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"1' ,.. LOTOF Bu Sabah Berlin'e Hareket Etti 
.. qyet Başvekiline askeri mütehassıslar da refakat ediyor 

Sovy~t/erfn-ı'Bütün nazarlar Karadenize 
~azıyetı ,_ · • • 
~~·~;~:~~~~~~:i~~-ve cenubı Avrupaya çevrıldı 
likl • Sovyetler ve mütte · 1 • • 

~~1:1~~~::ab~;rb~:~~;!:! Macar Başvekili de bugün Romada Molotof Berlı"n 
......._, esınden korkulabıla. 

1
. • .

1 
•• •• •• 

~'rEM ızzET sENıc7 Muso ını ı e goruşuyor 
~~~;ahınin ve idd'.alara rağ- Roma 23 (HuSıısi) - Macar Baş- 1p: yo 1 unda 
.... da ,•ı Rusya ile Almanya a- vekilı Kont Teleki ve refikası, bir 

~' ·ı~pg ~lı bır askeri ittıfak mev- kaç günlerini Tlryestede bulunan 
t •Qlaşıl ıııadıgı henüz kat'iyet akrabalannın nezdinde geçirdikten ' 

ı~.\ııııa0 ınış dcj:ildir. sonra Romaya gelmişlerdir. 
~~.•dır, Yi bu ıtt.faka talip ve Kont Teleki'nin bugün 'fosolini 
) ""ilk •tı ncak, bu talebin. t;o - tar.ftndan kahul edileceği ve Kont 
'e"ııo İstik U'cbıiıncsi Sovyct Rus: C yano ile l(Örüseceıti teyit edil -
bı baı:ııdU' hale aıt hesap ölçulerı- mektedir. Kont Telelti bu mülA • 
ı, kltşısınd' !>ovyeUer Avrupa bar- 1' 0 tın iki mein!eket arasındakı an
~ilııo let a Ya kendi emniyet _ ]aşmaların tamamlanmasını istih
)~llıaı, k'Usu ilp t.irl.kle bitaraf daf ettiğ:ni söylemiştir. Macar Baş-
~~ Ut da b arar ve azmindedirler, vek ı:, Papa tarafından da kabul 
ı.~~tt.,ın,u ha~ı.e gırmek, Sovyet o •acaktır. 
ıııı, '>t b r ib R~nışletmek ve emper- BRENNER MÜLAKATININ , 

Londra, 23 (Hueusi) -
Bük.re§ten alman mahimata 
göre, !Uolotof siyasi ve as• 
keri müzakerelerde bulun• 
mak üzere bu sabah Berline 
hareket etmiştir. 

l\lolotofa siyasi ve askeri 
mütehassıslar refakat et• 
mektedir. 

ÜÇ TARA.FLl PAKT 
teı, ~dırlar !ırasa kapılmak arzu- BİR NETİCESİ 
j•ilııı ticaİ·8ugüne kadar Sovyet Londra 23 (Pususi) - Gazeteler, 

Paris 23 (Hususi)- Fransız ıne
haıfiliıııd.,. Almanvanın yeni bir si
y.asi niima:vişi·ne intiızar edilnwık
tedir. 

Meşhur BrenMr geçidinde Hitler ıle .nfosolininin bul~tuklan kilçil.k istasyon 
q11ııı, So •. ' Ve ~ilbassa .Molotoi Kont Teleki'nin Romaya ııelişini 
tt Qda kaı)•tlerın Avrupa barh' Bre--,,,. mü!Akatının bir neticesi 
~~·ili hu~ak enıclinden ve sade- aı'dot'Tlekted · :. Bugünkü RÖrüşme
ııı, bnda0 b utıarının emniyeti ba- }p- : ~ ffitlP• - Musolini mülakatın-
~~'_ Utıver•zı tedbirler almak da ··•"llan net ce1•ün Macaristana 
t1k"'tltiler •;de bulunduğundan Ve cenub•ı şarki Avrupasına taal -
Ilı.,. dtvleu' . olon:vanın i~gali, Bal· lıik eden kı>ımları gözden geçirile. 
ıı811• Finı:~~·n nüfuz altına alın- cektir. 

<\l dlhiliııd Y•nın istilası da bu •Tavmis• in Roma muhabirine 
'~u~n • S e ınüdafaa edildi. ııöre, Roma, Berlin ve Moskova, 
'uı cıı kııd ovyeı ittıfakı meçhul müttef:klerin Balkanlarda herhall;' 
•u

0 
•tıııı,~,~ Sovyetl<riıl bu hu- e:> bir aııkeri tesehbüsleri :htima -

~u ~ R•lip <rı ıddiasının da so - linden evvel, bu mıntakayı kendi 
tu11

1dd;8 •s~elınediği meçhuldür. nüfuzlan altında bulundunnak is-
1~1~~ harekı •nda müphem ve her temektedirler. Bu bakımdan Kont 
~Gıultı. tltı ~ ıçıne sığdırabilen biT Teleki'nin Romayı zıyareti mani • 
ltıı· bU'dc 1 

il'. Ancak, timdilik dardır. 
biı,ıt•••bb~t'l'etlerin böyle Lir Ayni ııazeten'n Belıırat ve Bu • 
'-h·'•. J\.vr~s eri sezilmemekte ve dapeşte muhabirleri Kont Teleki -
•u~1

1bı lakib~a ~arbinin inkişaf nin Roma ziyaretinin Macaristan-
n ·~· ~ör· i lercıh eder &ibi ol- da asabi.vet uyandırdığını bildir -

S""1Jet B~ııekili Molotof 

Y:ne •Taymls• in peste mu ha bi
rine ııöre, fimdiye kadar İtalyada 
müzaheret ııören Macaristan Al -
man tazv>klıerine daima mukave
met etmiştir. Halbuki Brenner'de 
Cl!'llubu şarki Avrupasındaki nüfuz 
mıntakalan da ııörüşülmüştür. Hat
ta söylendiP-ine ııöre, İtalya, Ma
car'stan ve Romanyadalti menfa
atlerini Almanyaya devretmiştir. 
Kont Teleki'n-in yeni nüfuz mınta

(DevaDll 3 llncü aahlfedel ~tıı~ 1 tibnrıu nıektedir. mekt.edir. 
''•bde •de: ~imanların fırsattan ---------------
~,k • ~kab~ Sovyetleri mutlaka R k b • • 

geçti 
'"b·~•tür ;•eklerine hükmet - ey n o a 1 ne s 1 ~v,~ kıır~ 1~ 1 ovyetıerin Avrupa 
lı%1Pat, bü n.da bitaraf kalarak 
~t,Q.•1arın 1 Yuk ılevlellerin yıp - • b 
'da~ b•kı,n;'e k~vveıten düşme- 1 ş a c. , n a 

'ıtr, llıeıır,8~/•r~ .de bir derceye "'t' t 
4,. •rı ıcabı addoluna• 

"ltl' 

•ıb;; 1Sov~e~:fedilen: ~'•b."''~e .:1~ emperyalistleri bi- 1 
'S;;l .. ~1 •ınern ;rı~alı, falıa:, asla 
tr. 8u de b • dır. 

Kabiae, zayıf bir 
razr.1e~ istifa 

ekseriyet almış olmasına 

etmemeğe karar verdi 
>ın10 •dcc0 h' lllaksadı istihdaf c- Paris 23 (Hususi) - }teyno ka-
1td11 vltiy,1

1• _nokta, Sovyet Rus- binesi, meclisten zayıf b .. r ekse -
jt~, bve .. dahını ınüşküllest.rmck _ riyetle it.mat almış olmasına rail-
~tib ~~teın•k da. ınıişkulleşlirc • men, dünkü toplantısında istıia 
) '•dır lın80h lcd~. O da: Sovyet- etmemeğe karar vernıiştır. Malıim-
ıı.y · llu Ya J' ıktısadl yardım- dur ki yer,l kabine156 muhalif ve 

tı~ v't ve rrı' •rıı Almanyanın ha- llQ müs!Enkife karşı 268 ~eyle it:-
~i~' ~Ülte~itave.metini arttıra- mat kazanmıştı. 
1~'bıb~t ıklisa ler! sarsacak bir Gazeteler, kabinenin dün mec-
ı.ıa ••ı 1b Sov/ ettıği gün Avrupa liste okuduf(u beyannamesine gö-

~ı.~ a~•kılr et Rusyayı da içine ' re, takip edeceği politikayı şu su-
b n;ıh ~. b.r surette anlaşıl· retle hu!asa etmektedi.rJ ... r "'' a,, '~•~ ,a Yell.İ F'r •Reyno ötedenberi sonuna ka-
ı..,•1',q d Uıı: ansız Başvekili dar harbe devam taraftarı olduğu 
q 1~~~'11aq toı>ıı • :cm Başvekalete ııetirilmi$ ve ken
' 1>ııı il ~<>r··Soııelcljn harbe gırmiş disine de ayni azimde bulunan ar-
q n· e ~ ·· Yet ih t · · k d J · · \.•O!~ "'licqd · l . eme ının ııar- a a' ar seçmıştır 

, -~ b "nıelcıe e ey, bütün .<ahala- __ __ 
''4 e •· ···• - h b "ae ..,-enm, 1c ........ u are: e et· 

Düşman Sovyet ihanetinin yar
dımı ile her tarafta darbelerini 
ındirmektedir. Fakat yeni hükıi -
m<ıtin tek vazifesi muharebe et -
mek. vıenmek Vp nereden gelirse 
gelsin ihaneti ezmek için Fransız 
eneriisini o tarafa sevketmekfr. 
Dostluiia dostlukla, düsanhğa düş
manlıkla mukı>bele edilecektir. 
Fransız milletinin harbin iyi idı>re 
e<fldii!'i.ıııe >emin olması lazımdır. 

Hükumet UVU"imuş bütün kuvvet
INi canlandıracaktır. Akdi müm
inin ~ane sulhu en kısa zamanda 
yapmak imkanını verecek olan 

(Devamı S üncü Alılfedt) 

11~ib; :.:~.,, i~ ııe_ her nereden. 
1, d,~1 uınıeler.""•tı ezmek için ... 
'•~'' lb ~e İ&tikb iovyet Rusyanın 
~- •ı;~ ".'la •d 1 a d•ki harekatına 
~ •l-d •f•da.· •n bir tavır ve ha--t• ı, '" -• say 1 b·1· . 'ı1. "•ıtıı ~•. J\J ı a ı ır. Bu ıtl-
ta tıı, ı:•n ikt~anyaya yapılan 
'i:'~da Vy•tıe'58 P edereii'i ma -
lıb· ~aı;~arbin ; ve nıütıcl:klcr a
~;~•I >. 11 •te ıri.,;:vr! ka.ı.li içlinap 
\t .'n k u korku •sınden korku -
ta 11 ~ S ~V\·etı· Yu bertaraf etme-

Sovyetlere göre, Finlandiya niçin 
tedafüi ittifaka giremez? 

"ı hi 1°vYetı0~!•dbiri ise. hiç şüP
't._ ~taflıkı 111 il.tidarında ve 
l ~ ~ arındadır. 

t ,,~ .......... - .. - .. -.. -
! ~·~ ~ • 
, l} "'ıııe1t . vak.tindi~ • t 'llkiılt 1's~niz? ı 
t ~O ve tarnüJaya.r i 
ı ~~irıı \f4a0 t ··~~iıı- kııııarı ı 
" 'ltı v-at'd IJıız. 165 birinci ı 
~ u-. 15 sene . . ı 
~.. ~<ll'<ı.ıltilf'"'- ıçm .... ......-. ı .............. 

Ril(a 23 (A.A.) - Baltık mırtbu
atı Stokholm Tidninııen is.mli İs
veç ııazetsi:ıin Moskova muhabiri 
tarafından verilen bir haberi neş
retmektedfr. 

Bu habere RÖre Molotof. Sovyet
ler biri f(inin Fi.nlandiyaya bir şi-

mal memleketi d~J, bir BaltıJt 
memleketi l(iizlle baktığı ic;iaı İs -
kandinav memleketlerile Finlan -
diya aras:nda tedafüi b:r pakt im-
zasına munriz oduj'(unu beyan et
miştir. 

Cephede bir hava muharebesi 
Berı:n 23 (A.A.) -' Cleves civa- içjnde Holanda a.ra1.sıne düşmüş-

rmda vuku bulan bir hava muha - tür. 
:r>ebesi esnas:nda Alman arazisi ü- TayYarenin mürettebatından bi-

ri para<-ütle Alman arazasin<' atla
zerinden uçan bir tayyarey mer - mak istemişse de paı & ;,t açılmlıdı
mi isabet etmis ve tayyare alevler f(ından yere düşerek ölmüştür . 

(Diğer Telgraflar 3 üncü SayfamızdadırJ -

Alıınan menbahnmı. göre, ru; -

ker! bir iilıbifak mahiy•füıde o'.an.a
maıkıla b ıraher, bir A >man - İtal
ya;n - Sovyet misa~ı aktedilmesi 
için Berlinde veya Vh a.n.:ıda gö
rföımerer olıacırktır. 

Almanya, Romanya'ya beş 
maddelik bir talepname verdi 

FON RİBBENTROPUN 
BELGRAT SEYAHATİ 

Roma 23 (Hu.:;.Wı-- l''on Ril>
bentroµun Bemadı l'li'Yaret ed~ -
c•,i(i halklkmda, Yuııos lav kaynak
')armdan verilen hab: rdoı İıtalyan 
siyaii mehafili adomi mallmı:aıt be-
yan etımelotedir. 
Maıamafih Belı<(raıt rnelıefili i:ıö.Y'" 

Je lbir 21iıyareti müsteba.t ı:öııme -
m€1kt.edir. 

(Devamı 3 ünc!i sahifede) 

Norveç Almanya 
yı protesto etti 

Şimdiye kabar 50 Nor
veç, 40 lsveç vapuru 

batırılmış 
Londra 23 (Husuısi) - Norveç 

Haıriciıye Nazı.rı Koht, Nonıt'<; ti
oaret ~ilerinin ·ba tırıl:masını 
ibiır kere dahıa Be<':ıin hiildim~ti nez
d.iııd.e. protesto etmiştir. 

Son haftayoa kadar N~liler 
mecmuu 11 O bin ton !Nıcıminde 30 
vapur 350 gemici ıkaybet.m.işler
dir. 

Diii;cır 1arafta.n Stıakıho'm ga:ıe
telerinin nesrivaıtına ııauı.raın, son 
haf;tıaya kadaır 776 bin ıton haoınin
de 40 İsv>eç v•apu.ru 'batırılmış, 299 
kişi öl:mü~ür. 

Damimlll'ka ose, ya~nız oon il<i 
gün· iıç'İald~ 4 vapur kay>betımiştir. 
40 ikişi orıt.ada ydktuır 

(Devamı 3 üncü sahifede l 

!Resmi otomobil
ler azaltılıyor 

Şehrimizdede bazı daire 
amirlerinin otomo
billeri kaldırılacak 

-- -

Hangi vergilere 
zam yap1lıyor? 

Kiorit te dahJ olmak 
üzere inhisar madde-

terine yüzde on .•. 
Bazı ver~i ve resiroJ..>re zam ic

raııına ve bazı maddelerin mükel
lefiyet mevzuuna alınmasına dair 
olan kanun layihasının meclis en
cümenl~.nde tetk k edilmckt.e ol
duj'(unu yazmıştık. 

Mecl:8in dünkü toplantı~ında Ma. 
live Vekili Fuat Altralı layihanın 
sür'ati€ müzakeresini temin için 
muhtelit encümene ver:Jmffini is
temişse de, heyeti umumive layi -
hamn alakadar encümenlerde ayrı 
ayn müzakersi.n.i muvafık gör -
müştür. 

Ver<'İlerin mevzuu etrafında 
Meo:ıis m:iıafilinde de ke -
tumiyet muhafaza edilmektedir. 
Dolaşan rivayetlere naz&ran, 1 -
İstihlak vergisine, 2 - Kbrit de 
dahil olmak üzere inhisar madde
lerine yüzde on, 3 - Bazı ~mrük 
eşyasına, 4 -Takas primlerine bir 
miktar zam yapılacaktır. 

Meclis pazarl'esi günü tekrar 
toplanacaktır. 

---<><><>---=.. 

Değerli bir alimimiz 
vefat etti 

Dei"terll aJim.erimızden Bey=t 
lciiıtüohanesi eskl müdürü ve eski 
üniversi«>nin müderıil.s'.•.ocinden 
üst-at İsmail Sa.bu dün /l,'fce vefat 
etimi.şiir. 

O::mıze bu-ın1n ikindi vaıkti Ün!
