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Sahip ve Başmuharrıri: 

ETEM İZZE T B EN İCE VIL: 4 

Balka larda vaziye ati takip ediliyor • 
1 

Bir Yugoslav gazetesi, Balkan devletlerinin, icabederse, 
bitaraf lıklarını müştereken müdafaa edeceklerini yazıyoJ' 

Hayal 
ve 

Hakikat 
~asist, N~zist, Komünist re
J1ınlerin değil fakat Alman• 
Ya • S~vyet Rusya • İtalya-
11.ın ınuayyen hedefler üzc
rınde teşriki mesaide bulu· 
nabiJmeier i imkansız sayıla
.!az.. 

- :r·w ~ 

~ETEM İZZET BENİCE 
.\\'rıı 

lttı•ri Pa harbi ve Avrupa mll -
te~; ; 111

. mukadderatı iktisap tlle· 
~'<l<,ııı abıyeı ve alacağı istıkamet 
~ &ıi~dau muhakkak ki, en ha<
l<Jubeıı <l"ılJi geçiriyor. Bugünleri 
tdece~ _badıselcrin na>ıl ınkı~af 
•tıııeı. ıııı kat'ıyctle tay.n ve ifoC:e 
t~ıı ı\v~Uınkun değilnir. Harp bıi· 
hyılaıı upaya ve .hatta. bc_şeriy~t~ 
'1abilec n~uıhış hır felaket halını 
\•bay01 e~, Cib; mevz.i kalmak ve 
Uıııelt .u Yıl sonuna kader bite

~bıpı;r 'mkan ve istidadına da 

ııı~ütu~ b • . . 
1. ~l;ıj•a u .ih timaller derp.ş ... 
~ıı tiJı · t dılirken tabii hemen bü- 1 

~Yet ;nıe~ Alınan • I taiyan • 
~·nde d•s•iki mesaisi i hliıııali Ü· 
• Jı.n e duru yor. Bazıl~rına gö

- ..._ .ı\)ııat şudur: 
il lııh t llıaııya • İtalya • 8-0vyet 
~ bit heşjıkı mesaısi beklenemez. 

t llu id~ Ya~!. 
~~ ltt,;aaı?ı. ıleriye •Ürenler fikir 
i;"'a re .. crıne mesnet olarak bil
~dı ,!11ıılcr arasındaki fark ve 
~ . . llatıe""\~rirorlar. Bunun aksi 
-o: 0""'-'ar da vardır. Onlar 
.,' llet li 
•d 11 htdeıı ~ ~evlet pekala muay • 
:ıı.u~ler er lizerinde t~riki mesai 
~ 1Yor1 " 
•• llaau,~· 8ıınJann da fikir ve 

llıilı.ı •ne destektik eden tahl.l 
..... •a taa&ı d ) ite .. ~u ur: 

Molotof - Hitler mülakatı 
acaba gizli mi tutuluyor? 

Sovyet İcra v eıkilleri bo:!YE'li re
isi Mo.otıorun BElr'line •haı-eketi 
haJclunda dün Nlldyoiann verdiği 
naber:er tahall<kuk etımemiştir. 
He9nıki radyoou da ll.fulıotof'un si.o 
yasi ~ askeri mü:şavdrlerile be
raıber Ber.ıine vası•I oJkluğunu ve 
Be.1Ianıde bir ilki .ııün knlacaıtım 
bildiıunk_ıti. 

Bu haıbcrle~ı.n, Mx>lotof'un Ber
•lini ziyaret edeceği hall<kında ~ 
onan Jcaynaklaırından ~rHen ma,. 
lüımaıt:tı:.:ı ga.;;ı.t olduğu an..ıııışı•I -
moıktndır. Aman hariciye nezareti 
me!lıaJllı Molot.of'un önüımü:ıd~ıki 
1ıatt.. içinde &rinde ook •mdiğini 
'bildimıeıktedir. Sovyeıt rn{nafiJi 
ise Molotof'un Be. !ine gid1!eeği ha. 
berini 1<"kı..iıp~(l iktifa etmelct.<dir. 

HANGİSİ DOGRU? 
• Be wat 24 (Hu!>u~i) - Siyool 

onehalfitle Fon Ribbentrop'un BeJ.. 
,l(radı ziyaret e<lece,ği ha•klkında 
ımaJGımaıt om'adığı ,beyan edihmek
tec!ir. 

Ayni meha:fiJ, Ber İİill - 1k<nta ve 
MO<ikova ara~ınrla üc tara6~ı ıbia' 
on· -·, clııtoclı<€(: itini zann~nı.e -
rn<!k.t e<l ir. 

Belgraıt gazetelıcrinın BıerTuı mu-
. ;, bu misa@ı:ır. ı*di•ti tahaıkr 

lkuk etmiş ı;bi gösterm. lk!e bera
lber, a.yni ııazerte'.ttin Roma mulhar 
bir:er; ise, ttalyan devlet a.daıml;:ı
nnın böyle bir misaıka yanaşma·k 
isteıııedi.kıh·in,i, çünkü ~ıt.'.~ 
rin tile daiıiıl olaca~ı biır ımıiısalkıtan 
lıb.tlvanm ne istifadesi olalbr~ 
~ soru.!rluğunu 'bildiııınekllıedlr. 

ltalya'nın yeni misaka gireceği 
şüpheli gösterilmektedir 

Alman propa anda ının en cP nlı merkezi olan Berlindcki 
radyo binası 

Lomra 24 (HU5usi) - Hiıtler • 
IMlolotof miiıa.kıııtı hıııkıkında ge'en 
mütenakız haberler, bu mülakatın 
Sov<ve1ıler taTı.ıfmd:m gizli wtul -
ıınasının arzu edidiği rnssini ver-

mekıtedir. 
JAPONYAYA MALU.\U.T 

VERİLDİ 
P ar.is 24 (Hususi) - Tokyodan 

(Devamı 3 üncü sahifede) 

Bir kızcağız 1 Yeni vergi nisbetleri 
otomobil altında y 

1· · · · ·k · J 
26 can verdi apı aca zam ar 

]ingilizler V ellesi 
An-ıerikaya götü
ren vapuru aradı 

Doktor Şahlın bu va· 
purla g izlice Amerika ya 
gittiği zannediliyordu 

Londra 24 (Hususi)- Amerika 
Hariciye Müstejiarı Sumner Vel
lesi Amerikaya götüren Konte di 
Savua vapuru Cebelüttt.rıka ııel· 
diği zaman, İngiliz makamları ta· 
raf ndan ııemide araştırmalar ya
pılmıştır . 

Vapurda. sahte pasaportla seya
hat edenler bu ·unması bu araştır
malara s~bep olarak göster lınışt'r. 1 

Hatta Vellcs tarafından Amcrika
ya davet ed:len A m' n iktısatcısı 
doktor Saht'ın bu vapurla ıtizlıce 
Amerikaya gitmekte olduğu da 
söylenmisse de, araştrmalarda 
doktor Şaht'ın vapurda bulunma
dığı tın' asılmıştır. 

Bu vüzden vapurun hareketi 13 
saat gecikmiştir 

Limanda garip 
bir hadise 

Paskalyayı düdük ses
ler:le tes'it eden sekiz 
İtalyan vapuru para 

cezasına çarpıldı 

~lltı "~;:ı~r _ar~sındaki müba -
ile ~ilerin eı:ışiklikJcr devlet ve 
\;,)"şlır 1 ıncnfaaı mülibazaları 
~q •.§ıııesı' ın_~ınalıdır. Devletler in 
~l ''nde n'•J •ınler;n kendi yolları 

Bir çocukta yanlış ilaç. 
tan zehirlenerek öldü 

milyon lirayı buluyor 

Dün liıma.nımızıcl'a, Sirkeci önün· 
de bu'.unan sddz l:talvan vapuru 
gaTi'O 'bir hlid!.seye sebclıiıyet ver
mişti. Kaıtolıilkl.trin mukaddes had'· 
ta.!annın niJı3'vet bulm<ısı ve :bu
gün paska va ohnası müna.'<Cibe • 
ile ba' ık yOO<lomek üzo:e bekliven 
bu sekiz vapurun hepsi birom 
!sanın dirilisini tx!ı;'jı\ ~in düdük
Jerini ~üıımt.lie başlamıt;"ardlr. 

İtalyan Jtirnanlarında mutaıt olan 
bu usu\ İstıanıbul Jiımanmda taıtıl>iık 
ediJimediği için, d'iidük ~!eri her-
..lresi haıyI'<.<\e dü~ürmüş, limanda • ı 
kfer ve sehirde •l>ıılu~an!ar. n~ ol
duğumı merak ve le aş la bırbır -

il •tııı~ er le.ınelerine miıni tq· 
, •tc 
"'t e de h·•·• ı,~ •sı, ltoın .. ~kat budur. Faşist, 
lı, 1•t ı\lilla Unıst rejimlerin de.il;il, 
r; 11f•ııııı 11 

ny11 • Sovyet Rusya • 
)eL ,~ teıır;ı,~uayyen hedefler üze· 
;-ti lllıi 1 nı_esaide bulunmaları 

lı;"'"~ b.Dlkiin olabilir. 
~ n b~ İi • :vle hir imkanın vukuu 
t.ıu~rı,dı.i(~adevl e.tin kend.leri için 
1,1~ 8bı.i( ka{' menfaa tler üzerinde 
I.ııe ltıııı \le lllaları şarttır. Rejim 
Jıı~ 1i ıı ııı dahili tu tumların dev
~.1:lllir •la~~asebatlan üzerinde 
bari ıdaıı ib· ı l eceği idd:ası boş la
b;,1: llıisati •;tettır ve.. hunu n en 
lle 11 rı aley1ı · e Yıllar boyunca biri
'<>ıı ~·~•naı •ne ça lışan komün:zm 
~illa uı.areııc"°~Y11l i zm ara>ındaki 
:o-a11 llya nı ·~tır. Sovyet Rusya ile 
\ı;d "''nda b Ustcrek menfaatleri 
'-ıı~ ~ ""'.re~~.•n!~atlcrin bugüne 
lıt~1 •ıııu . &ı nısbet dabil.nde 
:~ı8ş8tıııa 11:,ıın Ve nazizim aylu
•ı ~ llıışt•rg •knıaksu:ın uyuşup 
~•la~1'1sı114: ~aha aşın menfaat
\~ : ."ıtrabiJ ·a daha ileri anlaş-
1 • '1e l.at •eji •rle!· Binaenaleyh, 
Batı ~ht"t nı.lerın b;ribirine zıt 
~, ' •in °1uşund d · ıı. •b•tl leliıi d a eıtıl, men-
lıı !l,ı~ ••dedir nl'tte ve katlanılacak 

aıı~ ht au . eseıa, Balkanlar
lııeıııa""'n bi:.Y~n.ın, İta lyanın, Al
~. ,d • tteı- · •bırıne ı t .... 1 . d· ır il ı , hes ı goruş erı, 
\' ~i · .; u ııt l k~Pları ve gayeleri 
e 80 \1 Odir iti 

1 8.~ tet:f edileme• 
'~laşa~•t de~~~r•~e kadar İtalya 
Ş ; tııd · •ııııslar~ •rı Yekdiğeri ile 

01184• ı <\l ır. 

l~t;ı ;t~ kaı~!~Yanın bu tezatlan 
) '""· •' tlt roıu ••: ve menfaatleri 
ııı• t Uııı;8~a ı, bun e olduıpı anlaşı
~ •nt881~ 1 aı old r~ldc muvaffaki
ı,~•rınd •r hak u,.u kadar bilfarz 
'~ q ... e r,nı-..<;: 'lllından nazarive 
-~ ··,ınış 1 -

de k, (' 0 nıak dahi ne· 
(J)•~a~ 1 ve ınü.e, ir de-

1 3 ıinc;;,· a İfede) .... .. 
;, 

Şoför Yorgi oğlu 1stratinin icla
resindeki taksi otomobili dün Ye
di.kuleden geçmekte iken sokı:ık.ta 
oynamakta olan Mustafa isminde 
birinin 8 yaşındaki kızı Hacere 
çarpmış ve kızı muhielil yer len n
den a{(ır surette yaralamıştır. K ü
çük Hacer derhal ö:müş, hadise
den sonra kaçmak istiyen şoför ya
kalanarak tahkikata b3.';lanmıştır. 

Bu zamlardan nakliye vergisi 1,5, İnhisar mad
deleri müdafaa zammı 6, Muamele vergisi yeni 

kanunla 2 milyon lira temin edecek lıerine SC'I'IIl!llll ardır. Faıkat ne gök,. 
lerde, ne denirzıde hiQbir hadise ()!. 
ıınadığı için. düdük ~terini i:zaıh 

etmek m~~ü' olıınu~ur. Nih<ııyet 
lhaki'kat an as1lımıs ve Ur.ıan idaresi 
gp.yri nizami ha;: eket'erinden do
lıaıyı seıki:z ttalvan vaP'Uruna 25 i.]ıe. 
50 ldra arasııiıda para c<>zası kes -
mb,-tir. 

