paı;.• R•!Y.oaud, 
'bu sabah da istişare krine ı:ev~ 
edk-xıek w bi>aharn ı:;ysec sarayına 
!\''derek Reisicııınhura i~tişareleri· 
niı:ı neticesini arııeyliyecekıır. _ 

Kıaibinıanin bu.ııün c~l~ye d~ 
kurulacaj!ı QOk büyük bir kuvvet.
)e 1ıaiunın edilmekt;.d.ir. Kaıbiıııe 
y...-uiki cuma l!iinü par;1ınmto 
hııOJUruna çıkacaik.tzr. 

M1LLl BİRLİK KABİNESI 
Pa>ris 21 (A.A.) - Paul Reynaud 

sol cenahtan B. Blum ve s~ ce- . 
JllallıJtan M. Marin gibi bazı :wvatı 
da cami olarak bir nıiili -bir:ılk ka· 
binesi k=aiia ralış;ıcaktı.r. 

B. Da!<ııd!ye ile sıkı t"'1'looı 1:Ju.. 
lunaıı'l' siyaset adamlı>.rı, sa.bı.k B~ 
vekiln, krııdisine hatta Ha.,biye 
nı: ..... eti da-hi wvdi 0:'1.lm.~ Rey • 
rııaud lrn!b 'nesine ızir:n:yooejini 
sovkrr.ekcdılr. 

DALADİYE YE'T! KABİNEYE 
GİRMiYOR 1 

Paais 21 (Hıısusi 1 - Dala<Li~ 

Bugün Nevruz 
lran Konsolosluğunda 
baharın i:k günü bu 

sabah kutlulandı 

ıı~ıı a1t~! b~lhassa ve başlıca 
' ~lıt1 """a ızah olunabiıir. 
lcli!~eıı; F'~ Yazdığımız ima ka· 
)')a ' değj~~?· ız kabinesi teşkil 
' ;ıdutu ~· ~isicumhur, lltr· Bugün Nevruzun ilk J{Ünüdür. 
ıı~ a ltab·&tbı eski maliye nazo· Baharın müideclsı addedilen 

Fransu Başvc.kill Daladye Cumhurreısi ile benıber 

~-·aıbineısinin ist.ifa.;ındo.n ııonra, nezıaret>ne g:idıe:-ek, !ttısıuu'ere 
k<ııbineyt• ıı.ı:;ki.le rııe:ı; ur edilen l:.'"'61amı-ştır. 
e9k:i kabin~Jı ı'<l rr.a1ıv • L Pol R:ıııllV yem k tı a.:r 
Re~ dün E.ıiza 53-ay.ndan :eyTı- .,ı;ıkil D;dadiveye de '• zıfe ver • 
hru:ıa, !iJt evvel av:ıtı ,.c meb'usı:r.ı] mek iizx're kendisi i!ı.: p,örfuıın~. 
ıı:is'!eri Jaıı rıerı: r1• ve Heryo •1e :&ıllııat Daladiıye ka'baı e'mem ştir. 
ı;öriimıoiiştür. B J5harc maJye ı (Devamı 3 üncü sahifede) - -----

Amerikadan tatlı bir 
haber gelmezse ••• 

Almanların bu sefer havadan ve denizden 
harekata geçeceği muhakkak addediliyor 

'ııııi lit, ırnin teşkilini tekl:f •Nevruz bayramı• münasebet · e 
~ b lıitliltarp variyeti ve her yıl olduj!u ııil:.i bu yıl da sa. PıııQs 21 (Hususi) - Siyasi m~- ted.i.-. 
'ı'ı. ~lır'llı, nıttara alma • bahleyin sehrimizdeki İran kon- ha.fil Alımıny,aııın si:ındi Sumner Almanya, Si:ındidı:i hıılJe Ame • 
'-ıı lleıı..i dn uzaması beklen• • solosluj!unda bir merasim yapıl. Vel!J'e3'in Vaşngloıuı mu\-asala.h - nkadan AJman sulh teklıf.lıer.ne 
~\ ~ lttç~ Yarın yeni kabine iş mışt:r. n:ı:ııı ooll~ b:klediğine kanidir. müııııl<iin merbubc si;r'at1" müsb t 
~- •Liıı•n·ş ol~bilccektir. An· Bu hususi mahiyetteki merasim- A!~nm Ve.Je; ', tasile ~ni cıevıoo l:ıekilnıı:ıktcdır. j ·H:ın son 
~bi~tı hij,,; -n du ınesine şiddet de D<:.bist.a:nı 1ra.nvan nı'"kt:ıbi ho- bir sulh tesebbiironıd\ bulundu • haftasında Voe nisarıın il-: hafta -
11~;'•ııiıı hın olduğu kadar yeni caları !'e şehrim'.zdeki İran kolo- ğuna .-uııhe voktlll". Fck:ıt milt;t~ lı:ıırınd.a biiyülk ha.dS!~"' i.nf.ıi:zar 
'.ıq~IJı ,:hket mebdeine de nisi hazır bulunmuştur. f ıkle.-in bir Cemıen s•J !hunu kabul t.diJielbilir. 
~ltr ~ktır ~er ve silik olacağı Nevruzla beraber şehrimizde ha- .et:rrdel'i:ıı'C imO<:an o·<l'!l&c'ığı ',•n, 1 A.'ffiRİK.A:N MEHAFİUNE GÖRE 
I;~ h~~~ıı1d,· de~u h0akbım1 ~~nil buü • va açmıştır. Rasathane müdürü Fa- 'ı Alımıırııvanm aıııtıık d'inloım&i sa - BaT s 21 (Radyo) - Vaşinglon 
le''-) ... ll 2 6 . e on m z. tin de marttan sonra devamlı ba- hasını bırakarak bılliassa hava-da siyasi meha.!Hi, Po'.ıonya, Çekoı;-

Sylt üssünün tahribinden sonra 

Almanların da mukabil· bir hava 
hücumuna geçmesi bekleniyor 
İran Şehinşahı 

ile Milli Şef 
arasınd·a •.. 

Şehinşahın yıldönümü 
münasebetile teatı 
edilen telgraflar 

Ankara 20 (A.A.) - Şehinşah 
Hazretlerinin doğumlarının yıldö
nümü münasebetile Reisicumhur 
İsmet İnönü ile Riza Şah Pehlevi 
ar.ısında aşağıda telgraflar teaü 
olunmu.ştur. 

Ali Hazreti Hümayun 
Riza Sah Pehlevi 

- Şehinşahı İran -
TAHRAN 

Zati ~ehinşahilerinin doğumları 
ıldöniim · müna bet.le en bat' ve 

"u aıruıni t lırıt.Jerinıle birlikte 
şah:i saadetleri ve kardes İran mil· 
le tin· n refah ve ikbali hakkındaki 
candan tcmennileriınin kabulünü 
rica ederim. 

İsmet İnöııü 

Türkiye Cumhurreisi 
İsmet İnönü Hazretlerine 

ANKARA 
Tevellüt bayramım münasebe • 

tile göstermiş olduiiunuz h'.ltuf ve 
muhabbet dolayısile en snmimi ve 
kalbi tesekkürler:mi takdim eder 
ve saadetinizi ve dost ve kardeş 
Türk milletini., l!<.r l(iin daha fazla 
terakki ve tealisini candan arzu ey· 
!erim. 

R'za Şah Pehlevi 
İki dost memlel.et Hariciye Ve

killeri arasında da muhabbet tel
grafları teati cdilmistlr. 

. Ecnebi sularına 
gidecek Türk 

vapurları 

Alman adasındaki tesisat dün 
akşama kadar yanıyordu 

50 tayyrare 1000 bomba atfı 

' 

İngiliz hava orduswıa mensup iki deniz bombardıman L • ıınsl 

Londra 21 (Hususi)- Hava Na- ı 
zırı IGn ..,;)ey Vud İnıziliz tayyare
Jcrin:n Sylt adasına yaptıkları a· 
kın hakkında şu maliıma.tı ver • ı 
mi~tir: 

İnıril'.z hava filolar:nın birbirini 
takiben yaptıkları hücumlar 6 sa
at devam etmiştir. 

İnıriliz sahil' erine rnayn döken 
ve İngiliz ticaret ııemiler" ni bom
balıyan Alınan deniz tayyareleri J 

1:.u adanın limanı o'.an Hornum üs· . 

&ünden hareket ediyorlardı. 
Evvelki ızece yapılan akın, Al • 

man tavyarelerinin 0.-kad sahil üs· 
ler ne yaptık'arı ak:na bir muka
belebilmisil teşkil etmektedir. 

Sylt adasına taarruz edE'!l İngi
liz tayyareleri, A'manların Skap1; 
Flov taarruzuna işti:rak eden t;ıy. 
varelerinin 'ki misli 'di. Alman da.
fi tayyare toplarının ateşine ra~
men Svlt adasındaki tesisata bom-

tDeva1nı 3 üncü ->ahltedo) 
~1~t•ııe~~i baıtı~·~•nda Avrupa har- hara kavuşacağımızı söylemiştir. ve dııniz.deo büyÜk har~kata ıııriş· lov&kya iıhya edıilm<.'dıkçe h"Ulli a.k-

1. '~ •• ,:ıu. tıı!ı't•e sahne olması Di~er taraftan bu"Ün ayni za • meıJne ~ı>ti:i.a.ı· ;,;tilm "'l: J::ızım Pel- ~~': .. imkfını olımdaıgı kanaat.in- Hu··k:A;ıı:t~·:n m;··:~:desı' Sovyetl er Ska n d •. na v va j''•iıı ~ ~i lı~ "' •rede de muha· manda •UJPrak bavra.ıru• na mü - diiŞI kanaati gtı.1kQ kuv.,·et.enlll\·Jı:. '-"-""" e.,, b a,laııı:aatteclr ve artık sad:i bulunmaktadır. 
~ııı ~ ıı ba,18 sına taraftardır. Sa- Ankara, İzmir, Bursa ıı'bi birçok 
~ı b-' ııer•d :Yı~ şiddet tezahürü vilayetlerimiz •toprak bayrarnr> nı çıkamıyacak • ff "f k t t tt• 
:~~~::~~~:ı .. ~~:;· ~~f~: i~~aa:~~t:d~r~en i:Jt pazar J{ünü --.~ . ..ılı. _i s~~e.~_e: 'r3tC:.k7k~7!- ı 1 1 a 1n1 p r o es o e 1 
)'t~,11~ ınuıak h1 o~ durmadığı ve Fakat iki yıldanberi toprak bay- l• •ı d hd _, 
·~ .. ~;•tııı ibti a ı .ıle lıarbin şid- ramı i"in v.layeıirnizde her neden· ngı t m ut rnek ıı:zeıız- ı,tiırnnızde 1'ır heyet 
-..~Q, ~ı..ti ;na1

1 karswnda si- se merasim yapılmamaktadır. ere e a . teçkil ohına~iiını ha.'er vemı.iı;~k. Norveç hükumeti ittifak müzakere-
\"'.G, lllı~ılnıakcdbirlere ba vur • Yalnız hul(Ü.ıl tEkmi! toprakla- Bu heyet hman reısı B. Ref~ 
\ı~l bÜ:~ıı bitse tadır. Herhalde ve r:n istirahate terki için usu len Jı:a- A l h k b • • reisHii oltıaııda o!m.ık ve ticaret. O- l • d t k • 
1ııtıı~.~llıu1 Yvarsaodaorta- za'ara rebligaUa iktfa olunmuş. aza l arp -a ınesı d:ısı,ticaıretmüdü3üVU.cbı.iznak- erJne CVam C me ten Vazgeçti 
ı.. ıı-- 1.'t il l•ı'nınete rakmen hadi- tur. 'liyaıtı aısl«ri kaıı:ııstırl·iiii ve deniz 
"' • v ' kay d • liaırmdaaı biı ümess Londra 21 (Hususi)- Tahakkuku sarahaten aleyhinde olan b;r ıtt;. 
~d.i~4T! h,i.r lnf~ı~kf.: :;'if!s~= Imıdra 21 (A.A.) - Bazı Lon· daha kuvvetle iseııiln- Pkfıo o:du)tu ~ep ohnX w.e: !imam~- ıtasaVV'Ur edi'len, İskandi.nıav bJlo- filika girem:yec~lc..ıiıı:L d<ıı"' k«y>t 
,"il • .'._tlıı ~h';'.U infilılkııı müşa- Or General Asım dra ~l.eo', İıı,ıtilız ka.l!nes>nıde .. ıe bu sebent.m OO:av· r .. 'itefilı:le. '}.~inde kıırulmır•tur. lkumın Sovyet - Fin sulh mu~· ıınevcuıt okluğunu sövkan.istir. 

'•"'' ...-.akL-• ki tadi:J.[n yıapılması vr hat'be daha riıı hal-en oııeriik kararlaı:- alması ""'le t-'" edifJQın<-·ece"' ha:kkında 1sv~ Hariciye Nazın GllntRr ya-

" 

""":l'etektır:"" ·, çok za. büyük brr ~,_il ile devam edecdı: mbetilti hususlarındı. İn.ııiliz na- K.ooıl'd'lnasyon heyet.inin bu hu. Tas a';;:,ının v:mş K~lduı'tu }ra- .... ~~ tasavvur P<li~n m:sakın 

ı ------- G il d" H 1 mahdut ~ bir harp kab~i Zll'lannın nazaırı dilrk~tini ce'.ı!Jet.. sustıa!kıi kararı an're:n H ... ·eıı Ve- lber, İsver. Norvee .. "9 '.iııı1aıııdi<yada tamamen tedafüi rn11hivctte rıldu-
·ıllı·an hüyu""k un uz a epte ~ım:1 =~ir~URÜD yeni• ım:::Ölmmicla gaz<lPsi de iÖY• (Devamı3üncüaahifede) bü~ı!::yı:;~y~ıe· ~~~ri~e:.::,;n;m~:i~ 
\.; Daily Mail~n diJ':umııtik muha-r- le di}'l(ll': ı K 1 S A C A ı lhusustıa beyanatıta bWuır.ınd<, h'Er Hambro 14 .martı. Sovve.:er alqy-

.\1.._ ÇiSİ ld• An.karadan verilen ma'.umata riri diyor 1ıı·~ Üm.!t ediıl.im ki, mahdut azalı bir lıa2de bir suitefehhüm hasıl ol • binde bir nutuk söv lemis ~~ıığu-
~ ~' . ge l -ıı;öre, Büyük Erkanıharbiye ikinci :&şvoekil Çeınberlavn, paskıa.Jıya harp Jı:a.binesi kuru~<Un ve bu su- 1-------------ı du)tunu. ydksa tedafüi ittilak.'"tan j!unu ve alakadar d<'vletl~r • tc-"'-.-: bu"'"· reisi Orızeneral Asım Gündüz, müt- "'"-' ___ ,,_ ... ı--.ı. ~_,, retle •- "]t . . .... .. .. Al go .. zu .. nden . .. k . k 