versi~e proflesör ve tateibe!erile 
nuıBTi.f<;ilerin i$tira1tile Kocamus
taf a-pa1;a orta mElrtebi yanındaki 
evıindEqı kaJ.dınlıo M<"l'k.,;o: ıfendl 
maklbe:resiıne defn0ı\ımıca'kt ır. 

Cenaze masrafı Maarif Vek:ıleti 
ta.rafı.odan verilıectık:tir. ::-ı~humun 

Yeni bir kanun layihası ile res- _a"_::ıin~ de maaş bağlanacaktır. 
mi otomobillerden tasarruf olun -
maktadır. Büyük Millet meclisine ı .. A .... Ç+I K .... M .. -;K .... T .. U•P+tt 
tevdi olunan bu !iıyihaya ~öre yal- ı::. ı • 
nız Cumhurreisl'ıli, Meclis reisliği, + 
Başvekalet, Vekiller, Genel Kur- ı Bir müddet istırahat ve se- ı 
mav başkam, ordu, kolordu ve fırka + yahat etmek arzusunda bulun- + 
komutanları, donanma komutanı ve ı duğumclan Tak."1mde • 
15 viliıvet valisir.c resmi otomobil + KRiSTAL gazinosundaki t 
verilecektir. Binaenaleyh şehri - ; . . ı 
mizde .de emni;·et müdürü, müd _ ! seanslarıma nıha~.et ver~ım. 
deiumııani, belf'CliYe heyeti foııni~ B_u .hususu tı:V'fCCuhk_Ar dınl.e- + 
müdürü, inhisarlar umum müdürü, ı v~c~l~ıı:,.,,._ hurm.-.tler.mle bıl- ı 
elektrik, tramvay tünt>l müdürüne + dırırım + 
ait resmi otomobiller hazirandan j ı S A F:f Y E ı 
ilibarc.n kl!lhlanılamıyacaktır. .. ......... _ .. .., ........... 

Talepname bir nevi 
ültimatom mahiyetinde .. 
Rumen ihracat mallarına konan 
resimlerin indirilmesi ve daha 
bazı iktısadi imtiyazlar isteniyor 
B ıı.kreş 23 (AA.)- H.avaı;: 
Oiodiusin rivaset.ind:ıkıi Alman 

iktı:;aıt bt;yeti, Rumen ll'üıkfmıe>tin
doo baııı 1ıa.eplerde buloıırunu$!-ur. 
İyi haber a'.an maılıfelıh. ırde bu tıa
:lepler a-saj\'ldaıki 5 maddede hu
lasa edilmeltledi.r: 

1- Ravi]ıışmarkm leye nazaran 
kıymEf.ılrndiri.ınıesi ıruıretıi.:e iştira 

kıvm.ıtiınin aırttınlması, 
2- Rcrnen ihracaıt mallarına ko-

ıııan resiankrin indİT :Lanesi, 
3- .AJımany8'1/a gönderilecek 

Rumen ma.llıırı fia)arının mdiriil-
mesi, 

4- A'=aırı - Rumeııı klirlng sis
temme Bohemya ile Moravyanın 
da dJthali, 

&- Tunada'ki Alman romor:kör
lerile gaz vapurlarına Ahnanyaya 
hı:r ay aıvrı'an petrol mikt.an ha
ricinde mahrukat tumini 

C'.odius, Rwneıı H;tısa.t ne-zare
tinin muırabhaıslarile gör.üşrnele -
rine yarm da devam edeıce4< ve bu 

göriisıneler büyük bir lhimalb 
pask.aiva yortı.Laırı:ndan sooraya 
kadar sür<cekıt.ir. 
Raınar.ya hükiımeti bu ana ka.

dar Akman yaııın mübalagalı ta -
l•~er.ine mukavemet etıımwı rnu-
vıaffak o:tın~u. I 

.Aılmanla.rıın dıüşiincelerine göre, 
saıbı.k başv<lkiil ve halen miı:! kal
kınma cephesi r.fai bıiunan Vai
da Vo<'lloc\, A1ıınan taleplerini Ta
tareskodan daha iyi ~arşı'.amaıta 
mütemayil bu '.unıına:kıtadl'r. 

Öi(renilıdiğtine ııöre, Aı'manya 
Romanyaya veordi~i •bu notada, R<r 
mı>ny.aını.rı harici ticaretinde yap -
tı~ mütemadi debd.klikleri ya· 
bancı döV'izler esa6ı üzerinden iş 

vaıwnası sisttrr~ru artlk müsamaha 
ile karşı:aıımvaeaihnı bHdiıımEk'Le 
ve Roma.ovanın birkaç hafta ev
v.:ıl taıtıbiıkiıne ·basıadıi:ı yeni tica
r;ıt sisteıninıi l'idd..W. surette ten
kit eylemE'kedir, 

Postahane arkasında 
büyük bir duvar yıkıldı 

enkazın altında 

kalmadığı belli değil 
Sokağı kaphyan 

kalıp 

• 
ınsan 

San giineWe yaf(an yajtmur ve 
bırların tesirile yeni ostane a.r -
kasında Acımusluk soka)tında Vah-

ram !sminde birine ait 8 metre 
yükseklikte, on iki metre uzunlu-

itun<laki duvar dün aksam birden
b:re yıkılrnıs ve sokağı kaplamış
tır. Duvarın altında insan kalıp 
kalmadıl!ı henüz anlaşılamam:ştır. 
İtfaiye enkaz atında araştırma yaı>
maktadır. - ------- -------

Dün gece ir asa 
hırsızlığı oldu 

(Yamı 3 tincü aabl!ede) 
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EYÜP SULTAN 

SAilRL BUDUB 

Şimdi, İncili& ~uatı da, iş -
be.şına yeni ve genç e!eına<Jları.n 
getı.rıln\esi lüzumundan bahsedi
yormUŞ! T .pkı, genç ediplenn b.z
de şbaşına geçmek isteyişleri gibi. 

Biır<;eık siv~ asket i ı:tıGk:ınlıara 
venılerin gelme.sa istiven İngi
liz matbuatı, l(el>Çlerin daha atıl
gan olduğwıu nazarı i.t hare all.
yoxsa., pek isabet etmiyor, gibi ge
lir bıiıze.. Teenni ve sabır muvaffa
k: yetin sırn degil midir?. Gençler 
ôsc sabırsız ve aculdürler. B;;.kar
s rız, acele .le bir hata işlerler._ 
7 a;o lık • muharoebeaiz halıı• galiba 
b.ıraız fazla görüldü.. 

Eyüp Sultan sabn bum. derler, 
işte!. 

DE'l.EDİYE İŞİN 

KOLAYfloil BULDU 

Kaııahçarşı tamir edilettlrnıi!lf. 
Buracı.Jti dükldın S&hipleri de ta
mır muratuı. i.şfuak edecekler -
miı;! Bu, neden, anlıyamadmı. 

Beledivemııı, m•şallab isin k&
layını buldu. Evin önündeki kal
dı.r=ı b na sahipiırine, Kaoalıı;ar
şının tamlrıni dükün S&hiplerine, 
arsaların duvarını mülk sa!Wbine, 
evlenn boyarunasııı.ı mal sahibine, 
kanal:wıvon~1 yolunu apart,ımm 
ııahibuıe ;oap irtıyor. 

Geride ne kalıyor?. Bari, koU.n 
sıvayalım, refüjleri de biz yapa -
lım; çıkalım i$n içinden!. 

CAMLICADA 

GAZİNOLAR 

On beş 8"'nedenmi, Camlıcaya 
gitmem tim. Geçenlerde et.ki bir 
alıbabı ziyaret içln, İ.stanbulun bu 

güzel divarına doılru yollandım 
Küçük ve Büyükçamlıcalar civan
nı l(e:rerken., hatı.nma, burada ya
pılacak modern otel Vi! gamıo ta
savvuru geldi. 
Yahu.~ nlıer ~ -

mış .. Eskiden zaten birkaç eski, 
harap kö:;k vardı. Onlardan da bir 
Ju.sını yıkılmış Tenha .. İn. cin toı> 
oynuyor?. Gazinoya, otele şeytan
lar mı g>Jl!P oturacak?. Zav\ı.Uı 
Camlıca!. 

MÜTEAHHİDE GDrt 
YEREi.İM BARL 

Gwen sabah, Gazi köorüsimim 
elektnk makinesine bOr anza mu
sallat olmu.>. koprii açılamaınus! 
Za.,n, ~etelein yazdı(!ına göre, 
köprünün hala tamamlanmıyan bir 
sürü noksanı varmı.ş!. 

Köprü acılamadıi(ına, bir çok da 
eksikleri olduj(una göre, hazır, ka
bulü kat'i mua.melesı yapılmadan, 
b.'.lri, müteahhide !(eri verelom. .. 
Böyle köprü kullanmaktan ise, köı>
rüsüz olmak daha fvi değil mi?. 

TOPKAPIDAAZ 

TRAMVAY VAB 

Gazetelerden birirı<'e ııördünt: 
Topkapı semtınde, b.lh..ssa sabah 
ve aksam, tramvay buhranı var -
m:s•. Tramvay buhranı da, nedir? 
Bu da, şeker mıitlir ki, salılı,yanlar 
olsun?. 

Yani. ~ ~ halk, kifi 
U'arnvav bulunmama.'<Uldan şika
yet etmiş! Fakat, bunu vazrnaktan 
De çıkar? Boşboşuna tramvay :da
ııesini hizumsuz lmiasıye masraf>
na sokacaksıntt. Cunkıi. derhal ka... 
iıda, kaleme sanlııcak: •Doğru de
j\ildir. K3f• ve vafi arata vardır. 
diye tekz~p edecek!. 

AH.IBT RAUF 

olis 
kollej· 

a.iy 
.r 

Anka~ada yeni ve büyü:- Şehrimizde yapılan terfi 
bir bina yaptırılacak ve nakilleri yazıyoruz 
®nden ~ idkıiııat erlEn za

b•t.. ~ Qellı:irQelkrtE e
l.an.an ~ iiıııre ~ •eri umum ~ taıraıfn -
dan biır ~ kalle;i.> vücOOe ~ 
t.irilmı$ir. 
H~ y>1 zabıia n n n · menup

kınnın oıı1ıa =kte!:> mezunu ço
cUkılan iıerdıan bu loolleıe ah.
calkla<- ve )eyli olaırak ~le -
ookleırdic. 

nıNli)"!'I v~ .An1uııra:1a ı><>

li!ı ~ yanında bu koDaJ 
iQi.n ~ ve büyük bir bine. irışa 
elllıınneği k6Rll' lll(rtınnu$l ır. Bu 
~i lıİl'IMD it."iıı mimarlMwnız 

anısında müb:faıtlı bir miisebaka 
açılmıştıc. Bu miisab• a.Ylil 25 
D:ien nisanın 25 ine kaia" dll!'vam 

ed.ıcelctir. 

jKUÇÜK HABERLERi 
* İngiliz lirasının düşmesi ü~ 

rine tüccarlarımız tarafından ya
piliın şLıuivetler T'..caret Vekfile -
tine<: tetk:i olunmaktadır. Dıi(er ta
ra!ıtan Meıi<eı baıııkası mu...-okıkBt 

o.a:-alc 1 ~ liraoana 481 lkucuş 
:&at tesbit etmhtir. 

*Önümüzdeki ay içirıde şehri
mizde halka haber vermeden ani. 
bir hava taarruzu teerübesiı yapıl
mas! kararlııfıtırılm:stır. 

* Münakale Vekaleti yeni yıl 
büt.çesıle İstanbul limanı ôç:in 200 
hın iralık sevvar duhalıb ir vi!ıçle 1 Toph:ıncae 290 l:.in liraya b.r aıntre-j 
po vaptuııcaktır. 

* Dolapdere - Kas..mpaşa a:ra -
s ~da:C. n ey il• rnz e Tl"iisadif 
m t, cU rrı 1 a.nn yapılması 
ıç n belroc)(' bıitcesi.ne tahs sat 
konnıu ur. 

l\i .Jcbıc; dükanlar:nda yr;.. 

Maliye Vlıkaı..ti memurları ar.r 
sıaııda yem ba4ı tayOrı ve tediılo· 
ya.pı.l:mıştır. Bu wi:etlen şehllimizr 
de tı.ırfi eden moınuclac şı.ın.larWr: 

Şo<hrlmiz varidat kontrol me -
muı u Emin Bülkü, İstanılıul Jis&. 
kt' muhaBEtıe katıih ~'dıani öroa
mar 1& lıevıaxım <iımcliiti mı.ıhatietıe 
kat.ıi ... ı 0"1ııan suL.a.oı, şehrimı:z tah
sil ıJLibo-ı>i şef:e.r:ınıct<11 Ihsan Swr 
gu, Y a:;aı- 'l'ümbak,, KaJıı.kaıpı t. 
b:ı:l<!kLCk ~fi Sezai &z.gıın, Hoca -
~ taJh,;il şUbcsl sei\ Süleyırum 
Aik-suJu, T:ı.r .at>aşı tahsiıl şuhesi Ş"&
fıi Sınasi Aygü.n te.cfi e~-rdr. 

Şe<!ırım i.z tahsil.at kon.trol ıne -
mur.:.rır, an Ali Rı:ııa Ege, varid>lt 
kı.smı l«ınıt.rol memudugllilB, va
rjda.ı kout.rol meınıuı1annda11 M. 
Aıi c ... ncı odu bi.it.<;e w m"'1i koo
trol ımıum müd.iri'lüi:'(i memu.ı lıır
ğıma, ş.ıhrimı:zo\Qlısil kooıt.rol me
mı.ar.anodaıı Şa:.:i El-,,..ren def -
terdaıılık kontrol ka.l.ffi.: miimey
yi~t.gme, hı•.:ın<ı t.ahakılmk şef -
etirııden .-fünif Tokcan tah'""1!<ıık 
lIK'C'u lwinına, :; hr!m;z deniz ınü.

eetr.S<:ıeri muhasebe<ıilii\'i vezne -
dan Kazım Coskun 1 in.ai suvari 
tümen mu'ıasebecilil;i ~.:ıııııedaı-
lığına, şel müz denız miressereleri 
lll\Jhaui:ıcçisi Ziya Toprak 3 üncü 
w..ifen muh:ıscıbeci J.iiıi ne, Serik 
mal müdüru Biirihım:ı1"ın İslmıı\)ul 
li.ıs<?leır muhasel>E>oil'~ katipliğine 
tN)'iın oluıımuŞlardır. 

--0001---

Bugünkü Kızılay 
kongre eri 

Şek' m'::xle Kızıl:;;y ce'.Iı yeti ka
za k oıı.grtı ~ lb:ışta n ı tJ1' ı ~lır. 
Her ser."' :e peyderıı<•y uncu.T.i ıı.... 
yC't ;rı ya.p :!:ooı:::<.ad1r. 

B ıı C1r'1>l' d rı o.l:ın_"k u , !"' '"atin 
k:ız ı Kmlay kongıres, de b;ıgun 
saat 14 te ka.) "ma.k:ımlıK ar'kasın· 
dail<1 40 ıncı .in< okulia yoıpılmolk
badı •. 

Fazla eker 
saklıvanlar 

E.Jle tiyi ta ~ip 
eden ciııayet f 

111(' ( s.t, mı:ması hakkında iokan
t r lor cemiyet: konl{resinde izhar 
o "'-'lftı..oıı biıldü'<l'ğ'ıı.'°"ız wır mi 
arzu. dü belediyeye arzolucmu~ 

E.m ı n' '.rııü k32al>ıill ın Kızı. :ı .t u • 
rnunıi toplantı.sın& do y.ııe bu,gün 

· saaıt 14 d~ ol üncü V'akıf hand'l ti
oaır t \'il! sanayi odasında ba"1a · 
m.lrr>n.':"ıad ıır. İhtiy larJl<lan fazla şekeı- sak- Ge.;·onlerde Gec!ı<>paşaa.ı bir eğ-

ladr.'<ları ddias.Je adl:yeye veri- !enli esnilSında vukua gelen cina· 
kn Baııkpazar.nda p<>yllircl ve yet h.fu<'sınin tahk.u:«t. ncl;celen-
yaj!cı Nikolaki ille Lıyon - Melba ı mişt.r. ı 
çikol~ta ve kareınela falırika&ı s;ı- Vaıt'a şöyıe olmuştu: 
hinleri hakmdaki son adl1 forn:a-

1 

G •- t 1 --' - •• .,aş~_... o ı; .ı a, u •·os is-
hte de "kmal edilm<>ktedlr. n."1de b: :-1 e işteoı • .,, ·k ile bazı 

Niıkolaki.ııin muhakcrn<:sine ö - arkadaşlar 'nı evine 1a~et ederek 
bür gün ııaat 15 de 8 inci asli~ 1 

or.bra bir şaup z. ·afe, çekmiQl:r. 
cıezada ba$Lıniliıcaktır. ı Eglent de bulu,,anlar da saatkrce 

Li-yon - 11klba fabrikasının def- şarap iccr~k bir hayli sarhoş ol -
terlerini ehh vukuf sıiatile tetkık muşlardır. Bunlardan Haçik bira-