* Küqükpazaroa Muhabir S<>
kağ"ında oturan Ahmed adında bi
rinin ıbir ya.-;ındaki çocuğu Aıyvar 
içirilen yanış L!iıçta::ı zehir;enerek 
ölonüş.tıür. Küçük Ayvarın ces<di 
doıktor taırafından göITT.erilen !ü -
zum üzerlne M<wıra 'kaldırı>ınıştır. 

Ankara 24 (T(•lefunla) - Tab'ı 
ikana. eru:miş olan yeni lbü~ la
yihası yıB!l'ın m<•b'u>lara da~rt~:a -
caıkıtıır. Liıyilhruıın mucip sc'beple
rine gtire: 

cA'VT\Y'la ha.ııbinin harici ve da -
'bili ıt!ic:aret faaliyetleri illerinde 
yaplığ> menfi .t.esirchn bitıtalbi 

Propağanda 

K 1 5 A c A U. Müdürlüğü .. l ________ I Üç teşkilab birleştiren 
Bu hale getirinceye layiha Meclise 

kadar verildi 
Devlet Denizyollan idaresinde 

bazı memurlar suHstimal zannı ile 
ve adliyece tevkif edilmiı bulunu
yorlar. 

Söylenilenlere göre yolsuzluk 
yıllnrdrr, devam e,diyor ve 60 • 70 
bin lira arasında bir su iistimaldir. 

60 • 70 bin lira suya sabuna do
k unmadan ve çarçabuk ~ırılacak 
bir yekun değildir. He kikaten, 
sistemli ve uzun müddetli bir uğ
raşmaya bağlıdır. 

Fakat, üzerinde durmak istedi
ğimiz nokta şudur: 

- Niçin böyle bir yolsuzluğu 
vaktinde göremiyoruz da bu bale 
getirinciye kadar fırsat vermiş bu· 
lunuyoruz? Acaba nıürt.kabe mi 
noksan, teftiş şck:llcrindc ve usul· 
·!erinde nı.i bazı aksaklıklar var?. . ' • • 

' 

:Başvekalete merbut propaganda 
umırın müdürlüğü hakkındaki ka
nun layihası bugünlerde MOO:OO 
verilecek tir. 

Ticaret Vekalelıine bağlı turizm, 
Münakale Veka:etine bağlı radyo, 
Dclıiliye Vekaletine bağlı Matbu
at Umum Müdürlüklerı nden teşek
kül edecek olan yeni propaganda 
umum müdür:üğüne B3$vekalet 
Matbuat bürosu şefi Sekm Sarperin 
get!rileceği söylenmektedir. 

- ---000---

İkinci kattan aşağı 
'Nfaçkada .'bir yapıda çahşan An

don adında biri iJ.:inci kattan dü
şerek muhtehf yerlerinden yara -
Jıa:ıınıış, h~stanc~C' kaldmlar; ~ 
d:ıı\"İ aL(ına ıhmrı ~tır . 

memleketimiz de masun kalama • 
onu;ır. Hatı'bin i.k günfodnde bazı 
llJ1€'Vaıt ve ıınaiIBullerimizin ihracı 
ımenedihnis, bilahare ruhsata wbi 
tutulmustur. Vaziyet gümrük va
rıdat:mız üzerinde müessir olmak
ıta geciıkımemlştir'. Dış ticaretiııniz 

(Devamı 3 üncü sahifede) 

Ankara Tıp 
Fakültesi , 

A:nkarada bi.r tıp faıkülıt<>si W;iın J 

Üç milletin iştirakile ıhaıkkı~i- ~anım ~ay:i:hası Mec- \ 
.. b ı·d U:i6e verıimişt.ir. 

bugun Hey e ı e 

1 

~nvanın rııu,ııünkü __ ~~ v.a,,,;.. 

Birinci Balkan 
kır koşusu 

Yapılıyor 'Vt!lı .. Anlk:ıra Tıb _f~ku_ıtesunn m
şaısı i4lıı evvelıce rı.zı. ıın~ olan µro

' ~~' Yu~l.a': v~ Türk atktr ~wnda llıazı tadiller icra (dilıne
.ennın işt.iiik ettiık.erı Balkan kır ısiıne ve lbu ısenc yapılaıcak bir kı-
koşusu bugün 6aat 15 de Heylbelıi.- sıın inşa:ıtın gelecek sımeye bıra-
adada yapılaoa.ktır. ıluonıınına sebtp olıınuştur. ı 

Romanya fedarsvonu namına 

doktor Boarffiko dün akşam tele- ,,.==========-... 
fıonl.., lbia' ıhafta oohir edi.'.dii;'i tak- - 'li 

YAKINDA dir<le, kosu~ara Rııımen a1 .,ı:Jıeriınin 
de ~tir ak edebileceğini söy leırtlş
&e de, ıtıeıhıi:rin miim'kün olamıya • 
c:ı.ı<> teessürle ıbiJldirLmi.şir. 

AltEotı'er dün He-,V:ıeliye giderek 
yarış saftıasını tol.kik etıni;;ler ve 
geoe Büyükadada k:ıı:ımış a ·dır. 

Misafir atık~..ler dün yjliıyete ge
•lereı.;: vali ve 'be."ediye reisi Lı'.ıtfi 

Kırdarı makamında ziyaJ'E't e<tımiş -
Jerdir. 
B~ Tııll:simde yaı :ın s:tbaıh 

(Devamı 3 üncü sah ifede) 

ETEM İZZET 
BENICE'nin 

Edebi romanlarından 

bir ini daha Son Telgraf 
okuyucuları gazetemiz• 
de bulacaklardır . 

' '======• 
• i. 

Başvekilimiz busabah Ankaradan 
şehrrm ~za geldi 

L 

Bawekil Dr. Refik Saydam Valimizle bir arada." 

Dün akşam Ankaradan şehrimi
ze hareket eden Başvekil Dr. Re
fik Saydam, bu satah 8,50 de Hay· 
danıasuya gelmiştir. 

Başvekil :stasyonda Vali ve Be
lediye Re:si Dr. Lı'.ıtfi Kırdar, Em
n yet müdürü Muzaffer Akalın ve 
d:ğer birçok zevat ve kalabalı.k bir 
ha k tarafından kurşılanmıştır. 

Barvekil'n seyahati hususi ma
hiyette olduj{u için merasim yapıl
m~ışt1r. Başvekil kendisinııı kar-

ŞJ!ıyanlarm ayn ayn e'lerı'nl sık· 
mış, bundt111 sonra hazır bulunan 
motöre binerek, sa..ı 9,30 da köp
rünün Haliç tarafındaki isk• leye 
çıkarak otomobll:<'rine binm leı-
dir. 

Başveloile h u~usi kulem müdül'
leri Hasan Şükrü Adalı refakat et
mektedir. 

Başvek:ihmiz dokruca Pıtrkôtele 
ııitınislerddır. 

5000 Sovyet neferi 
buzlar arasında kaldı 

Bu kuvvet dün Hangö şehrini tes· 
lim almak üzere gönderilmişti 
Par is 24 (Hususi)- Hangö üssü 

dün bir Sovyet kıt'ası tarafından 
işgal edilmiştir. Sovyet neferleru 
umumi ve resmi binalLJl'ln önünde 
nöbet bı>klemektedir. 

Hangöye gelecek 5000 kişilik 
kuvvet buzlar arasında mahsur 
kaldığı için, henüz şehre geleme-
mistir. • 
Diğer Fr n kasaba ve köylerinin 

Sovvet makamlar;na teslimine de
vam ed'lmektedir. 

FİNLANDİYA NAMINA 
TEŞEKKÜR 

Londra 24 (Hususi)- Fin Cum
hurreis; Kcllio, matbuat mümes -
sillerine veniden beyanatta bulu-

narak, Finlandiyaya en müşkül an
larında yardım gösteren bütün 
dünya m':letlerine Finlandiyanın 
teşekkürlerin'.n bildiriılmesini rica 
etmiş ve demiştir ki: • 

•- İstiklalin müdafra etmokte 
olan küçük bir millete taksim ka· 
bu! etmez b:.r ordu gibi büiün isti
kametlere dönerek müzaheret et
moş olan dünva efkarı umumiye • 
sine minnettarlığımızı arzedeıı Z.• 

Kabinenin bugünlerde istifa e
decefıi zannedilmektedir, Bununla 
beraber eski basveki! R•.otinin tek
rar ven· ktıbinede kalacağı an:a -
~ılmaktad:r. 

Silt hava taarruzunda düşen 
İngiliz tayyarecisi gömüldü 

Roma 24 (Hususi)- Bermden 
b il<i riliyor. Hükumet tarafından 
d avet olunan bitaraf devletler ga
zate muhabi.rleri Sy:t adasını ziya• 
ret etmişlerdir. Bunlar UM'yanında 
bulunan bir İtalyan ga2etecıi, de
miryolunun ve hangarların tahrip 

ed:.LmroilTin., valmz iki kişinin ya
n.landığını söylüyor. 

Taarruz ıesnasında düşen İıı.ıPlia 
tayyaresinin pilotu, parru;ütle yere 
fomive muvaffak olmuşsa da az 
sonra ö'müştür. Cenazesi dün 85-

keri merasimle kaldınlmıştır. 

Doyçland zırhlısı «Kraliçe 
vapurunu mu arıyor 

Mari» 

Roma 24 (Radyo) - B rliıındm 
lbtıdlriliyor: Thıyçla:nd cep zırhlı • 
ısının cKra!'içe Meri• transaJhın -
ıtiğini baıtı.rmak için Atlantii!c açıl• 
dıitına danr Londranı- voerdi . ha
~ler doğru de~'ildir. 

JW;-tter ajansının, son gun ~.,.dıe 
6 Daniıınarka vaıııurunun A'man 
deniza..tı':arı tarafından batırıldı
jtına daar vıardiği h:a!J:ıerler de Y• 
.arıdır. 

( Di~er Telgraflar 3 üncü SayfamızdadırJ 
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Son ııfuılerde. ajans telgraflıın, 
ne ııar>P haberler veriyor: Bır h> 
bere 11öre de: Ay.narozdaQı papa&-

1.aır, ~ :ncıüze ik~ ıp. ınxr~ 
diyen, sulh · dua ediyorla.r:mış! 

ArU.i< ı.ş duaya ıt.lclıysa, yandık! 
Hımi, esıt.<-4 b r yağmur duası 
vardı. Kuraklık devam etti mi, 
sürü8epet, yagmur duasına çıJu -
hrdı. 

Bu yaiiızıur dualan da,~ 
:ra~met çagınnaz, biiakis, rahme
tın Iliivet. varsa, bozartl ı. Sakın, 
•wh dualan da böyle olma"'"\?. 

ı t~ tcc·E 
LÜKS ~.ISTI . 

l-""1orva plA,.annda, bu sene, b&
Mıuiyenıiz, 60 kabine daha yaptıra
cal;m ~! Yaz gel.yor ya, artJ.k, bun
dan oonra, :seyro:iiıı ııiz piaj b .. va
dislerioi!. Floryada mevcnt kab;
n.eierin lc1fi gc~ m•ıbakkak! 
60 tane daha ı.;aveı.i dıc ı:üze .. Bu 
00 kabUıe 50 bin 1-nıya çıbıcak -
ımı.- Yandık, öyleyse, tanesi kaça 
.ıe:.iyor?. Eğer, kabinelerin parası, 
b4nyo a1acak1ardaı:t çıkan:hnak ;,,.. 
4ıeıılrse, bu yaz, Floryada ağız ta
m» y?kananuya<:ağız, d.emelıtir. 
Clinkii, işin iç :ne • liia<s> k2rışıycr. 

BAHAR KORKUDAN 

GELMİYO& GAUBA... 

Pertembe günü Noewu& idi. ~ 
ruz, calııiı takvim.len! ııiire bMıana 
bal Wı,IPCldır. Faiıaıt., bu sene, bl>
har bic türiii ıeJmek. b:Jm>,or. Ga
lıbı, d>..-.fıarda .1-ıı oleca!r· lıı1kır-
ıı:Wıırı. meYBiıııbi bile o kadar fu-. 

kiitmiiş ki, gü1lell ve yeşil behar, 
hlr türhl ortaya çıkamıyor!. 

Zavallı baharl. Dünya, babarle
rm brle lrudumumı ııeçilcti;ren kır
kw:ııç l:ııiır ı;ıelı::i.J. aldı. 

tııııe.: mı.siniz, arıtıt 'rıl>v ekıla- det 
görünımesm, çiQek.Jıı.r di? aı:mum. 
çavırlıır da y~. 

Zavallı bah«rf. 

GÖNÜLFEJUIAH 

DİNLER Mi?. 

Bir .kömüroii çmıbtıın t•ııte 
bir ~ hatvmı, sani<i çok ga
ri;> bir hM.se om~ ~ .• uzun ıaua 
yazıyorbr .. 