,;ı ... :-ııt; 'A~ e;~isi I\m P•~n tefik devleUer askeri mÜm<!SSille- ta".:,...,.ı =•,_n,...., .. ao . ..,,.., """-'" ınııı ere ıc• "' un cncrp- •. lbllaraflı/tı mü<loa.faa ttrnok gayesı cavuze mu avenıct ım a•ı:n te • 
, '<> """il.~ le ...,.. lal':t Vllll'.l~ mes. ,.;si üzerhde lerin haıibın dewtnı ü:ı;oro'nde tek- Harp bnşlıyalıberi ilk defa İngi- ıtıaki:p e<.Dd'iitini, haıJbuki sulh mu- min edı>e~i( in • söy'ernişt'r 

~:tıı, J(elnıiııt, 6 Atıkaradıan r:ıe Haleple görüşme~el'<ie bulun- veııiden duracalthr. Salll:dı,lına sil!! ıkabil olmın. Fransa daha yava l'der bir hava hücumu yaptılar ve ahedesinde iki tarafın blrbırlcrinm ID••\ a'lU 3 üncü sah !ede) 
~~ bll'Ço'J( :r. rnalııtıaıchr. Bu ııörüs:nc.c Ankara P'Öre, Fransız d<ıvl ·~ adamları, ıınminen miiottefkı'ne bir sryasi re- Sylt hava üslerini tahrip ettiler. 
~ ~"6stil Alnı.ı;.ı firma • itiliıfnamesi mucibince, Ankarada Fransaıdıa hvTb;n rlal-ıa erı~rii·k bir aT.i21111 misalli µ<ı:mi~tJr. Elli İngifü kartalının yaptığı bu 
'"lilt~ ır, de bu·.·un - yapılmış olan temasJarııı deva - taırnda )dere edll:meslı"rı l\''ltikçot• <Dlfer haberler S ünell oahllcdel hücumda bin kadar bomba ile be-
ı,,,_•: llra...,~izıe Al mı.ııdan ibarettir. ı-------- _ _ __ ,____ raber Svllin de halla~ pamuö-u gı·. 
l;~l _-~"la tnon hükıl • 000 , ,,_ 

~~~. ~%~ere~~~:ı:nakıa oıa:n Temyiz Afrodit kararını Den izyolları su_i i_st_i_11_1ali bi ~1:f!ğ:r.~~~ffa1~:r-,..evzuu ko-
~ ' .\ıı;; '~i ha<.t •Jl Yenı bır t' tk "k d • nuşuyorduk da: 
~ ~ a.ıı.:- ın ·~ ·-·nlınek • e 1 e ıyor D .. t b .. _ İşte. al gözünden .• dedikleri 
lı~tıi İstedj,~a~ 'll'lden Şehrimiz müddeiumumiJij!i ta- or memur ugun budur. di~·erek devam etti: 

lıııı ~ ~ "~"nl~ eti 'llaUde.erin mfı.ndarı ttmyiz edı:ml.ş elan •Af- - İngiliz tersanelerini bombala-
'~ llıtıcibı~TCJ:t. ·rod:ıt. davası evra.'<ınır temy:ı: k f ı dıktan sonra y'ne beyanname ah· 

ııı-; bııİ('dav ek bıulen yu • mahlmmesince tıeı.ıw:ıne b;;şlenıl- tev • O O Y aıııı lacağmı umanlara bu bir nevi 
tııaı ~~a;ı r 13,5 miil- mısır. Ve ayın 25 inci .c,ünü de 1 un uy r 3 üncüdo avuç yalama .. payı ve ilırct dnsi 

ekted ... ler. temviııde mürafaa yap,lalöktır. ..Juyor galilıa! • • 

•• 
General Besim Omer 
merasimle kaldırıldı 

Muhterem ölü cenaze merasiminden sonra, Üni
versite avlusuna götürüldü, nutuklar söylendi 

(l'ıwn S üncü ırahifrie) 



İSTANBt:L LÜKS 

ŞEHİR VESSELAM 

Bır muharıir arkadaş ha:ber ve
riyor: İstanbulda, öy. e lüks lak.aır 
kan talar vardır ki, oralarda, in -
san ancak, 2 - 2,5 lira ile karnını 
doyurabLır. Fatl<at, bu lokanta -
!arda dah~ mii.şterinin önüne ko
nan peçeteler, bazan temiz olrnu -
yormus .. 

Bız, bu haki.kıt~ öğrenince. adeta 
ürktük. Bir \ emeke aiti buçuk lira 
vcrdil<ten sonra, mü.şterini.n önü - 1 
ne değil kiri peçete _getirmek, hat
ta, üstelik. müşteriye tertemiz bir 
ı>e<-ete hed Ye etmek liizım ... 

Yahu, ı;u İstanbul, ııe cl:üks• şe
h:T!. cI.üks• içinde y~yoıı,ı;ı, ve:ıı
selam!. 

~l'lDİ NASIL 

SELAM VERİYORUZ~ 

B z, henüz selam' aşmasını 61tre
n.! n emlşi2. Bir fıkra muharriri u
kau.a.ş böyle yazıyor. Efendını, bir
b'rim zin elini srkarken, başımızı, 
' licudümüzü fazlaca eğiyor, ba&
ton yutmw; gibi djrııdflı: duraını. -
:vormw;uz. 

Va.k;i, şimdi, selim verme tar
zımız, hakikaten, biıraz 1ıarip am
ma, eski, klındJli temennalar ya
nnıda vine hafif kalır, :Ya.. . evvoel
ce, vere beraber eğilir, adeta, top
rai:a kapanırdı.k.. Yavaş yavaş di).. 
zeliyor, kıılluyoruz. Birdenbn 
baston vubnw; gihi olamayız, ya. •• 

KffiK GÜN, KIRK 

GECE BAÔIRSINLAR 

K·;-ç l(iindıir, dünyada br sulh 
lak; !"dı.sıdır, ııidiyoc. R.r rivaye~ 
.ııö·.., de, muharip, gayrmıuh~ 
her devlet sulh istiyormuıı .. Peki 
amma, madem lrl. herkıesm ~ 
du blr, oh&: de rWQ:yet, neden ımıh
tell1?. Hak kat.en, illSan düşihıün.-

Mütecaviz iki 

ce, ~ ım ~ ağlamak mı, 
kesl:heıillJOl'I. 

Maamafih, fazlasulh J:akınhsma 
baJnlırıaı elbette a1tmdıııı. bir ~ 
çık.aıc. benzi:ıo-. MalCı:ın ya, in
san kırk ıtün odelıiyjm. derse, deli 
0 1urmus!. 

Şiınd'.. elbi:1'lliile csuJlı. sul:h" di- 1 
ve bütün di:p omatlar, kırk ııun kırk 
gece baın=la.r, bakalım, nıetiee 
ne olacak?. 

SEYTAN VAR 1111, : 

YOK MU?. -
Bir rivayete göre, şevtan dtye 

bir mahlıik yoktur: b;r mvavete ~ 
re de vardır. Bir ffiier rivayete gö
re di', sevtan, her gün aramızda 
do'~ ııörd~ bir mahlülı;.
tıır! Kadın.. Şeytanlar kadın kıya
fetine g mrişlcrdir; yahut da, ka
dınlar birer şeytan y.apıli.Şmdııdıl'
lar. 

Dün, bir ııa:ıetcnİn mirz.ah sü -
tununda, ~ bic kadıne yaz
clıl!'ı 12 mektubu okurl um. 

Mefler, kadmlarm, öğrenecelı: -
leri. dRlıa. neler vanmş, neler!_ 
Bar:ıJ.an. fazla zeki kad m !ar için: 
oS amn alt~ derler .. De
mek, '"1anm. bir de üst bacağı 
var .. Allah, üst bacab olan kadın
lardan kıınısım!. 

ÇOCUKLAR KARAGÖZÜ 

BEC.ENbuEa .Mİ?. 
t& mektep çocuklanna~ 

ıır,6st.eırili-voz. Karagö:cin cocu:klar 
tarafı n<lao sevilmesi, r~ gör
me.i iç.in. ne mümkiinse yap,.lı -
yor. Geçen'.erde de, bir salonda 
yüzlerce QOCuğa .Xa;.igöz• göst. 
rilıni<.. Fa.kat, bi.J.m.iyorum, QOCuiı:
lar K=ııı;özden hoslaaıırlar mı?. 
Çünkü.. şimdiki çocukla.:, öy ::e mu
bvvava. pö.lgeye, hayale ltanaca.k 
cinsin>:!en deiil- .. 

AlllIET RAUF 

Ü· 

Mua lim 
hakları 

\ e ·alet 940 bütçesine 
~ekmil istihkakların 
konmasını bildirdi 

Vlli:ıi.~iııı, muıhasobei ~ 
yelerin 1940 yıılı bülıcelerıi J:ıezıriıa... 
nıI'keo .ıooıari.f ~ ve teŞkiliotıınıa: 
a4t tehsisıU.a büvük bir el:AtıııDi -

y"lt ~dün~ v~ 
Winlerı vmyete 1:ıiır emı.r-ıe lııil -
dirilmiştir. 

Bu emre ,ı;lDe, mu.ıtl.iıimierin ma
aş ta.lsisa.t:ı yen<i yıJ. i.çmde yapı. -

laoalk oWı terDeıı'.e kıdem zam. 
lan &arlklan ~ C>Oa.ııa.k ve ta
nwnes-ı yeni yıl ~lıerine lllll
halılk:alk korıuJ:ıoalttır. 

Blllilta.:rıd.ao lı<tşka mllll!llLiorille 
ııid met!ik.erı Vi' 1>ecbiımt hrd>llkft 

U.X-ıaU.jıml eı:ıi1> ın.alkan wı idare~ 
ücırıetıJeCi, tc·k ınuUllidr köy mıelı;-. 
t<ıııleı1aıin m~ veriiecıek 

oı.a... icb:rıe ücrat.lero, har=S.'ıar' 
dem ıoam1ıırı ile 'hdl"C>l"a.hl'ardan 
lral.ma eSki yıl borQ<ıarı cJa her hal
~ 1940 :rdl ~ flıroemiJıe 
~. 

'N!:ımı' nıe:ııri1 teŞlı::iıl:}tın miirn
iı!iiın o.Huğu !::adı>r ~ iQn 
de büll.çe)eı<de ioık:in ııiabafmdP 

tıılıBisat tefrik o!uııııaoak:tır. 

!KÜÇÜK HABERLERi 
* ö.iretmenier yartlım cemiyeti 

tarai.ırulan bir cmı.ıalli:nıler çayı.. 
ve bir de ccknlz ııczın;.is;. tertibı. 
kar~. * lLırp do'ayısile teşkil o±una.n 
ecnebi askeri !ut' a.la.rm bando ı;J-
leri tercih.an meınleket'.ır..izden te
m n o.'unıruıkt:ı.dır. Dün de 2200 ti-! 
ralık bir parti zil ihraç o· unmuş -
tur. * Al; '-ere giden resmi müesse -
selcr odac • ...:n veya tekç.Jeri ye-

ik 
hsil 

Şahadetnamesiı:leri im
tihan için komisyonlar 

kurulacak 
1l:k meıktıep ~ olduklarım 

wy.a lıeı'hııngi bir ~ ddıaıy:ıs 
meldobı b>tirmcden aıynlıcbık.lıı11rıom 
ilıur: süırerek kıavıt surefu isbyen
lıerd«ı, bu ~ resmi b
yıtk>rı ~n veya işgal'.,,. ~ 
salıcpler lıaııic.nde bu ı.u mı J>ai1 -
ların bir iilllt tıexlmat miifetlıiışi .... 
iki muallimde.ı ~ bir 
kam:ayun tarafmdan imLfuın o1un
ma ıan kararl~tınlınışt.ır. 

Her ne y,.,tıa buluııu:rsa l>ulU!ll -
sıml:aır ilk mekıtep mezunu o.'rlm-
1armı iddia edeı:ılerin lıeıS bu su
retlıeı i.ıxıt:iliana tabi tutWacıııdar
dır. İmlıi!ı.ırrıAı:rrla '.lk okul :müfre.. 
dal prowmruan:ııa uy.gw:ı sua1llı'.r 
St'n ıl .....,.ttrr. -----
Ayar memurlarının 

paralan 
Ölçl.>!er rıiızmınaımes'ne göre ya

piıaıı. muaıınelıelenl.Erı. Jlli1ıevelliıl; 

o!an :ııaruri masraflara kar.şrlı!k o
larak a!akadarianlaıı alınan para
hrı ~ t.ılrnelote o'.an Belediye 
gruo ayar nıemurlaırından OOdema 
kefakt akçesi kPsilımernesi ....., tek
mil ~iş olan kefıiı:ıt paro)arı.
run geri verilmesi dün Dahiliye 
Vekaletinden bilıdıııril:ın .ııtir. 

-<r-

Mektep erde paskalya 
ve sömestr tatilleri 
Peskaly.a münasebetile sebrimiz.. 

d.e bul un.an tekmil Ermeni ekalli
yet mektepc.er~ huı!ünden itibaren 
salı sabahına kadar tatil e<!ilm~ 
.ı.eruır. 

{Jij!e" tarclltan aııta '*1:llaria 
Esı:ı.:.Ji' de ıbu <ıamdan itilnren 
Riros".er tst.J ne ::ıa.caı.t ... 

--4-

H l e erinde 
rine aile : ei.rııdmdan biri.ıı.'.n 1ılz- Bu akşam saat 17,30 da E:ninönil 
mete alıı:ması. hakkında İstanbul !Ialkevir:de reısam Nurullclı Berk 
meb'usu Gener3 · Kazım Karabc- tarafından n:odern san'at hakkın-
kir tara!m<lan Bü.vük .Millet Mee- da blr konferans verilece-kü. Her-
lli;ine b:r lı:ıonun t,klifi verilnıi$ti.r. kes gelebilir. 

Düşündüren bir ölüm 
Doktor General Besim Ötner Ak

alınuı ölünı haberiıri, biitün meıu
lclret efk3n umum.iyesi, ayni de
rin teessürle karşılamıı;trr. Çünkü, 
llesiın Ömer, hu topnlklar üzerin
de, bp ilminin en mühim ve nai<İk 
bir şubesi olan doğum ve kadıu 
hastalıklan mcvzuunu m<ıdern an
layışile ilk defa ele ahmı b'r Tiirk 
Wiııı.i idi. Daha ~. Bcainı Ö
mer1 Tü:rkiyede, •nisaiye- denen. 
Tıp şubesinin bam '<lir. 
Onwı, çok şerefli Lir ilim hayatı 

vardır. Mülga Darülfünunda yıl
lana hocalık ve Eminlik yapan Be
s~ Ö.neri.ıı, 7etiştirdiği yüzlerce 
talebe, lıugün JU.rd..n muhtelif IW
şelcrinde iş ba.şınciadır. 

Bu kıymetli Tiirk alimi, ayni 
zamanda, vdüt kalemi ve olgun i
lim ka!asil" Tück kütüphanesin.o 
sayısız eser vermiştır. 

B'->sim Ömeriıı kitaplarından, he· 
men herkesin eviııd"1 bir iki cilt 
vıırdJT. O, yıolruz münevvere ıle
ğil, bu pek ruiiliim ve nazik tıp şu
lıeslnin halcikatlerini, geniş l:&lk 
kütlelerine de obtabilmek sırrına 