eden mi>lehassıs maliye wemur - ralık içk; sofrasını terkederek dı-
lannda.n Feddin rapor .ı dün ak - şaırıya çıkmc• ve: 

tur. Kevfivet daimi encümen .ta -
rafından tetkik olunacaktır. * Şernmizde b'T şoförler mek
tebi açılması ve soförler'n daha i}"i 

şaırtl r altında yetıı;tirilmesi :çın 
şofr.·!er c:mvet; bir proje hazır -
lamışt:r. BelM yeye verecektir. * Bakırköy bez fabrikası ge -
n. *tı.c~c kt.r. Burada ki işçi adedi 
de a1·tt.rıl...ı.cakt1r. 

*Bu akşam 20,20 de Şehremini 
Ha!k..,v"nde doktor İbrahim Zat. 
taraf:ndan alkoı:zm bakında bir 
konfırans veri.ecektir. 

Dosya parası da ned:r?. 

şanı Sultanaılımet 3 üncü •ulh ~ •-Ben fenalaşıyorum. Biraz ka-
za lıak:.mi Münıbe vcrilmistir. pı ı. örüııde hava alayım! .. • de - --------------

Mim p de buı:iin !'a1)0ru müd - m:;; .tir. 

l\tcktcplerde her talebe için 
mı:.n ~zam bir dosya tutulması e
sası kararla~tı. Bu güzel l,iqcy_. 
Fakat, ~cçenl•rde bir mecliste ku
lak ıııisufirroıduk. Iler tnlebed,n, 
dosya lıedeı olarak 25 kuruş iste· 
niyormuş~. l~İr c ,·de hizmet eden 
kunscsiz bir dul kndının (oeuğu da 
25 kw.ış istencnl<r ryaııındaılu. 

İstanbulun öyle seınt.leri ve bu 
sc ti rde (;S ıc talc beler ,·ar ki, 
ö!;l"°yıu karnını doJuramıyor; 2S 
kuru~ dosya parasını nereden bu
lup verecek?. 

delumumiliite tevdi etznjşt.ir. Bu esnada bir h:kaye anlatmak-
Müddciu~umilik ehli \ukufun ta olan M rd ros ise, Hacii! n sözü-

vardı;:ı n<tlceyi tetk k edecektır. nü bitirmeden, kend sıne ehe· mi-
Ve ancak bu tc•kiten sonradır ki yet venneyıp sofradan t;:; '<masıra 
Livon - Melba fabrikası aleyhi.ne kızmış ve oturmasını rica etmiştir. 
d.ava acılıp aç:lanuyacaj!ı bellı o- Haçik bunu d nlerr.evince de sar-
lacalt1ır. hoşlukla ukası.rıdan kosarak kapı 

D•i!er taraf•an E.~k,;şehirde 5000 önünde kavg;yya başlamıı;tır. 
lira para cezasile iki &ene Mani - İ le bu ı.ı.retle h c voktan cıkan 
saya sürgüne ffi2'ıl'ıim edilen şe- ka\l(a bi.caz sonra c.ı.ayetlı> netı-
ker saklamaktan 's:ıçlu esk.'sehirli celenmiş ve Mardros bıçağını çe-
tüccar Barutçu temy z mahkemeai ker~k Hae:j\e hticum etmişt'r. Ha· 
kararile tahliye olunmııstur. çil< de Mard.rosa bıcak.la mukabele 

Yazan: lskender F. SERTELLİ 

çiç L 
-

J 
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ederek hafifçe yar:ılamı~sa da Ö· 
bü:ıi çok ş.ddctli b'r darbe le ar
k ' ·n a~ r c.rette yarakmış• r. 

Bu va· r ·n tcs rıle Haç•k; bmız 
Sf' ra ka. iırılrlıgı hasta •. edc ölmüş
tür. 
Miıdde'umumil:k bu i.;t • !ar -

dirosu suclu görmüs ve muh _, ke
mcs:ne vak rda b<:şfonıln.ak lızere 
ker..d · · ?ni 2 nci ağ1r cezava ver -
miştiJ'. 

Sudu. 1'astancde iy leştikten son
ra tevk. r ol ın:rak tevkifhaneye 
,!lC)nderihn:ı;tir. 

rak Fener kulesine doğTu kalk, 1 

yürü. Ve bana Ka amıştan kaçı· 
şının sebebini olsun. izah '?~ ! Dün
denberi merakımdan çatlıyorum .. 

Yalnız senin için yaşıyan: 
Semih Kamran 

Ümıl ediyoruz ki, bn dosya para
sının talebeden alınması işinden 

vazgeç'lir. 

l{ÖZilınün uci!e on.'laTı uzakhn ~y
retıınekle b..4'i'.lb&, !beri taraftaki 
lwll kocaswun muhalf: .. ...._rine de 
'kulülk rn,ı;afiri oiuyordu. 

Fikriye, ~eLmıaının 11zaklawn" -
sından üıtif..&, ederek: 

Pembe sokak 
numara 46 

• 
emır 

1 Dahiliye Vekaleti 6 
'lüzumlu maddenin daima 

Şehir ti~atrosı~ mevsimin_son~~- bulundurulmasını bildirdi 
da, ~enenua yegane telif pıyesmı , 
verdi: Bazı gıda madden ve haılkxru-

•Pembe •okak numara 46•. zın en 1üzwnhl ihtıi.yaçları halk -
Eseri~ müe~i!i. genç Ve kıy~tli ı kmd.a dün Dahiliye Vekaletiııdıen 

muharrU' M. I•entluııdur. lddıa"" I .,,_......__. -~"'- ı:ı ,,,,_ 
d b ·ı· . k. ~ı F 'd b vı ... v""""'uıze w w.ıa}". .ere ....., e-e ı ırım ı " . erı un, u meru· . .. nıd ~ B erıria:de' 
lekctıe, tiyatro kültürü en yüksek ~ etgo . ~.. bul· u ,.: 
olan insandır. cPembe sokak nu- v..av. ııçırnr.. ıınan gaz Y"ı<> 
mara (6•, bizde, modern teknikte boov..:.n, mOILorın, ça:y! \rlrer V'e n;ı~ 
yazılmıs ilk tivatro eseridir. Bu mfaturıa maddele::llrlln damı~ kafi 
piy<sin tekniiii bir harikadır. Sah- 1 mil<ıtarda hul':'ndurulması bı~rıJ.. 
nemizde, f.kri, edebiyatı, lis:ını çok mekıtedıic. Eflnır n;ıucllııiruıe v~ ve 
d:•ha olııun eserler görülmüştür, ka.,'Til.ıkım>iac aliıkadar tacır V'e 

J>'akat, hcınen hepsi teknik kusur- lı•rvi}.4'lc daima temalı halindıe 
!arla malüldiir. Eser kuvvetli ola- bulunacaıkla:rdı.r 
bilir, fikri, folsefesi, tezi şahane o- B usuı:dle halkın bu eşyw. ~ 
lab:lir. J>'akat, u yazık ki tiyatre madcle-lıere o:an ihtivaçlıan hiç 
eseri de~ldir, sekte.ı·c u./;'a.tılmaksı.zın 1>emiıı o-

Y<'ni yım ya:r.mağa başlıyu ve lun.abileC'llktir. 
•Ulunav• imzasıw ku1lanan bir --~oooooc>---
zat, •Pembe sokak numara (t). içİJI 
çok insafsız hükümler veriyor. Ev
vela, Şiııasiden bugüne kadar, ti
yatroda lıılla tecrübe devresinde 
oldnğumuzn kabul ..tmeliyiz Ulu
nay, Lize üyle gelivor ki, :yazısını-. 
ta, baş tarafuıa •haf.f bir pi~·es· 
d•mgasmı vurarak, daha temsili 
gönnedcıı, pe~iı1 hUküm veren in
s:ınlann },aicti ruh!~esini taşıdı -
iını açıjhı vurınus oluyor. 

B:r kere, bu piyes, onun süyle
diğ" g;bi bir •melodranı• degil, bir 
•lraji • komedi• dir. Ve sonra, 
bal gibi tezli eserdir. 
Ulnnayın işaret ettiğ'i ve cmao

tıksızlık• sm;ni verdiği hatalar, 
pek o kadar izanı edilecek soyun
dan dc~'ldir. Fu noktalnrııı izam 1 
ed·lı:'lesı e mı·kı:I: 1. bu eserin mo
L~rn tiyatro tekni!~nin b"zde i1k 1 

nıuv:ıf.fa1 nümuncsi oldu!!u nok
tasına neden hic temas etmiyor?. j 
Yukarıda tö· lctliiiın.iz gibi, biz, 
l lıın.: ın bu yaz ında •m ' !..a 
kötü1cmck ·stiyen bir ctla srziyo
ruz. Halbu i, t• atro münekkidi
nin rıllü sadete hu n1ud11r? .. 

l'lnr.av. iki sütunluk uzun yazı
sınıfo, üelliiin adını hile anmı -
:ror ... liiellifin isminj s(iyl~mck ev
vela b"r ncznkrt borcudur: bir ti-· 
yatro tniinekkidi irin ise \'azifrd!ı". 
BiJhasw. Diyojenin ~datn araması 
gibi, mumJa t::vntro mücliifi aTa

n:ın bi?im memlekette!. 
Acah:ı, Ulnnay, tıpkı kendi ismi 

gihi, M. Fcridunu 'emini de •halı- 1 

~edilemez• isimlerden mi z~nn~ I 
diyor?. REŞ \T FEYZİ 

30 Çek mültecisi 
geldi 

Şehrirni7.4! Çek mülteci akım di>
vırm etmektedir. Bul(iinkü knnvar>-1 
siyonelle de otuz kadar Çek mülte
cısi gelm'ştir. Buiılacın hepsi Suri
yeye geçmektedir. 

-o---

Yeni asfalt yo11ar 
Şelıriıniııdeki ashlt yol:ardan 

'bazıl.arının boz.ulduğll görülme'< -
tedir. Ezcüm:e l(eçen yıl yapılan 
Krır3'köydelti oofol: yol bozuldu
~ııd= Y< nid'.:c tamir olunacai< -
tır. 

D:ğer kl'aftan Baıhç-. kanıdaki 
OO) ··ik sd>fu "n öT>ilnd n baş'ayıp 

Oroııı:!i.tız( ma •a7::ı;ı önüne kPda.
gid..'!I cadde de hnu-..00.a asfal::a 
tah\ olu~ac:ıktır. ı 

-o--

Namık Ke nal pu1ları 
B'J.yü.i< ve C! .gcrli vatan şairi 

Nıı::ııık K~ - n r· s~11kriıııi futiva 
et.ımd< üz~ c11k.anlan N 3l1llk Koeı
m.al pos ·ı puı · rı bü V'il.k obir rağ
bet yönmü=-'Jiir 

Pocta, tc-l?rJf ıı<? ~ı fa> müodür
Jlii"1ii hu oı> l0 rı t;l·mil giseleırde 

dl'.llhıa 9 ı:c(in t,..d,l.\'Ü Ldc bırakıp ni
sa..'lın 1 ;nci ~ir.'irnler. itibaren 
Jmldı-:n !':ı 1 ;ar;ırh•,tırm>$1.1r. 

u ün Türkçe 
Sözlü nüshası 

Fran ızca 
Nüshası 

İPEK ve lVIELE!J. 
Eli nema ıa. rı~c:la. 

Sene-n.iın Etrı mııa=n A..<ik - Ariknıd.ı<ılık v.e kaıhramatrılıık ~hcseri 

t:;'.:'.'!ô'.'.:l • 

Yeniodcn lnırul:ın şehirlıeır ve muazzam e;eknl'b ico-i.<tlnde çevrilıerıı mi-.vonluk fiJm. 
1
#S 

B A ş R O L L E R D E . RONALD COLMAN l''RANCE.5 J)EE BASİL ~ 
· ve 10,0W FlGlJR.AN 

Avrıea: Diınv'a lh:rvarl'.sleri: En ron haTp ""' dünya haberleri .. 
· DİKKAT: B~ sa<.,'\ 12.45 vı• 2.30 da ten,,; 'i\tlı nıa tıineler vııordır. 

Bu filin 29/3 cıııına günü İZMİRDE ELHA.MRA sinooıasında gösteri ·ek'.ir .. 

Bugün A S · Sinemasıı1da , 

POLT AVA MUHAREBESi 
( Deli Petro'nun sonu ) 

Türkçe Sözlü 
Mıı=ıarn meydan muıha.rebelleri... Eııı dchşclli derıiz Çat"ptŞna.lian.. 

Selmaya bir şey b<!ıl:l etmek iste
miyor, ~'YEID kocasına hü
cı.mı oo: f(lrdu. Zat.>n o. bütlilı fe
nalııldann - !-emıeın ~ız ola
raik - erıl~lerm ~ altmdan çı.k
tı.hna kaınıdı. G....el ı:üzel k<ınUsuıp 

1 

- 0.'1 .• N' ıh<>yet miist:ı.kbe. Z' rv
cemi l:ıuXlwn. 
Dıvo u.. Heyecanını l(izlt.mek 

içiıı Celfille konuşuyordu. 

Selıma .kalıkmağa mecburdu. S&
mı..1 n.<Jn •l'.ına, kız kar~;mm yaıp-1 
ıtı..ı rmı okun ankı.>lııı~ istiyordu. 
Arılık onull'ıa ev nrr~k 11ıiyı_1tınde 
degi ti:. F .. t, kend.;;ıne yap;lan 
h;;,.z~<.J.rL ı o.rı.cı. anlaLL1n:..1k fırsatı -sıle 
~or..ıı;<eıı., ohu fa satı kaçırm&ık da 
ı;-ocuıklııık, lııaı~ta aptalirk olurdu. 

- Güzeı: kızcağl2Jdı gördün ya! 
dedi. Arlık, dim gececbıberi ~ii
zın lkulı:klarına varıyor. Ak~aın -
dwıberi o ne k:omı>&na.n;ar .. O ne 
reveranıslar .. Beın, doitrusu :'"~nin 
bu !kadar iıııce ve naz.ok bir erlreok 
olıcluğunu hi.Jıınlyordum. Mr.ğer sen, 
sarruvda yelışıni>ı bir teşrif o•. na
zırından daha fa:zı'ıa kom.plimancı 
'ıınissin de henıim Jıa.berim Yı>k -
muş! 

300.000 k~ i.!Jtira'kiıle çevııi:JIOll hacilralar tiırr' 
Bugün seamlar: 11. 30 • 2 • 4.20 • 6 .40 ve 9 da ~/ 

~mm11c:rzım::~:ımnZlllilllmııım ______ aıll!l:Zl!l!ml-=:m:mrıı:>~ 

~ de birde Sel.'Tiayıa 
loompliman yapmmu~, kızı bııra ~ 
~e ııı.ca1n.!' ..=n \n ,.e nföa yol. 
kav ' ::ıa kendisi d · rlı:en 0'1.Ull 

kolnmıdnn ıutuıı kı:.ra.va çikann;ıık 
ıııırı ne m= va: dı• 

C !, ev'1'> .i k t p odas·!lda 
n ve ~ otu.'dug<1 l{ibi, 

rı n '- "'l. w ~~~z k.ai:anı ... 
yo · rı n her ın alimdan çı.k
mı:. J ça!ı.şı'-"lrdu? 

un.ı.k uzun s .. rmedJ. 
A.r.r. r n birdenbire mey -

dara çıkım uzun 00-, 'll bir eııkek, 
bılha5Sa Sc a ı 5'.r'aya tutulmuş 
bıı hasta ıtbi ·ırc=şti. 

Fikl"' 
- E , 1 m k. .ulr .. Biz: mi t:a-

kip eı!:ıyor? 
D. v-e ı;oyi r: .c Se T~: 
- S m K. an .. T~ .ı<enılis>. 
D ırD.Clandı. 

Al'. adıııu al?'Jcm d !nd:ki ma.-
sayı1 ;turan S h. ' nıııdaki ar- 1 
k~d ~ı avuk~~ Cc.3ıc; 

Ddktor Cevat miisLtllızi bir ha
kı.ş!a: 

- Vay, Selma H:ınun.. Dcmc-k 
ı;ii' dı: bize :vaoao ;öyledniz. Arka-
da oLran bey, sizi.n müsta:kıbel 
ı.a:ıvcm zmış, öyt!' mi?. 

Dedi c~vııdın canı sık,lmı.ştı. 
O, s~.:.m~vı d~tces.tne sev.yordu. 

Piı!rrıy et~ bu sahne ıkarşısında 
&la ~amııf.ı. 

- Selma, bu adam kiıındir? 
Diye sordu. 
Selana 1 !llk>kati saJtlı;oa'1ladı: 
- Ben bu ad.rnıla c:vllenıne.'{e 

!karar v mı.. .m. Fı>ka.t filz kardeşi 
;ı.üı:.:.ld vaz geçtim. 

Dr.di. 
B" kaç dakitka su..tular. 
Biraz sonra, nnıtiı>ya sokulan f!ar

sor., ~nd 11':' küçük pusu ayı S~
nı~ya vererek Ç('ki.<li. 

Sel:ma pusulayı ,gizlicıe okudu: 1 
1 

cD n 1enberi seni arıyorum, Sel· 
ma! Kalamışıaki köşkten neden ı 
kaçtıgını biT tür•ü an ıyamadım, 
söz! şmı~, her i{ımizi yolıma koy- ı 
mu tuk Buqıin tı;k.ihtmız kıyı - J 
!aca :tı. Allah aokına yalnız ola-