.....esele ~= Bir lrömiircU ~ 
b·r fab.rilmtörün dul .revcesine a
i>lı: olmuş.. GOrrill ferman d.i.nl...
mı•. Fakat delıtt &;ık olan kö -
mürcü çıral'ı vü:ı: bulıımıırnış. za -
' • tı.liroiz, :ılıLııııeye düşın~ 

Kömüm.i çır~ küçük r:örnıelr. 
doı};rusu hadiseıw> asıl garip tarabt 
Ayol, baksanıza, k.:ş uzadıkç~ u
zuyor. Mevsimler böyle degışirse, 
kömürcü çırağı. ynnn, ko.kcca bir 
kfunü r tüccarı o)ur, çıkar ..• 

EBX.EKLERiN EN 

CAZİP TAJlAFI 

Londralı. kadı:ııl.ac anısmda bir 
an.ket v ..,, l.m.ış: Er.keklerin en :ın
y ade hosa giden taralı ner.ısi.dir" 

N~ erlırkleriın ıte'Y'llen şey
lerin.in, sivah frakl&n ve beyaz l<D
lıalı gömlf>lderi oldul!u tesmt e
di«nl!J'. 
~ bu aıılt.etirı sıhlıatindeft 
~e .,uiA. JT,a lbuhı birı:ın bildi -
timiz. erl:ekleri:ıı ~ cazip taraf -
lıırı ,dızdımlandır ... 

ABMETKAUF 

Yazan: lskende:r f. SERTELLi 

BAR CİCE • • 
- S.ımr .ııe:rıne ne o.ım.ış . Bugıuııe J 

kadıa.r ba.na siniciııdeıı bal:ıaclme -
"'VMlin' Bu ~ h aJ,ıeri hayreUeı 
~ D.4n ~? 
l3eoi tıöy.le kıskanç ~ sen 
~ mİo<İn? .Bana: J{txpsJ!lı kıı>
ltaıııı:ruyan kadın, oou sevmiyor de
mekr.iır ı. cLıyuı de $00 d-e{r'.l mi}"

dıın • Batın veıııli.2m hoıikJ<ı lruiiıa -
ruyıoruım. &C'O, ıbaııa .... ~ ı>i -
lalıa sl16tUI1lllaga çalllŞl:yaruın, an.
lalın 1XU? 

- Eıy artık yeller cledıim. Y•:ı.vaş, 
J'8"'1f! beni de çi.leclen <:*a:racalt
oı, Fibıiy<>! 

- &ı ba(!ka '1<irnıi <;ilıEdeoı Çl -

llı:ardım la>, sem dl çııkamıı.ş o:a -
yırn? •. Dün., kadar dünyaruıı. en 
maloul, en sakin ve uy<ial kadını 
bıırı deği.? miytlKn? 

- iyi amma, ' ordcnbire bu taş
bııli ~ Sflb< p rn? Bir ırısanın i:ı:- 1 
rio: !'1.. c:kr<ce ~lııncz. 

- DiışcTsem ne o1urnuış?! 
F krıye saygı ve an.an'lık ~ -

!erini kayı!ıı'.'ltntsti . 
- Sen söyk1ıı ... Ben lbiraıı de

niz kmxınıı.daıki T.:avıı:.Jıı'k."ara ini -
,.,,-um. 

Ve kansının ya:ıı.J[)(bn sendeJi... 
J"Crek ı rz:akJ::şt:ı. Rıkriv"' maımmı> 
""->lll!OO yalnız b.Jırr. ıtı. 
Fikr~ ~ ıreroine: 

- Demek ki. a.- koca, i:s.\(ne 
lıaamı >böyle soıkak o.rt""wx!a ya,1.

nı:ı bırakıp gitliebüyur! Eyvilolı, be
nim başıma neier gelıW. Y a.zılk. s.a.
rn Cevat! Yaz*lııır olalll sa.n& veı-
~ unaklcre! .. 

Diyerelk ağ! 001'lğa i>a.şlııd:ı. 
Ceva. kanı;ıının söıı. ırıni chıff-

muyordu. 
• O, k.ayal.ıık.lııN .ııınıiı:; ve bic ta-
şı.n •:ıoe.-liilll y:ıslaıırnıştı. 

Ağ;ı.; dihiınde oluran a"\/Ukıat O&
LW dayanamadı: 

- AfrederB;iııi. hanı.me~i! Ka
rıkoca a.rasona ~i.rmek doğru de -
ği1 a.-rtma, bıraız ~ çel< lif.ti'ul 

bı:r cifle ben:ı.i yorduouz! ilirden -
bire aramm kara kedi mi girdi... 
Ne oldwru.z? 

Fliil<TTye cev.aıp ırenn istemedi. 
Fah<t, avıılca.l Cel.il ook kiıOO.r ta
vıriı bir adamih. Bu sözJu·i - bc!li 
lkıi - tecs,üriinden sövlemı.;ıti. K.o
=ı:ım }~ı kaıbaJ.ık.krra şahıiıt. e>-

bi:r insaııa karsı cevap ve. -
ındııte teredıdlit edcbi.J< miydi? 

- Bıevefer>d.i ! dıf:tli. Kccam iyi 
. bir OOkıimduı. Düne kadar QOk 

mce, ı;olı: duygtdıı bir erlı:!!k.tli. Bu
ııün bitd!ıııbtte değıişti .. DeJ; gi.hi, 
l"l'l ~ ne yaptığını bil
~. 

Cem .ıwuıııwa oevap verdi; 

Yeni yıl 
b··ı~ıeri 

Pek az müddet kaldığı 
halde henüz üç vilayet 

bütçesini göndermiş! 
Tekımll vili~ yeni m.ıi 

yıl bütıce1erinm hw:alau:4> Dahi -
lıye Veü!.etıne ı;:caıdeırilıne&i mUd
ıU:i 1 n.isan p.;ıaor"..eoıi saıtıabı bi -
~., 

Bu mfıddeıtin biıi:ımıma bir heflıııı 
blınış clmeoYI a r.ı2men şi:mdlıye 
ık.acWr y.ı..rz üç ~ biillıQe -
.lerini lhırzı.rlıyar.ıık: Doıhl iye Ve -
~~~ 
tlır. 

Bu vi.'lfiyetl..-r de İçel, 'l\mcdıi ve 
Durtiur vid.aytı!.lerid.il". Dı.ğer 59 
'V.ılaylil henüz ııöneem enk;lıerdir. 
V"'6cfilet ~ er;n biran evvelt 
~ vi.ıayetlere ibioltlir
~. Vmyetimrz W!t;<-ıri de bu 
tı...ı:ı:a için:le ~nderik.4 ı;i r. 

'Tu&mu i:>U'..Q::I er n.isa:n ayı içinde 
Dahilıye VakQl.c~iooe ~arnlacak 
o an ıwıni>;yon ı...afuıdan <klıki.l< 
olı.ınacaida.n:lır. 

---000>---

Ecza fiatları yükseliyor 
Ecza fliaıtarında yıeni.d, n yilt: -

e ~:<'ıeıi baş.,,.mştır. Ecz:a 
't.rirlC'ri c ındcki etıı:ıkl.rmn au.&l
d>ı(ıru, lxız.ı ka. i:.alerin hlç kalrna
d.ığmı, pah.a.ılığa uaç Ql"tlllerm~ 
ki m. ıiıın eelb-.> ol&uf;unu d:ha ~ 
ımekildır. Fi;aıtlarda ıterefhi ecaa· -
nın cınsine ~ vü;ırl.. 40 - 60, ba
z.Ja,rında ~ )'li..«ıür. A.man -
_voo..ın bekJe,,~n cczan.ın daha ilk 
paı111'.si bile _gelmenıiıft,ir. ihr İn -
l!ilirz ecm f:ııbriıbsmın mümessi;li 
~~~için 
~ goelıın~. 

f KÜÇÜK HABERLERf 
* v a.a Ye Be;-ediJoe reıst Liitfi 

Kırdar ile Ü&ki.idar .t=mv.ııy i>
düıru. Ferıdun ~ ya.ruı Au
~a j(.ıdeooklor, .Anitarada Ü• 
ilr.üdar tramvayının vaai.yc<w.ni ~ 
ılük e:ıntclde ol.arı kum.İ6)una Gl;b
rak OOece'klerdir. 
* Telefoo idııı:resi ŞEiırin mu!>

llıe.ilıf yerleriı:ıde o.tr«naıtıilı: tıEr.ıe!oıı 

ku.iibt.:.eri imE ecEcoktir. y""" -
Lıc.ci< ku ül:ıei:r 8() kadardır. * 1937 ııenesindenıbe.-i inı;aMı 
devam ed'2Jl Ga:Qta ya.cu sa onu.. 
nuın d.al:rili kı:smıl•ı da h~ 

'-· Salon ILSa4l sommda açı.ac~ 

GOmrDkte n~ 
t&Sl!!f UfQWM -

1 

Ay başından itibaren 
7 gümrük idaresinin 
lağvı kararlaştırıi ı 
~ azaml tasarrufu 

fteınjın .iıQin teiıım:» il""'-- l1lÜ<lW ml><WIİJn!likleıZin Uğvıolunacafıllll 
babeıt" venn.ı:ştJlt. 

Diver aaıltııın muaınıeleı; ta O.. 
zı J"iimritl< daiTeleır miıı:ı dıe 9ıilgvo
Jamın ası bıran.a..t;ınlmışiu. 

Bu~ Samsun ııüari~ 
mrebıııt olıan G:=ıe, Traıbznn güm
ruiıüne ımeriıut dlan PJ<ıar, Kanı 
~ l'İif<Ünr mer:but ol.an BıarieJıı, 
Lınıııı., meri>ut olan Yeniılıisac ve 
Alıtınok, Ediırna 4{ilrru..:'ic mü.dür
ııu.ııuneo merlıuıt olan Sa)oo güm.
ruk daireleri lıiıilYolunacakkmiıc. 

L · f;-v .kararı 1 n8an ~ 
ııabat:ından itibaren taitm< dııu -
nacaktır. ---00000---

Ekmek narhı 
kaldırılacak mı? 

1 ı ye jktıs;,ı müıdi.ı -lüğü ~ 

rincı maıhiyet'-'lde oiin • · <.lrere ek
m<ik narlhını ıkaldırıınaığı dfu,<ün -
ımok:'.edi:r. Müdür:\.ik 'bu su.retle 
ekımekçi!M aras..nda bir rekaıbetm 
lba.şlıyacaıgını ve ~·kırr.<:k ~ lit.€Si -
nı' dwıe.t.'Ceğ;inı ummaktadır. Nariı 
lkıaohı.nEa b;.e. <Clkntek ıçın «ODU -

lkıaı ilrn'ıöri. kaMe.inin lbO'Lu.JmarııQa 
&ontrol ed.lecektir. 

Nafıa vekili 
Bergamada 

N ı:ı Vm ıi Mi Foot Cd>esoy 
dür Berg:aımada sul=ıa işlerini 
llıeı1l ı; etım iştir. Carszmba ııünü 
lküı;ük Menıdereıt .. lalı te.s:isi.ııi aı;a.
oaıkılır. 

Kazaya sebep olan 
kaptanlar 

Mmıa:kıale V~dti karaya otu
nnda ikıır..,... otuıımaıım:m lka'ba
~ ol!aniırı ~ vere -
Of'k1!li:r. 

Trrtıaııı V8ıPUlUil'tln Alanj'a. cW> 
rmıd.a okaınt} a oıtuııın-=dn k3i:ıa -
lha.tli ııörüle:n kaıotanlar da mallı -
lkerneve vıeri.lıecd;tiT. V .aıpuırlaırm 
!karaya at.uımıasi.Je deooolet hazinesi 
100 bin :&adan mla mırare *a
ııruş bu.:U'nlT?a1<ıtad ır. 

« Serveti Fünun » 
•Serveti Fünun- mecmuası, bu 

a,yııı 29 unda çıkan nW.lı.ısile, ;;o in· 
ci yıldönümünii idrü. etmektedir. 
Bi%iın memlekette, bir san'at ve 
fikir mecmu8RDJD, hatta biriııci 
yıldönümünWı, ııe demek oldu~u
au yakınılan bilealer içia. ha, SU in· 
ei l 11, büyük bir mana ifade cckr. 

Serveti Fünuıı cddoiyat tarihi
:ı:aizde, bir edebi ıı.eoıle i&i.m vec
mi:ı olmakla kelma:z, elli yıl iati
şar etmek &ibi bir deYam Sabir v• 
sebat rekonınu da kırarak yazıcı
lık hizmetinde birinci plana geçel'. 

Serveti Fünun Sahibi Ahmel İh
&an, yalıın bn hizmeti ile dah.i, ha
kikaten takdire deı'ıer bir filı.ir -
san' at ttŞvikçisi, hp.,,;-; Tuiyetia
dedir. 