umiştir. 

Şimdi. bUAdaıı birkaç 1ıl evvel 
&!sim Öııa.erle yaptığını br röpnr
tajı hatırlıyorum. Kıymetli a .. m, 
bana, ilim ve tabiplik hayatının ya
nın asrı dolduran türlü hatıra!& -
nnı anlatmı,.tı. 

İstiprladın en amansn ve koyu 
devirlerinde, genç bir kadın heki
minin ağnıdığı acı ıniışkiilitı, garip 
tesadüfleri, kendisine has ince esp
rilerle anlııtmıştı. 

Besim Ömer, memlekette bir ku
tuptu. Onun kunlutu maddi mü -
es ıcle-r. v1icude getirdiği manevi 
kıymetin, bugün hep lıirer abide 
halindedir. • 

O, memlekete hi:mıet etın4tir, 
Urken, cümleyi bütün ıııana ve 

ulü i - kullanıyoruz. Besim Ö
me:riıı b yatı, hakilı.aten, memle -
kete hlmıetle ı:-eç · ştir. Hem de, 
öyle bir bayat ki, maalesef, birçok 
fanilere nasip obmı) an se:ref ve 
11.iz.metler!e dolu bir ömür_ 

Onu;ıı. hayata göderıni ebediy-
yen payışı, iıısaın ne kadar dü-
•ünditrüyor-

REŞAT FEYZİ 

Pi.;"ango a 
Y n İ 1 İ k : . M 0Jini 

1 lıtler - us 
Milli günlerde mü~takil l mülakatı 
piyango keşidelerı nasıl ..,. . AHlltl'T şt)lCl!o ~ 

? ı r.ı.an. • d:ıl' 

tertip Olunacak · • Musolini aru;ızııı, ~onı'r;orıl' 
lııl,ı..ıli ı:-.y<ngo iWres>; Fr;ıosa.de 

1 
!:>"'ne ~inerek Hitlel' ıl~;JiJll 

.Jıcl. - gibi meıınıA.:ik.otlıınız.dıe ele uzerc şımalı Hronner. ~ ~iı . 
::.il':"'ba _.,_,, · · · '--"~' Musoliııiniu Hitler ıl• 0 bJ~ • yıram ,.....uen ıçm ~ d ld • zaınn il'; r 
!reşi.deıltır t.erblp oı.ıne{şt kıaraırlaş-- Roma en aıTı ıgı . d<i •~ 
tn=ışt.ı.r Bu Jre-idıel:uı: 19 IDl3!YE se tarafından malıın• ıığı bıll 

.:....~.,,.,. 30 ..,..,,~ . ..,,~~ uaenalAıyh vukubulac. ıO~ .ı soor ve~ a,;~~ ....,,_...,, d . ı· t t lıııı bır ~ 
29 ........... \l'vel Cu.mhuny bey _ ereee gı:ı ı u u o< 1 .._,.:'"'c . et müzakere mevzuunuJJ : f.V 
ramı. ,l(UtUoriınde vıı.p.oboak vıe Ü- kat'i olarak ··ylcneıncd · ~ 
ııun ılk.romi~ olıacaık.tı.r. .. . riyet ve şartiara b•I;ıl~~~ 

.Aıyırıoa her ay ıçı.n de ~~ iki lider arasındaki .g~' 
bh tıei'IJ.P çık;ıırıbııılktıır. Dıııer ta- Amerika Hariciye llfilS .. pıl ·~ 
~n milli ~ın . QElki..liş ter Welles tar.ıfındall ?ı"•p l' 
'JlBl.eırD dıe 19 ma.yıst.an ıtil>aıren ket ile alakadar olrrı•· ·!it· 
dt.it.tJ~. ihtim 1 olarak söylcn•b: ~ 

IYJ.ıı kı.sao.ı izaılı e1rt4i"im.İ2 bu ye- Biti~ - .Musolini ınüla~~ ~ 
ni Si;.;;tıtaıı ıQi-n Fraııo;ız milli piyan- pılruasını istilzanı edeli.set.'>''! 

- -"- ku.lJ.aıru} dolıa !ar ....,.. · olı 1 · 
1(\)GU•"-"' an P 1<•~· lin :ıiyaret'.nde nazı_ P \'İtli" 
do:ıaıı>lıandan a.IU teıoıı ısınarl.anıru!t- yaptıj;'l giiriişuı~le~;ın .

1 
bir~ 

tir. rinde çok gayrımusaı ·ıha~'ll 
Aıy ocnıawlıa ~ ııelerelk bırakmış olnıasıd~· .fı rtl~r 
~ ~ olan bu ~ göriişmelerin ne gıbı şııdıT' ~ 
~ .. k~ giiıllerinde h<ıolkın da yapıldıgı hatırlnt~8 ııer!i" 
g<mı ~ ~.: Y':. ~ politikacıları, Wcllesın11b~ ıaldb<ın de yıme b:Ukın gozu onünclıe yaretinde Amerika c~ 1•~ 
ürer.letinde O dan 9 a <kıadM ra - sulh şartlarını saıniıııı .0~ 
kamtıır yaıWı oJa:n 10 taııe lisbik direcekleri yerde btt ıı.;,r.ı_,., 
1ap ioonılacaktır. Müıtca.kııben de manyanın kuvvetin~ t~ıısı 1". 
bir ele'Nlıriık clü.~ bsılınca bu mek için bir vesile ıtt•. ~-
ıl>.Jplar ın:ılk<nenin i<ciOOe sıçramağ'a }erdir. Ve bu sebeple):" 
ba;şlryacalklardr. BaŞka lbir düğ- tarak ancak in~atcr• ın~ 
meve bastlmca da ma!k ırıuııi.n k<>- ğuııun J>arçalarunası P81~~ µai(ı lrendl!iğ.nd~ ae;.lacak ve His- ~de!n'ei':e. razı ~lac~.1<,,.ıt~,.. 
tık t>>PAJn bi.rı dusecoki...r. dirmişlcrdır. Bugunkll 'ıi I"· 

İşte bu d~ topun ü1'Eriı:ıd.e ya- alitesile hiç ruiinaseb\iP il' 
zıh olan r:L<:amla sonkırı bi1ıen tek- bu yüksekten atJ.Şı lıııl' ,,.

1 
I 

mil 1ı&lcllfır amod:i aJaca1dardıır. nıası gibi, harbin dev\,tif 
Bu rakam tıekrar makneyi' konu- yetini de Almauyauın 11Jif~,; 
acaık.Ui'. Burı.dıın soııru da d 'ğe.- iki !ettiğinden, Almnn P0 ııl" 
malk:inoeye ~ ve 150 meıtıro l\lusolini vasıtas'lc bil ~ıf· 
llZUIJluğı.ında bi.r elck1ırk 1ıeıli sa- mir etıneğc çalışmışlar. . 
londaık:i halktan isti.yene verilerek'. Bundan bruıka Hitl~ı;,; 
telırı ucwıdıaki. · Qü~ bast:ı.rı - ı lerle İtalya aresındo.~ 111,~ 
~D'. Bı.ı dii.~ e başıhr ba- telif için b 'r teşcb lı~ tlb .ı<' 
sılrnaı; her i.ıı. makin~ de ayni beklenir. Bu teşebbUS sil"'~ 
:zıamaııd:ı iki lıi31nk roıı ·~!'.ır. tarafından geçen RorJlll 11,.,rı:ı 
M""*!'..0. bı.rinai rnıaJünedoo 6, llı:ionci raoında yapılmış ve ın ,,P"' 
m ~n 8 nu.maraıı ~ top- mamıştL Ribbentropull ;oı<' 
kıır düşı:ııüı;funse sonJ:.trı 68 ile hi- ğı iı;i, Haler kend ,; ,aP 
ten numarıı.lıar iılmmı:ıyıe a.lıac.ık - ıwştrr. . ,~o' 
la.trlır. Filhakika Wellesı~ 6~_,5ı 

Tli1:<ıllk.ıbeııı deıbu sekilde ü~ ma- reti zamanından1><rı 5
1jer f, 

t d • · · t' "ov"" 1• kiıne ,döııt malcinıe """ nihayet beş ye egı~nıı ır. ~ , dıf· 1 
ml.:ine biırd.on faal yete geçiırHe- di~;;ı ile sulh yap mı~.~··: /." 

genç 
düş 

nü genç kız * Su :şleri ihtiyaçlarını karşı- * Bey!llılu Ha'kev nde :anın - ••••••••••••••••••••••••••• ccıkıLir. Beş ~ birden d.ü- polit.kacılanna gor •
11 

1ırı 
lamak üzere be'.cdıye 7 milyon Ji- mı.ş edil> lzzet Melih Devrim tara-

f;ndan türkçe - fransı:zea tereüme 
nrn }\'e\'ıııemek üzere hona V'QY& dersleri verilmektedir. Eve müra
tahvil çıkartabilecektir. caat ederek k.aydolunma6. lazım -

Şe!ıreminirıde geçen ırtl vulwa 
ııtclen l;i.r kıza tecaviı:z hidiııl'siruı 

muhakemesi dün Abrcıezada ne
~. 

Bu hadisenin suçluları. Nfyasi w 
Kamil isminde iki .ııençtir. 

~ VI? ....,.,_ u,iırun& mıne
sini &!da cd!ıp uıa ~ be ~ 
atmak . ..,., nıiiıtertdlıi bir 'kn 
dün emniyet ~ gal1i,p 
bir mün• tta bulmwpı•ur. 

Atttlıa wıtiıı\. tcMınm ve 18 
TolSIDd.a ciarı bu flRW; hz SuL.,,. 
aılıııık!lte olmmaılııbı ,..._, ber zııırn.an 

*kıKız u:ı~i ıırka!ebsındaddün Ça- l'idır~.~~ii~~~iam=rı pa z mu · me in c yapı-
Wı voleybol maçında Kandilli tar 
kıını Ioonü kız liselilerin:, Eren -
köy liiler Cuınhurivet kız liselile -
rini, kız mua'.lim m<ıktehi tak:mı 
da İstanbul kız lise:liler ni ma~•UP 
etnıi~lerdir. 

Buniardan Niyırzinin, ~ 
ıninde Sabah.:t ~ ~ klD te
cavüz ı;>ttii\i, arkadaşı Kimilin de, 
bu maksatla Nlyaye evinde yer 
ıı(isterdii(l sabit olrnuştw-. Matıkı>
me, Niyaz.inin beş se1'e yedi gün 
al!ır hapse konulmasını. müebbe
den amme hıı:metlerindm memmı 
tutulmasını karar a'.tı:ı;ıa alml!fbr. 
Arkad~ı Kamilin de, ;ki sene bir 
av .baıısini k.ararlaştmmştır. :!ldah
keme masrafı o.ı.an ot uz lira, her 
i ',ınc varı Y'1r ·a ödetil..<>cektr. 
Sahahatın aıın.,si Kadr~e de, mah
kemede ha.z.ır bulunmuş ve: •Ben 
bunlanlan tınminat .istemiyorum, 
JQ' ruz endilerini tt2alandınnam
zı ilöyıorum> dez:n.istır. Bunuo ~ 
rJıe tazminat tayinille mahal gö
rülmemiştir. 

* T~:ımle y, ıdız araEoındıa iır 
leyoo ru otobiis ilit.ivaca kafi ~-l

Mertihanvı annesi Emine ise k:ı.-
bu . ~~ med'il!inden lıu hıaı.ta ıık.i o'eıbü.> da-

-ıen ilr.açıp siner 1 aJ. ra, damı; ytl!l'

leriıoe gitmek .. OOj'Ö.k bir = 
bfRk•t41+ıHr. 

ıtınm J"l!Ot~ eg_,.,.,,. hf."llQl'le- ha ınl~ edilecekL. 
tine ımcalı: siil?'d:\> D>\*8be1e ~ --· 

============~==~= 
b!ltı~ r. Cilııltü ıri va pılı "" 
~ endamlı clan Mediha; an
nesirım en kıüçülk bir ihlan.n.a ~ 
hemen l&:aiue yürüyüp Wtle 
~~. 

Mediha dün de evdaı çıkrp gez
me~ gitrn, l;. eve döndüğü :.amm 
a.rme&i arlıi;. bu ııeznı:rıJıeın. W1>3m>
W. ~ğ1ri söyiemişılir. 

Buntm ti-zen ıne kadının fı.zerirıe 

yiiırüıymı Mıı:dilia onu dö~ğe 

Yazan: lskender f. SERTELLi 

BAR ÇİÇEKLERİ 
N~107 _ _,, 

Hava wk s:~--tı.. ye tUııers>n. .8ı n avtrk her Sdat 
D.."lli2rlc srJi,n.!...,c ıımnnşlardı. 1 ve her J°Clde çocuik dadı\~ yap

H.abiki, blı ~aıı. dıeMde dar ınaid aın llAD<hm. 
ha sıca>k """l)'Ol"du. C<.'Vla:t müıt..~ - Hak.kın vaa- amma.. Analık 
di;ven ... ırım terini !liıbyıordu. 1ııoJı:rv ıieı{>.ı.. y., b..ırıce ana ı,=u -

K.ıyıkta bir tarafı.na kansı, öıbü.r ğunun müreibb<yeGidir. 
taı:Uına da kansının asactaşı Se1- f - Ya baıbası? .. Onun da çocU'k 
ııııa otu:mı~. fu>."Tinde, yırpı.liması icab:ı:ien va.-

F krıye, yanınd:ı çocuku olma- z;rnı= yok mudur? Her ı:t'7J!Il< •e 
dığı ı.çm, ~ kooasrie, ger.:ikre ı:idiı:;mı.i~ r;ocıicla ben " 

, 
J..'1!!>1$ "" 90rlrn : 

c- Boı> sem anne\'lk:lrın rfflrle
rliı> o.r ! .. Bunu İ:esınen de roy
~· dlyeraı;; aıu ni em -
m'\i mü6.;,r - ~;p. 

Moo ; hiç sıkı.lım:oıhn b1Hada 
ar. . '}.;:: çi~ b r : '" atıır..J;l(a 1 

d.a kn!;kışıruştır. F<IXat bunun ittira 1 
<ılıdı.J'unu aınlıyan mcmurla:r km
d'isine ca!><ıdeıı .ta.swıa.<i verip eve 
döndfumüşlıcrd.~. 

Lfrzınnuıxlan fazla alıngandı. Sel.
ma bunu bi.l:diıği ıçl<n. ı.e .,.'1!ldini, 
mı de 'koc=ı 'IU'tl$üıl vııziıyete 
<lüşümıemcğe çmlLşıyordu. 

S .ı.tnooın tskı-leye "ı.çr::ryı.şını gö
ren F'Ju-iye, onun bu h:o:-eketinden 
pek mcırnnun olmuştu. İçNı<len Jro. 
ca.>ıoo: 

·-Oh olsun. 
Diym g::.:>ıydL Cevat k.a.n<;.ının 

eliııı.;cn ı..tm&k iste& Fıılkal o da; 
- Haıool -yok.. ı-.;i. Ben ço -

ouk dt.~-
lh)ertiı. kaırayıı. aıtı..m,lı. 
:lııı.t önce til<e; ıye i«ımek iS'.fyen 

Cevat, kaıyıkt.aın e.-ı ısıınra çıkryor
du. 

ilık yürüyıüşte F<o>erbıııbı;e kum 
önüne ~ ı.ızaıOOı.lar. 

Cevıot: üe d:ııh;ı ;y, ~ul alabil- accr:yıır.mn. Bir ı;ün de sen muıU>- ı 
J"(lın:lu. 1 b. ~ ~-ap .. Ne o.'11'? - Bu Feno:bahçır!Yi çdk sıcv<:'riım. 

F;tkrlye n ~ın. _ 0 ~.l')·a 1 Jlıkriv im .ı siıy _. n, ma:ıalı Di:ye t<Y~ INÇ!ll::..:, .kavıl!otanbcri 
- ıJ;ık bır ş-_phe b;.le duş- I ~ li.u;.;as..nı ~.ucı~ r~u.. 1 cic<Vam eden ı;; kÜoo- Kl'.:nd.: is -