- Bana bir:.z musaaode <diniz, 
rledı, Sı uı,.Jı .Leyle giıruseceg.an. 
O, bo u yo!ihw~•m degı.dir. Ara
ıın12let.l w.r ma.. anlanou v<>rdi. Beş j 
~a ı:o.ru.şu-p y ıne doıı..,ccğun. 

1' •«•ye S'W'..ndi. Demen: ıki, Sel
ma da .JOŞ ve saı>ipsu degi..'di. Kmı 
'b.., llı.u.J<ı de yuıe ba.rışırJ.a.ıı, Yk
n ı c d bu üziıntuden ç;ıbuk kur- ı 
tuluı'du. 

- Hay hay kard~-şım, gıt göı-4 
BiL s:.rııı.n şlerinıe kan.,acai< deği
lız ya. 

D üi. Srurna uuıık~lı. 
Fıikrıyeııtn ·bu sözü Cevadın ca

nmı su:ınıştı: 

- Keşke kızı hıraoh."tilasavıclı.111! 
divo:du. Ye, başına bir ;(;;;(;ket 
gocl: rse ... 

Füaiye, kocasına: 
- On un aılö lrendine ye!ıer .. 
Diye soy! ndi. Biraz soıın, ar -
~ ağacın dlb nele oturan Se
ın...l Kıirnrnı:ı da Selmanın peşıc:ı,. 
den kalikıp ııitnıhrti. 

c:: , 0 !'kada.ki aığacın dlıbio:ıdıe 
a~aıt Celfil y lıuz aturuyo.r ve 

Doktor CeHt bu manasız "tti -
h<ml.ara Ct:\·ao vermek isedi. Fa
ka, b' r an ~n ıkrndis ni:rı haksız 
olduğııırııu düşündü. Evdcıki QOCu

ğ\ınu hatırl'ldt .. Sııstıu .. 
O şimd~ S;,unayı elden kaÇJr

mamaık ; in planlar, tuz~k.ar dü
şüııı iı yorch.t. 

Filıır.ô'e; 

- N~ susuyorsuırı? diye bağırdı. 
Bir.uz önce bül.hül gjbı öhlynrdım! 
Ceı·op VWseıı<'l.. Bu koınp!ima.nlara 
•eh<>p ne? 
c~v;t hıddetlcnd!: 
- Bırak A.' ~h d'Şkına su mana

sız sözler:. Fi>nere gelişimiıı:i lbur
nıı...'lluDfarı ~·lll'me 1 B:ir ku.'ur ;ş. 
kdimse, af~et beni ı 

- Öyle ya .. llem yık, hem de I 
te!, re çalıs' N~ ko-.aıv siveset. 
~ E~ .. YE'l.er arlık, Ftlcrı.ye! Ta

h"'1IllIDlllü.m ka :rnaıdı. Zatı: 111 :ık -
şanı.danOOr.i sirıirlerlın üzerimde. 

{Devamı var) 

Bu Hafta A AY 
,~~ 

Sine11185 

Göriiı'm<ırniı; bir muvillakiye<tıle göstexümelde olafl 

A~~iA~ 
(Maymun Adam) ./ 

d'~ ıf.ilminde ,!l'Ördül,'iinüz ~~ ve meraklı mat:eraiaır' !/Jfll 
1 

biç biır fuJnıde güruJmemıftir 

Bj OHN N Y W E 1 S S M U L L E f\ Ne ıl 
. MAUR_EE~ O SU~LEV.A~ 

.Alfııiikanııı balta goınımıış onnaa!arının ootwı: esrarı ... 
lı:iıınlcri F1iller ... Büyük Dev '"'GORİL maymımlıa.n... / 

vahşi cüreler Korku... Dc;hşet... Hey~ca""'. .., 
:tlavıertıen: YENİ FOK.s JURNAL 90D dünya ha\•cdislert·. 1 ~.d 
Bıııgıün saat 12~0 ve 2.30 da lıeınziW\tlı ma1ıineler. Bu ~.el'-. 
Çarşambadan i.tibıırcwı İZMİ1F1E YBNİ ~matla g.'S'.et' 

~ 



• 

EN SON DAKiKA 

Sovyet ıt' aları bugün Fenerbahçe - Beşiktaş maçı 
angö' ye girdi Fencrl:ler rakiplerine ve bugünkü imkanlarına 1 

Ş h göre bir takım yapamazlarsa netice 
e rin sokaklarında kimseler yok, aleyhler•.ae olur 

bırakılan evler bom boş •.. 
~ 23 (lillsusi) - Haqıö 
b,...;, ""' ~ yansı Sovyet l'.l'.Kl -

~ ıtcsl.im edümİ(ltir. Te9-
t;,,,.__ ~aQrunde bulunmak Ü7.el"e 

ıi;'.,.,...,..:e Vlrııtli Sovyet m.mu
e>~ . Mcnmm gayet sadıe 
l"l'I( ·• $dnr ıtes1aıhadır. Sov
t\>l~ ~ yıkmadığı di~ 

~~e>n ~o;.,_ kam -
~I ~ şebır f.csli:m zamanındao 
~ ..._ 1tıJ:ın ı.r. 
~ Sovy.ı;,t kı.l.'aarı bu eabaiı 
~ C ı;ılı:aranıshr. 

~URRE1Sİ MÜ'J'TEFİK
I-~' 'l'EsEKKÜR ETTİ 
11-~ 23 (Hususi)- Cl.Rllhur-

lar><l Mareşal W.an.neriıeime 

denk. ml 1 

•• deW.etlıerin Fin -
laıııı:iiyoa a ~iiı yardmıdan 

<»lavı te:şek!kürde bU ı.nnUş ""' 
mülltehkc.erin Fın!vııd!va.ya İmle( 
ve N~ dalh.a müessir y:;ıc -
dımiaroa buluoduitmıu ilfı.ı1e do -
mı$ir. 

HıiikUıne5n paskal)'Q<:ian ıııol1ft 
istifu edec. 4!'i Zllllnedilıın~ir. 
Yeni ihUkfunetiın ilk işi maJ.iyeyi 
dii2e!/lımelt, ,...,ruıcir 'fi t.ıırfiiı et.
meılr. imar iışle-rinf> b 1<ımak ve her
şeyd'.n evvel de r.· _ keıtm. mü
d:ıt.ıa'3trıı t ım"n ~<tım-eık obca!kitır. 
KAHP.o..ı\tı\ı TLIK GÖSTilREN 

SOVYET NEFDRLE 
Londra 23 (Ht:SUBf) - SoV)'1'C 

b<üıktuneti, Fin·h . "3da muı"lıa-re
be e<k!ı ordu nıensuplanncbn kah.
rem.m~ görulcn 9329 ~.it "" 
nıeıfie!'e niı:;anlar wnniştir. 

laıı ıı- ~anı.ıı rn bü.vük nisaını o
~Yct r. ··ı::ı~ı vennişt:ir. l 1' l!~ ""'"'en de kabul e-

~lep name ültimatom değilmiş ? ı 
ı:ı-~ 23 (A.A.)- Rıanen ~ ı,oeri}erı haber, resni R:t.mııen me-1 
~ ·~i:rısı >h~'diıdvor: A.lıman eı.- h;ıfiD: .. md., tdkzio edüıv.Jk.lıcdir. 
~ V('_va Bükr E'I<! bu.ıunan A'lman lıeycli re'İlii O!ıodiı"'i.in 
lı.~ı.,, iktL<;.1.t ~·..ı.inin Rımıanya lıcrı.üz Ruımen ticareıl nazın ıiıle lıe
~ b""-ın" iıhımaı:.om ma!lı.iv.e - masa geçınooiği "'vni anaıhfell...-de • 

ll" llr"ı' lı:ıYdi ett.ii\'ine dair tasrih oo· <>krtedir. 

YAZAN: EŞREF ŞEFİK ' Soo. Tel,gıralta, mühim ma.çlaıı: ııı 
"lıııJııninerıni '..:l ~ sı;ora 
ı.ı~w yamı.a i.şilae bu ya -
Z>rIUa b.ışlamış oılıuyarıı.m. 

.Bcşıkt.aı; s'.ıadınd.a, B.şııA"iıaşlı er 
~ına Çlkac'1ık alan ı-·.,,_ ta
kımı ıçiı:ı buı:;ün şu suıal mevwu 
bıııhoo}aıımız: 

Acaıba Sarı Laci,,.e.ıiJ.i..er nası1 
bir kaili-o ile sahaya gıı1 c<ikl.e<"? 
Çünlkü Fanc-ıil:ıuhç.ui.n b-""'ci s>
nııt elananl;an rn:a.ianci.ur. ODı'ıa.rın 
şu V'ey"a bu ta'kıım karşısında';d 
randımanları da dôııt a.ydaaıb&iı 

4lL"-TJ.i.be edim~ÜC. ~l<ışa ÇI -
i<.a<:.ık ~ b:ıagi l>,rtııpte sa
ha}-.a gi,cec<.•i{in.i &:ıı'C".<<llktan ı.i} 
•=ıl ölİr kad'ro ve l":futfil:;.e t >ıLi
iceyi savuş\ 'lnalıdu·?, rrıe.relcmıi. I 
ha1iıEıtmeit ,ı_..ı.a muvabk o.uc ka-
mıaıtiin:leyi:m. 

Benoo :&şiıhıtıaşa karşı Fene<'- 1 
b:ıhçe yerleri belli et:<.-ınıınlannı ve 
aJ.ııııtığı takti/ti dcğ'iı;>lirmezse mu
vaffuik obmaz. ~e<n.bcd iıdıd\a 
m.ırim ki, Mtı ih iyi kuilamlıma!k 
ve sumlu besleıM,ıe;, sarlile en iyi) 
meı-lkeo: muhaci~ılerinden ~- 1 

Y.ıl:at garip d ·.ıııl mı, yarın.ki } e
ıne.~· !ıaikımuu b:Jı teQlö: ot -

re:J!n hücwn haııtı:ndan :rnuwin 
hat.tına ahDın."sile Funır müda -
fa.o.o. lı<ıkuç günı elk t..rkedcrni -
yor. O halde va.Dyetı şoyle rrAfta
lea et:ır:t',.j~ mecıl>uruz . .l''rnerin mU
daıfaasmı e<>:ıs müda!aıa cl"11Y~ı:ı.la
M ia•JTe edo.-ek Jıüo:ııın hoıJ ıru ra
kııoe an t..m·Li oı.ı.0<1:!< !;/ (,)e sok· 
mc.:.. lfurrr.d>r. Bu suı•-iııe müdafaa 
w;ı Y"6e ıbile hiK-uım oot.tı O i<urlar 
ııo.ıü telafi ._ıdecıdk t...ı.e geuri.lıı:n.İıij 
.IJ)uır. 

Fikret OI'tada ohırna, açıklaırdıın 
f'6 ('ıil txıpları çııbuk kaplırmaz. 
MeJ!lı açıtk;la olursa, b.imıi;ı?c aiiır 
Olan B . yan muav:in} ırini 
çabuk aUi:ı.r voe Q81bı* yora:r. Böy-
lece uz:ın \"\lTU.1.U ~oyun
oularmırı OY\!Tl'll ko. ı· J,ı rakip 
sahav a ~J.aırın.a m i>ıü oJuıııur. 

Beşilıılaşın '-'" sürüJv.owci oyun
cusoou, Hakkıyı iıJ•!!naık iQİn Fiiı:
~ı~ rnuavdn ~ttına j!eçir.Jlnncsi 
~ d>e!(i:uir. Hzldn:l'l ~ulk 
marıevıraJı h<'rlı~ biır oyuncuyu 
.o ~n. nöbe'<-Oİ .tıryin etımokle 
teiıı il<e a.zaltı)31illir. 

Reyn Kab·n.,si iş ŞI da! ı seyct:ım, merıkcz rnuıiı::ıcun otar.ık 
61 ıın•oıde aklım>ı1 yatlığt Melilı.i 

Fcrı .rlı hC'Mllİn vaırmfi<i rn ~<; µren 
9iıri-U bö)·~ h•..iliSa edcbıliriz· 

~xiida!cayı çok f \.e. ~ mek 
miiınL<. · n ola. .,...~d1Jima .. :r"...ro.n, ta
a:.TU'Ul.!J jrrkd.:'11'" mı rak:..hf: ~.Jre 

"' ,.. - Wr iP" Mi t ;;711.IZ ı-

)\.._ U ine\ u.ll!fedu ilana) 

ııİi~ harp hUSllSU!ldU. aa: -

Lo ~GİJ,'T'EREDE İNTIBA 
ga_ı~~ 23 (Hususi) - İlı.l!'iliz 
~d eti, Fransız ka~ buh
·tılt1ıı.ı ~VVetlcnıni;ı olara.k çık -
~ Yorlar. Reyno'nun Baş -

Leyı~ 
d 1 ıneccani 130 ma· 

ell talebesi alınacak 
llı,,~~klakt:ıki clllatlen tatbikat 
'-~ h,.. _leyli ve meccani bir m~ 
. all:ra aline konulmuştur. 
ille ttıJ• 19 - 30 yaş arasındaki 
~ teıı mezunlan alınacak -
ı-. tıe~1..._ 
~Qı oıu';,~-~er yıl 111() talebe ka
da. t;;.ı.ı;·"'""dl<tır. Bunlar ocaklac
~, llr.ıı t ııorece kler ve yüksek 
~alacaklardı:-. 

F' 
~; ·. ikünoU hukuk ha -

"ftkfılet.e gelmesinin Almanyada 
bıraktıiiı ;ntıba gözönüne alınırsa, 
kendisinin Daladiyey istııhdaf için 
en yerinde bır <·lısi,et oldu.ıiu an
laşılır. Dalatly~n ~ d(' kabim'ae 
Ha.rb;ye Nazın oafa< kalması, her 
tarafta büyük bir memnuniyetle 
karşılanmıştır. 

Mekteplerde veda 
müsamerel .. ri 

Her 'Yııl ol:duP,u gibi bu ytl dıa 

~im:uki me>kte-ı>Jc: de talclıe 

'3Ç1lkta oynatıcdım. 
~"'ikret ıçın k:ı.:.J."'1.tmtİ hıç d,ğiş

eımlş O:.U:mıa r:.gınen, ocu da 
meı.\<& mwu . :ı .)<:.rllJ~ alı:c-.ı.m. 

:fia.a ,~ ı.k · • ,ıırnıJ ı r. 130) · ~ ha -
re.':et E-d.ilirse varın ı<,,-h av~ ılı 
go: u nen mk• ,ı ımtis::ıvi Ş2lllS8 
l?<' ırneık müın1kı.ln obbi 1 ic :r.:ııı~m-

~uyucuı..ar Jıt.l hlıı.imilJ. soıarlar; _ 
. . d k" 1 oovı:m. t>u :i.\1 ov ı.ı:rx:.wrun ~:m1 "" ı mev-

ki. .. ..ri htiında hır lwdt.Qlh bu k:r ........... , ""' .. , ""' •• ••-••••••••• .. ,..,,,., ... , ........ , ........... , .. , 

Oa.r k=ıat d<.'i,İF,1"Ji,ecdl<. ne u~u? l-lırsızlar aün 
Hıç bı.r f10Y ohilJ.<lı, .m l.ilı 'i ıne 

0 Meil1. ~ yin..ı o 1'~.1ıkı .... ~r. b• k 
.F'ci<at d:ı:ılşcn üç 11-'Y vaı; .o da gece ll asa Yl 
"}"'aofın.lci raloip, saha ve Fooenn bu-

ı.:ünkü imkanı... .. l{ıracah:lardı 
Feneı1>."'1ıçE'!llll mııd:ıfaa dfte -

o~~i aı1:.ı~ı.;.unaık bug:ün i n, '.Le -
ımanıziı.:l<Jtıa..!l, mürilr.i~ıin o.1Ma<iıO·~a 
na.ırcrran ta.'oı.nın te::..ııü.i ve (...,:-un 

ta.rafuıdaın veda !<'ms;lleri w mü- ıtarzım ba(ıka bir :ıav1ycd ııc:.ı:,,_ 

Dün .ııece meçhul Jıı.rs;zlar Yeni.
P9S ne k ar. ıs ı t.,<J.d I \. ~ ı-; "a.D. 

s ôa ticJ.: ctıi.;1ı11'- n.ı.rı a:.\.a t&a -
fp ~""..! peııc_.rooen ~ .·i ~k 

l'0k 1ayiın atmalı: ııinlkw . .I' -ret 
... ~,ıo::ı, yahut muaw·n ha.ttmdil ve 

Mao.1f V<ıkaleti bu ;nünasebeıtı-e Mci~h o::rtaıda crytı:ı<l:lld:m _an.-
maaril rnooür!üğıjne bir tamim 
gvrırleıranişti.r. Bu tamimde veda 
bamsil.i-eri ve müsame-reitcrin in1tıi

han ayı olan mayıs~ bır;ıkıbmya
rak: her halde nisanda yapı .ması 

ve tahlıeden para toplanmaması 

böJH-;,}melef..ed.ı.r. 

.lar Foo.ır <tr.J-cmının itr~fm c:rını 
ta~u; buıınuyc rın. O iınkfınla.rın 
DeşJ~ k:>rşı bugütl'kü Fene-rin 
W:4Uııi siı;l)l"talı bir stın.<lıte temin 
ed.cclc halde oroad•ğına hü1<mcl

n .• ~ içind,;, lıı.r J:ıa.y · para 
L ..., !w..ayı ı:mı ıya ~•ıabüs 
o>ı. . H· ı.:clar i<:ı.sa) ı krr-
m. :~'1 ~ J "'.lZ ırr,..jtw-...J:an ufaık;. 
tef :ı;c \'~arak !k&.LT.:ş.;...nüu-. 

Bu sabah maıj!'.v.ayı aça-n ve v~ 
:llİ.\.et.i gCt·en ın.a~aı:~ müs~'lbd.e -
m'1ı.i htıdoc-dm P>.:İGİ hJbcrd.ar et-

Norveç 
Almanyayı 
protesto etti 

{1---d~ 
Bir İırıf:iliz ıtahtı.>lbahiri dr D,..._ 

marı.a sahillerinde A...uan1arın 

4930 tonluk Madderiıeim vapuru -
nu ıt.orpjl'• (Y•P 'batınınıştır. Gemi
n..n. sl.iıvarısi ve OO!"mflkinisti rtıaaı -
tefüaıhire alımıutıt ır. Diğer müret.-
1ıeba.tı hT Daınimruıkıı vapuru lkuı-
tıarıınış!ır. 

İKİ VAPUR DAHA 
TORPİLLENDİ 

Londra 23 (A.A)- .SvıL .... i9-
mindeıki 1267 tonluk Non· .ç ş.:0-
pi ile 1929 tonluk Chr~~ 
isminrioki Dan im arkı şi:epinİll 
taı.'11.t>.balıiırler ta.-afından torpıi.:J...
n .-ek 00\ır>dıı!ı lıaher verümek
t<ıdk. 

--... ·OO>---

Macar Başvekili 
Roma da 

U iMi ııalilleden d<T&•) 

.lraldının kendisine izahı 'çin R<r 
maya çaıhnlmu; olması, :yahut Ma
car Basvekilnin vazıyeti ı:nlamak 