•Serveti Fünun• da yau yazım
yan kalem erbabı hemen hiç yok 
denecek kadar azdır. Son yanın a
su '•inde yelUmiş hemen bütün 
Turk muharrirleri, edipleri ve şa· 
irlcri, mutlaka. Serveti Fünun mec
muası havasını teneffüs etmişler
dir. 

Bu mecmua, sinesi.ne, daima 
ge.nçleri toplamı.ştır. Serveti Fü
nun hakikaten, bir mekteptir. 

Simdi, bu kıymetli müesscsellİA 
50 inci yıldönümiindc, bundan on 
sene evvelki lıatı:ralanmın canlao
dıi(ııu heycanla hissediyorum. İlk 
yıl7llarun, on yıl e''vel, Serveti Fü
nunda cıkmıstı. O zaman, on ka
dar g, ne. bu mecmuada toplan mı~ 
ilk edebi yazılannuzı neşrediyor • 
du · 

O zamana ait hatıralarım, bu
gün, taze ve canlı bir sıcaklık için
de kafamı dumanlıyor. 

Serveti Fünuna daha çok uzun 
ömürler teınenni eder, simdiye ka
dar oldultu gibi, bundan sonra da, 
daima memlekete hizmet yolunda 
muvaffa)[yetler hediye etmesini 
dilerim. 

50 bin İiralık tamir 
işi için dün 

bir toplantı yapıldı 
Eski esedeıri .kıınııına komıısyıo

mı it;, ka.p.alı ça:rşı eı;nafı mlimeıP-
9iıl..lenmin :ıııti!nik.l.edlıer tri.r ~_.., 
yaıpı.lım~. 

Bu ot.opJm'.ıya ~ kapaıi;ı ~ 
ŞI1llll ıbakıınb~.ıık yoilır;iiOOen ııiin
~ har.aıp olduğu ve hi._,.. 
son }..,şnurl.ardan ~ ywrlmm 
~. ibu yü:ııden kıipalı çarşı .iıÇı.n
de şemsiye il! dıı~ med>u
riyd.i.nin bil., hasıl olduğou haık -
ıkmıd:a geçen ııün Vali ft Bd liiye 
raiei B. Lülfi K.ıroarıt ı;areı -
fııı.ı:n. yapığı şilta:yUlıttr. 

B. Uıtfi Kııııdıw t.dıi tıiır Jı:ı.l"
~ ""' lbüyülı: ebtium>iyeü. oı.. 
'kaımı.lt çarşının ibugiinltü haraı> 
'V'llltivetinden k~~ _..... 
fa vıadetmıiB vıe en ziyade t~ 
mtıhl;a.ç olan kısım la.- hakkında d:a 
wki <SCrt<ri kotuna komisyonu 
azası ile çarşı eınıar.ı müıme.sısiHe
rıniın temasım lü1ll.E1ll\ı ııörmüş.. 
1lir. 

Dümkü ~niıda bu k\SID::az. 
!hakkında göTüsilımüşt:iiır. Valinin 
eınrile yeni yıl be.<.>di:ye bü~ 
lbu iış için 50 bin ili~ bır tah -
sisa.t ikonulımuı;ıtur. 

Tamir işin;. haziranda Oaşl:ını -
fıaca'lctır. Masrafın bı:r .kısmı bura
;la:rda.ki dükkan •a!-ti.plerinden t..h
sil olunacaktır. 

---<>O<>--

Gemilerde pasif 
korunma 

Pasif korunma 1ıer'tilbatı nı ta -• 
ıınoon. a."nıyaın gemilere sefer mü -
saıoo<s: verilnıe..'lll'ı<ıt.dir. Dün li>
ıına,ııdJorı hareke'. et mck is:Jıyeıı 1:Jü.. 
tün g<>.ni.P...r k""Ootraı edilmW,, bir 

REŞAT F"!'YZİ 1 -"' ı" ·mııa p;15'1' '.korunana :tıeı:ıtlba-
"' ... , ... _, ••••••••••••••-• .. , .. ,,.,,..,., .. , .. ,,.,.,,.,,,.., ... _. =Jcsi:k ci.tluku <rörü.ldüğünıden 

Yeni bir gümrük tıunıaı; ın haT<.Uu>tine •ru<isaade edil
mını.isiıar. Her ı:ıeın>cıe ekipler teş-

kanunu lb"oi, mürojı.obaıt ndinı:ıe ga:z ım.a... 
,., ..... ,......,, _ _..._,. ~ ,......__, -" llrıesi, lkirec ikayıınal(ı ve kum :toroa-
..,....~ ...... ~ ·~ -·-.Y-• ~ Jıaırı bt.ılundu:rımalk mecl>uriıyeti 

re Y'l'!ri bil" g\imri.ik ıka!ıun u tıa - van!R". 
ırıırlıa:ııması kac.ar..ıaı(l!ınlrıı$r. --<>--

Bu mıiksatia Gümruk ve irori - Komedi Fransez Cuma 
sarı.ar Vıe'kaletıi ~ B. M:ab- •• •• h . . d 
ımu.t NOOiıın ~'.in reisli _ gunu şe rımız e 
ğ:i:mle bir mniısyon c;a.l.ı._'<lTlalk;tacl'ır. Şeıhri.rnb:oo birl<aç temsii ...,..... 

ıtıc. l'~~~~~~~~~lii!!!~ * &lnyıer.le Kil;)u; arasında 
Saritrıftroya mevbinde ~ bir 
st.ıha dalı linde ~aklar heye!.lııa 
l:ıaşlam.ı.şlır. MlhaJ.JUll.le teôJlc jılc "it ya
~ı:r. 

-<>-- OOk oian Ka.>nodi Fr31Il9Cz actist -
sun 'i ipekli mensucat leri cınna saıb<>hı ekspresle şebri -

mize ı:('llodeook, *hir tiy a.trosu a:r -
ıtiırtlei arafmda.n kansılan.acakıx. 
Garda Fcansu san' a.tkfu'l:anna şe>
lhir namına hi>ket.:m verile<:elcti:r. 

Yföıde 25 niıslbert.iınde sun!i i~ 
iiıtiva eden p;mıuk ve yünlıı..i men
suca.tın asgari tarifJ ile ıı:rıem;e -
ketiımim ooku lnıasına izin \'"eriJI.. 

d!iği dün Aı' rJdan şehrini'.Z güm
rükler müıdürlüğfuıe tebl!iğ olun
ımuctu.r. Tublif;e göre, gümrük -
euirn:ize ~ ım~ olan bu 'kr.ıhi.l maJ>. 
ıı.r =1 iiıç ay içinde iliıal olu
nııca'k!tıx. 

* C\;'t.a .lt.:drisalt mıı:alllime-ifiln 
ıclt>m;;ıaıl.leri haJ-.;;..ında yenl.den .tei

y ;ı;ı:ı,.Jımslı;t.:ıdır. • ı.w.B.mıle-ı 

rin ders saat:eri 18 den ~ğı oi -
tnıy..ıcaktıır. * Biilrreş ıe.l.çimitz Hıamduhıüı 
Suıı:llri 1 annöver Romanva vapu
rile Kiis'.ı Jla'.."'E'Ye ~et <i'=ışti;r. * Bekıdiy e cadde ve soka.k.,.. 
ortasında bulunan eı!Ektrilk mu -
havvile merkez erini iç ookair.'.iım 
ıı:ikı.ıUıııef?c karar ve.ım.iştır. * Mull'l .1m mdkıtd>inin 92 inci 
Y>l dönümü dün öiilıeıcien sonra kuıt
hı1arııın.ııı, bu mu; ~!~ Pa.nk 
ot.> de bir roy .z.iyafeti verllımi,,.tiır. 

rad'Y'OSU"Z k:ihve.lar terem e<tt.iğini 
sö · ~rdir. Ne+.icc:de muhakeme 
şani• ce!l:ıine ta:iiı: o"umnuştur. 

- Onıwı da lı3kıkı vaı:·, hamme
Jleıı:di ! Sız c:!e ıı..k. ıınıuz! Ege.- yu
va.ııızın boz'Ulırmıım:ıısını ~cersuruz, 
Suın.ayı hemen b~, halıta ht.. 
m<fl şiıındı yaınınııüaıı, ı:wıh:iwi -
nıim..ı. n:ı:a:klıaŞtıınnız! Onunl:a k"'1'
şılışan her eıı«eılı:, !ıöy..., ~ 
Qiledeoı çıkıyor ... Onun }"U1ll.lllOlen 

pe ocoı!< ıaır söndü oJ.Jsuııiz ! 
J!':ilcr:oy<.~ hay:retıi:ni. gı:.oı iyeınedi: 
- Fakat o, beıııım ,s,u ıne;wtep 

arkıırlaışldlldı.r. Oıı.u ben s:iztloo, 
hu..kesten iyi Larurı.m. Sc-.ma, ~ 
teı:n'2 yüreldl bl!" k:ı,zı;!u. 

- Heır halde O!llU çok €$kiden 
tautVU"SüllUZ, .haoı.mefı. udi! S lrna 
taıuz yürek.lıi hır kııı: oıa.oi.ir. ı<'a
kat, Ollılln bWuınck.ıt:u ınecl;igte dıa
.iına bir ıhtU.a.ı cıkar. Omııı mev -
cudiveLi, hı:r aile;ıı y.ıık.mag>a ka -
faiir. Hem o yarın su _gö..clıü,,u.ni.i:ı: 
b.oy·l , n~tJ.r. Ona ka.rşı 
şeikaıt _gOOtermeyti.niz.. Sa-ati i\ıiıııe 
mimi ohıyorsunu-.z 1 Ve yarın, baş
kasına yaol.ı~ı ı:ibi. sizin k°"""""" 
da göz cl:iker .. Sonra açıkta Jro.ır
sını.z! 

l''ikri.ye ~ a=ak: 
- Ne <L;yor,,unuz, d:di, o bn 

dereoE: kö1ıü ruhlu bir ktz mı oldu? 
V alliılıi ben ins"""ann bu kader 1 
"3ibuıi< do..~ni 1.lrnilldZl:iım. 
Aımcasııun mira.;ım yO<Ükllıeıı S<>nıra 1 
ıoov..e oiının; eı::L.ba! .. 

- A.ıncası run mirat.ını mı ye -
miş d.edıniz? 

- Övie ya. Anması bıi tün serve
tiııi 000 .....ıreıı;yormuş. 

Avuk.a.t ee.;aı kıı.hkalliiyla gi.ilidü: 
- Şey1ıııın kız. Sizi de al.OOttı 

dooenıze. Ayol, ouun aTl'CdSl ~ 

ilin öMü. Eütüı:ı sırvelin' ıi.ağlı -

Fırıncıların iddiası 

Belediye tefti,Ierinde, miitema -
diven, bozuk ve eksik ekmek bu· 
lunnşu hakikati karşısında, fınncı
ların da bir iddiası var; diyorlar" 

- Bu teftişler bu meslekt•n an
hy n kimseler tarafından yapıl -
mı.v<>r. 

Pek vabana atılacak bir söz de
ğil... l\l.iihim bir kısım fırınların 
ı:ayrimüsait ekmekler :vaıımala -
rına rai:men, b<"ledi-ye. bu iddiayı 
da tetkik etmelidir. Nihayet, ek -
mekçiliğin de mühim bir ihtisas 
mev:ıuu olduin inkir edilemez ya?. 

BORHAN CEVAT 

ğıın&ı (Hil.a!ialmıer) e terkeuti. 
Selma annesinin yar:nda oturu
yor. ~ınm k<'oınikler'.'. bile k~ 
madı şimdi me:ıard 1 .•. 

Sern!lı Kamrım!a Selma 'kol ko& 
gimıoişlocrdi. 

Y· vaş yaV'llŞ Fener kulesinden 
bururıa dııin! ~lii<erek geli}'Oot'
Mıı dı. 

A\-ukat ce.:aı,, Filı:riyeye yavaş
ça sesi.endi: 

- Gördünüz mü hanımefendi? 
B- ıruz mı <,ıahu!k an.iaş.!ılar! Bir
hirl<erine yabancı olsa.ar, böyle 
çaı·•;abuk aınJ.aı;ıp kollrola girer.U 
miydi? 

Filmiyeoın bevm dunnuşbu. ~ 
kını ~ın - yola ba.şını çıevinnlş -
bakıyordu. ... 

uy arın nika 1ımız 
kıyılacak.,, 

Do.kt.or C..v.a.t ooıa kaya.ıklar ır 
raslilua ı.uk başına oturuywdu. 

Fllitnye aay.ı..namaclı.. ])lec~ ke
ruınıw gitti: 

- Cevıa.t.. G.:11 bak, sana neler 
roıl~cacagııın! Selma yaıun nil<al>
la.n l )'Oıımu:; .. 