'il. <r....ım bu,Joll om.eli Sel - Cc al\ cevap \ • r ted• Seııııro cevap vermedi. 

m.ııc4ııı top..u Rtra ah~ ,._ koca- i' ·- ~Olil.al)n !ıardı. F°i.AI"B• : 
sına lüks b'r . ly<c açın:ıık:'.ı. O, b.ı ~ - , :ırdı. - Bilirim .. Bilirim .. Bunu sen 
hul a ik ı:<' en, koc:ısı C...w im ı.» ,_ ·y "' neduı ,.ı leıo.-' obana y • ""' ~uz z.aınan da 
y< b;r rovria'a ka?ıldıg'.· n fa.r- miş acab<ı'? 1 :;o 'rnuşl.m. Q =~.n<!c İ)' ve u-
kıaı C.C'. • U L..ı bo- "-' .. b r ı Kocasını . rı manalı baJrn; - ı · n.ı\.4. . halır • Gl: I?~ .. 
dli<; mu,<>L-du b -"'· Cünku. Ocvat, ıw k suzmiı ._1? Ded.. F e smnillyrlı. 

.dif,<i ' ~ r karı..;.ıua o ' her h:Ude yeni bir c~ arısının ıden s ir. en-
ba- • ı.r.nat 001. ıtm t ;;.rdı. Kı ;;k eleye ya- aıgıru bir rc>rdu. 

ı: 

Z('T:~ 0-

:lu.ı.•Jn ı::ıı oocu.:ıır>a b>r mu <e'bı-

n ı, ' v t y v t • ttı \:S. 1 B r n kohır .. a .~.r-
& 'llD ~ nd- - tıtU:'. :;ık; 1 di; 

İ'.Jk OllCC mı:saf ı.;:i ı;;ılr ""- 1 
1 :n. 

Dire ırn. ' landı t, Selma 
aoıı.r a• c avrandı. ırl_ Bir 

kelebt!k !(lhi, 1'..ı Y•"1' an 
-~.,,.~ oçrrıuşl.u. 

r~n., ııı.ııı \otıü bır hııyu v -dı; 

ıısabı gO-

• bu şe
aır - yu!o:. 

- 'e yao ''11, c nrr.~ Bır ku -
sur mu \:! mı? .. 

Ve e-.ı 1.ır • .< ilave ,,u;.-

Türkçeleştirilen filmler 
Gecen gün, aslı İspanyolca olı1n 

bir film seyrettik. Bir lusım nıü
:ıi1'i ile •özleri türkç .ye çevrilmiş
ti Fakat, hemen ı.öyHyel:m ki, böy
le Lir dublaja biç de lüzum yoktu. 
Çünkü, ispanyo]ca aslının müziği, 
alaturka milıiktCA bin kat dalla iyi 
id". Dublaj yap:Jmak suretile, fil
min bütün zevki, güzelliği b<nnl
muı;tu. 
Halkın mu!laka, alaturka mü -

zilı.ten lı~and aı hükmü ne:reden 
çıkarıLyor. Alaturka müzik, ~eri
ne. t:!r.ıin, sahne5ıne göre belki 
güzeld r. 

Fakat, her zaman değil.. 
BtlB.HAN CEVAT 

_ Vı:ı l..">Jh.i İ<nS3'fl s<onin yan:ında \ 
ikmıu.;ırri.:cn., aosba 1'ı.ı söv1iveoe
Rirn kaione rl J tesir y~ diyeı 
1t:T d .J:<!lka i!,11 'hru-eye yat.malı .. 
Bu lr:C:ı.T dıı olıur mu a canım?! 

FI .t:Je lroc:ıısının !:olundan çik
tı: 

- Sen benim nekadar kdanç 
bir kıadın old:ui!uımu şıınııdiye k3-
d3<r ötç:enem .,, mi? Neydi o ka- i 
yılkılıa 8e:anaya "'3l'Şl eZ'ibp büıkiio!- t 
meler!.. Bir e:ıkcık, karı.sı }ıaıııın ia 1 
dunınken, b~a.sı.na ya:rdı.m eder 

mi! İyi amma, bu biT neZ<tçuırtıir, 1 

ikaı;ıcıg>m! Sana l:ım be< vuz liralık, 
bı:r , :ı.ruım vad.d:.rı arkadaşına buj 
:lmd:ı...-c:J<. la:mp;.ınıan ~ da 

fazja mı J1,'Ör<IWI? . ı _ BJl;ı • • He)e bır daha .vaıı 

da bıı · \' J.ııhi k ızıloa kıy;aımeıı -
Jcr :.opa-r. 

- fuka.:1. Onun y;;ınmda Mın
dalıt sonra, d yl:!llm en n_,,... _ t-
9'L ve kaba bl'l' utamı gfbı hare
ket oc ~:m. F, .- . & .ıı~ ha -
nım J ~: cJ'.ır..:ın F ':r.ye. ne kaba 
kocan var!• a • ;e . .ıına: (Berfrn 
k:xrnn ı;dk rnccdır. Onu kaba ya-
p. bı m') c mıs·n? S n 

v ""'OTtı k• d;J!ı n go'bi tlc v
rn net: • m. F ' t, s<:>ıı de bana soo: 1' 

v r. lJ !erimi aynen tekrar -
lı mısııı? 

- E ıt.. Evet .. Bu cevaibı ver-

" dar .. 

Y - Sen:! her z:ı:man rr-.1-
>C"vmı.. Yeln:ıı: bana k&r-

-. ~kal"l ... ır k~r ı 

z gorLaıec€lwa1°! İ 
k:~ba 

o ka-

(Devamı var) 
[ 

Esnaf cemiye lerinin 
Büro bütçesi 

Eaıaf oomi~ m~ lıü
:roeunun yC'l>i y ı.! bü(Qesi hainr -
lanmıştır. Bu büroya ~lı o.lan 
18 esnof cem.~-eti:ıin rem dıün 
büro meı<ke2liodi' ,tic311 ·ıt. oda.ıı 
mUTaıkıbı &izl&Il ;vorulııruwııı ~ 
kanbgın.da tqılarıarak bim;etm 
tanz;mi faal .yetini ikmal etmiş -
llerdıir. 

---<>--

Genişletilecek posta 
şuoeleri 

Şuhr:mi2rlekıi bazı oostı:ı. teııg;raıf 
ve ta.•. &:ıın ~rlreıılerini:n. ~yaca 
.lıa}TI kiil/li ol.duğu aınlaışımuşt.ır. 
B~baıEa Beyazıt, Galıaita gibi .ver
J:ordcloi poo~elıeır Qcik kai:ölbe:lı.k 
ıc\lduğunda.n bur>l·•rıın geıti<let.'oı: -
ım-ooi karar2$tırılıınışl:ır. Bu me -
\)randa B.ıyazıt po~ta. ~raf ve 
telefon merkezi iıcin de Beyazıtla 
f'Grııkaıroı a.ra.sındıa mün.a&i.p l>>r 
bina aıranmasın.?. ~ı1mışı.r. 

,,o. 249- 7 

şürdül!ü ra'kııırn.kıc swaya lromılun- Cunıhurrcisi tarafın~" ııı"'ı 
ca ıru>;clfı ~ısı rakaın!.ııırr lııaısı.lo cak sulh teşebbüsün~ .,dl 
Mııuşsa bu ıı=ara en büyük !d<:- olması ihti:n.ali .dDha ı.'~P,ı 
r.omiyeyi al:ıı.c.->ktır. vet~ennı!stır. Hıtler, ll

0
tft'". 

· , . • _ retı sırasında Welle.c s 
0 

ıı' 
Bu sıımtle ış !:ama.men ~a-tl6a k.aıı- !erin Rııznlt tarafında ~ 

mı.ş ol<mıakltad>r ve kıs:ıca.sı; ba - bb .. . 1 n ı1' f' 
dema iıkrtm:ıii)"(ı'-c-r. hN b ~tın t.a- teş "'. Y~!'u ~ıuın .,ı;ot .,, 

• . etmcmesını ı.tıyor. f ııl~"' 
.ş~ı numaıay.a degiJ: b~ n<ıoma - tin sulh tesehbüsli de b t 
raı.arın son .rakımılırına ıs:ııbet e- hi bu sulh sartlarınııı ~ ;/, 
d'-·"~ ' . b•) =· ce"i "azetclerdc çıkall 

--DO<>-- ~ " d f· /. 
dan da anla ·ılmakta 1 .J<ıl 

fş buln1a yerleri 
açılıyor 

t...uz ""1ota nıd aş)ara J1J tem.iııı oçin 
iş kanurıtBla göre kuruılaca.k olıan 
ciıı bıürn!arı• hakıkırıda icaıbcıdeııo 
~mel. in Inzııı l:amnaısı.na 
bıışl.a.ruiırı ışt.1ır. 

Bu bürolar faaliyete ııeç<.ır gc-ç
mez ınıüstahdomiıı ve l .oızrnoeotıçi 
<irla.reh.anelıeru J.ağvıol.u.nac.a1<tır. 
ş lhııiımmdak.i c.i.ş bürO&L> mı.n

ıt.alka iklt.Js.'.)t müıdür1üğ"ünd<ı faa -
uzyEl!ıi:: ~tir. M ·· t.aıh.<lerııiın ve 
~ t.em ııııi i,şile tie beieı:iiiye 
ıın.iisalhdeınıi'D suıbesi. ınürlfuü m<Ş
<1(-u.l a.lıacakıtır. 

Yazan: 111. SAJ\Iİ KARAl:"EI.. 

sulhun, ancak kiiçnk d<~ 
şama hakkı temin ede 9ıııl\ı dayandığı takdirde dc:,~ı 
leceğini 5iiylcme!Jc, "'-rıll 

1 1 
. lf0 

demokrat dev et erın ~~tif· il' 
bul etmi-> oluyor denıe tııı" 
yapılan haksızlıklarııı , r 
istikbal için de temind~ıl<~ 
şartlarile dcınokra t 11,. 
sulh yapıruya hoı.ırdı\~ Ji 

Almanya, bir türl~ ~j 1"J'. 
kabul etmedigi içind r y•'J 
vnm edip gitmekktfır. J 
yor ki bu ~artlar kabil~• 1) 
çe, Almanya tarafınd.,.,. ,,ı'jı 
cek her türlü p<11itik~6" 
kamete uğramıya ıns 

' . yl 
Fakat, o sırada Sııı~110~/ 

Sultanın saf! cenahı ıııdı 'l 
rek mukavemetini ~ e11 
çaladı. Askerler, za~ıtJ ,,d~ 
du. Birçok nefer esil' 10 ~ 

Sinan Paşanın büc~lll ıJ"'.. 
rinde olmuştu. Çünk11;.ı:;/, 
met Paşa merkezde bbıılıı' 
kuvvetlerini tutmU.S 

10 
.~ 

Cem, hiçbir z· man Beyazıdı Veli ile hem 
ayar olacak bir karakter sahibi değildi 

Cem, sa,P; cenaha koEille 
netle bo:ıgunluğua ö<>' ,,1 
bruıladı. Ct'.i 

Fakat tanı bu sırad•. ıP.i 
sı Yakup B<>- ihaueı;ııı 4 

Cem. İtalyan, Rum ınürebbile -
rjnin vcrdi~i teşvik ve anası Çi
çeksultanın ihtir.ısı do\ayısi e ne 
va tı~ını bi1mivordu. Koca bir im
parat~rluj':u ke"nd.i hırsı saltanatı 
icln ikiye bülmeğe bile razı olu • 
yordu. 

Türk vatarunı il<ive bölmefe ra
zı olan ve hakkını hukukunu ta
uımay ıp hür saltanatla düşmanlar 
mli\'aeehe:;inde \.'atan i(inde ikilik 
vara!an byvn edip A.nadoluılıı dev
i tin ha>ana gaile çıkaran Cem 
Sultan h çbir \'akit tar:hlerin tarif 
eıtiklcri büyiık bir şahsiyet de -
ğildi. 

~nebi tarihler ve onlardan fi
kir ikt 'ında bulun;ınlar, ecnebi 
fikirlerinL! tahlilinden mülheırı o
lanbr Cem 'iultaııı, ecnebi bir gö
rıi<le haklı buhr.rlar .. Beyazıdı kü
(Ü!tnıcite çnlışı/:ar. 

1 

Cem Sultan. tarih huzurund~ le
ke! d.ir. Bilhassa, Türk tarihi Cem f 
Snltnnı nffctmemeliıfü. Rum, İta!- ı 
) •n fikirlerine ve anasının ecnebi ı 
nıhunn mütemayil olan Cem, hi~ 
lıir vakit Beyazıdı Veli ile henıa
var b:r karaktere sahin deifüdi,. 

Neyse; Yenişehir civan Snltaıı 
Beyazıdın ve Cemin askerlerifo do
lu idi. İki kardeş tac ve taht için 
millet; b:rbirine kırdırmağa az -
mey lemislc..ı.L Maiyetlerinde bu
lunan bedbaht h•lk menfaat emel
lerine mcclüp, yoktan yere terki 
hayat edet.-ekti. Nitekim ö:ı- le de 
oldu. 

İki ordu b;rbirine girdi. Müsavi 
~cuatler gösterdi. 

- Allalı! Allah!. 
iılaJan Ye~ehir ovasında 

akseyled.i, Eğer, birinci Sultan Os
man. Orhan Gaiti me:ıarlanndan 
çıknııs olsalardı. Ahliı.fmın Bursa
yı işgal eden dü manlan ü:ıcrıno 
hücum ettikl~riııe z.abip olurlardı. 

lfo}·iıat!. Harbedenler iki kar -
dP , kan dökenler de Türk milleti 
idi. 

Gedik Ahmet Paşa, Sultan Ce -
min askerlerine deh~etli hücumlar 
gösterdi. Cem. Ahmet Paşanın lıü· 
cumlanna melanetle karşı koydu. 

Cem Sultan cengaver bir deli -
kanlı idi. Askerinin önünde har
bediyordu. Babası ı:ibi cesur ve 
cür'etkiirdı. 

~ıfl 1 

yuldu.. Cemin karı;ı-_.-Jı,ıt'~ 
- Sultanım!. Padı:ı. ıoP 

eyle bozgun kuvvetl~1~ilj 
Sultan Beyazıt, YeJl 1~ ,,,... 

ır~medeu karşı koyııP 
yiın.. n ıı' 

Cem Sultan, Ja]3sı.O' ,
kane sözlerine innııdl 

d.i 
t 

ver : 1.ııı· 
- Çok münasip in ,li. 

durma!. .,~~ 
. Yakup Bev b?"gtııı ıoP 

bırçogunu alelacele jtrt' ı 
Yenlşt>hİl' suyUDD da. J~ 
n~vazıdın ıı.•kerlef'.ıer'fı 

hir suyunu ı:e(ıncl< :ııP ~ 
tılmL'!lardı. Lala Y cl"' I 
vuu kenarına gelir. ı:''.l'.,,J.,r'ı 
sancaklarını indirdJ. ,sJ> 'p 
maiyetinde bulllnall )'# 
yu geçerek Sultan JJC , 
eyledi. sııl~ 

Bu hal karşısı'!da 01?'.)I'. 
çlıı artık ınuvafial< Jıl'1' I 
kalmamıştı. Banuııl~dıt~1 

harebc daha bAlıl şı / 
ediyordu. tO' 



E 50 AKiKA 
Alman arda muka bele'Denizyollarında-ı 

b
•J • •

1 
k . ? ki biletsuiist.imali 

1 mısı e geçece mı • nasıl yapı ıyordtıl 
Paska yadan evvel 
mühim hadiseler 

ler~e::?am 21 (A.A.)- Sovyet- ve Ribbentroun Moskovaya ırde-
~varı ırlı:itınin Beri in büyük elçisi , uilier bazı müşah"tlere bi ii.kis 
ı\lrna:~:!l .Moskovava haı·tketi, Molotofun Berlıne gelece fikrin-
reu· te _ukfunet tm!rkezinde hara-! dedir. 
ka Yat! f.sırlere yoJ açmakta ve pas- Telgraf gazetesınin Bcrlin mu -
had· 

1
an. evvel çok mühim siyasi habir'~'le göre, Alman hükfunet mer 