maksad:Je Romaya gddi~'İ söylen
lnk'k tedir. 

Bazı ncahfillere göre, Kont Te 
leki'nin Roma ziyareti, bir sulh 
taarruzu ile değil, b liıkıs askeri 
taarruzla alakadardır. 

Roma .ııazeteleri ise, iki memı.... 
ket arasınd:ı saj!lam temellere is
ti-na! eoen dostluk devam ettıj?.ne 
!'Öre, Roma mülakı>tınm iki mE ır
ket rnüı:asebetl -r ııt!e b r dônüm 
nok .ası t.,lı.il eaıtıyeceğmi yaz -
maktadır. 

• L .. olo of r ın 
yo unda 

İTALYA..'< iDEO'-.üJİSİNE 
'.l'ES R ETMİYOR 

Roma 23 (Radyo) F n1'anıd.iya 
rocselc-.,i bLter b.tm :z bütün na -
mr).c: şima ld n Ka.rad ' c ~ c<"

nubi Avrupaya QWT. ' ~ • r . .llcc..ı
ner müı.:b'.mda, öu luııvalid :ki 
A .m2.11 ve İ"o;ı,) am nQ:f - ro.ı..~a
ları ha;.:<,ll<la ııurU:;llı.e"'" vaıvıl. -
djgı ve b::zı k"r:.rlar v r.ı..ltiigı rnu
l>d~akıtır. Bu m:ıl"<UJ' .. ını:._. ndıa
SJ.."'llü~ın Tu ıl.J. ve Il.a.lkimı lra s1 -
ravetinı r.-ı;jni olm211: · _··n vapr! -
clı!tına ş\.i.])h.e yck.-t• S!vasi me
hafihle. A>many~nın Bal1<~1ar 
Ü:Z.."T'nıde taJıyi!k yap!OOiS!nın yeni 
bir 1ı l.."ıl CflPlıesi ıo<;m~ındaın !mr
Jrui uyor. 

iıt:a.."J<ıır - A'!man ~ Sm>ovet Ru&
ya y:ıılmıla.><;masmın si<vıısi oklıııil:ıt 
,.., bun.ım İıtalymı ldffilofu! üır.e
rincle bir tesir husu)-, ı::et;i:rmjye -
ooği ıt®ilcl ir. 
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TELCRAF'ıa tarihi tefrikuı: 17 

~=-=======================' 
ıı Reşit Pafanın Hatıratı 

l MAKEDONYA ATEŞLER i .i DE 
Yuaalar: 

lıkeadtt F. SERTELLi Cevdet Rqi.t YllL\RKIRAN 

Jandarmaları takibata çı armak, 
adeta uzun bir teşrifata tabi idi 
ja.ndamııı müfrezelerinin Pe • 

rinden eli b'"f olarak Menliğe dön
mcıeri, kaymakam Mehmet Rauf 
Beli !ıa:vret,, düşitrmüştü. Muhbir 
eski sedakatiııde devam edil! du -
rurkc~ ve San - .... • 
donskinin mahut -"" ./.,> ~ • -
dere1"ıvundaki ev- ' ~·-~-~ <!/.·-.J . 
de birkaç kişi ta- • ,. • - '--- !,. _, f 
rafından görüldü- J !- .J ı • , • • J - -~· '---t::- _.ı. '-' • - R. ğii hahfr verilmiş- • - '.; •.1..-!,..,,. • 
kl'n, bö~·le birden- ~ • • • • ...,, 
bire kaçmasL kay- ~ .... ..., __ ..-:!,. ı tı--• d. " • • • 
mabmı bii~·iik b:r • • • • • • ,,__ -.:>'-:-~ c>::!-
ümitsizliğe düşür- t=!.-r -~ı~t. ~; f • •/ • 
mii~tii. .,_, ~...,_ ~ • .. • 

Raul Bey Hadi- " • • • - -' - ..... ..l.-'· . ,. 
sevi muta<arrıflı - '"':-" C.: '"'-...)~_... 
j;-n bildirrned~ ev- . --
"el, ertesi sa balı 1 

lmvv-li mülnze - ~ J.. .;.;_,;. ~-~-· • 
,..~~ ı · • ----..... ·~-... -~ !erle bir anı brma 

daha yaptırdı. Fa -
~ -. ··,,.,.,-

ko.tt, Sandan~kjn:n 

neriyc ilt:ca ettiği-
ni anlamak ınüm-
kiin oI:ını;ıyınca, 
l!auf Bey mesele -
den Reşit P•~~yı 
Jı- lıcrdar etm ;";e 
mecbur kalmı<10f1. 

•• 

Menlik kayın kamı, hid;.,.,.yi 
tahil.itile haht'r ,·erdiği bu mek -
tulnında: 

.Hudut köyledn<lclci Bı;lı:ıır'a
rın her biri bu- daııdanskidır. Bıın
larla u!!ra mak ır , husus! bı.r teş.
k iiıta ıhtıvaç vard.r.• 

c·;nı]cs~.:.r. }Jir a\"tlÇ jar.darma -
nın bu c""ckr ı.nrş.sınıla h;çbir 
mevcudj~ et göstercıni) ccekleri.ni 
de ilave etınisti. 

Gerçek oralardaki jandarma teş
kilatımmn boı.u' h i:.'11 ve iptidaili
ği, huduttaki koır.italann son za
manda .ş1n4~rmaiz.rına ''Ol açmıştı. 
ı ;andarıuıılarınımn takibata çık
nıaları ıiıleta uzun bir teşrifata ti
biydi. 

l\Iesela mühim bir takip hazır
lıi:ını söyle ifade edebiliriz: 

1- jandarma kumandanı, bölük 
kuruanJanwa •hazırol• emrini v• 
risor, 

2- Bölük kumandanı, mevki kn
mandanı vasıl.asile müfrezeyi ha
zırlntıyor, 

3- •Herşey lıazmlır• haberi ve
riliyor, 

4 - l\lutasarrıflığa yazılarak, 
jandarmanın ye\"miyelerinin pe -
şin olarak tcdiyderi isteniyor, 

5- l\Iutasarrıf. muhasebeciye 
ye,·miyelerin verilntcsi için emil' 
veriyor, 

tJ~-~ . . . -
' . -cı \ v ~·'!---' v 

Yukarıdaki mektubu a)'nen Türk 
hıırflcrile de kayded:)· r ·: 

•En.ir ve Lı;'an kerimaneleri 
vıeçhile merkum.an A\•ustııryalular 
refako.tioe evvc kı rrı atarda ve 
yine bir zabıt kumandas da ola-
rak SÜ var· \'erilmesi hususu rnıra
lay lğa ,.;ımdı tebl.A oıuna<:a~ın -
dan, verilecek zaptıye v ve ha
reketiocini süvari mira av:.na ya,
rın "hbar ederek bilmüracaa atlu
lar, kı<ladan alınası ve yevmıyele
r;nin tecLyesi hususunun da mu
hasebecire errur ve tebliğ buyu -
rulması ... • 

Fer!k 
İbrahim 

Yukarıdaki mektupta, eri i ı:ün 
için hazırlandığı bilid"ril•n yoku
lar - nıuhasebecilil..le yevmiye Q -

rin vakt;nde tedi) e edilmem j yü
zünden - ancak üç gün sonra yola 
çıkabilmişlerdi . 

§ıı...~fıtı:ıasacb Çınarda 193 
k~ ~ a oturan MıLlıcure Hayri 
~\t, · lcoili<len anasının 
~ kaıruimasma 11/3/940 
' kıu-;ı,r vcmlıdii!i ilan o -

tiif.m i<;ımdir ki, S:irılacıvert ta - m;ı ı.Jr. Fmı ·nc,-.ıü umn. yt>t funıdW 
ıkmnn tc> • .,.;io '1<1. takl.iiı:tr.'• nonr.""1 ve eMDİYCt ll<Xıncı ru!x- ohrunııni -
öküle-I'.e karar veremiyorum. y<"fL "td~~ata ıl>aı<.t'.aım>" ""' lbav.ı. 

Fl;thimi. be vazıva ayrılaca:k ye- ipurlaırı eki<' c4Jm; 9 tir Hı-rsn....:ın 1-;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~ı 
re sığ'dırabilecı:-'.< b>r tnrluıuikte meydana ç/kanhnası bir s:::ııt me-

G- 1\fulrn•ehl'd para tedarik e
derek, bııgiin ~·ann diye sallıya • 
caktır. 

Bu gibi hadiseler yüziindendir 
k.i, komitacıları vak'.t ve z:ııu:ırun
da lak.ip ve elde etmek kabil ola
mıyordu_ 'lenl!k ka)makamınm 
«bu işler için hususi teşkilata ih
tiyaç vardır• sözü lıiçb•r zam:ın 
yabana atılam:ızdı. Rcş"t !'aşa, 
S.i.indansklıün •Periııı:ı kar:vesia • 
den • avcnesilc beraber - k; (tı::ını 
ve jandarmalannuzıu elihcş don
dii~ünü ö~eninc:e. jandarma la
batı hakkında vaktile vilihctc giın· 
denl:ii;i urun te:ı:keresin en ba -
hisle yeni \"C şidfll'IJi mr t.ukcre 
yazıp gündcnni ti. 

Münakasa refikimiz İ•te ,:ze bir n · ::J: 

~ (25438) 

ifade ioin mümkün oral:>ıl\:l!;:i 'ka.- selos'dir. 

da.r iz:ıl1'>Jz bildiıımei!e m!'dbunım. --------------\. ~=::::==~~t:!:::::;;;:;!_J 
i[)iyo:ımı ki, Fi. n.rbaJıçe m adcım r;:ıı;;::;::zı Göz Hekimi llıı 

Bir A'·mturya heyeti yola çıka
caktır. Refakatine bir miktar sü
vari mıılı:ıfız 'e-rileccldir. Fırka 
kumandanı İbrnhim Paşa süvari 
rn 'rala:r?na cnıir veri or~ SüvarJer 
baz1rlan1Yor. 11"akat, hn süvarilere 
bir..-~; ·t·ır j3n 1:ırmanın da iltihc:tkı 
:r:arııridir. Yolcular bekliyor .. Sü-

()t A. ÇO<!uk il< kimi 
't~ hrned Ah.koyuniu 

l'>az • 'l'alimhane Palu No. 4 

dıüncAi. ~ iıdrak <tımiıı~iır. Piyasa 
ve ticaıret alaınine faydı::ı hi.:ınıet-
lerde lı<.ıllllllU'I ve devamlı bir e-

ki rıonn :tl şart. ar' a v ~w >ı -- -
cum haıttmdıan ılıerıüz !beklenen Dr. Murat Rami Aydın 
r~ııı<lımanı a1aınamıshr. Ve & - Beyoi?ln - Parmakkapı, İmam 
şikbş muavıi-nlmle miid:ıfileri or- sokak No. 2 Tel. ·11553 I 

15 '<tdan ınaada her gün saat 
'-- dtıt ıonra. Tel: 40127 

lıadakıi Ma.ihi meflüç >bir halde 1ı• ~·enp ve ""' türlü göz 
trarı refiık.iınie.e UZUll &mili'. ve mu- b>. zı'rncak .t>arzıda oynaımağa €Ski- 1 ameliyatı hkaraya parasızdır. 
vW.f,alı:iylil dWriz. 1 d:nb>.ri aışıık!ırklr. Mademlci, Fik- lll11;.ıi.; ..... iılı;ı.r.,;..,. ..... ııa.;..::;ııı.ıa....,.N11'1JI 

=============================================~.~-=====o======-1 

No: 6~' 

onanma Geliyor 
~elek.. l k · h · d d 1 ·· ,. ın e e trık uzmesın e ay ın anan yuzu, 
~!:Qçliği, tazeliği Davust'u kuşkulandırdı 
~~hlll~ t~ziyok, 0 mel'un ola İs- Paşanın emrini muhıİkkak teblii 
"'·· hu Saniye kalamıyacak- etmek ınecburiı>et'.nde bulundu -

ı; l..eııa t ğuııu idrak ile sordu: 
ıı hind~ekkür ederek otomobl- - Nerededir? 

1ll lt'<biy '- Bcyo):luna avdet etti. Hizmetçi omuzlarını silkti: 
"'~ lıöbe~ ~ozırı köşke ı:irer gir- - Ber,cy söylemedi.. Fakat bel-
....,. "etd"· Çı Yaveri çağırttı, ona e- ki Jruliiptedir. 
t
0 

..._ lltu,~t . - Klüpt .. mi? Hangi klüpte? 
ıa "'•hili.ııı· az.. ~ımdi telefon et, o- - Serlddaryanda olacak!. 
ıı ~t ~ 1 .ıı:etırt. Atla. doğru Ni- Mümtaz Bev tekrar otomobile 
~ llitra. ,,"•!.Bal ramzadenin evi- atladı. Serlıldoryana ı:iıti. Bay • 
t.ı~' lle,.'ı~ bul, kö künde dej?ilse raClzade, Kııçiikefendi (1) ile mab-

•ıı baı-, .. Unu .altüst et, kuliibe reın bir sohbetle bulunuyordu. 
pAhduııaı e~d 'ine emrimi b:ldir. l\lümtaz Ee)İn ı:önde•ıl '.;i haberi 
h• ~. t•ı ~·ı aptap.ı kü.kündc ha- alınca K;içükcCeuJidcL musa.a.ı.. 
e,:;1•ıı •a!ıv ed!Yonnuş. Delikanlıyı istedi. İndi. Ho'de Mümtaz Beyi 
leıı •.n <•kor l"Tsııı. Sen, beraber al, buldu sordu: 
r hıı.i d • "' S" lıver Yalnız ŞU - Jlayrol:ı beyefendi? 
ııı e Ya 

ltid'· •rkeııd Pnıayı unutma.. Ya- lUümtaz Bey: 
ta,.'~ orad ";; Jiontinanlal oteline - Pasanın emri: 

..'._il! A.ııı: ılr:ı'" L:;na Bartleyi a- Hitabile basladığı •özlerini Bay-
hı-l::a Usı • ını.. ramzndenin kafasına vunırcasına 

'lı ~rııt~ .;t:,•e Paşam! bir şiddetle söyledi. Bilhassa son 
~i dı_ n, k Y B:ıat il de yalıdan ciımleşi: 
bil ~an lıaki ttına danlık forsunu - Hemen o gene kaptanı salıve-
talıı.ıe •tuyıu-aboyalı Bcnz o!omo- recek ve kendi ine )"arın Konti· 
>c: ade~iıı kak 1'fş:ıııtaşına Bay- nontal otelinde Madam Leruı Bart-

Pısıı:da lümtaz Be- le i LıılnıaSını söylıyecehiniz. 
~ llel'efe . (1) Karakemale mcrkeı.i umumi 

•aL, ve:i\• ev_ c yoklar!. ve fttih:ı,t ve Terakkıiı erkiını ara-
llllşt._ Genç zabit, smda bu isim verilnı'.şti. R. Y. 

- Basüstüne beyim!. 
Mümtaz Bey, kliiptcn aynlırken 

Bayramzade de evine döndü .. Da
vustu tahliye etti. Delikanlıdan ö
zür dilivcrck: 

- Sarlıo~lui!un meydan verdiği 
bu fcııa hadiseden mahcubum!. Be
ni affedin!. 

Dedi. 
Lena Bartleyin rnndevusunu kas

ten söylemed' .. Davust kö~kten ay
rıldı, yaya olarak evine döndü., 

Dolmabahçeden ayrılarak Gü -
müşsuyundan g~en ve A.yaspaşa
ya giden karanlık yolda ilerlerken 
g-enç adam Gümü~suyu mezarlığı
nın dış duvarı dibinde çökmüş, si
yah bir yığın gibi beliren bir gölge 
gördü, Durdu_ Gecenin bu saatin
de burad~ bulunan bu adam veya 
mablıik kJndi!. 

Delikanlının İngilizlere bas so
~nlılı;!ı, muhakeme kabiliye
tini fevkah.de bir şekilde bulun -
duruyordu, 

Bunu merak etti. Cebindeki .,._ 
lektrik fenerini çıkardı. Bu göl
geye yaklaştL Sıktı. Fenerin huz
nıesinde yere },ğılı siyah ('nrsaflı 
bir kadın gördü. Elile dokundu_ 
Gölge kımıldadı .. 1''enerle kama -
şan gözlerini ellerinin terı.ilc sildi, 
söyledi: 

- Ne i,ttyorsu.nuz? Kimsini%? 
Davust gülümsedi: 
- Eunu ben size soracaktım!. 
- Ben; 7.avallı bir d:Jenciyinı!. 
- Dilenci mi? Ben de yaralı fi-

lin zannctmh;tiıu!. 
l\telegioı clektr;k lıu<mesin<fo ay

dııılanan yüzü, genchi;i. tazel"i;i I 
Davnstu kuskulandırdı.. Koııw;ma I 
devam etti: 

- Bunda bu saatte ne anyor -
sun uz? · 

- Yonılmuııtum. Uzak bir yolu 
yaya katettim. Burada biraz din
lene:rim derken içim g~miş, uyu· 
muşum!. 

- Sizi evinize. götüreyim? .. 
- Benim evim yok!. 
- Eviniz yok mu?. 
- Evet.. 