Dl ye sealendi. 
Cevaıt ellerini denize sWm.ış.. 

rouım kendine ş:ı.r.kı söylüyordu. 
Binlen!bıil'J kansının oosinı du -
yunoa şaş>.rdı: • 

- Vay, baruıncığwı.! Öfkıooiız ne 
çabuk geçti 

F.iıkı.zyıe Q<)k te!aş.ıydı: 

(Devamı var) 

Sohir tivatrosunun baJiıci ve dt:ıo
hlli kısı.m!an bııi.r ıedi.'...rek lboya:n.. 
mış. kıo"tuklar da tamir edüıni;ıt:ir. 
lı:>ca.lıır 15 - 20, .00:.tuklar 7 ve aşağı 
fiaıtıta lbiletlm 5 Jiıra olmasına raiı
men, elmnil: localar ve loo.l!tuk.Lu
beş emsi:l icin satılmıştrr. 

Avrupa Harbinin Yeni Meseleleri 1 ._ ___ _ 
Amerikalıların hassas oldukları 

nokta 
Amerika hariciye müsteşarının 1 

Avrupa seyahati yeni ve eski dilnr 
yalı: r arasında kaç hafta~ en mil
li • '1\r hiidise oldu. Buna dair her 

telgrafların vcrcüği malumatı 
tekrara lü:ıum yok. Seyahatin baş
k~ca bahsedilecek taraflan var ki 
hum da bir Amerikalı muhabir 
bazı lailllJj oldu. 
Amerikanın pek ileri gelen ga

zetelerind<'n biri hariciye müste -
şan yola çıkarken onunla benher 
bir de muhabir göndermiştir. Ga
zetecilik bu... Muhabirin işi şun
dan ibaret görünüyor: Müsteşar 
neri,ye giderse ~tmek ve k.imlede 
görüşürse onlarla görüşmek! .. Hal
buki bil ne zor bir iştir!. Müst& 
şann gittiği yenen gitmek müın
kün olsa bile onun görüştükleriı>o 
den mülakat almak değil, ağızla • 
nndan bir lakırdı almak ne im
kansız olduğu çok geçmeden anla. 
şılmıştır. Fakat Amerikalı ı.ıuha
birin seyahati, Avrupa kıt'asına 
gelerek dolaşnıası, uğraşıp didin· 
ıwısi faydasız mı oldu?. Hayır ... 

İn~iliz gazetecileri Amerikalı 
müsteşarla öyle uzun uzadıya k<>
nuşarak mesela Almanyaya dair 
intıbalarını üğrenenıcdilerse de A
merikalı mt slektaş ile görüşmek
ten de geri kalmamışlardır. Am&
rikalı muhabir Amerikalı müs -
~"'>ar kadar ketum değildir. Müs· 
teı;ar vaz:t:esiııin icap ettirdiği ke
tumiyet uc nezaketi o kadar güzel 
mezcetmiştir ki kendisine bir şey 
soruldui'u zaman cevap vermiyor 
değild;r. Muhatabı olan gazeteciyi 
cevapsız lıuakmıyor. Fakat şu 
şartla ki saklamak istediğini sak
lıyor, söylemek istemediğinden bir 
kelime faz\ftsını ağ-zından almak 
mümkün olmuyor. 

Amer.<Iı:alı muhabir de birliJı:tc 

seyahat ettiği. h•lde ıuüstcşardaa 
bu ketumiyete aykırı olarak hiç
birşey alamamıştır. 
Amerikalı muhabir Almanyada 

dol:aşırken İngilizce bilenler:n ha-
18 bu H•aru konuştukların.ı kayd<> 
cü•·or. İngilizce bilen Almanlar 
kat'i zaferi elde ederek İngiltereyi 
mağlup ettikten sonra onunla he
sap gürürken ingilizcenin lazım o
lacajı hayali ile düşm.anllı dilini 
unutm:unak iç.in konuşuyorlarmış. 
Fakat bahsin şaka tarafı şöyle bir 
kenara bırakılır da Amerikalı ınüs
teşann İngilteredeki intıbalan ne 
olabilecefti ciheiine gelinirse Lond
ra matbuatı bunu şöyle anlatıyO!': 

Bitlcrciliğin ortadan kalkması
na ka4ar harbederelr. muzaffer ol
mak emelinde İngilizlerin hepsi de 
birlesmi§ bulunuyor. Amerildı milıı 
teşar tn.nıtercnin devlet adaınla· 
rile, parlamento erlı:anile, muhalif 
ve muvafık bütün ileri geleıılerile 
Pİ;rüı;mil-tür. Hepsinden bu ka
naati edinmiş olsa gerektir. İşi 
gücü müst ar neriye giderse git. 
mek, kimlerle görüsürse görüş -
mck olan Amerikalı muhabir l\L 
Trohan da b;r taraftan İJı::iltereda 
birçok salahiyettar kimselerle k<>
nuı;m~ '?n~ da ayni keyfiyet tek· 1 
ror edilmiştır. Fakat muhabir I.ond 
rada halk arasında da dolaşm1ştır. 
Halk arasında temas ettiği kinı
seler Amerikalı muhabirin en ürk
tüiii bir ihtimalden bahsederek: 

- Amerika da ergeç bu harbe 1 
karışacaktır! demi'1er. O da böyle 
diyenlere cevap olarak: 

-Amerika mıf Bilakis harbe gir- 1 

mi;re<:ek ümidindeyiz!. diye mu
kabele etmiş ..• 

Bu seferki Avrupa harbine ka
rışmamak. .. İşte Amerikalıların en 
hassasiyet gösterdikleri nokta ... 

ALİ KElllAL SL~r.t.'\N · 

. b'yeti 
ihtilafın ına 1 ~ 

Yuan: AHMET ş()J(ıttl lıl, ~ 
. ı de' , 

Almanya ile drınoI,r9 "11fııJI 
ler arasındaki harbı doj;-,·iil< •' 
tilif, gün geçtikçe daha ,;;;,."'' 
zuhla aıılaşılmakl_"ıiıı'. ,·c ft'J 
nın nihai hedefi, JngılıS 10.ııı ,1 sı_z impant&rlukl"!'D'~. heli I• 
bıle olsa . ve bu hala şuP btıJlo 

_,. şuP " 
mesledir - ilk hed"'~ ıcıiO 
Avrupadaki küçük devld #. 
has ıx••' st ,., 

ıdır. Almanya, ı: .. , .,u~ıi' 
martında Çek.,,,Jovııkl a) ,,gtl 

ti. &nbaharda Polon.'. •l 
1 d<'11·ı · 

tına aldı. Ve diğer kııçüb~rııı<P.~ 
lerin istildilleri ne asla u .1· fi! 
madığını girleıneınd<tcd ~ 
»Jtziler İngiliz ve Fr:ıJI~ ıJ1l ,; · 
torlıtl..larının parça1aıııu•'e~' ~ 
tlhdaf ediyorlarsa, bu g•} ıJtf1 , 
c:ak kiicük devletlenll «~rl" 
zerinden yürüyerek •·anı ·rı ,.~1 

SovyeUcrin takip ettt!~}ıll ıl" 
set nazı J>OlitikasJJ>dan ~ ~ 
~y değildir. Önce üç ~~~ ,ıtl 
tık memleketini nüfuz.• tJcıd'.ıı 
alnıış!ar ve bu meınlck• :;.o:., 
rer askeri üs kurın uş1arıW; ,ı.ı• ı 
da Finlandiy aya karşı te<• rıJL' pi" 
çerek bu devletin toprıı!ı.l• .ııı'~~ 
çala~dır: F;.;aıt sıJlı ıı1 
dıği ıı:aman, FinlandİY~_".' ı•~ 
istiklalini muhıılaz:ı ct!•ll'. b~ 
dili 

dııll bıl • _,, 
)ordu. Simdi ..ra JlloıY 

ııeçt.kten soıır;., Sovy~ııer .. 11P; 
. · fıV r 

lanan sıı.lh ıı.uah ıJc.sıO'• bl~-
yayı siyıı>ı isuı..ıa1ucn 11~eı• ~ 
decok şekilde tcha ettı dil' 
rülmektcdll. Çünkii Finl~ 
maruz kaldığı felaket 1' fıGJI 
Lkand.navya dcvlef.krı, 1.J 
yayı da ara!arma aJarıılı. bbıı>,j-
lair p:ıkı imza.la ıya ı.eŞt rıl"'. 
mışlerdır. :,,ovyet gus~•· w;';' 
-" . . ... ı• t" 
w'·anuı !Uo.skovııda ıu...-~ 
rJıeue ıc.ııbJ, bu pak•• R .,.ıır· 1 
mİl eceı;ini idd. a etınel>I e j~ 

Almanya ile Sovyetlel' ',.ıv> r 
ar· ında.k.i. bu or~ }Jll j',ı 
ınu•ak.lrnttir. Alınan>" 1!~ 
!etler arasındaki işbul.ıP ...,,., ~ 
·molı:rat devletlerle AiıP ıt>'ı.11 
sında muharebe devaJD e ., r-

1 
vam edebilir. Eğer .tjıJl~~VP' ~ 
P'elirse, İtalya hakkınd• ~kll''ı 
ceği politika P<>lonya ~ ·ııi oi' 1 
bik ettiği muamelenin "' 0~ıııl· 
caktır. Buna asla şiipbe 1 ~J /İ 
Sovyetlere gelince; o~!P ~· p 
man zafen karşısıııda ~l ~· ~ 
ha kötü bir vaziyete du» ıt ', 
dir. Doi;'l"W>U eğer Jul(ill~ V~ 
Frans..., Alınan istilii bıt"51iıı~J' ~ 
smda Sovyetlcrin ve ıı~,ı· 

1 

.. österdikleri u1 sallı~• g al d', 
razı olsalardı bu dc:ııuW .• IJI' 
!etler, Aim:U:ya ile jı:ıh" ,ııı:; 
ve Sovyetlcrden dalı•~~· 
bil.rlcrdi. E.<asen .AJ.ıl1"0~.4' 
ljiltere ve Fr.uısa ile ·~1' 01V ı 
çalışıp da i,,unda ıuuvııif .,.,,, 

1 
dıkt<c:n S<>nra Sov) ctlel' ~' r 
ve demokrat devletler<' ıı.IJdıf· J 
yet aldığı 'unutulnıaıD. ce: ~9 

Küçiik devletlere geli~ ,·t ~" 
dava onların istiklıiJlerı ıi•''.J 

• [ll ıı,V. 
varlıkan etrafında bır •a" .ti 
değilmiş gibı, eller.fi• J)I )11' 

b i!lıımışlar bitaraflı.k:ıC' ,_ıı:" 
faza edecekerini bılfl•C 11'" ">ıl'',I 
Bu ıe,·ekkülde duğrıı"\vı" 
!ık koyunun, ;,JubetıJll /. 
gibi bir manzara ,.arJır;;v;/, 

Bunlar cidden ~ııleı lo" I 
Doğrusu, küçük devletl ~ •' 
te bitaraf kalaınazlııl"· ftııı'~ 
!ar taraflaı:m birisidir· ;.# / 
İngiltere ile mücadeleYt 'fıı)11; 
bildiriyor. Bu doğrttdııf·ôeP; ~ 

L'J C J! 
cadeleve mevzu teŞ'"'.' #"'!, 
le küçük devletleriıı 15 • ~~l 
vasıdır. Ve vaziyette~ ~.1ıl 
•udıu ki Almanya, .. 15 o••ı'. ~ 
~öz koyduğu bu )ı.üç"~,..ı iıi'f' 
bu isti.klillerin k~j~İ ~~ti 
lışan İnı:-iltere ile gır~ b~tı',ı' 
delede bitaraf ka)JnlY'~tJI',- ~' 
disine yardıma dav~! ~~ ı/ 
İngil.terenin .kenıl< 1~ ;çiP c·' /, 
ğunu muhafaza etııı• (D19o~ 1)i 
~nı iddia etmekle l\ıı, b•I ,,,/ 
galata yapıyor. Gerç~ ıpP19 !"ti 
kattir. Fakat hakikat~< i"' V!~ 
fildir. Çünkü Jngıll•~·~ı>: 
torlıığunıın mulı:ıiıı:ı: iı1İ ııı ..ıi 
devletlerin istiklali«. rıo""." d1 
da gürdüi(ünden, iJl.>!'

3 ı.u<1ı,. 
çin mücadele ederk•!';,.pd• 
!etlerin :stiklfil)eri °j;ıit· 
cadde ediyor deJJl" 



• 
:ı 1 
j~ ~ 
~! t!:,t~rdam üzerinde bir tayyare 
~ ff • ~~z-4 (AA.) - Mi1l'i işa- ftar'.abrtia dbla.ş:ın beş aM:J. kıealr 
''· h ':'""'~ ır.tenlrezli üç ıclaire ıdı!:ıerine a.tıeş edlldlli k~ 
~~ en tayyare, Nytrniınıde sahil:i. vaıın.uşlarmr. F~cn hlQbiri yan;-
iı>bl' ~e ırı-.~k alsakıtan u9muştur. ilamna.ımı'Ştır. 
ı .... l.I'a:}yıöza it.eşi aQlJlış ve 
~ . . . . . 
~ ~hnanyada vitaminli haplar 
,J, ... ~~~dudu 24 (AA.) - MH- yevi ımadde'.!er karıştırıl:ınaktıa or-
ıl ~ it~~ ilk meklbeıplcre ,1... duğ"undan bun!arın zarar!arını izar 
.ıır ~~;""Pır .ar l.ev•zii işile me.,,gul Le icin bu :hapların rrevzftne lüzum 
El ~· ~u ha-plar, gıdasızlığa görıfrlnİüştilr. . 
~ o~ıı l'tlı~a karşı çocuklara P~eetzi.n.see 'beV'.kifhanesind'ekıi 

• 'n antimt-orbüıtik vitanrin- ımahpu::;l.nrda sarih iskorp1t ala -
~~ .. ~todir. Esasen pek anıat:ıeri görülmüstür. 