len..;;':k~ vulrua gelcbi'.cceği söy-j kezi diplomatik mehafiller:, A'ma.o.-
Ş '"=ır. }& ::,ov;et.er birliği ve İlalyanın, 

caı v:ı,rtzovun Alman ve Sov)'et ri- yeni Avrupanın kuruluşu bahsin
cek biras~_a yakında vukua gele- de, yakında müşterek bir bey_anna-
ltere 

1 
• l!orusme meselesini müza- me ııeşredecek:erı fıkr ndedır. Bu 

ltıikkta~ın Moskovaya gittiği sanıl- lıeyannameye göre, yeni Avrupa-
lla ır: nın kurulusu, bu üç devletin ida-A.. zı bıtaraf müşahitler Göring ı resi altında cereyan edecektir. 

llıerikaBerlinesefir göndermiyor 
~a 21 (Hususi) - Amerika lıOOinctiki faal.hobi ile tanınmış <>
~bLl.ll'ııclsi Rıuzvelt hıenüz Ber- !ll>n IC<arıms P;keti üerlıne sefir 
d ... :_~~ir göııderr..ıek karaırın- gümlıemıEik tasavvı.rrıın' dır. ~ 

Jı.;::."""l;!lnı sôylerı.işf.iı. kaıt şimdiliık Vclles in ı:e~ 
~la bcraılxr !tuz,-,.Jt sulh rnpoıilmı b<ikhyecehtir. 

Müttefik filo ku andanları 
~nıa 21 (Radyo) - Akde~ 1 ~mek üzeıııo Cebellittaxıka ~ -
~ ız füCGı ~umaııdauı, ln- ınrişir. 

İkinb.::~i;:tik nereye gidiyor? 
İıtıı ~ .2.1 (RadyG) - Nevymiı:· 

l:ıeı> ~lri.liYt>r: H:arb;Jl bidıeycindıen 
ıı.-..._ · 'E>\>"ycı'.k linnnınıd.a bulu -
~rıının en büyük tranı;aUantik.-
. ndt'fı, <X<railoe M 'Ti• ile cMo

~a. :liin ı;ree lımaııdım ay -

Gl. BesimÖmerin 
cenaz • • 

merası mı 

~ h~ br.a:fta cF.ırm bir tıe
ıır,,._ .~ ll'an kıymct.li dklkor 
~'-""Qr \1, Biı)edk tnCl> USJ GEi
~ ı Ömer A c&

l<it ~=bu S!t'Y.ı.n mua=am 
• ·.--.......eı yapılınışiır. 

Rlliırı. saat 8 de Ira. ~ 
~lıtııı-: Ce'naze, or-~d:wı bir Ct!'I1002 

konıul!ıııo.ı;; ve araba 
Ü> n K~ 

~ <Ja 111ıe!'hııım ... n divaınyo -
ıo ~ine gm ~ .ıı.;.;şw-. Saat 
~'1\lLer "3n ltboron ev~ ~~e 
~. \l.ı,...._ . : SUW.y..a.r, "' .'<ferı kıt .a.
~ """lll Üniıversi.tclc!.<r, cloi<ıtır 
<t~ ~lcr vıiı:<\yet ve bele -
~ -""'1ll t~ b;ıtı'zn"r r. 

r.rlmışl.aırdıır. Bu ııemiJel' n han.<ıi 
volu t.ıki • edecekleri w noroye 
gidroB!ciri $zili tululımıkadır. 

Looıdraıcbn alınan habcr<lıe gi)
re her iki. ~ aıSker nak!'Ane ta'h
ed~. 

Iskandinavya 
ittifakı 

(1 inci sahifeden t!enm) 

Pta.ris 21 (Rad.Y'O) - M<JSko.:a -
dan, ınlir'~ L' ne PÖI'e, hm: ye 
komiseri Mofotof, Finlandiya ru
~ ~.iın tııO. ki 
lleferTüıııl:ma ait ~ oaır 
lanmı<;lbr. 

SOVYCETLER PROTESTO ETTİ 
Londra 21 (Radyo)- Moskova 

hülnmıcti, tedafüi bir pakt akde~ 
mek tasavvurıında bulun:ın Fin -
landiya, İsveç ve Norveç hüli.u -
metler:ru pro12sto etmiştir. 

İ3Y"e<; Hariıaive N azl!"ı K!iimlJ r , 
~m oıxb!stoo.'UIIU aJd'lk..< 
tıaın sı:ınnı !~ I:ı:ıere wıF rarısaıııaı 
~ m se.lli.Ner.iıni. Kaıbul eden* 
urrun mütict ~üşt'iir. Naııveç 
OOllrUmati mirM!rel'->lexe deV'arıı e$
D'.1101ren vaz ııeQmişir. 

~ 11,40 da ~~;ıdi ıiJ.imjn 
<it~ 'ağlfrıtııa sarılı tı.butu bil" kıp 
~ >na k.ur.u!mus ve önde ma -
~ ~ "'"1an bandonun hrucin \""'=========== 
~"Ur~ a.ııasmrla ;.Jıav lıerel<et Beyoğlu üçüncü sulh 

llıaıxtre RıEıisicumıh ur ve Mfül h U k U k haki m Iİ g~ İnden : 

maJar atın~~a~;~.":!::ıa·: t~;;:~ :!~;:~~~~~ çıkmakta oldnğu Dip koçanlarına eksik 
releri mukabil hiçbir harekte geç- Hindenburg seddi üzerinden her k 1 •• 
memi.şlerdir. İng:lız tayyarelerinin gün adaya işliyen dört trenden h'ç yaz~a USU U 
biri müstesna olmak üzere, hepsi bir. dün i~liyememiştir. Denizyolları bilet servisinde vu-
üslerine dönmu.)crdir. <:UTLAND ÜZEr.İNDE llİR kua geld .i.n.ı haber verdiğincız sui-

Kngs'ey Vud bundan sonra bu ALMAN TAYYAltESİ ıst.m:ı hB.<.iisesinin sahtekfırlı.ı< ma-
hava hücumunun neticelerini an- Londra 21 (Hususi)- B:r Alman hiyetini aldığı anlaş.lmışt!f. 
latmv;t:r. Alman tayyare hilllllar- keşif tayyaresi h~tenberi ilk de- Sahtekfulik su suret.e yapılmış-
ları, benzin depolan, dar Ş:.mendi- fa o' arak Şutland adasının üzerin- tır: 
fer hattı, adayı karaya bağliyan den uçmL:ıtur. İngiliz tayyaı·e:eri Limanımızdan herhant{i b.r li -
H.ndenburı:: köprüsü, diğer bazı lm ta mana g:decek b'.r yolcu veya nak-
t · t · · ....ı·ı · · derhal takibe çıkmış ve A an y- !olunacak cşva w-ın· mu· şter.den a-
esısa tanrıp .,.uı mL>trr. yares kaçm:.ştır. 

1 
., 

Akına i irak eden 50 tayyare Artık tayyare akınlarının günlük man para >biletlerin dip kocanına 
binden f la bomba atmış'ardır. hadiseler olup olmıvacai(ı ve bu eksik olarak yazılm:stır. B ltıhare 1 

AKINLAR DF.VAM EDECEK surete hava muhar<obelerinin git- bu bile,Jer müşteri'erden top! - ( 
Londra 21 (Hususi)- Bahrı; e tik<;<? siddet;ni arttırıp arttırmıya- dıktan sonra torbalar dahıtnde 

b.rinci lordu Çörçil son hava faa- cai!ı sorulmaktadır. ~kontrol> dairesine gönderilmek -
Jiyetinden tahsederken, ileride vı- tedir 
ne böyle akınlara intizar edilm:esi Alman tavvaı·e!erinin Sylt adası KUcük sebekenin bir kolu ckont-

taarruzuna mukabele edip etm· -1 .ızım geldii(in", İngilterenin mu- y<ıeekleri merakla beklenmektedir. :roJ. da resinde bu"unduğundan bu 
Jı:avemct etmesini ve cevap verme- memur dip koçanına eksik para 
sini bild'itini söyleınstir. BİR VAPUR KAFİLESL"'IE yazılan \;]etlerin müşteriden alı-
TAHRİBATIN FOTOORAFLARI HA VA HÜCUMU nan parcalarım numaralarından &-

ALINDI Londra 21 (Hususi) - A1man ravıp bulmuş ve bu parça'arı da 
Londra 21 (Hususi)- İk: İngiliz tayyareleri lıkoçya açıklarında bir tahrif ederek dipkocanında.<ı ra • 

tayvarcsi ı:eceki hava taarruzunun vapur kafilesine taarruz etmişler-, kamları Yazmıştır. 
yaptığı tahribatın fotoğoaflanru al- dir. Kafileve refakat eden harp .ı;e- Bu sekilde yemek i'creti; 1 inci 
mak üzere dün sa.bah'tekrar Sylt m.ıe~· ve bir İngiliz hava filosu mevkH 2 inci veya 3 uncü yapmak 
adasının iizeri:nde uçmwılardrr. düşman tayyare'erine mukabele surct:le müteaddıt b.letlerde de-

Alman top'anrun ateşine ve ken- etmiştir. ıl:işt rilmiş!.c. 
dilerini takibe çıkan Alman tayya- ... Alman tebliği bit"Ç<Jk gem;lere Maznunlardan bazıları ele geç-
relerine rağmen, her ik: tayyare ve tavvarelere isabet vaki oldu • memek için saklanm·•lardır 
de üslerine dönmüştür. ğunu bild rnıekte ise de. ancak iki BUGÜNKÜ TEVKİF VE 
Bombardıman edilen Svlt ada- bitaraf ı;ı~mi hafif surette hasara İSTİCVAPLAR 

sında.ki tesisattan dün Öğleden son- uğramıştır. Bugün ad ıyeye ver len hadise 

ansız kabinesi teşkil 
edilmek üzere 

(1 htel :ot •frııfen dr-vana) 

BİR DEMİR KABİNE I.AZI:M 1 

Pari.s 21 (Hususi)- Kabir.e buh
ranından bahsedm gazetc1erin çer 
ğu Fransaımı dalıa ıuirnli icı uta 
g:rişecek bir demir kab:neyc ıt,
vacı olduğunu yazmaktı, şu sıra
da İngiltcrede de b'r harp kabines! 
teşkili.np iht"yaç hıs;edi!diğın tP
barüz ettirmektedir. 
DALADYE KAilUL ETMEYİNCE. 

Pars 21 (Hususi)- Dalııdv dun 
Cumhurre!si Alt.er Lcbrun tara
fından üç defa kabul edilmi.ştır. Da
ladye arkadaşlarile is-tişareler;nı 
müteakip öi(leden sonra tekrar E
ı:zeye gelerek kabineyi te~kil <'a .:
mivecei?ini CunthU!"'!"Ais:nP bil•iİ?"
miştir. Bunun lizerin; Cumhurreı.s: 
müstafi kabinedeki Malıye Nazm 
Pol Reynoyu Efüey~ ç~rmış ve 
kend:Sini ven: kaiı:nefi tPskile mı-
mur etmisttr. 
PARTİ DALADYEYE TEŞEKKüR 

ETI1 
Paris 21 (Hususi)- Aadikal sos

yalist partisi b:r 1.<>p!antı yaparak 
vaz'fesinin ifas·n<!a göst~·.rdi.~ı a
zim ve metanetten ve parliımeont:>
nun g-;zJi toplantısındaki müzakere 
zabrtlar:nın neşrini istemi.<; alına -

=elan dolaJ'lo, Da'~dye mınnett r
lıltını bildiren b:r takriri kabul et
miştir. 

lstanbul asliye birinci 
hukuk hakimliğinden : 

İs::anbul mtlbc"1.:mat müdliTl'üğü 
t3ınıl .. 'ld.>n Taksi!mde Sır se: vik-:r
de Na. 33 de mukim Necip :vıelha
me :ııle;'h ne açık:ın 703 Tüıık al -
tı.n 1 Jıasın ın t.ı.ıa !ıi dıwa.;ııı ın 15 / 
3/940 ~lü mubo1o ımesmde mful
cteaalı r,ı!he iıi.B.nen yaıpıLan tehliğe 

r~ muh.:ikemeye ge:ımooiğıirı
den h.alk.1andıııki m~rıin gı.
yıaıbeıı. icra.:;ı.nıa ve 1';1bU gı •ı wP kara
rının yine b"ırs.::ıbl.k y: •m gün 
mückiıcıtJe mı.mna:ile}ihe ~n teb
l}Jtıne ve mOOcıkc:rn:.ınia 2 ma·yJs 

940 perşembe saat 14 de 1ıal:ikine 
kımı'I" veniJmiş olmaıkla bİ!r nfuihıısı 

mahkeme d..vanhanesine asılan gı
yap ka=arının teb'iği makamına 
kalın olmak üzere keyfiyet i.IBn 
olunur. 39/965 

tahkikatına cünnümeşhut miiddei
umumisi Cevat el koym uş\Ui". 4 
nıeınuı-ın bugünkü sorl.'Udan son
ra tevk~lleri beklenmektedir. 

Bu had.seden dolayı 16 kişillin 
isim ve adresi polise ver.lm · tir. 
Bugün b!I 16 kişinin pol.i.;çe ifade
leri alınacaktır. 

3onra bunların cilnnümeşhutta 
da ifadeleri a:.ınacaktır. 

rünkü suç r•=i makbuz -
]arda tahrifat sah'ekarlığı ve ihti
las oldu'< ·nc'1n muhakemcs. ~v
kufcn görülmesi ıcap eden cı.irüm
ler meyanında bt.lnnmakta<UI". 

---000---

İzmirde ani bir hava 
taarruzu tecrübesi 
Dün sabah ansızın İzmirde bir 

hava. taarnızıı tecrübesi yapılmış
tır. Saat 9,58 de ba ·Jıyan tecrübe
den h:ı"k n h:beri olmadığı ha'de 
bı;r dakıka <;inde herkes sığııııklara 
çckilmi,tir. 

Taarruza 15 tayyare iştirak et
miı;tir. Atılan mefruz boml:.alar -
dan Ankarapalas otelinde yangın 
.... ıknı•" Basmahane istasyonunda 
3 kşi vara'anmıstır. 

Sehrimizde de haber verilmooen 
bövle "· !rerül:.e yapılacağı tah
min olunmaktadır. 

Beyoğlu üçüncü sulh 
hukuk hakimliğinden : 

l't'! · iri., B ikilimi.;: tkkm ! Ha-
ı.. 1 \r~ · ' HaD>e tarafından Galatadıa ye- • ~ Uda,. ""a6!., üni.verı.ii.e, eıw- G · k l S t il ... ~~ı. vı!i.yet, bdlıdnye "" sair ııi c...racı,, Me!":tcl>am sdlaıl< 19 No. ayrım en U a JŞ anı 

Hazineı ~Jmd<ll!l Trıı>h ınıe Ka• 
saıpl.m<,"i so. 7 No. da Söf , • a!ev
hı 'ne açılan alaeı>k davasının dıu