- Kiıuin nesisiniz? 
Melek derin bir of çelı:ti, ilave 

etti: 
- Çok uzun ve uzunlui:u kadar 

da hazin bir bayat hikayem var. 
- Bunu dinlenıek isterim!. 
- Hemen bura da mı?. 
- Benim şurada evim var. Sizi 

oraya davet etsem? . 
Melek tereddütle sustu .. Ne di

yecekti?. Bu davet; kabul etmeli 
miydi? Karsısındaki delikanlının 
tatlı bakışlı gözlerinde "nsanı ikna 
eden bir ifade vardı. Üstelik, çet
refil türkç.,.Ue bu d likanlı mu -
hakkak bir ecnebi fil.in olacaktL 
Acaba bundan ll.tifade etmek ka
h.! mi3di?. 

l\Ielck kısa bir mün kaşııdıua 
soı;r mınldaudı: 

- Nll"ıl olur? Sizi burada gtte
nin bu saat" nde tanıdıktan sonra 
&i:ıiule lıe-ı:aber evinize gelmek"'. 

Davust teminat \·erdi. Kı•ndisi
niıı de kimsesiz ve hayatta çok acı 
lnhlıalar görruii · bu adam oldu -
ğımu, kendisine karşı nı .. rbamet
tcn başka hiçbir hi•le mütehassis 
oJamı,·arairtnı o:ıun uzadıva an -
lattı. Melek razı oldu. Beraber kalk
tıl:ır, Davustıın evine doğru Herie
dilu. 

(Dtovamı var) 

Amerikanın 

alhn 
elindeki Artık. lıudutlarda ı;cll• takibi me

..elesi, j:ındanna ısla! atı meselcı.i 
olmuştu. 

fD vamı var) 
(Z incı •a11fada11 devam) 

yeıtleır de vasi ıınlky861ıa alı\,~ 
ediyor. Amırikarun bu sureıUe .ıoa.
;:.ancı az değil, ·hılakis çoktur. 

vari askeriu"n ve jandarınan1n yeY- , ---~a., 

miye.krinin verilmesi i~in günler- 1 H E L L E N ı C 
ce muhabere devam cdıyor. i 
İbrahim Pnsa, mutasPrnflığ-a ge- MEDETERA EAN 

. Faıkat Wl!e lburaıda dir~ r mühim 
bir meseıe il:>aşgösteri)"Ormuş: 

ce yansı sıı mt'khıbu gönderiyor: L I N E S 

Amerikalı faıbdkatörlcr, ban -
gerler arasında bazı ımertebe en
diı].l,ır .başloml.\ltır. Çtinkü barp 

İstanbul Komutanlığı 
S.tınal.nıa ltt>mi9von11 İlinları 

dooi:en şey gavritatıü bir hald.İl". Komisyonumuzda mevcut evsaf 
Harp yüzünden ikazruıılan pa.radaıı ve serailine göre komutanlık bir -
hayı.r u.rnul!ınuyor. Buı?ün dünya lik1eri ihtiyacı için aşağıda cins ve 
alt.uıımn %60 miıktarı Ameri!laıdıa miktarlan yazılı üç kalem en.ak 
bulııınuyor. Avrupa harbi uzun SÜ- pazarlıkla sntın alınacaktır. l\füna-
rer, Avrupalıı;ı,, ister i.<;temez A- kasasına 26/3/940 salı günü saat 
merikadaıı. ma.J a.hırak ellerin.dUd onda başlanacaktır. İsteklilerin 
atın:Mıın oraya v •·irle.-se Ameri- belli ı:ün ve saatte Fındıklıda ko
kanın altııu ~t, 100 ol:aca:ktır. za- mutanlılı: satın alma komisyonn-
hirde çok par\rcı;k .ı:ıörüaıen bu hal. na müracaatlan •2238• 
ise erbabınca hiç iyi sayılmıyor. Ki o Ci»sı B·her f;k lem•"•atı 
Çür>kü o zam::.n Amerika i:e alıı,- kilosunu'l 
V"'•~ cclilemiyecck, A'.llerfil<arun ~amn:eo 
sanayii, ziraati duracaktır. Bura- bedeli 
da Çoik ı.enginlik · ~ fakicllk a- Lir Kr. Lira Kr, 
şa:i\1 vukarı !'..!rleşmiş o uyor. Bır- Nohut 16 360 08 
OC"'1' ~ Amerika d<>v '.~<-rinm iGLih- :: Ç. üzüm 20 22.; oq 
salatı ve ımalısua.tı bir :vere ı- 10008 Sabun 42 465 00 
lam az olur.:a Jo: y!i ·eı. lbüyüık bir !============= 
buhrana yol açacak dive ıundişe e- 1 - l •·- ı dilm -k:•~-''r Sonr ,.....:._00 Deniz l.ovazım il& ına .. 

t. IAJl.LI. • .. a ! ~ ... .,; en WEl'n- ~ 

l<Jlro:Jer do :nli:nküıı rukı _ · ı omlayonu tlAnları 
ğu karla;r .kendi hliy<IÇ arını . . . - . . 
kevm. ri temin eZU>k yolurıa ~- ı - 1 <ıhıııın t:dıl_en bedelı 2~06( 
decelltlerJir. Jfarp uzwı sül'Üllce lira olan •200CO: ~ılo sade yagının 

·•..;->-. , _ ___,._ ,__ al ·'·--· 30 mart 910 tarıhıne rastlıyıuı cu-g>..,;..,,, =u~·, AA<l<.....-ı m ..,,,,.,.,ya.. art . .. -
1 

J 
ca.ğı dlişün<:t>Si de Amerikalı.lan !~.. e~_ı;:ıtnu s~at ~-'.10aka pazar -
tneŞ?.Uıl ~ ;ktedir .wua "?" mesı yap ..... c tır. 

• .. 1 :. . 2 - Ilk teıninatı •1879· lira &80-
Aııner ık~ .a.rın ?llll.va subı JÇ>n kuruş olup ~artnamesi her giiıı ko-

besl~er.ı l!S3flı ııeGt lmv misyondan •1!?6· kuruş bedd mu-
vefüdir. Bu .mak:s:ı!.la b&kika1ıen kabilinde alınabilir 
sam.im~ olarak ~ışanlar v.....-.lrr. 3 - İsteklilerin Ü90 sayılı ka -
Onım 'lÇm haricır?e müısteşarı:ı·n nrmda yaZJlı ve..;kalarls bl•likte 
Avnı,pa sıcvahat~ ıınütteli:kk>.r belli gün ve saatte Ka ırnpa~•da 
1ıaı1aiından !oend~ ;ıı<ik W.. k bulunan komisyona mür~r::a tl:ırL 
bir hüıırııi.ikııhul ııösterilmıı;ti!". •2176· 

İ Ve MÜ TAZA)f 
POSTAL AH 

2 lli:;and.an itibaren her hafta 

SALI GÜ. Ü AKŞA il 
Mlntamrn h:ıitalık pos(a 

olarak 

ANDROS ve THR,..,,KI 
Bil"incı sınıf vapurlarıle Doğ
ru PİRE, İSKENDERİYE, 
PORTSAİD, YAFA, TELAVİ, 
HAYFA, BEYRUT ve KIB-

RL.5'A hareket e<leceklenLr. 

YOLCU - E~ A\İ 
riCARİYE - TUJ izu 

Her türlü e;ıbabı İ•t rahat 
L',engin ve mükemmel 

mutbah 
MÜSAİT ~L lAir 

Bila is :sna Yunan!Stanın bli
!ün hır.anlan ve Marsih-a ve 

Brendizi icön dn""ru koo.şi -
n:ento venlir. 

Haını.ş: AN"DROS vapun; 
Pllreden hareket ede ken Kıb

rıs, Suı :ye. F'iıast ::ı ,, Mlfilr 
Jı ttı ı ,.e THRAKI vapuru ise 
Mısı.r, F>llımn, Surıy,. ve K;{>

ns hattını taıkİ!' edecek! nlir. 
T.afsi!m için Gfüatuıa Frank 

hanıındıı uıooımi acentaeı DA.B 
KOVİÇ ve şürekasına 
Teletl-TI: 44708 Gnlata nh-
bmındı 25 No. acenta vekl• 
A..'JDONAıRO v mhım 

la- ımüra-caat Tel: 43777 --· 
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ANI TESI R 
.----~ en tı02ll'I llMl1 an'a111tArı ___ ... 2\llır. 

HAMiYET YOCESES 
lJu alıışam, Turan ~ korıserir>deıı 
-.oma salornımumn ~ iş!ıilraılı: edecıellırt.ir. 

Dejterli san'atkArınuz 

Kemani NECA'l'i ·roKY AY 
Pivanist FEYZi ARSLANGiL 

ve arkadaşları 

BA KE R· 
MAGAZALARI 
Size, Gabardin voe TY'Ced 

paıdeW}erlni, Treııclı • Cot -
ları, en bı:rinıci İn,gUiz ve Fran
s12 kuma.şiarından spor ve 
fantC21 kaıtüınleri, her yer • 
den miisaid şartlar ve ucın: 
fiyatla.-la taıktl iıın etmektedir. 

i 
i 
~ 

i = = 

ııH~ mnnn ı-m ıııı ınıınının••m 
TÜRKiYE CUMHURIYE fİ 

Ziraat Bankası 
Kurulll§ Tarihi: 1888 

Sermayen: 100,000,000 Türk Lirası 
Şu.be ve Ajans adedi: 265 , 

Zirai ve itcari her nevi banka muamelelerı 
BAŞ, DİŞ, NEZLE, GRİP, 
Romatizma, Soğuk algı,, lığı 

Beyoğlunda BELER 1 = P --""'!'!r.11!'!'!9 !!"""!'!i:!"~--. ..... 
ı.-----~~-~~~~~- ,~ 

.salonlarında dinleyiniz. 
Saıkin bir musiki •.a.ri1 ve nezih obıraık y~ BELER 
bulunaıbilir. 

salonunda 

1 
DİKKAT: Saz 19 da başlar gece yarısı saat birde tıi1ter •. 111Tiieiıııl:İlllil494iııii27a İdare müdürü Nuri 

)En son modalarla İstanbu l Komutanlığı 

ve bütün ağrıları derhal keser. Lüzumunda 
günde 3 kaşe alınabi l ir. 

. ' . . ") -~,·"" .. { . 

lataobuJ LeYazım Amirliğinden verılen liaricll 
Aıkerl Kıtaatı ilanları 

ı...------------------------------------~ Aşağıda yazılı malzemeler pazarlıkla satı.o alınacaktır. i_halesi 4/4/ 
tO Perşembe günü saat 15 de Çaoakkalede mustabkem mevkı satıııalma 
omisyonunda yapılacaktır. isteklileri.ıı kanunun 2 ve 3 cü maddelerin· 
eki vesaikle ve temio•Uarile komisyonda bulunmaları. (U48 • 2211) 

Cuıu aucl uutuuııneo bcoeıi le . ııııut 
Kuruı Ura Lin 

Muhabere fiocam 
Muhabere fincaw 
düz dem.iri. 

&000 il 2050 153 

4700 53 Z4!11 186 
• •• 

Lv. amirlikleri satınalmıl komıs
yonlarında ı:örülür. İhalesi 26/3/ 
940 Salı ııünü saat 15 de Balıkesi.r
Kolordu satmalma kom:syonuoda 
kapalı zarfla yapıl•caktır. Taliple
rin yedinde kanuni vesikalarını be
raber bulundurmalan ve ihale gü. 
nünden bir saat evvel komisyona 
tc6li.m etmelui p.rttır. 

(1391) (1829) 

* 

29l3/!MO Cuma pnü saa.t J~ da 
Edirncde eski Müşiriyet daıresınde 
•atınalnıa komısyonunda pazarlıkla 
5000 liralık tevhit semeri salın alı · 
nacaktır. Eksillme saatinde istek· 
lilerin M. M. Vekiı.letince tesbit 
edilen tekil ve tipte aşaiıda ciııs• 
leri yazılı parçaları ile beraber ko
m.syona getirecekleri nümuneler· 
den hangisi beii;enilirse bu nümune 
üzerinden pas.arlıii:ı yapılacaktır, 
Şartnamesi komisyonda &örülür. 

(1447 • 2270) KOtahyada kışla tamiri işi yap· 
Tevhit semeri tcfe.rrüatı tırı1aca1<ıır. Kcşıf bcdelı 15,810 lira 
1 Tevhit semeri 93 kuruştur. İlk teminatı 1185 J.ra 
2 Silte 82 kuruştur. Şartname, keşif ve 
1 İskelet planlan İstanbul, An.kara Lv. imir-
t Kolan tartm ilkleri ve Balıkesirde Kor. ıatınal· 
1 Göi!:üslük ma komisyonlarında görülür. iha· 
1 Paldum lesi 30/3/940 Cumartesi günü saat 
1 Yular ba•lıiı (diqin) 11 de Balıkesirde KoT. satınalma 
4 Paldum ve ıöi\islük askı luı· komisyonunda kapalı zarfia yapı· 

yışlan lacaktır. Taliplerin yed nde ka • 
2 Pamuk kolu (0,08: 0.09Xl00 nuni vesikalarını heraber bulun • 

S.) eb'adında durmalan ve ihale saatinden bir 
...,. aaat evveUne kadar Balıkesirde 

Beher çiftine tahmin edilen fi· Kor. satıoalma komisyonuna ver· 
ah 225 kuruş olan 11,110 çift ye- meleri. (1392) (1859) 
meni kapalı zarfla ihalesi 29/3/940 ı-------------
Cuma Jiinü saat 16 da Kayseride 1 
askeri satınalma komisyonunda 
1apılacaktır. İlk teminatı 1874 l'ra 
gı kuruştur. Şartnamesi Ankara, 
İstanbul Lv. amirlikleri ve Kay· 
ıeri askeri ıatınalma komjsyonun· 
da &örülür. İsteklilerin ilk temi· 
nal ve tekU mektuplarını kanuni 
vesikalarile beraber ihale saatin· 
den bir saat evveline kadar ko • 
misyona vumeleri (1409) (1948) .... 

ÜıWıdar icra meımu:.luğundan: 

ÜElkıüıdaır İoad iye Y a.ıımacışeııif -
klik 11/12 No. ela mille.im .iken ha
len ~iııhı meQhul oıan Ba
ruyere, Ylrvarıt, BecC'Ullri : 

Beş.iktaşta Milli Sara.y 1:ar su Yol
cu.su Al..ın.ion dönt yüz elli lira al& 
cağ>ıuo masarifi muhakeme vıeı 

ua. masra.ftıe b.iııikıt.e Wıısi.ıi için 
ıOOwmıseniz OhaniG'..en üzeclzri
nize i:rıtıkıa..li Jazı.ın J:I Ul!'ll Üski.iıdar
dıa İcadı~ mahal.!es.:ııııde Oı<tıa -
k.aık (skJ. 16 Na. lu arsa. üe ayni 
maoh.aılde 10 No. lu arsa baciı: edi
lerek 10/2/940 ta.ııih.iııde bu gayri 

ahenktar yeni 

PUDRA 
Renkleri 

},'n 90l'l 

moda lro -
llksaıyonbrı 

bu mevsimin 
ropiarı, yeni yüz VICt tEllı renlk;hi!ıe 
imJ.:zıacı icaobe<leoefıi hissini uyıı.n
ılııııın.a!krt.. Şimdi, meŞlıur bic 
ıaüııeU!ılk mütelııassısı tar&fındell 
ic~ edil>n en son nnia redcll.r, 
ca:ııitı Tdkıalan oudrası SErisine d&
bildiır. v ... ber yerQım tııdarik ede-
bb'sini'ı. 

Satınalma Komisyonu 1ıiı.nlar ı 

Evvelce yapılan ilanda belli 
günde talipl erin verdikleri teklif
ler. kanunsuz görüldüğundeo Ko· 
mutanlığa bağlı birlikler ihllyac! 
için komisyonumuzda mevcut ev• 
sal ve şeraitine göre yirmi b n k u· 
lu çorhalık mercimek komprime· 
sinin tekrar kapalı zarf usulile 
münakasasına 29/3/940 Cuma gü
nü saat on birde başlanacaktır. Be· 
her kutunun muhammen bedeli 
y:rmi altı t.uruştu r. İlk teminatı üç 
yüz doksan liradır. İsteklilerin 
mezklir saatten bir saat evvelıne 
kadar Fındıklıda Komutanlık sa
tınalma komisyonuna teklif mek-
tuplarını vermeleri. •1992• 

El!)'Oğ iu 3 ünoü su~ bu.kuk 
.mahCremı ısııııden: 

Joııe! Cebe kırafıJJ<kın, Beyoğ • 
lunda Feridiye, Ca:mdailı sokak 