0lan gtdal~a !bazı kim-

D • • • • • 
~ 0kuz Polonya balıkçı gemisi 

e.ı~ 24 (A.A.)- Polonyanın dukları öğrenilmektedir. 
ek b~lnda şimal denminden Budape,,te 24 (A.A)- Bir Bel-
tnı/ İngiliz limanma iltica çika balıkcı gemisi, Şimal denizin-

a baı Vaffak olan dokuz Po- de bulduğu İngiliz hava mudafaa 
la.ra~kçı ~cmis·nin yardımcı servisine ait bir balonu Zeebru1rge 

ı 
~~ı gemisi! hs.::.ine konul- limanına g~tirmişi:r. 

s ' • • • • • 
"•çre ile ik ısadi m·üzakercler 

24 ( A 
~.A.) - Resmi bir 1eb-

~~:.ııii(inc göre, İsviçre 
ilt~ '"<!> Fransa arasında 
~Ui ıı:nüzc;kerel& ya.-• . 

!kında ru1ıaıyet tbu~~caktır. Fakaıt e
E;as!ı addedilen iki nokta hallOO.il'
nnem~r 

~acılıkta Alman tekniğine karşı 
<ır~ 2 
~beıe ~ (A.A.)- Son hava tayyarelerle rekabet edeın~dik -

lerinin anlaşıldığı Fransız - Ingilıiz 
mübayaat komisyonunca neşredi
len b 'r tebliğde kayded aınektedir. 

l'Q~tı. b~ '().:.-nasında alınan ne
hav ll\'ok A·man tayyare

d a ~kn'~in.Jı tekemmü
e lllşa edilen son model 

~ ... 
eksi ada bir karg ş lık çıktı 
c~ 24 (A.A.)- Cuatzora- mektedıir. 
01ıtı ~ k~rp:aşalı.k esnasında Bir Amerikan parlamento he -

~il ttarllş, 30 kişi yaralanmış - yeti Panama kanalını zivaret e~tik-
'l' IJ. g~alıgın mahal i reka- ten sonra bır demz tayyaresile 

~lınden çıktığı söylen - Meks koya ırelmi~tir. • 

t • '"ti " ~,ı~~ 

.#"er ~it ' t~ ' l 
: ~ d'a.~dan beri geceli gündüzlü, durma~an, 
J .r.1 ltılennıeden çalışan 500 laboratuarda 
~ neler hazırlanıyor ? 
o~ 4 :"',~ büıtün Fransız a- Alımın propaga:r~.:smı~.'.. bir AıL:..I 

~~_adın ve erkek, somon anan irodı o.:arak gost.crd1gı1. mık -
~ h~~ta rası:btcılaT biıle naıt.ıslı ımaıyııler h~c b.iıı.-

~ı <i '1llllŞ'l.lr, Buna fen se- I•'ıransız ıroühendisi .tarafından ya-
l\ feıı ~ diyehi.tlriz. Bütün i'- pılımıŞt.ır. Ve Fransız ciepolarında 
t~s:~rı n1iırli müdafaa büvük 'biT stok mevcu1Jtur. Lüzu-

b-ı.ııı.uı · Y~1i şeyler bul - mund&. memi!'eıkotin müdafaası 
ı:! 'llıh-aş atıları tekenunül ei1>- içinx ı.ı.1.anılacak:tır. 
{)~ _

1Yor. !Mareşal Göring, 1937 deı ünlver-
~IZLi SiL..A.ıHLARI - sitıe nrof~örlcrider General Be<:-

labo iZ VAR ikere 420 tliık br batnrya sipariş ~ 
• ~t~ı ~ al~ı aydanbcrl, ırnŞtıL Ac.ı:ba, yeni yeni &ıı•t'ak g'Ö-

{! td~zlü çalışlyor ,ve ırü.:ecek an? Sonra. muh'teLL me-
\> Y~ll.i yeni :müdafaa ve :sajfele:-<le paıtlıvan d'oiis bombalar 
, 'h~btat rı ~'Xtı.işti-riyor. icaıt o:\mduğu <la rivayet ediliyor. 
·~~.milli ımüdaiaıa ne- Ölüm şuaı, 'boıpiıl tayyareler ... 

i but ~fenni ara~tır - Aııl'~ılan J.ul Vı€!1'nin hay:ıılleri ha-
~~eı'cezh nin idare ve lki:lmt o'.ı•_ror. 

111da buhınımaıktadır. Uçan torpiller, en sağlam istih ~ 
~·· ıtniiot ·:~be. .. ç rpışma.- kamları berhava ediyor; ölüm şu-

Ve flnÜth:~ · ı:..h ku1 aı. uzaklara ölüm sa<'ıvor, tankların ><>. ını ·~ Slw. ıar ,_ 
. 'ıl ~~ ' 100 tonluk ıtanklarlıa motörlerinC. durduruyor, havada 
~ ~~klerini söylüyor - uçan tavyareleri yakıyor. 

I! ~UJ .. ibunu bllfü tdlii.kkı ~ Telsizle idare 0 1 unan, istenJlenı 
lilr 'U:Yo!1 ar: c'.Bu 100 ton- yere sevkedilen tayyarelcıi bili -
'4-~ ~arşı daha ıouyük - yoruz. Fakat bunann bombalarla 

ağız,. tli~ orl:ar. doldurulup istenilen ş~rin üzeri-

kızlan, ol!lu şehzade Murat, zev -
cesi hep Konyada bulunuyorlardı. 

Beyazıt, Gedik Ahmet Paşaya 
mahrem olarak şu emri vermişti: 

- Lala, Cem bcliyyesinden kur-
tulmak kin yapılacak yegane ha
reket Konya etrafında bulunan a
şiretleri elde etmeli .• Ve, birdenbi
re Konyaya baskın yaparak Cemi 
Ve ailesini esir eylenıelidir. 
Bcyazıtm tertip ettiği plan ye

rinde idi. Çiinkü; Konya üzerine 
kuvvetlerle yürümek birşeyc ya
ramazdı. 

Paskalyada 
Fransaya 

turist akını 
Londra 24 (Raıdyo) - Paskalya 

ltaıtıi.1ini ıgeçirmeık üzere Fransa~ 
giıden turimı1enbı sayısı, geçan se
neye nüibetle .faıılad.ır. Posta var
pur ~ tayyaresinde yer bulımak 
im~nı yoktur. Turistler, ~az mas
kellerin.i lbeıı:iberl.erinck götümıek
te<lirılıer. Tayyaa-e ile .~enlere bi
rr ıparaşüıt \'eri'ımckıtedir. 

••• 
İskoçya üzerinde 

Alman 
tayyareleri 

Londra 24 fAA.)- Alınan bazı 

habcr!-ere göre üç gün içinde Ür 

cüncü defa olarak Alman olduk -
!arı zannedilen bazı tayyareler dün 
İskoçyanın şark sahfüne yaiklaş -
mışlardır. Tayyarelerin den:z nak.
liv atının vaz!ıyeti hakmda bir ke
şif yapmak ~stcdiJdel'i zannedil .. 
mektedir. 

••• 
Macar 

Başvekilinin 
seyahati 

Roma 2-! (Ra'Cfj10) - Bülün Peş
ıte gazete:ıeri, Kont Te1eki'nin Ro

ıına scyah:ı.tinin ehemmiyetinden 
ll)ahsediyıorlnr. 

Siıyasj mdhaii!, talyan - Macar 
dootluğunun bfr kat ıclaha aııtacağı, 
sjyasi rnibıtaların sa,1f:am' eŞJ.c~ğı 
ıkanaaıtindcdir. 

Kıonıt Tcklki bugün Musolini ta.
o: afmdan ka!blll edi.ecel1Atir. 

Roma 24 (A.A)- Kınt Cıano, 
Macaristan Başveki. Kont Tele -
kınin şerefine bır ~am ~ emeği 
\•ermişfr. 

lsviçred tahliye 
hazırlığı 

Bcrn 24 (A.A.)- Sırf bir ihti -
Biı:ı.ilkı et eşvik ımüsaıbakalarının 

dirde tatbik edilmek üzerıe hal -
kın şehirlerden tahliyesi i<;in 1 bir 
plan hazır~anmaktadır. 

ne sevketmek ve ı'.stenilen daki -
kada bombaları patlatmak çarelerciı 
bulundu mu?. Bu .gizli tutuluyor. 
Almaııyadaki fen adamlarının, mü
tehassıs:arın çoğu Yahudıi idL Bun
larm ço,2.u simdi müttefik devlet
ler liiboratuarlarında, fabrikala -
rında ca:ısıyorlar ve yeni yeni şey
ler icat ed:yorar. 

Almanlar; odundan elb:Se ve te
revağı çıkarıyorlar. SeHülozdan şe
ker ve alkol yapıyorlar. Taıyyare
lerin benzin depofarı kauçuktan 
olduğu için mitralyöz kurşunları 
delip geçivor, fakat benzin sızmı
yor. Bu da bir muvaffakiyet.. 

Fakat, Alman nefer:erinin cö -
lüm şuaı> ları ~le mi.ı.sellah ve kü
çük bir radyaıtörün ufak bbr hara
ketil~ havada uçan tayyarıelerin 
yakılaca,ğ'ı hakkındaki iddialı.ırı ha
ki.kat telakki etmek doğ"ru değil -
dir. Fakat, müstakbel harpte bir 
çok veni silahlar meydantı. çıka -
cağı muhakkah.-tır. 

belftlar a-:acaktı. 
Gedik Ahmet Paşa; Padişahın 

planını kabul eylemişti. Buna göre 
tedarikatta bulunuyordu. Hatta, 
Konyadan ileri gelenleri ele alma
ğa çalı~ıyordu. 

Sultan Beyazıdm yanında, Cem. 
Sultanın bir oğlu daha \'ardı. Bu 
rehine duruyOTdu. Fatih zaıııanm· 
dan kalmıştı. İsmi, Oğuzhan idi. 
Anasından, babasından ırak idi. 

Fakat; Beyazıtı Veli, çok mer
hametli ve Allahından korkar bir 
ınütteki olduğu için sarayında bu
lunan Ce!11 Sultanın oi{lu Oğuzha· 
nı katleylemek aklından bile gıeç
memişti. 

Bevnzıtın bu hattkitı baba~ı Fa· 
tihin kanunnamesine bile muga
yirdi. Lakin, Beyuıt, tam manasile 
insan yaratılmış bir adnmdı. Bi
naenaleyh, Beynzıtın Aliosman tah
tı için rpb'm ve şefkat tanımak is
temediği yerinde idi. Çünkii ikilik, 
ihtiras imparatorluğu parçalıya
bilirdi. Fakat; babası gibi kan dök
mek, kardeşlerini kesmek iste • 
mezdi. 

Nihayet, Cem zoru görürse kuv
vetlerilc kaçacaktı. Ve belki de bu J 
firari doYletin başına ilanihaye 

Cem Sultan Beynzıt kuv\'etleri
nin ansızın Konyayı basacaklarını 
tetkik ve tahkik eyledikten sonra, 
Konyadn duramıyncağını anladı. 
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Molotof- Hitler m.ülakatı 1914te ve 1940 
gizli mi tutuluyo ? 75 li top ar 

Cl inci s&hlfeden denm) ı 
'\rerilen ımalıılmata ~öre, Alınan ~ 
firi JS(p(m !hariciye ımü:Steşarını 
.eyiaııat ederek, oon Brenner anü
l!:akaitı ha:klkmda ken:dıisine mallı • 
mat veıımiştir. 