ruşıııasmda d-n·a e<flt'ne .(?{ind>_ıri
len d3V1"tiye ik-etgfilı n;n meç
hul o.kluğundan bı.a tıebl;ğ iade 
cdilm.rni üzeı"ll!'e davacı V' J<Uı iJa
ııuı tebl ıgıııt icrasmı tal<ı-p etm:ş 

oldıı "u.rııOO.n ta ep \""C'hiie 2n gün 
ırıfufrle!.l" ır '.'len v ıbli...~t ic' sın<ı 
rn~Jı,~emece karar v .. r:i~r.·~ o . u -
i!ıındnn mı.dıalkeme günü olan J7/ 
4/94-0 ı:tmü saat 10 a talik edi.mlş 
olrlui!urıdıan yevmi meoıkfrrdıı miid
dıeaıalev'hin b ""'~ vı .ya bil>veka:le 
m~e ,ıııelıınes l!'e'~ tak
d:irde mıulıalkemeni.n ınyaıben gi>
rüloo:~ daı11etı>:1.-e maıkıamına kaim 
runak ilııere ilin olur ır. (940/566) 

"I:{~ namına 50 den !azla da ~ Duırmu• aıJ.ey«ııine IB:ı;.- 1 ı:t\"•<i[. "<İndırilm.ı.pr. Bii(Ülı Ü- me edilen 140 ha a.lacaık dawsı- stanbul Emniyet Sandığı Direktörlıigünden 
~ ~~ı:"-'T\ lili:i :ne 'sime i.şt"'- nıın mııt1'allımesinde: Davıa edile- Kiıikor $:ırak:! iuıfotl> sağ'.· ,ın dıa ,.asisi Aı C'5y.ak t:ıı-<l.fınııfan 9895 

l!ı.:v~~EDEKİ MERASİM ne göndarilı<ın ckw<ltiyeye ırertlen lresatp No. sile :u.-"'1ıgımızdan .ı.!.dı;:_'l (500' 1T~2 bITT:rıol deNc<ıde rpotek 
h 

11 
~ • betlle soaat !l uoo iti- meşrubatta ~nm me<;lıu! edip vax:lesnd<e borcunu vcmıedı~ ın~m h::1<fıtmda yQt>uaırı ta >P üro . .-me 

ıı.:.·" u~~iite tatil oluıtınuŞtur. okk.ı.1"<ur .dan billıisle b'•Lıl troli" iı:ıd 3W2 No. bu kan.unun 46 cı madı..'C9ini.n m::.lufu 40 cı m:ııddesine ı:öre 
~ı Boyaz;ı cam'inde kıilınıruş ~ da ekl1ı. . g e S3!ılm:aısı icıIDOC.ır, &ığaziçindc Ort ılroydc derobo.vu sdi<l!Rıın.da cSki 123 
~ •• ~. bur.ıdıa.rı. imivem•~.;e . • vııcı ~ ~. müdde - y=ıi 129 No. ,.ı ka~..c l;ir cvı:n tiıı; '-.rleo tir hisseısl bi1" ooçu!k ~ 

~..,,,__ ~" ialerrbe :illlinen ~ ıcrasını ta- nııü<ldeLle oc.ıtk a!I'Ulınm.aya Jwnanuıştı.ıT 
~lu...::'";"<•fOtir. Ün!wabite mcırkez ile 'l'~IQ3. PmfıeGör Akıil Mıı.hiıa:r ]ıep eybnİŞ ""talep veçhi.le 20 gün Satı.ş bpu siciıl k:rvdllla güre yavıJırr>2!.lıfadrr. Arttımıa:ya g :r-
l'llf ........ fi1ı: fu:.nr.z:i >le ik talebe ta- müdde<le Jiın'l!!ı teb'.igat icrasına ımek ."\,'!iyen (120) lira pey akcesi wr.·ı:.<.W..ir. Mi!1! bank<>larımıman 
tıi;"' nuttıiklıar sôyıAene-x:Mit". m"'11kımcce karar vE:ıuJmi:ş olkiu _ ıbiııni:n temıiorıat _me-Kt.uıbu. da kabul o:~ımı.-. ~ir 'kmiş bütün 

~~';":"a.ltfüen d · · l" 'ıl ,___ :.. . .......ı.- ·-'-aık .... o1ıa 271 vel'ıııırerle bele<l:iye ıesimlıen w ttıl'.3'.il'.\'>! rıısuıınu borclmrn 
01;~ e a-ı:ız u u • er~ "~' muuı ~ ~u n ııı.i'ttir. Arttırma şar'..ruıme:si 1/4/940 tarihinden itiberan tetkik etmek 
<ılı~11aııaırtı a;!;)ooı mak~ine terlı: 4/940 cu.ın2.l'tesı gunu sa:ıt 10 a ta- istıyenlere Sandı1: Hukuk ışleı servisiıode açık bulundurulacaktır. 
~ .::___..____ lilkıne karar ""'riL'l"liİ.ş oJıduf,'lllndroı Tapu sicil kaydı ve sair lüzumlu izahatta şartnamede ve takip dosyasın· 

nebi sulara gı· decek yevaıılİ. meılkurda dıava edilen Dua-- da vardır. Arttmruya girmiş olanlıır, bunları tetkik ederek satıhğa 
muşun bi7ızat V'"J'B bilve-kitle mah- çı.k.arıı:an gayrimenkul hakkı:ıda her _şeyj. ö/!renmis ad ve itibar olunur. 
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Reşit Pafanın Hatıratı 

MAKEDONYA ATEŞLER İÇİ E 
Yuauları 

lakeoder F. SERTELLi CeYdtt R~it YULARKIRAN, 

Sandanskinin peşinden bir adam 
saldırmıştı, bu adam çetelere ya
taklık eden köyleri tanıyordu 

Elyopolis Selôniğe döndükten !eri ve köylüleri yakından tanı • 
sonra, Sere-zde şöyle bir şayia (lkt· yordu. 
yor: Şimdi, Menlik k"ymakamından 

•Şinıdive kadar hüküm-tin k~\·- •gayet mahremd r• :Şarctile Rc~•t 
vetle yapamadıgı b:r ı , Elyop.:ı};s 1 Paşaya gelen mektubu okuyalım: 
tat.ılıkla vaprr-ııa muvaffak olmak · 
üzere iken Selan";\e dondü. Elyo- Vco ka: 19 
pol s, Sar.d.anskı\ e tem ı.d \ ·r - •Mahut Sandanskin.n derdcs:i-
m_ş .. Sandanski çok yakınu. a\·e- ne vardım edeceklere nakdi mü -
nesile beraber hükumet~ ~.·slım o- k!fat verilmesi ha.kkmda devlet"ü 
lacakmıS ... 11ıh.• Mufcttı.$ Paşa llazretlennden de 

Reşit Paşa bunu duyunca şaşa- bir tclgr:;.f aldım ,.e merkumun h-
m:;h. Bütün Screz mınlakasında- t Cagah>nı haber verecek o:an 
k jandarma kuv\'etlcri seferber e- mı hb:re yüz alt'! v dettım. l\lu-
ıldiği ve bir çok g:zli ıerfb ı a- vaffakiyeti görüldüğa takdirde 

Jınd.~ı halde bir türlü jandarma- muhbire ayr:ca münasip hediye-
larıınızın karşısına çıkınıyan ve !er de ver>: ec~ ın .hly 1 mı. Mer-
mü ı denıed •n k ~an Sand.ıııski kumun son d.k.kada ve. ·:ğı ma-
çcte;ini. Elyopolisin totlılıkla el- Jü.ır.ata göre. Sandanskı s, ıw: ne-
de ctlnes'ne iınkfın mı vardı'! f r avencsile On1re koluna geç -

Fakat - ııe olıırsa olsun - bu dedi- nuş Ye kendisnc ,. ı,p on k" i
kodu halk üzerinde olduğu kadar 1 lık d.ğer çeten.n P r n c- h ,lerın-
devlet memurlorı üzerinde de ak- de bulundui;u anla.şı'l'!nıştır. 
si tesir vapmıştı. Bu sabah Men ı,.e ı:;elm k uz re 

Acaba, Elyopvlis, Sandanski ile karyesinı;.Icn h.rcket c . n ve bir 
eloltından muhabere etmiş, gizli ay mukaddem b radcrı karycsuı<le 
g•izli tem.aslar yapmağa muvaffak k.va taraf.ndan katlrılunan Pc-
olmu.ş muydu? r.Jıli Nakinin köy kenarından gc-

Bur.u kestirmek kolay bir i de- çerken, bas bir evde s~ltlanan eş.-
ğildi. Resi! Paşa bu şayiayı önle- kiyanın attıih ;:urşunlar<lan mec-
mek için, Sandanskinin o günler- ruh o!duğu \'e Menliğe y .lı ola-
de hangi karyclerde dola•tığını an- rak ge'di{(i görülmüştür . 'aki .s-
i. mak istedi. MenLk kaymaka • ticva"P edildikte Sand sk·r!n bu 
tıuna mahrem bir mektup yazdı: e\•de çetesi!(' lıerr be b rındığını 

<3a"::danskinin giz.end:ı:, veri söylemC!'i üzeMne, m J.o rim:.zın 
bı..ı.an veya haber verene nakdi verd.:i!i malumatla bu hiıd"se ara -
nukıifat v .. deJerek. bu ışle ciddi sında da mu,a•bakat gôrülmü<tür. 
surette me guJ olunuz ... Ve an- Su hale nazara~. Pe n c·hetin-
darma adoo:n arttırmak ;çin han- deki müfrczelı>r'n o cıv rda faal.-
gi karakollara ne kadar ıhtiyat xuv yete l!e<;me eri içııı mn ki kı.ı:man
vet göndermek icap ettiffini he - 1 danl."ihna derhal tebL:ııa• yapıl • 
men bilcbrJı!ı..• 1 mıştır. Merkumun, itl h z ed.lcn 

Dedi. teaal:ı r sarwırtle elde ro leccği 
Reşit Pa"" Menlik kaymaka - i kuvvetle üıy,Jt e<lilnekte ı .ıp. me

ınından cevap Lckliyordu. Bu sı- selenin son der cede mcktı..-m tu
rada laka kwnandanı İbrahim Pa- 1 tulmasıru ve bu arizamın badel
şa, Miisirliktcn bir telgraf al~ı. Cu mutol,a ı:ml a huyun;lmas.nı has-
telgrafm meali ~u idi: saten · ,tirham eylerim efendimiz.• 

•Elyopolıs;n SeLln.ihc a\ detın- l\feııiik kn ·makomı 
de çok mühim şeyler bahsett'il"• Mehmet RauI 
söylenmektedir Ezcümle Ser~zde 
hükt'.ınıct ve asker kuvvctin:n ıncf
lüç denecek derecede zavıI o'duğu 
'!eri sürülmektedir. Bu adamın 
Sereıde neler ya'Ptığını, ve bu gib; 
şayiala.ra neden lüzum ~rdıiğünil 
anlamak 'stiyorum.• 1 

Ferik İbrahim Paşa derhal mt>.· 
tasarrıfla göniııerek kcndis'nden 
aldığı malümatı Selaniii"e bildir • 
mekte gC<'.ikmcdi ve: 

•Elyopc.! :si bir dah.a bu taran 
gelmekten meııetmeğe l!ayret edi
n·z. Zır~ bu herifin' bumunu sok
mf\dt;:!: bir '' v<>ktur. Zannımca 
Sanda!"lskıyı · ışkırtan da odur.• 

Cümlesini ilave etmeğe lüzum 
g&rdii. 

tüsirliğe ·azılan cevap tesir:nı 
gösttrmiş olacak ki, Elyopolis l.ıir 
miirldet Seli.nikten bir yere ayrıl
manuştı. 

* Sandanski için kurulan I 
ilk tuzak .. 

Rc~it Paşa, Menlik kaymakamın
dan beklediği cevabı almı~tı. Men· 
lik kaymakamı emin bir adam bu -
larak kendisine yüz altın vfü1et
miş ve Sandanslrinin p~inden gön
dermişti. Bu adam, o civarda çele· 
!ere yataklık yapan bütün köy -

lstanbul as'iye beşinci 
hukuk hakimliqinden : 

İs'..aııbul m:ıılıve hu::ıı ine iza,.. 

ful.le muJıa.kı:-rrd nıüd. iyct nm 
Fuat ve AnaTI vadi ban ı:':ldo 3 No. lu 
yazrlııarıede muk...,, n h ·...., ne
n rlı l:>ulunıdt!jhı v~ >ni> ·~ rr ~-
ruıh~tına gÖ."'t' ika.""!' g· 1' meç..hul 
olıd as-1 P~t 5 -' . c 
göııdnr:Jlı~n kfu' it< r bu " p"e 
g i E!('lcrn;.ş o..'rlul(Undım H P M. 
K. nun 141 Ye müte:rl<ı;p m::drle -
!erine tevfikan J"., ·ret ıe kb-
b\g'aı\ iC'Tasma kar r vı:rı -,, s o rlu
ğu•xbn ılfn t n !ıa1"e!l 

a:'.eyih!i'1<1<.> açıbnı olan 584 lira a-
lacak d:ı'\.·at;lnt mutazarrmıın af?.'u
ha" on l?iin zarfmda ct.11:aıp vermelk 
üzere dava aTZuılı.akruiaı Hiınen tel>
lF•uıe ve mua\ yen 31/5/940 saat 
14 celses ııde hazır bul<ırun üııe

re OOwl'İ''e m:ııloamma kal.ın ollmaık 
ü:ı.ıare keyfiyet ıı.3n oluDUr. 

9:J7/1945 

va ) . . -. . iBı.:nııcı a.rtltıroıa 24/5/940 tıariıhi'lle m U$aıdiif cuma ~mu Coi":ı1oğ.:und:a pur ar kemeye gelmesı gelmedigı takdırde kain Sandığımızda saat 10 dan 12 ye kadar yapılacaktır. Muvakkat ihale 
iti (1 inci ı<ahifeden d .. •m) mı.ııh2lremen.n gwaben göııüleoe~· yapılabilıne>i için teklif edilecek bedelin tercihan alınması icabeden 

,_ _____ Senenin En Büyük ve Harikalar Filmi ----lil'.::ıll~ 
~ d~ kabul naınduğumla.n k.a:- ~t makamına kaiJ:n almak ü..- j?ayrimenkul mükelleliyetile Sandık alacağını tamamen ~çmiş olması 

ll ~'Yet nı,vkiin~ ~ ııere iJ.an olunur. 940/562 \ııarttır. ~i _takdirde s_on arttı"an':" __ taahhüdü baki kalmak şartile 
!ıeıi UnUn ·· - g · ı 8/6/940 t.ar.iliıne müsadif cwıı.a.riest l?'llflU ayn. mahalde ve ayni sa.a.tte 
:ı,,:l.i. ft>.11!:-ne de şehri:miuielci '--------------

1

son arttırması yapıla-::aktır. Bu arttırmada gayrimenkul en çok arttı
i'S;ılolııu;r.,11 faaliye:e geçmekte bu.' Beyoğ lu uçuncü sulh rarun üstünde bırakılacaktır. Haklan tapu sicillerile sabit olmıyan 