7 Ntı. da :>t.u·r an İbrahim Saıkarya 
ve Bayoj!'lunda Ferid.iyede Çam. 
dallı sokağında 7 No.da mukim İh
san Sa.karya aleyhleri:rıe açılan 
24 lira 92 Jmmış akıcaık. d:avesınuı 
muıhakemesınde; 

Dava ecW.::ııJere gÖndeıri.Jen da
~1ı.ıye i.kametg.ilılaruıın meçhu • 
liytt)..ci haoobı.)e bila tebliğ iade 
ed:ılınSş ~ maıhkemece dava ( dj,. 

ılenlere 20 gün müddet.le ilanen 
CıebJi"1at İCroS11118 kıa.rar YEll'İl4D~ 
oltlu ih.ında.n mulıaJremo günü olmı 
15/4/ 940 saaıt 10 da mahkeııneye 
Relrnerıar. veya bir V\'Jkıi.Ji lrıınuni 
eönı:OO.rn:ıooiz aıksi takdime maJı • 
ıkıemr.:!Y'C gıy.a.bırırıxlıa drıvam o.lu -
.nam.l!ı dııY0Wye makmnma kaim 
o:maıı: ii2ıere 20 .eiin müıdıdeUe um 
olınur. (25491) 

Dahili lto.-ıforu a'.filtadar e<Xn 
• NATÜREL.LE• - ~ bleıyae en ııfuel""' şık mobilyalar ve 

cOOer iQia) saf ve ııeffa1 bır ııüz~ b'"' tak ek ' ""''assa ya , yem • ça»• -
liık temin eder. ma odaları ve salon takunı;.ı, 

,PECHE• - Açık tecli ~ Bric oyunu için Amer:kan mo-
w esmer lel1İn d<S<ırisine gayet uy- m!yalan, her yeorden müsaid 
p;ım bir gfüocüik temiın eder. sarul<ar ve ucuz fiatlarla 

jçi~BRc!~ ;;ı1!~Nt ;::ı: BAKER(EskiHayden) 
dclr .. V.:ı ı;jmdiye kadar _11ördük.le • Mağazalannda 'bu'acaksınız. 

rmir;deıı daıl>a parlak, daıha canlı :ıı ---------""'daha C82lİP diAıer ~ rmkler.1-----------
Toka·lıırı pOOrı>SI bırvaJandınl -

mış - ki bu sayede on dem cLahıı. 
Jilet! kılaır - o~~ tab>i ııö
rüoor. Onda 1ıa7.C QiçekJı:m kakı> 
sımu bBıc dersiıniz. Bu pudra, 
.K.rern<ı kÖJ)Ü~· imtiyazlı usu -
Jile kaırıştırıJmış olduğund:an. iki 
misli f"1i.a sa!bit durur. Takıalon 
pud.rasınm yeı:ı.i ve ca.zip re~ -
rini görünüz. 

Sarıyer Sulh Hukuk 
Hakimliğinden: 

Hasan Mirza oğlu: Boğazıçi Ye
ırlköy Mollaçeiıebi mabalesıi cami 
dert.si d<ık No. :ı de. 

Bir beton ucu' pisti kapalı zarfla 
eksiltmeye konmuştur. Keşif be
deli Z00,335 lira ilk teminatı 11,261 
liradır. İhalesi 25/3/!MO Pazartesi 
«ünü saat 11 de Ankarada M. M. 
V. Bava satınalma komisyonunda 
yapılacaktır. K._if evrakı her gün 
10 lira 5 kuruşa komisyondan alı
nır. İsteklilerin kanunun 2 ~e 3 cü 
maddelerinde yazılı vesaik ile bir· 
likte ilk teminat ve tekU mektup
larını ihale saatinden bir saat ev• 
vellııe kadar komisyona vermeleri. 

merıkııılherdıe 16 No. 1u a.rsa üç ------------
dılı vuıkuf tarafınd.a.-ı üç yüz li.rıı, 

Paris ve Londrada olduğu 

Haıziıı.. taraimd.a.n aıleyiıiniıze i
ılcaııne edilen 29 lira 93 kuruş ala
calk davası için mnerı yep>la.n tıdı
.liıııa.iıa. mıTımerı darete icaıbet elm~ 
di~ haklkınıııdıa RbYllC ka -
mn cllka.rılmasma ın.ahl<emeooo ka-

l raır voıriıhn.iş olup muılı.alkemeı.in 

(1387) (1825) ... 
Balıkeslrde ukrri hastahane da· 

biliye pavyonu yaptınlacaktır. Ke
•if bedeli 16,557 lira muvakkat te
m nah 1242 liradır. Şartname, ke· 
.U ve planları İstanbul ve Ankara 

No. 251- 9 

~ 10 No. lu gayıri m ' nkule de ..;n.
1
• -'--.·mı·zm· BAKER ma _ 

elli !Ua lu vm..ıt taıkdiır edi.miştir. "~ ~ .... 
i>'azalannda da kadın manto ve 

1.şbu OOruıı bar.im ııeşr.inden itir i=opları için yün'ü fantezi 
il mualılMt bubx!uitu 3/4/940 günü 

ata.t 10,30 da maıhkıeaneyıo bizzat 

ha.ren bil' a.y zaıı!md:a talkdiri kııy- kumaşlıırın ve lııootüm tayyör-
meıt raporunu t.e:ıklk "'1ımek V'lı ıer icin Tweed lrumaşlıarlll.lD 
itıirazırıv: vaırsa bildırmek üzere en :ııe~n ç~tleri ~ umu -
Qa.ıremi:ııill 939/2420 No . .lu dos - mive1ı!e kadın ~ genç kızlax 
yasına mü.mcaat eotımı.ni.z lazumu <f,bise..eılni alakadar eden 

, 'Veya biır V'Elkıil buıuııduıra.rak mıid ı 
deli ka:mııriyesi zarfmdoa iıtiru ~t
me2lS'niz l(l)'llbımzda kıarar veri • 
~ gıy~ kararı makamına k3-
im olmıak liııere ll3n olım:ır. !140.'8' 

icra ·ill!la5 kaıııunınıun 103 cii mad~ vünliller teşhir edilmddıe ve 
desi ~eğ'irıoe tnbl.ig makamına her yeorde m üsait _ ...,.,_ w 
kıamm -'-··1• üııere ilam ..... ı..ı; .. olu- ·~·~ 

..... UAA ..,.,_ UCUZ füttl.ar la ııa.tıbıak1rı.dır • 
ınıır. 1 ::ı.ıiiiıiiıiıiiiiiiiiiiiıııiiiiİıİİİİİİiiiiiiiii_. .. 

Yazan: M. SAMİ KARAYEl.. 

- Daha sonra ... 
- Daha sonra, işte görü;r~un?. 

Ne var, ne yok bırakıp ka~hm. Ca· 
nımı kurtarabildim .. dedi. 

Cem Sultanın ayaii;ı fazlaca mec· 
ruh olmuştu. Hatta, yürüyemes 
bir halde idi. Divua aeobe ile ıö
türiborlardı. 

Validesi, oğlunun ayaiındm sah· 
met çelditini cörünce: 

Sahibi ve n•~'Ti<1atı idare ecklı 
B<4 muharriri 

E ~ İZZET BE?>1C. 
... ı Telvaf Malb&UI 

osman tahtına çıkacaksın?. Üml
dini kesme, derhal kuvvetlerini 
topla .. İkinci sefere hazırlan!. 
Beyazıt kolay kolsy Karamaa 

diyarına gelemeı... dedi. 

Cem dedi ki: ''Yüzlerce Ermeni Sultan Beyazıt'a 
yardım kastilo lzerimize hacum etti,, 

- Oilum, ayağına ne oldu. Mu
Jıarebede mi yaralandın.. 

- Y oo.. Yol da gelirken aşiret
lerle çarpıştık. Bilhassa Enneniler 
üzer· mize saldı. Emıeniderbendin
de bulunan yüzlerce Ermeni, Sul
tan Beyazıda yardım kasdile üze
rimize hücum eylediler •. Kanlı vu· 
ruşmalar yaptık .. Güçhal ile canı
mızı ku.rlanp kaçabildik.. İşte, bu, 
çarnışmalarda bir at lekmesile 
yaralandım.. dedi, 

Cem, ayağııı.dan fazla ıq_uztarip 
idi. Bir yerden bir yere ,Pdemi
yordu. Tadltlenrih .ı;yle yazıyor. 

•- Mübarek ayaklan ziyade zah
met edip hatti divan etmeı'te yoz. 
canla dört kiıi cötürürdü (1). 

Sultaa Cem, mücerrit ve müte. 
essir bir halde kendini toparla -
malda meşgul iken, Beyazıt SuUan 
Yenişehre girmiş, Borsaya &el • 
mlşti. Cemln bütün tevabiini lı:ı • 
lıçtan ıecinnüıti. 

- Ojtlıım! Nice oldu bu hal!. 
Sızlanıyordu. Cem, ona cevap ve· 

remedi. om danıağı tutulmuşt\L 
Validesi atlıyarak: 

- Oilum, seni İstanbula ~ 
ıliye beklukeıı-
- ........ .. 
- Nice oldu bu hail 
- ........ . 
- Nedir bu halin?. 
Cem, iki ı:özü iki çeşme ağlıya-

nk: 
- Valide .. Bize Yalmp kıydı. • 
,.... Hangi Yakup!. 
- Lalam Yakup!. 
- Ne diyorsun?. Vay hain vaY!. 
-Ne yaptı? 

- Mej!'er, Sultan Beyazıthı an
laıımış. . Kuvvetlerimizle oitarafa 
sancak eii:ip geçtj. 

- Vay liiin, vay!. 
- Beni iit(al eyleyip Yenişehir 

üzerine sevketti. Biz oraya ordu 
kurduğumuz zaman biraderim 
lleyazıtı mevzi alnuıı ve sol cena
hımız olan Bursa ile yolumuzu ka· 
teylem'$ bulduk., 

- Vay lıai.ıı vay!. 
-SonraT, 
- Sonra, harbe tutustulı: .. Efer 

lala Yakup oltarafa geçmem.iş ol. 
saydı muvaffakiyet ümidi vardı. 
Laki.ıı; tubmm•k mümkün olma· .. 

Çiçek Sultan herşeyi kaybetmiş 
bulunmuyordu. Oğlu Karamaıida 
oldukça, rekrar Beyazıt üzerine bir 
sefer tertip edebilirdi. Oğluna ce
saret vermek, ibtinıslannı tahrik 
eylemek ' üzere şunları söyledi: 

- Oğlum; bu senin için bir tec· 
rübe oldu. Biç ~ etme .• İstik· 
halde muzaffer olacaksın ve Ali-

Beyazıdın, Sultan Cemn halası 
Selcuk Hatun ile ıtönderdiği: 

- Lıierbame beyuelmülUk (2). 
Sözünde durduğu herkesçe ma· 

ldm olmuştu. Beyazıt, bu kısa ı»
vabile herşeyi ifade eylemişti. 

Sultan Beyazıt Bursadan Zül -
bdriye- ojtluna zalenıameler yol -

(1) Taeüttevıırilı. Cilt 2, S. 13. 
(2) Llerhame lıeynelmüluk de

ln€k; pad~ahla.r arasında rahim ve 
şefkat yok demek.tir. Yani, mülıllr.
lex cırasmcla rahim olamaz 
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Tuvaletinizi yaparken 
Pudra altına daima =-........ =si 

' § KREM 
PERTEV 

= Para biriktirenlere 
§ 

~ 28,800 Lira İkramiye Veriyor 
Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplann~adeıi 

sürünüz. Pudrayı sımsıkı tu- =: az 50 l'rası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşagı 8 

tar ve a..lunasına mani olur. = plana göre ikramiye dağıtılacaktır. . 
- Lit• Yağlı ve yağs ız olan tüp ve ~ 4 adet 1.000 Liralık 4.000 

V8':lolan vardır. ;;;; 4 • 500 • 2.000 • 

•---~~~~~~~~~ ~ 4 • 250 • 1.000 • 

'

§ 40 • 100 • 4.000 • 
= . 100 • 50 • 5.000 • 

Fatih .)ıir.Uıci hukuk mah:ke.meı;i = 120 • 40 • 4.800 • 
ııa.tı<; mıcımuırtuıı;u.rıdam: 160 • 20 • 3.200 • ~ 

Lütfi ı:;1~in~~~uta- s DİKKAT: Hesaplarındaki naralar bir ~~e ic:n de 50 Jiradall ~ 
saırxıı~ ·ı. Ş.(Y!ı Rıesm. :ıru- aşa iı"ı düsm iyenler e ikramiye çıkt •ih takd rde '7c 20 faz lasile verıl~ 
~- • . .:;:::,..._ ,_ .__ 

1 .m~ g cektir. Kur'alar sen ede 4 defa: 1 F·· 1 r.ı. 1 Birincikanun, 1 f.1ar 
h_w.ı..sırun .,.....,...,""".' yem - , ve 1 Haz ·ran -tarihlel1iınde çekilecektir. 

:ı~t:;; ~":~ ~1 :_:
3 :ıra; 111111111 oııımııu:ıııııınıı ıııııımıı.:1111111111u ııııuııııumııııııııııuııınıım~ıııııııırnmıını 

a.ııkaıs~ 2204 haır.ita numaralı ma -
haller w cephesi yol ile matıduıt 
ıa metıre 79 ~ımı ıt..e muraiıtıa -
ıında 44 ada w 2202 haırı:ıta nıınra
ralı 137 lira muJıaırrxm.en kıymo'lıii 
arsa i;z.ıa;Jei şuyu zı.mumda açık a..ı.

.tll'ma sıuıreti..e 30 nl63Jl 94-0 bari -
hi:ıJe' ııWsad.i.f salı ~ saıat 9,3p 
dan 11,30 a kadar at.id<!Gti şe.raiıt 
da.n.sinde malılleme başkatibinin 
oda.;ı:ııdıa sııtılaca..'<ıl>r. 

Mulh<ıamnen luymet.inm % 75 mi 
iıultiuğıu tawiinie o gün ihale edil
lecek aksi tai<Dicde- en sarı artıtıca
nın taahhüdü baki kalmaJı: üııere 
15 mayıs 940 tıarilıiıııLı mjisadif Çaı!'
şamba gİİlıÜ ayni. Yerde ve ayrB. 
saaıtle ~>ımaıva de'Vııan edi'ıereiı: 
m. çdk ıırııtır ana ilbale edilecek.tir, 

1 - .A. >ttınna J:ı. doli ihale tıa.ri
hinclen iti'baa:an yeclıi gün iç.İırıdl<' 
veril:ne'k lılzı:ınıdır. Bed.el1 jjıale 
mia.i.ında V'&ilme= ııayriınEn -
1-c:J yenidl.11 aıı1ıtmlımJJYa cıJı:arı -
lt=ak m Qdk arilll'aın.a me em. 
lec~" ve aırad.3ki f a.ı:ık ve zarar 
m!i.şleriden bi.la Wküın alınacaık
tır. 

2 - İŞbu gayri nrerılkulde> mü-
eeooel vt::ı .113yri müoocrel halt sa • 
hıplC"rinin ilan tıırihiaı.dıE'll i.tilba.ren 
20 gün 2l211mda vesıı.iıloile bic lıkte 
moowriyatıirıılizıeı nH.iraca<ı.tlaın IQı
zırndı.r. Ak:;i takdirde gayri mü
.5CCCil bak sahipleri paylaşmadım 
he.! iç kalıda.r . 

3 - İhale tarıihi:nc ka.ıar ve!' -
ı:ilıeu' w saı>re bardax h'.İ6sedaıfara 
ve % 2,5 tUlMi:ve i!kı 20 SElll illik 
P.Wııa.f tıef.frz bedeli müşt«iıye a
ittir. 

4 - Şaıııtneııne bu~ itıibaı
~n :tt. rire>!rı göreb'.ılecuği surette 
acıl"- ır. F..ırl::ı malfuna.ı almak is
nye.n!erin sal:ı$ 153 numara iJıe 
n.emud yetimize münıcaaıt.lecı ve 
ioşl:u ge.yrıimcıııkul ile a lakadar ır 
ıanı.a.-ıın malı'.mıu tılmak üıııEre i'lan 
ı.lunur. 153/940 

ladı. Beyazıtın Cem Sultana kar
" ihraz eyledi,P zaferi Zülkadriy., 
oji:luna bildirmesinde manalar var
dı. 

Zülkadrlye beyine hem zaferini 
anlatmak iatiyordu. Hem de kar
deırıi Cem Sultanm Jıattı de'atiul 
kestirmek d.ile~ti. 

Beyazıt, Zülbdriye lıeyiae Ye
~hir muzafferiyetini mutantan 
bir surette anlatıyor, kard..USin 
tevkifi kendisi için mahzılliyeü mu 
cip olacaiuu bilcliriyordu, 

Zülkadriye beyi Alliüddevle, bu 
teklife muvafakat etmişti. Derhal 
Sultan Beynıda bu cevap yudı, 
Namesinde fiiyle diyordu: 

' 
inhisarlar U. Müdürlüğünderı: 