SÜRPRİZ TAHAKKUK 
ETMEDİ 

Paris 24 - Alman :proagandası, 
~kenner mülakatından sonra fev
ika:blde. anühim ılıadf:se)er o:ıacağını, 
lbunun ıbir süııpria teşki.1 edeceğini 
lbHcliıı.'ltlşti Bu iddia tahaklruk. etr 
ımemişt.i.r. Anlaşılciı.ğına göl"e Al. -
ananya, İta'yanın vaziyeıtinde bir 
değişiJklıiği ima edi:rordu. Haıllbuld 
İtalya varz:iyıatıı'Tni ıdeğiştimlek is
lteıniyor, Sovyet Rusya ile kat'i 
lbrr '.Y<lkın:a~mıya ıtıara~aı- ~ör.Un
ım üvor. Paris mcıhafi!i bir .A:lıman ... 
Sovyet - İtalyan anlaşmasını im
"ransız f?Örmenek!e bera'ber vazi
ıyeün böyle bir an:aşma <tktedilc
CEik kartar :iJ.'erlemediği !kanaatin -
declli. 
ıBALKAN DEVLETLERİ TAAR
RUZA UGRARLARSA SİLAHA 

SARILACAKLARDIR 
1.ıondra 24 °(Hususi) -· Be:ıgrat 

gazetıeleriı, Brenner ımülak:atınm 
natiro:ıarini ve beynel.nıikı siyast 
ıvazi:yeti <tahlile davam ed.\yorlaır. 
Y~rı TI.'5llll Pmi.'lika garz:etesi bu 

ımünaısebatie yazdığı bir lbaş ma
kalıe.sinde, Ballkan dev~etlerinin 

amt.ün cmeJinıiın kendi mem.e:ıreıtı
~ini müdafaadan iıbaret okluğur 
nu. bu ırnemleıkatılerjn bir trar:ruza 
u_ğır.adı:kları ıta'kd.i:rde sf Wıa saırıJa
çc&la:r:ına hiç şüJ)h:e ed!ltmemesini 
yazına'kt<rdır. 

Bu gazete diyor iki: 
cBaJlkan il>itw-aflığı demek va

Juıy<e seyirci a;arak mütevekki -
Uıne beklemek deanıak değiilld'ir. 
Balkan dev!etı.eri icabederse bLta
ırafAlclarını ımüşt~dkE'n müdafaa
edeceklerdir.> 

MUHTELİF RiİVA~TLER 

Moskova 24 (A.A.)- Tas atlan
sı Molotoful'! BerHne \'eya her -
hane:i bir Alman şeh11'ne veya gar
bi Ukranyaya gitiiğinc daiır ec -
nebi memleketlerde dola.şan ha
berlerin ası'sız -0lduğunu bildir -
mekted.ir. 

Ya ılacak z , 26 
mi yon lira yi buluyor 

(l inci sahlt~den devam) 

ilk 11üruere nazaran, şimdi ta~.A 

isrkrunetini aJımı.ş olmakla 'beraber, 
ısıfunrüık varidatındaki 'tenaıkus 

:seyrini mu;hafaza.ya devam €!'Jmelk
tedir. Bu tenkusun önümüzdeld 
ısenc içinde de deY mına intizar 
ç'l:lnek zaruridir. 

D.ıhili vergL'erumizde bır tena
~us göru;..YJı'eilliştir. Bi.akis 'bazı 
~e~J.erde d~ vl>et mübayaaı~ının 

a:ı'1n.ı:ası üzerine yükseklikler mii<
şalhede edi.lmi:jt.ir. 

eden eksik ıtaraflar da tamamla -
narak yeni tir .ayiha hazmlanm.ı.ş 
ve ımeCllse sev'kolunmuştur. Mua
ımel!e vergisinin mükellefltcn alın
ması şek.dni gösteren ve lrontrol 
sist!8!Ilini talkviye eden .ayiha i:le 
iki ımilyon iira kaıdar fazla varid~ 
ıtemin edi1mekıtıed.ir. Bazı madde-
&romı a.llnan istih ak ni®etleri -
nin b::r miktar atıtıtırı]ması \'e .yeni
den bazı maddelere \"~gi konul -
anası surat.ile de üç döut mi!1yon 
&a''llk bir faızla '\ aridaıi temin edi
lecektir. 

HüıkCı.ın<>t bazı ver,gilerde yapı
lacak zamları 26 milyon lira ola:rak 
tnhmın ( !:':lcktedır. !len z~mlar hfhkkmdaki 'kanun lfı-

Bu zam aır a beraber, varida:t ı yfilı~ın:n iktıs~t enci.iımeni~ !Ilü-
tahminlerinın mıih:im kalem ri z~keresıne baş.ıa.nnu$tır. Lllyıha 
~Ye hazır amnıŞtır: gilmrill: ve in'hisar!ar, maliye, ad-

. . ' liye ve bütçe encümenlerinde de 
Kazanç \•eı.ı~ıerı 29,360,000 tetkik ed · ı ekf 
Jfay\ anlar vergisi. 13,000,000 ayn ayn 1 ec lr. 
Da1ıi i isthlh:ık 29,715,000 .. • • • • • • • • •• • • • • •• • • •• • • • u 
:Muunele vergisi 23,900,000 
Gı.imrüik 28,620,000 
1-faik '-Ye '\~l"gisi 2,450,000 
İkıt.ısadi b~ran 17,500,000 
Muvazene 17,'700,000 
lfava ku'\'\·c,t erine yar-
dım 12,400,000 
Buğdayı koruma 8,000,000 
İnhisarlar hasılatı 38,700,000 
ıDaımPa 7,200,000 
Tüıtün, tiçkideı müdafaa 
veııgisi 7,600,000 

Ruhsat ıte21keresi, vergi karne -
le;ri ve harQları i:çin 1940 mali yı
.:Jnda yeniden rnükellefi:r.ate giren
ler nazarı dikkate alınaralk 640,000 
lira tahmin edilmiştir. Sınai ve ~ 
cari ~büsler, kazanç vergisi 
niSOOt.erine bazı zamlar } apümış 
ve simdıye !katlar müker!efiyet dı
şında 'kalan lbaz.ı müefiSeSeler de 
;"C'I'Qi mükeJı;:fiyctine itıhaJ edil
ırnistir. Naki.iye nisbetleriniin art -
ıtırıkm~ı ve müke~efiyet şümu -
lünün tevsii dobyısilıe 1940 m~li 

Birinci Balkan 
kır koşusu 

(1 inci 63.lılfedeıı devam) 

maclarmdan Beyoğ.:uspor - Güneş 
kaıışılaşıruısını 2 - O Bay'oğlus:por 
lkarcamru..<itır. 

BİSİKLET MÜSABAKALA .. 
RININ SONUNOU'SU 

.BWket ~'k anüsabakaannın 
:beşinci '-e sonunCU3U fbugün yapıl-. 
ıml.'fur. Toµkapı i.lte Çekmece ara-
sında yaoılan bu nı.üsaba:kalara 
muiıitıelif mınta!ka:llardan ge~·en bi
sidc 'ıatıQiOOr :i.Ştir aık ıatııni.ş l\?'r dir. 

--000--

Bir tren çarpışması 
Rı~aneiro 24 (A.A.) - Au

gusto eı Vierira ar~nnda vukua 
~en w tııen çarıpı.şması ııeıtice
s~nde 14 kişi ölımü.ş, !birkaç ıkişi 
yaralanml$rr. 

nazaran bu tip Umumi Harbe 
topların bugünkü menzilleri 

· iki misli uzundur 
Bugünkü harplerde 75 lik top

lar mühim lbir rol oynamaktadır. 
Bu topların bir tarihcesini naklet
meğe de~er: 

1870 - '71 muharebesinde PrW>)'a 
tqp lan, F.ran.stz boplarma faikti. 
4 - 5 kiometrelik mesafeye 4 kilo
!lu'.k. gülile atan Ahnan ~ları, dün
yanın en mükemmel topları addo
lunuyordu. 

1891 de Fransa, toplarını ıslah 
etmiye karar verdi. 1877 de, yedi 
kilometrelik mesafeye 8 kil:o ağır
lığında ve dakikada üç ıgüJ!e atan 
90 milimetrelik tnpları imal etti. 

Fah"'at, 1897 de Alman erkanı -
har1>i:vesinin dakikada sekiz gülle 
atan toplar yaptırdığını lha:ber al
dı, tPJiı.şa dÜŞtU. 

Birkaç sene sonra, mirp.lay Du
µort adlı !:nr Fransız zabıti.nin yap
t.ı.gı p1fın üzcrıne 75 lik toplar doğ
du. Cumhurreısinin ve vükela he
yetinin huzurile yapılan tecri.ilbe
Ierdc Alman toplarına faik oldu
ğu görüldü. 

Umumi harpte. Alman ~arın 77 
lik topları dakikada sekiz gülle at
tığı halde, Fransızlar ?5 lik top -
l:ari~e yirmi giılle savuruyorlardı. 

1914 de, on sekiz toptan mürek
kep üç Alman bataryası 1'1.oyonun 
ilerisinde bir tepe üzerinden Fran
sız kuvvetlerinin !!CQtiği yolu ateş 
altına almıştı. Fransızlar 75 lik 
top1arile bunları tahrip etti. 

75 lik toplar 1,100 kilo ağırlı -
ğındadır. Boylan iki buçuk metre
den .biraz kısadır. Bır şef Ye altı 
topçu neferi tarafından idare o
lunur. Top iki be, gir tarafından 
veya m.o:.örle çekilir. Arka~ında, 
500 gülle taşıyan bir aralba gelir, 

Batarya şefi, lbir yerde durmak 
ve ateş etmek emrini aldı mı, ö -
nilnde..~i bt-ygirler veya motör ke
narcı Çekilır. Ateş emrini aldık.tan 
n hayet 50 san ye sonra ilk gülleyi 
atar. 

75 lık toplar obüs ve\ a nra;mel 
atarlar. 0.Düslerın ağırlığı 5 kilo
dur. Yere düşünce patlar ,.e 20 
metre mtf.ı:tinde anuthıs tahri
bat yaTiar. 

Şarapnellere ~elince: Ağırlık -
lan 7 .kilodur. İçlerinde 300 kur
şun mermi vardır. Patladığı vakit 
etrafa saçılır. 

1914 de yap Jan tecniıbele de, 
dört 75 lik to?>tan mürckke.p bir 
bataryanın yirmi saniyede, 100 
met.ro t?enişlığinde \'e 600 metro 
derinliğinde bir sahaya 10,000 mer
mi ya,ğdırdığı görülmüstür. 
B~nkü 75 lik toplar, 1914 de

kilerine nisbeten daha ~emmel
dir. O vakit, mesafesi 7,500 metro 
idi Şımdi ise bir misli fazladır. 

Obüslerin ve şarapnellerin ağır
lığı ve büyüklüğü de o niSbette 
artmıstır. Şimdi dakikada elli mer
mi atılmaktadır. 

Müttefikin ordu1annda 50 - 60 
kilometre mesafeye 100 kiloluk 
mermiler atan seri ate.şli ağır top
lar da vardır. Yirmi kilwnetreye 
1,650 kilo ağırlığında obüs atan 
toplar da 'başka ... 

Malumdur ki, mu!hte1if top tip
leri kalibreleri ile, yani to;>Un kut. 
ru ile ö~ür. Mesela 90 !ık top de
mek, dahili kutru 90 milımetre ~ 
lan top demektir. 75 lik top da. 
öyJe,_ 

•••••••••••••••••••••••••• 

Hı yal 
Ve 

Hak.kat 
(Ba. makaleden devam) 

i!ildir. Çünkü, eğer böyle nazari 
bir anlaşma icabında Balkanlılara 
ve müttefiklere karşı harbi de gö
ze aldırmayı icap ettirecekse Sov
yet Rusya ve İtalya i(in mühim bir 
durnk noktası aslında bu olmak 
gerektir. 

Bu itibarin e\'vcleınirde ınenfn· 
atlerin tesis \'e taksiminden ziyade 
bu durnk noktasının mes'uliyetf 
altına girmek ln~ımdır. Bu mes'u
liyet ise gaTp cephesi dışında ban· 
gi cepheye ve bölgeye müteveccih 
olursa olsun o bölgelerin meskfın
ları ile bir arada müttefiklerle dö
ğüşmek demektir ki, binnetiee 
dünya harbidir ve böyle bir harp 
mes'uliyetini tekabbül etmek de 
kolrıv dc,:'1Jdir. Binaenaleyh, işt 
bu hnttı fnsıl içindedir ki hıi'l lll v 
Jıakiknt hudutları yek.diğerinden 

ayrılmakta ve n ıl he ahı bu mcs-
uliyet 'e onun Yaracağı iılnbet nok· 
tası teşkil etmektedir. Bizoe rcjim
lrr arasındaki tez ... t ikinci planda· 
dır. 

ETEM iZZET BENİCE 

Yeni bir talim tn me 
Ml:tml'ek~izden ihraç <Ailun .. 

ması yasak olan madd'e Ye kıy -
met erin mem:ıake!t haricine çıkar
rılımasını önlemek üzere Gümrük 
vızı İnhisarlar Vdkaletinoe yeni bir 
tlaJ:iımaıt'Ilamo ıhazır1mna.'kıtadır. Yo~ 

cıiıann eşya ve bağaj:arının kon .. 
ıtroılıarı ıha:kıkında da bu talimat
namede yeni hükümler buluna -
cakıtır. 