~ ~r~t:!,~W<~= hukuk La"kı'mlı'g"ı'nden ·. ali.kadarlar ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz 
~ -·-.ııııclj J " ve masarife dair iddialarmı ilan tarihinden itibaren vinni gün içinde 

lı ~ deniz vasıtıL::m (sar- evrakı müsbitelerile beraber dairem;ze bildirmeleri 11i.zımdır. Bu suret-
~- "<le r lı.ari~ı bu heyetten Hazine tarafından Beyo((lu Kıu- le haklarını bildirmemi~ olanlıırla haki.an tapu sicillerile sı>bit o•mıyan-

~ı. ruacekJ.ardı.r. l\!üsaadl;:ıyt' Jo~u ma'lıa:llcsi Faiıkpa;şa aıpart.ı - Ja.r satış bedelinin pav!Jşıy, ı.-ından hariç kalırlar. Daha fazla malıirnat al-
i Jb~lasd edecektir. mııın 5 No. h dairede mukim Z..C.a an.aık is1ıiyenJeriın 939/28 dos~·a No. sile S:md.ıi(ınuz hu.k.uk işl.erı servi-

·2 yeııaet makine!. ma- .,,_ ·'" ·n·-- .;nQ müracaat etmeleri lüzumu ilan olunur. (2208) 
lı. t~ı _aıl.l"lllurn " ileı; har. .,.,,b.ryan ale.ruıne 1 ...... ,,,., ediJeıı. -

'1'11>i ,..em :n ıoe 30 lira 62 k .. ~~ a:Jacak davaısı.nm 
~ 11'cn'e ~ahyrtt:ınbr. - _, 
~ J!1. ~ı.1~~ re yüklü gi- mutıakeımes ~) deva ed:ilooe gö.;. DlıtKAT: 
"!:ııı l'l..:n.:z vl>lur:n: boşaltU" derilen dav<>tiyeve verilen mcyu-
lo~ı.. hanı:!ı bir Türk 1:ma- l:a:+t.ı :!ı:aınc " hının meQhul o.lıdu- . Emniyet Sand ı; Sandıkt~n alınan ı;ıavrim.enlrulü ipotek ~östermek 

.. <Crdi.r. J ~wı<l OOhu; ~ tebli. ,_,_ c;lıvenlere muhammııoler;mızın koy mu c <' ıvmet - 40 tt'cavıiz 
'( ~ '111 e g _..., l'I- e" ~P ii Pf<' ;hole bedelinin yarısına kadar borç vermek suretile ker 

e i E;;;-ı.yet mu'"du'·r dilmckle davacı ,'"Elki11 rıfuı.., tei:>- ıaylık göstermektedir. t1Q63) 
14:at .cmsını talep e.vleımiış ve ta-
}eıp vMJrı:., dava ~dikne yirmi gün 

müdı:W.Je ilii.rıen t:eb~ · C• asına 

kaw verilmi:ş olduğundan nııüd

,.,.......,>fh Zara Berıbery-aırun mu.ha- , 

keme günü olan 27 /4/940 cumar-
!!es:i gün- saat 10 da malılo€me -
mirzxie ha:= bıi llll1ması gdmed~ 
~ muhekemcınıin gıyabe11. 

göriileıcegi talı1igQt makamına !cır 

iım oı.ın.:Jk üzere ilAoon ~ ok. 
nur. (940/554) 

AD Mİ i 
B ıtLe ıı:ve~ IC.L 1 Q i N I!: vo - , 

Tabletlerl har eczanede bulunur 
P-. kulu•u 12SS) Galata, lstanbuı 

Baş Rolle rde: 

Bugün T~rkçe 
nuııhıısı 

• 

RONALD COLMAN 

K 'te Fransızca 
nüsh ı 

FRANCES DEE 
BASiL RATHBO~E 

K'te 

Sayılı biT fırtına gibi kudJ"1'tli .. Büyük bir zafer 
azametli... Nadide bir inci g"bi eı;<iz olan 

G 
gibi 

B 1 
Güzel DA IELLE DARRIEUX'un 

Şöhretine uygun .. Ku~tine layık bir muvaffakiyetle yarattığı 
bıricik şaheserdir. 

Bn harikayı görrn~k, Danielle Darrieux'un altın se:ini dinlemek 
;,.cin günlerdenberi bütün İstanbul 

L L 'y akın ediyor 

Siz de devam eden bu !!ffCf seline katılınız. 
İlive: M İ K İ ve yeni P aramunt Jurnal Telefon: 43595 



BAŞ NEZLE 
DIŞ GR~ 

SO(';UK 
ALGINLl(°;I 

Lüzumunda günde 3 kaşe alınabilir 

Gayrimenkul Satış İlanı 
Üsküdar icra Memurluğundan : 

Ha:ııneye l:ıoı'Qju öfu Emine varisi ~ Aı"iaııiın Üsköd;mia Kd
~ matıaclesinde Paımoolııka.pı sokagmıda ESlıi 17 yeni 21 ~ı sayılı 

ir trmUı Hurrye hanım haJY si bir ta...W hoca Ahmet efendi vıcoresesi 

-e ve babı;ıe9; ve taraıfı diğ€1' Huriye haııllll Jxıstem tarafı ralbii ta
<i<ıi. bas ile JD6hdut taımaımma ;>1:: •mıinh üç ehli vukuf tarafından 260 

ııı 8 k~ krıvnet 1ıakıdif' edli:kn arsalllJl a;;ıı. arilınne. ilP. aaU 'JDAAına 

- veı\lmiı(ıtıiı'. 
Mıesahıım: 135.<K meıt:re muııılıbaımr. 

IM;alı: Arııa Üt'ikiidar ıramvaıycaddesi ilzertindediır. 

1 - İşbu gayrimenkulün arttıııma şarıt.namesi 2/4/940 tarHriıı-
len .!Uııaıen 938/721 nwnwa tile Üsküdar icra daiTesinin muay
ıen numarasında herkesin gönbilmesi için açıkt1r. İlanda yazılı olan

aroan fazla malümat almak istiyenles', dŞbu şaırtnam<'Y'f' ve 938/721 
losy ile :urlyetimi2ıe milıa.caat etmelidir. 

2 - Art.tınnaya iştirak için yukarıda yazılı k1yrnetin yüzde 7,5 
oiııbe-Unde pey veya milli bir bankanın teminat mektubu tevdi edile
.:ektir. (Madde 124) 

3 - İpo1ıek sahibi alacaklılarla diiter aJakadarlann ve irtifak hakin 
tahiplerinin ııayriınenkul Ü.Zerindeki haklarını hususile faiz ve masrafa 
dair olan iddialarını işbu ilan tarihinden itibaren yirmi ııün içinde 
·vrakı müsbitelerile bırliktfmemuriyetimi:re bildi:·meJeri icabcder. Aksi 
ha.:de haltları tapu sicili ile sabit olmadıkça saıış bedelinin paylaşma
mı.dan hariç kalırlar. 

4-- Gösterilen ııünde arttırmaya iştirak edenler arttırma şartname
'lini o.kumuş ve lüzumlu malümatı almış ve burıla:ı tamamen kabul 
•imiş ad ve itibar olunurlar. 

5 - 0a'l'TllJ)el1kul 30/4/940 tıarlııU:ie sa:.ı ııünü saa.t 16 da tis
üdaır icra da·h'esinde üç defa ıb~ıroı!ııtruı ~ en QCık ar·ttı-

Qna ihaıle edilir. Anca:k octıtınna b.ıcUi mııJıa.mıncn kıv-

ınetin yüzde 75 ini bulmaz wya satış isteyenin alacaj(ına rüçhanı olan 
dif(er alacaklılar oulunup da bedel bunların bu gayrimenkul üe temin 
dilmiş alacaklarının mecmuundan fazlaya çıkmazsa en çok arttıranın 
aahhüdü baki kalmak üzere arttırma 15 ııün daha temdit ediıerek 

5/5/1940 t:wiıbiınde ~a günü sem 16 da Üsküdar icra me =luğu 
dasrnda artıtuıına bedel.; satış stiyenin alac~mG rü çhanı olan dt~er 

Jacakılılarııı bu ııayrimenkul ile temin ed.ilmıış aJacaldarı mecnıuun

an 1'6zJayıa cııkımaık ve :muh.amımen ılı.ııyme1ıiruı % 75 ni tuıtmaık şa.rtile 
n c;dk artttırana >ihale edilir. Böyle >bir bed'el el.d-eo uH1mezse ihae ya,. 
ılmaz w saıtış 2280 m.mıaralı kanuna ~n g : .. i bı r aık ı:. ır. 

• 
6 - Gayrimenkul kendisine ihaıle olunan kimse deı hal veya veri

en mühlet içinde parayı vermezse ihale kararı fesholunarak kendisin

len evvel en yüksek teklifte buhınan kimse arzetmiş O:duğu bedelle 
J.maii;a raz1 olursa ona, razı olmaz veya buhınmazsa hemen on beş ııün 
nüddet!e arttırmaya çıkarılıp en çok arttırana ihale edilir. İki ihale 
ırasındaıki fark ve ııeı;en günler için yüzde 5 den hesap olunacak faiz 
·e dijı;er zararlar ayrıca hülone hacet kalmaksızın mt:ınuriyetimizce 

.Jıcıdan tahsil oolunur. (Madde 133). 

7 - Alacı arttırma bedeli haricinde olarak yalnız tapu feraıt harcım 
ıirmi senelik va.ltıf taviz bedelini ve ihale karar pullarını vermeğe 

necburdur. 

Müterakim verl(iler tenvirat w tanzifat ve tellaliye resminden mü
evellit belediye rüsumu ve müterakim vakıf icaresi alıcıya ait olmayıp 
rttırma bedelinden tenzil olunur. 

tslıu gayrime:ıkul yukarıda gösterilen 1mlı1ıe Ü6kiidar icra meınur
ığu od36ında ~ ilan ve ıtöst.eri1en .aırirtlrma şa.rtnaıınesi dairesinde sa-
lacajı;ı ilan ok.ınur. 938/721 

Gayrimenkul Satış İlanı 
lstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden: 

Seya:ı Taıbir VIE'l Mehırnedin 778 h.E!ıa>"> N.o. sile Sandığımızdlan aıdığJ 
l25) liraya karsı hlr..nci dıerecede i'J)Otd< edıp vades nd'I! .borcunu ver
ıeclıi.ji>inıden hakı~ırıda yapılan takip üzerinı~ı 3202 No. lu kaıııınun. 46 cı 
~inioı ma.tuiu 40 cı maddesinı9 göre sııı.ti.ması icabeden .daaıı: sene-

• iDde Tavşanlasında Ka\iipsnan maallı;ş lıin Da:ttWil! q::ısmesi ve cami 
a kadastro tı:Bbi'\iıııde N4ısıaııca rmıiıalksiniıı Dal!Q-ban çeşme ve cami 
;ka.fıında eski 2 mükerrer yeni 2 ka4>ı 756 ada 2 parsel numaralı bah

el ~ evin tamamı b.r buçuk aty miiddct.Je aÇlk 111'1iınnaıra lı.on
t\113tur. 

Sılbıı tapu sicil lraydxıa gön! yap~. Arttırmaya g~ 
ıek lııt.lyerı (225) lira pey '1'kçesi w-:ıı.-c<-Cıit.ir. MU! bank-aJanınıroan 
il'.nin t.emmat rnclttubu da kabul O:tmur. Bir lkmiş bütün 
~]erle bel<ıdiye I'l!Sİmıll!ri .,ıe tulafd~ rüsımnu borçlıuya 
.;ıtıtir . Arltıırma sarinames. 26/3/940 tarihinW!n ltiberan tetkik etmek 
stiyenlere Sandık Hukuk IşlP.H servısinde açık bulundurulacaktır . 
rapu slcll kaydı ve sair lüzumlu izahatta şartnamede ve takip dosyasın
ia vardir. Arttırmıva ~irmiş olanlar, bunları tetkik ederek satılığa 
·ıkarılan gayri.menkul hakkında her şeyi öğrenmiş ad ve itibar olunur. 
li'1'inıc..: e.rtıtıııma 21/5/940 tarihine müsaıdiif salı gunu Caf(aloğlun<la 
.ain 3andı/tımızda saat 10 dan 12 ye kadar yanılacaktır. Muvakkat ihale 
ıapılabilmesi için teklif edilecek bedelin tercihan alır..ması lcabeden 
~avrimenkul mi.ikellefiyeti'.e Sandık alacağım tamamen geçmiş olması 
arttır. Aksi takdirde son arttıranın taahhüdü baki kalmak şartile 
/ 6/ 940 tarihıine müsadif çarşamba ~Ü a'Yf'l mclı~ ve ayni saatte 
>en arttırması yapıJa~aktır. Bu arttırmada gavrımenkul en çok arttı
'llnın üstünde bırakıiacaktır. Hakları tapu ~ıcillerile sabit olrmyan 
ılakadarlar ve irtifak hakkı sahiplerinin bu hiıklannı ve hususile faiz 
ve .ınaaa.nle ~air • .ldd,ialar.ın1·, iliuı.- 1aiih.indıelı itibaren, yirmi gün içinde 

' • • ~ • "r •. •• ,, 

GRiP-NEZLE-NEVRALJi 
BAŞ-DIŞ - KfRIKLIK 

Gayrimenkul Satış llanı 
Üsküdar icra Memurluğundan : 

Hart.Uıeye borçlu Kac-1ıalda Çırçıc ~ ınruamm Namııinin evı'lıı
d<ı ~abm 5Ukrü kızı Saadetin Karuı.'.da Cım;1 bo:Y'unda (Üskiidu 
ve Bağdat yeni Ankara caddesinde (135, 136, 160, 162 ve mahalien 10'2, 
104) mınıaraJıarla miiTaıkkam s:ı!lı Giritli Mustafa Diık solu emvaı:oi 
metrukeden arsa arlc.asJ d12'1ri'Zll::n do1ıma maıhıal önü Anka a cad~Gi 

ile mahdut tamamına üç yem• ntı cjı li v.ıdruf t.araıfından bm üç yü:z 
doksarı b ış li.-a kıynnet tııJullr ed:ilen evvele" üstünde od a ları olan gazino 
iıalen iisıtündc odal:aırı <>lan dükkanın açhk arı!ltırırrnı i.lıe sat>lıına.sma ka
= VllriJııni."!l'ir. 

İŞ>u gayı'iımenlkulüın beden duvarları ktırgir iıı;i ahşall olup iki kat
lıdır. 

102 nım111ralı mahal dii'kkfuı olup zemini çirneflı!o döşe;i ön w • '11'