~~~~~~~---==--~----
Ciııai M.ı..ı .. rı Muham· Yütdo 

men il, 7,~ 

leınm~l 

Lira Kr. Lira Kr. 
BiiyUk l&<.1ıilk b!rezilı: G00 A. ) 
Küciik , , 500 A. ) 1050 79 Açık eksilt 

1 

Liıs1ıi1k şeriı 300 Mt. ) y 
I - Şarlname ve nüm~ muclbiooe yu!lca.rda marıat' 

ma.1.zıEme açık eksilim<! usuill::ı satınalmaca.ktır . 
I! - Muhammen beıdelıi, muvaık~a.t tem.rı.aıtı ek.siltıın1! saati 

yazılıdır. 
lll - EksiJltme 3/fV /940 oarşarriba gii:ııü Kaha.taşta Jeıv8%ıırl1 

hayaat "llb:ı;iıı.deki alım komıisyoınu.nda ya.ı:ııl'aıcaıktır. _....., 1 
iV - Sartname her gün söru g.eçeıı. şubedıen paras12 alıJJ•'" 

g:ibi nümuneler <!<! görü&biJ!.r ok 
v - İstıMilerin eksilıtrm !ır,,tıı ta.yıin edilen gün ve saatte iıS 
~ -paila}ariJ.e birlikte meıııkUr Jrom'lSY'OOa müracaatları. ( -ı_ Selimiye Aakeri Satınalma Komisyonu ilanları 

Cinai Miktarı Taıım.n ilk 911 
bedeli terıı 10 

•4.769 To11 701.02 57.oS Çimento • 35 sı 
Kum 14.9.220 M3 471.50 9:sı · Kömür 2617. 50 Kır. 130.87 r9t 

Kom:syonumuzda 4artnamesi ~evcut Sel!m.i~e kışla~ırun t•'."'1,,ı 
ait yukarıda nevi miktan ve tah?"n .bede!lerılc ılk temınat . ınıl< ,ıo 
yazılı 3 kalem inşaat malzemesı taliplcrıne ayrı ayrı ıhalesı ya~,~ 
üzere ~ık eks)itme ile . 26/lllarl//940 .~~!ı ıri;i~ü saat 14 te. alıD:ıli 
Şartnamesi her ıün komısyooumu~da g~rulebılır . . tsıeklılerın. b iY'd 
ve saatte tem.inal paraları ve kanunı vesıkala.rilc bırUde Selun 
TümeD satınalına komisyonuna ı:elmeleri. (2257) 

Cinai 

' 
* Miktarı 

Kılo Gr. 
Ta·,,. ,. ilk 

bcd . ll temin•I 
Lr. Kr. Lr. ı< r. 

. 1 
Çivi Muhtelif 6341 960 1586 23 118 :o 
Tel 331 600 118 06 8 

98 Çinko 1049 030 4199 72 314 60 
Cam 88 M.2. 114 40 8 ~" 

Yukanda nevi ve mi~tarlnn tahmin ~e~llerile teminatı : yr 
keteleri yazılı (4) kalem ınşaat malzemesı lalıplere ayrı ayn; ı.r 
bi.rd ihalesi yapımak üzere pazarlıkla satın alınacaktır. • .. 0 .ı 26/3~:.o Sah --ünü saat 14 de yapılauktır .. Sarlnamesi her ırı,JP 
misyonda ıı;öıülebilir. İsteklilerin. belli gün ve saat~e teminat P~ı9> 
Seliıniye Tümen aatmaJma komısyonuna ıtelmelerı. ___.......-:: 

... 
Havdarııa~ Süel hutanesi ihti-

7ııe1 i<'in tartname ve nUmunesine 
eöre yaıtbnlacak •SOO.. adet b
tane etajeri kapalı zarf asulile ek· 
.Utmesi 6/Niaan/940 Cumartm 
&(inü saat 11 de Sellmlye Tümeıı 
salıoalma komisyonunda yapıla • 
cııklır. Tahmin bedeli •5500• lira
dır. ilk teminatı •4lZ• lira ,50. ku· 
rıqtur. isteklilerin teklif mektup
larını belli gün ve ihale saatindeD 
bir saat evveline kadar komisyon 
başkanlığına vennneri, nUmune 
ve ıartnamesini bu komisyonda 
her &(in ıı;Qrebi.lecekler. (2256) 

. rıJI'• 
Umum! cerrahi ( dlınaf{ 5~a· 
estetik) ve kadın do~rıııat 
teb=ıısı. Birinci sınJf ov-~·I 
Dr.Cafer Taryar Kan. . 

ŞİŞU: Cerrahl KJiıı iii ı.t' 
(Hususi hastane). Sab~~~ 

8 - 9 da muayene Me<:C 80"" .' 
Ş~li ~anı No. 20 T!:.% 

1359 Hicri ' 1356 Jı;;:,-J 
«... Sultan Cem Zülkadriyeılen 

ıı:ectiiö takdirde, kendisinin tevkifi 
için her lilrlü vesaite tevessül ed.i. 
itte/tini ve derhal JlllJ'8Y1 hümayn- ı -------------

Sefer I ?d.~d _.....::: 
13 ~ı"' _1_94_0,....;A....;y-~'....G~.~-~ !.;:ft ./. 

._ __ 23_M~19J_ 
na gönderilttetiıtl arzeylerim.• (1) 

Cem, Konyada bulundu~ müd
detçe bir yandan yeniden kuv -
vetler topluyor. Bir yandan da 
kardeşi Beyıu:ıtın lıarekitıoı takip 
eyliyordu. 

(Devamı 1'U) 

(1) Feridım Bey, Menpıetfiae
llt!n. cilt ı. .. 283 

ZAYİ 

Güftl aslaedik şubesirrioo al -
dıiıırn teriıis tıezk~mi :ııayıi et -
tim. YenisiJ1i üıc~ eSlr:I -
sin.İO ı.-ılkmfi ynlııU. 

Q""11ewjın Alroeaı?i mahaiJesindm 

318 ~ Albdurrahmaı:ı oeı.ı 
ı&ıhııei~ 

V L. } V~sati ı r' 
a&ıt er sa. o,_ S•· ,5 

--Gün._ 5 59 l ~ 56 
Öji:le 12 21 9 14 
İkindi 15 -48 rfJ 
Akşam 18 24 ~ JI 
Yatsı 19 55 9 55 
İmsak 4 18 