'<a call.<l-eye kapısı vardrr. Pencereleri .ahti"P kepl€1J'tk.H arka cephedeki 

ist:.ı' ktpenklidir. A:ııkasltllda üstü açılk ııeımiD 'küb.lc karcsman dö.>eli 
maballinde bir kuyu vardır. OOk:kanm ortasında birinci kat döşeır.esi
ni tahkim ici.rı üç ahş:ıp chd< k.orımuşlıır. 

104 numara: Odaların kapısıdır. 

Zem•n kat: 
Zemini çiıni!nto lıa$lık, ç!r.ıen~d&;ı~i!J bir -aralık merdıwn al tı ~aş-

lıkta kmk g&niüü küp aralıkt2n mıııt!ap;a ~·rilir. :lı.mini ç .mento 
ve ıırl<a cepheye kapısı vardll'. 

Biriıı:ıcl kat: 

Bu kata abşall merdiwnle çıkılır. Bir sofa üzerinde dört oda ve 

iofeıda.n ahşap bölme ile ayrı.km :ııemı'ni çinıentıo ocak vardır. Bu ka.t.a 
çıkan nıı:ı:diıven b.'!Şında üç ~la çıkılan ıia<turka bir hala vardn-. 

Zlek:l!'.k tesisatı me\'"Cutiur. Binanın içinde w dı.sında sıva l<ı.miri oldu

itu ıı;l:ıi diiü:iinla m9lhal. anısxıdııi«i lıö'.me ~;.Sulünden axnlmı.stır. 

1 - İsbu ııa'lll'i merıkul'üfl arUırnı.a şacıtnamcsmin 2/4/1940 tari
l>ndleıM tibaren 937/4833 No ile tistdidar icra dairesinin muayyı:n JlAl

ınaresında beıılııesın ~r~ için açltktır. 

İlanda yıızılı o.Jıan:ıardan fao:Da malümt istıiyenler işaıbu sarf.nameye 
ve 937/4833 dosya numarasile mcmuri(yetimize müracaat >. ıtınelidi~. 

2 - Arttı~a ~ir.ık iç- n yukardıav a~ıiı kıvriwhin vüztle 7,5 ni.s
bet nde pey veya mılll blr bankanın teminat meMubu tevdi edilecektir. 
(Madtlu 124) 

3 - İpoıtıek sa!h-Jbl alacaklıfurla dıiğer alakadarhınn ve irtifak hail<

a sclı~kır.iııo n ııayri menkul üzerindıe!k.i ha,clarmı hususile f:airl ve maı;

; afa dao:r olan iklklıialarını işbu i.k'i.nı ta-rihinden Ohiıbaren vıirmi ırün içindıe 

;vra.kı mü<;l;;ı'.c• t" lc birlik~ mcmuriyetıımixe bildiıım•deri icabeder. Ak

;· hald:• haıkı!aı:ı taııu sicilli ile sabit ol:madııkça satıs bedelinin paıylaş
.naınnıdan hariç kalır:lar. · 

4 - Gö9lerilen ııündl artıtmnıeya •1;1tirak. edenler şwtaıooı~'Sini oiru
muş ve lürumlu malJ.ınıa.t akruş ve lbunlaı-t . tıamaınen kabul elmiş ad 
ve iti.bar olun urlaır. 

5 - Gay.-'mt'.!1ikul 30/4/1940 tarihinde Salı l(ilnü saat 16 da Üsküdar 

icra memur'ıuğ'unda üç &la ~rudlikıtan sonra en QOik a'!'ttıra'l'la ihale 

edilir. Anca.k aı1ıtımıa bedeli muhamımen kıymEıtı'n Y'iizde 75 İn!İ. bu.l

ımız veya satış istiyen.in alacağına rüç"nan okın diğer aJ.acakılar bulu

Ml\'.l tıa b:del bunların bu gayr:• mtnkuJ ile tanı.~ edilm!ş aacaıklocının 

meanuundan fazlaya çlk.mazsa en Q01< a?flıtıramn taahhüdü baik.i kaJ

m~ üııere a:l'lı'ımın 15 ~n daha temd:t edilerek 15/5/1940 tarihinde 

çaı:ı;emba günu sa.at 16 da Üskıiidar icra mı murkığu odaısında arttırma 

bed1.'L sats istiyenen alacağına rüçhan olan dii(er aeacaldıların bu gayri 

mE01tul ilıc temin edıüın• ış aeacıaık.ları ımeamuundan fazlaya ç!kın.aG< şar

t ile ım Q01k a:rıtıbı-:ına .ihale edil:i;r. Böyüeo h,,r b:ıdel cılıde edtilıınezse iha.Je 
yapılmaz. Ve satış talebi düşer. 

6 - Gayri menkul kend:is'ne iıhabe orunaın Jaiımse derhal veya ve
riılı.n mühlet i~•i.ndı: ı parayı V'tmıle21le .iıba'.e karan feshal'Ullaırak kendisin
den evvel en yüıksek telk1iJJte buhın an kimse ll!I'Z<Jlımiş olduğu b:delliı 
a!anağa razJ o:ursa ona, razı olmaz veya bu1unm=a hemen on beı; gün 
mii.d.detle a1'1ılJrmıya çıJ<Q!:'ılıp en ı;<llk •ihale arlıtı.ra.na i.hale edifu. tiri iha
le aı-asındaıkıi fa<"k ve )1.1'.l;(n gün.!er için vüzde 5 den hesap oluna<:ak 
faiz ve diker zararlar aynca hükme hacet kalmaksızın memıı.riyetimizce 
a.lıcıdan t.ahsil olun'llll'. (Madde 133) 

7 - Alıcı artıtırma bEd• i.i hari cinde olaraık yalnız tapıı f :rağ har
cını yirmi senelik vakıf taviz bedel.ini w hlıale karar pu.Larını vem.,;. 
y~ ıneclburdur. 

iMU!l'.>ra!kiın ~tr, ıenvirat ve taın.ııifa.t ve tıeJJalive resminden mü 
tevalit belediye riisuımu ve mi1ta·aloım va.k1lf ix:arts. alıcıya ıtiıt Ot!maYJC> 
aortıt.ırrna bedelinden lenzıil olllll'lll. 

hlıu gayri menkul yuikarıda .11österilıen tariif:ı.te ÜSküdar icra me
muı:tuğu odasında i.şbu ilan ve gösterilen ar1ıtmına şartnamesi dairan
dı:ı satı:Jıacajiı ilan olunur. 937/4833 

lstanbul Komutanlığı Kurmayından : 
Orduda emekli n ücretli tüfekçi ustası alınacaktır. Bu gibi taliple-

rin Komutanlık ikinci 1Ubesine müracaatları. (2198) 

Sahip ve aqiryatı idare eden Başmuharriri 
ETEM İZZET BENİCE 

B;tsıld1ğı yer: SON TEL{. R F Matbaıt!I . . . , .......................... ,., ..• 
evrakı müsbitelerile beraber dairemize bildirmeleri lazımdır. Bu suret
le haklarını bildirmemiş ol<:nlarla hakları tapu sicillerile sabit olmıyan
Jar satış bedelinin paylasm3,ından hariç kalırlar. Daha fazla malümat al
mak islıiyenle:·in 938/265 dosya No. sile Saındı,ğıımız hukuk işleri servi-
sine müracaat etmeleri lüzumu ilan <.J.wıur. (2208) .... 

DİXKAT: 

Emniyet Sand•l(ı; Sandıktan alınan gayrimenkulü ipotek göstermek 
ls tıyenlere nı~lı ,.. '"!erimizin koymuş ol:lui!u kl' nıetin "1.' 4li ,,. tecavüz, 
etmemek iızere in bedelinin yarısına kadar borç vermek suretile ko-, 
layl:k ııöstermektedır. (1963) 

SOOUK ALGINLIKLA· 
RI ve A(°;RILARI 

iMA. 
Teskin eder. 

\~ Deniz Lev•zn• aatınal· I 
me Komla1onu htnlarJ 
=--~~~~~~~~~-~ 

10.000 kilo saban •••• 26/Ma.rl/ 
940 Salı günü saat 14.30 

10.000 kilo nohut • , •• 'JJl/Marl/ 
940 Sıuı günü saat 15 

1- Den.iz birlJcleri ihtiyacı için 
yukand:ı ) azılı iki kalem yiyecek 
maddesi hizalarında gösterilen gün 
ve saatlerde pazarlıkla alınacak -
tır. 

2- Pazarlığa iştirak edeceklerin 
belli gün ve ••atte, evsaf ve şart· 
lan öğrenmek istiyenlcrin her gün 
Kasınıpaşada bulunan komisyo • 
JlUJDuza müracaatları. •2139• 

15,000 KİLO TOZ ŞEKER 
1- Taluııin edilen bedeli (5722) 

lira (50) kuruş olan (15000) kilo 
toz şekerin 26/Mart/940 tarihine 
raslıyan Salı günü saat 16 da pa
zarlıkla eksiltmesi yapıiacnktır. 

ı.- ilk teminatı (429) lira (19) 
kuruş olup şartnamesi her gün ko
misyondan alınabilir. 
l- İsteklilerin 2490 sayılı ka -

nunıl.a yazılı vesaikle l,\rlikte belli 
gün ve saatte Kasunpaşada bulu -
nan komisyona müracaatlan. 

• (2131) 

1400 KİLO TİRE ÇORAP iPLilit 
1- T•hmin bedeli •2282• lira o

lan •1400• kilo lire çorap ipliği
nin 26/Mart/S4C tarihine raslıyan 
Salı '.fiin" •aat 11 .le pazarlık ek-

·1U,r. 
2-Kat'i tunınatı ·342- lira •30• 

, ,. • · nnamesi her gün ko-
mi•yondan alınabilir. 
l- İsteklilerin 2490 sayılı ka • 

nunda yazılı vesaikle birlikte belli 
gün ve saatte Knsımp:ışada buiu
nan komisyona müracaatları. 

•2138· 

1 
İetımbul Levazım Amirli-ı 

ğiuden verilen 

1 Htı.RICJ ASKERl 1 
KIT AA Ti ILANLARI 
Beher metresine tahmin edilen 

fiatı 22 kuruş olan 100,000 metre 
sargılık bez 23/3/940 Cumartesi 
günü saat 10 da Ankarada 1\1. M. V. 
satınaima kom'syonunda ııazarlık
la satın alınacaktır. İsteklilerin 
3300 lira kat'i teminatlarile ih•le 
saatinde komisyonda bulunmaları. 

(1421) (2047) .... 
Öç yere teslim şartile 600 ton yu

laf pazarlıkla satın alınacaktır. İ
halesi 22/3/940 günü saat 15 ve 
16 dadır. Vermei(e taHp olanların 
beher ııarti için 1205 şer liralık 
temiuatlarile mezkur gün ve saat
te Vizede askeri satınalma komis· 
yonuna mürac•atları. (1373) (1763) 

..... 
Beherine tahmin edilen C atı 18 

kuruş olan 100,000 kutu balık kon
servesi pazarlıkla münakasaya 
konmuştur. İhalesi 23/3/910 Cu
martesi günü saat 10 dadır. Kat'i 
teminetı 4200 lira evsal ve şartna
mesi 140 kuruşa komisyondan alı
nır. İstek!Jerin kanunun emrettiği 
belgelerle ihale saatinde Ankara
da M. M. V. satınalma komisyo -
nwıda bulunmaları. (1434) (:U58) 

1r 
Müteahhit nam ve hesabına 300 

ton arpanın evsaf vo şartlanna gö· 
re kvpalı zarfla ihalesi 15/4/940 
Pazartesi günü saat 11 de Edirne
de eski Müşir:yet dairesinde sa
tınalma komisyonunda yapılacak
tır. Tahmin edilen tutarı 30,000 
lira teminatı 2250 liradır. Evsaf ve 
şartnamesi her gün komisyonda 
görülür. İstekl:lcırin sllzii geçen 
~nde ihaleden bir saat evveline 
kadar teklif mektuplarını komis
yona vermeleri. (1439) (2190) 

İstanbul Komutanbğı 
Satmalnaa Komisyonu Dblan 

Demjyyol blrillılerinhı. ihtiyacı 
olan yüz oa altı kalem malttnıe 
pazarlıkla ı;atın alınacaktır. M'ü
nakasasına 25/3/940 Pazartesi gü
nii saat .on dörtte başlanacakta. 
İsteklilerin ınezkllr eşya hakkında 
malumat almaları için Fındıklıda 
Komutanlık sı:'tınalma komisyo-
nuna müracaatları. (2199) 

1 Umumi cerrahi (dimağ ~inlr, 1 

estetik) ve kadın doğum mü-

D;.C:fe~iTacyy;; K~;k~t 1 

ŞİŞLİ: Cerrahi Kliniği 
" (Hususi haştane). Sabahları 

8 - 9 da muavene Meccanen 
· Şişli Mey.danı No. 20 Tel. 80093 
.,. -İ.- -. , _:){ -~~-· . .... .- • l 

Beyoi!lu üçüncü sulh hukuk ha
kimlif(inden: 

Jalk bınıafından GaJataıda Neceti 
Bey oadd:ıdnde 17 No. lu mallıaede 
Şülkrü Okçan a.leyhlıre aç•lıan akilin 
feshi ve 52 ~ronm tıb>il:· hakıkın
da dıaNa edilen• Şıilkriinün ~ 
gfıibı m>.ır,'hul O:~an il3.nen 
yıapı.tan tebligat ve gıy.ap karan 
iirerine maiJlııEmeye ırelmemiş ve 
mueaddalk vml dairi l(ÖDcitemle -
di{ı!inden 160 lca lnymı.tindelı:iı 
r;ıdy<>ya ait sııtı.s akıdionin feıiı.i lle 
el'Vevm mwıınet daiııEsiınd'e bulu -
nan iıj1bu radyonun davacıya red 
,.., tıesMınine ve t!'l"aıınofon lY.deli 
olian 52 Jıiranm dava edHend'n 
bittahsll davacıya verilmesine ve 
dava tarihi O:an 29 hazıiran 939 ta
riMnden rtılbaıı:en 52 Jti.ro ü~r•ndm 
% 5 fafa yürutillın~ısıiııc w avıu -
koaotılıik ücret-i olam ylımi J.i~a01ını 
dava. edilene tahmiline ve masa -
riıfL muiııııkemcnin dava edi>J:ne 