İç ve dış 
memelerinin 
UATLENlUİŞ 

BASUU MEMELERİNDE, basur 
her lürlü iltihaplarında, CERA
.FlSTÜLLERDE, kanayan basur 

İnemelerinin teda,·isinde 

yılı ıta'hsiıJirtmda ibir buçuk mil:yon 
fa2J:ıa.!ı.k ıelde edilecektir. Da:rrıı{!aı 
resmine zamlar 600 bin lira, tütün 
ve içkilerın müdafaa vergıısinıe ya
ıpıla<:ak zamlar da aılıtı miLyon _ira 
ıteıınin edecektir. Diğer Uıraftan 

anuamele wı~isi tahsilatında ha
_en mer'i 'kanunun ta::ımka1ında 
,qürü·~m ve \'ergi hasıl~ına elheın
nni~·etli suret.ıtıe menfi tesirler iora 

--DOKTOR -ı 
Feyzi Ahmet Onaran · 

Cildiye ve zühreviye mütehassısı \ 
l':ı.Wr- hartç her gun sabahtan 

Çünkü Gedik Ahmet Paşa, tertiba
tını ikmal ile meşguldü. 

Cem Sultan, Gedik Ahmet Paşa
yı bir kere daha dc.aeme.k iizere a
damlnrmdnn birini şu name ile 
yolJanııştı: 

- Lala! Kardeşim Beyazıtın, sa
na ettiklerini wıutnıa .. Bugün hak
kında gösterdiği iltifatlıır sahtedir .• 
n sırf benim belin•emden kurtul
mak içindir .. Yarın, maazallah ba
na g"a}ebe çalarsa senden geçmişin 
intikamını alacağı mukarrerdir. 

Diyordu. Üste de bu teklifte bu
lunuyordu: 

- Kardeşim, zayıf ruhlu bir a
damdır .. Muharip kabiliyeti yoktur. 
Dervişi nihattır. Ben ise, hareket 
ve faaliyet adamıyım!. 

Eğer, Aliosman tahtına (ıknr -
sam babamın eserine devamla fü
tuhatı genisletir ve garbi Romayı 
zaptederim. Ve seni veziriazam ve 
serdar eylerim .. Hem de knydı ha
yat şnrtiJc .•. ilah. 

Gedik Ahmet Paşa; Cem Sulta
nın vaitlerine kapılmamıstı. Pnşn: 
Cemin tl'kliflerini şu )'olda ve kı
saca rcddeylcmişti: 

- Hakkı saltnnat Be:ı azıt Sulfa
nındır. Şer'e boyun eğmek gerek
tir .. Ben de şer'e \'e nizama boyun 

ak8amn kadar-
Adrcs: Babıali Cağaloğlu yo

kuşu kBşesinde No. 43. Tel. 23899 

eğerek vaktin padi ahına bclbağ· 
ladım!. 

Cem; Gedik Ahmet Paşayı elde 
edemediğinden dolayı meyus idi. 
Fakat; Ahmet Paşa; Cemin söyle
diklerinin doğru olduğuna kani idi. 
Beyazıt, veli ''e müttaki bir adam
dı. Muharip değildi. Sarayından 
çıkıp fütuhat için serhatlerde do
laşamazdı. 

Beyazıt, camilerez tekkelere gi
derek dua eylerdi. insan kanı dö
külmesine tnraftar değildi Babası· 
nın (izdiği hudutlar dahilinde is· 
limiyeti takrir cylemeğe çalışa -
caktı. 

Her ne hal ise, Sultan Cem artık 
Kouyadan çıkıwya, l\IJ.sıra, ora
dan dn Hacca gitmeğe karar , ·erdi. 

Çünkü, memleket dahilinde ya
pacaiı birşey kalmamıştı. Başına 
toph~ r.c;:ağ1 ku\'vctlcr cok i)zdı. Son
ra hattı ric'ati üzerinde Zülkadriye 
beyi bazır duruyordu. Yakayı ele 
vermekten ise, şimdilik mülkten 
uznldnsmayı tercih eyledi. 

Cemin Mısıra gitmesinde de ma
nn1ar vardı. lısır Sultanı He llrle
şip ontın ynrdunile memleketin.ba
şına ) cnidcn belalar açmak isti -
yordu. 

Ceıu, baskına uğramadan git -

PAT 1 şifayı temin eder. 

meğe karar verdi. a:Acele ile iki üç 
günde alıp gitmeğe kabil olan es· 
babı kayı.rıı> validcsin ve cvliidın 
ve cevarisin göçürüp cemaziyel
evvelin gurresi yekşcnbe günü 
Konyanın ve sair Karaman mem
leketinin kavın \'c kşbilesi firakı ve 
zarilcrin ve figanların gören ve i
şidcn kıyamet koptu sarurdı. Hele 
yarı hüddanunın hezimetten halas 
olaıılarmın ekseri cemaatleri ve 
evladı tedarikine aceleyle meşgul 
olmağın ancuk kırk miktar adam
la çıkıldL Amma günden l!iine ye
tişmcğc başladı (l).• 

Görülüyor ki Cem Sultan artık 
maiyet toplıyabilccek halde değil· 
di. Konyadnn ancak kırk kişi ile 
ayrılabiliyordu. 

Cem Sultanın yola (lknıası da 
tehlikeli idi. Çünkü, etrafta bulu
nan aşiretlerin bazıları Padişah ta
rafını iltizaınn başlnmı~lardı. Ge -
dik Ahmet Pasa da bazı müfreze
lerini etrafa ve geçitlere yaymış 
bul unu:vordu. 

Nitekim Cem, Konyadnn çıkıp 
Bulgar dağından gcı;t:ccği zaman 
f' cys Beyin kuvvetler'ne ras -
geldi. 

(1) Vakıatı Sultan Cem, S. 3 

ü,•cys Bey bir aşiret reisi idi. 
Padişaha hoş görünmek için Cemi 
ve ailesini yakalıyarak kardeşine 
teslim eylemek sevdasında idi. Bu 
sebeple şehzadenin firarına mani 
olmak istiwrdu. 

Cem Sultan, Bulgar dağında ö
nünü kesen Üveys Beye teslim ol
maktan başka çare olmadığını gör-
4iil. 

Fakat Üveys Beyi '\'e maiyetin:l 
kandırmak için şöyle diyOl'du: 

•- Bu, yazı yaylaklarda yayla· 
rız. Şama gitnu..'Ziz"• 

Bir yandan dn bolca paralar ve
rerek onlan emniyete davet eyli
yordu. Nihayet, Cem Sultan Cveya 
Be~·i ve maiyetini bin müşkiilitla 
ve bolca mücevherat ve para ile 
kandırdL Ellerinden kurtuJarak 
Tarsusa gelebildi. 

Cem, Tarsusta izaz ve ikramla 
karşılandı. Adanaya kolaylıkla 
ge,.ff. Adanada Ramazanoğullnn 
vardı. 

Ramaza~ oğullnn ötcdenheri Ali 
Osmann düşman idi. Fakat C'-"'elce 
yedikler' darbe dolayısile hınçla -
rını irlerinde saldıl orlnrdı. Vnkit 
ve zaman bekliyorlardı. 

(Devamı var) 
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MAKEDONYA A 1EŞLER İÇİNDE 
İSPANYADA İPEK BÖCEC.i 

İspanya z'raat nezareti ipek /bö
ceği besliyenlere yardıma karar 
vermiştii-. İpek böceklerin yegane 
.gıdası dut yanrağıdır. Nezaret, bö
cek yetiştirenlere meccanen 30,000 
dut f!dam vermiştir. YakınOa hpek 
böce.ili tohumu da da,l!ıtacaktır. 

\'uanlar: 
iıkeuder f. SERTELLi Cevdet Ret it YULARIWlAN , - - -

Bu hınzırın orada saklan.dığına 
imanım var, köyü bir arasak ..• 

Şimdiden on. ipek fabrikası in
~asına başlanın.ıştır. Yetiştirilecek 
böceklerden alınacak ipekler bu 
fabrikalarda bükülecek. kumaş ve 
saiTe yapılacaktır. 

Serez eşrafından Tevili< Bey, 
Reşit Paşanın çok samimi dodla
nodandı. Tevfik Bey bir gi.in, San· 
danskinin hala Perin karyesinde 
bulunduiunu duydu2unu söyledi. 

Halbuki, MenUk kaymakamının 
Perinde }·aptudığı baskın müsbet 
bjr netice vermediği için, Reşit 
Paşa Periııden ümidini kesmişti. 

Garip bir tesadüf eseri olarak, 
Bacı İzzet Paşa (1) da, Tevfik Be
yin sözlerini tevit eden bazı ha • 
berler alınış ve Reşit Pa~aya; 

- Bu hınzuın orada saklandı&ı· 
na imanım var. Mümkün olsa da 
Jröyde sıkı btr araşlıl'D't'> yapılsa ... 

Dem.işti. 

jandarma kumandanı Tayyar 
Beyle Sandanski çetesi hakkında 
tekrar ıı:izli bir konw;ma yapan 
Reşit Paşa, Perine ikinci bir bas· 
}un yaptırmanın fa,ı:dalı olacaJını 
düşündü .. ~tenlik kaymakanu l\Ieh
met Rauf BeJe lllahrenı bir mek· 
fup Jazarak, yeniden muhblrlerle 
temasa geçmesini bildirdi. 

Menlik kaymakamı da ilk teşeb· 
biisii.n verdiki menfi neticeden mü
tevellit bir teessiirle miitemadiyen 
bu işi düşiinüyordu. Mutasarrıf 
J>asadan bu mektubu alınca, (Na
kl) yi buldurdu. 

- Sandansklnin Perinde bu • 
lunduğıınu hab\ır aldım. Hemen 
köye ııit ve yanna kadar bana kat'i 
müsbet bir haber getir!. 

Dedi. (Nilki) Perine gitti .. Ma
but dereboyıwdaki eve arasua çe
tecilerin uğradıklarını öğrendi. Ev. 
9e ihtiyar bir kocakarı vardı. Nii
Jd bu kadını şöyle kandırdı: 

- Bugünlerde çok zengin bir 
avcı ıırupu bu tarafa gelecek. On
ları senin evine getirip bir yemek 
ikram etmek istiyorum. Birkaç sa
at içinde pek çok para kazanacak· 
fJD!, Gelen adamların hepsi ecnebi 
ve zengin i.nsanlardu. 
Kocakarı, Nakiye söz vermişti. 
Niiki tertibatını hazuladı ve 

kaymakama gelerek: 
- Bir ev salıiblııi kandudım ... 

Gelecek jandarmalar avcı kılığına 
l!'lrerlerse. oralarda dolaşan çete
lerin de gözüne çarpmaz .. Kuşku· 
lanmazlar. Bu suretle Sandnnskiyi 
yakalamasanı:ı bile, onun adamla
nndan birkacını ele geçirmek müm 
Jrün olacaktır. 

Dedi. Ka:vmakam on iki kişilik 
bir müfrezeyi a\'Cı kıyafetine şo -
karak, jandarma miilazimi Ziya 
Beyin refakatinde - muhbirin ta. 
yln ettiği ıece . yola çıkardı. 

Bn, çok heyecanlı bir takipti. 
Kaymakam hadiseyi şifre ile mn· 
tasarnfa ve askeri kumandanına 
ltildirmişti. Her tarafta heyecan 
vardı. Sandanskinin muhakkak su· 

(1) İzzet Paşa Serezde redif ku
mandanı :di. Küfürcülüı:(ü ile meş
hurdu. $en ve tok sözlü bir adam
ldı. İstanbulda bulundu~ sırada 
,Abdülhamide söj);üp saydığı için, 
'hakkında verllen bir jurnal üze-
1rine Sereze rütbesile sürgün ola
rak gönderilmişti. 

rette bir tuzağa düşürüleceği kana
ati hakimdi. 

Sabırla kmı.lk helva ru'Lın'!. 

FİLMİN KOKUSUNU 

DUYDWWZ MU? 
Muhbir önde bir atla Perine doğ· 

ru ilerliyordu. Avcılar onu takip 
ediyordu. Gazeteler, İsveçh mucitlerin, 

Nihayet Perin deresini geçerek •kokulu filim• ler icat ett'klerini 
mahut eve vardılar. yazdı. jlu film, ilk defa olarak Bern 

(Nfıki) et, ~arap ve ekmek teda· de bir sinemada göı;t&rilmiı;.fü:. 
rik ederek evde sofra kurmuştu. E· Perde de filmin sahneleri ~sle-
vin altında çevirmeler hazulanı- rilirken salonda kır, orman, bahçe, 
yordu. Kocakan (Naki) den epeyce tuvalet kabinesi, fabrika. ıi&tasyon 
bahşiş aldığı için memnundu. Av- ve mutfak kokuları hissedilmeğe 
cılar, akşaoı karanlığı ortalığı sa- başlanmıı;. Mesela perde de bir tu-
rmcıya kadar bu evde kaldılar. Fa- valet kabineı;. ıoösteriliyor değil 
kat, ne eve, ne dereye hiç kimse mi? Salonda ıbuna a!t koku duyu-
uframıyor, hatta derenin kenarın- luyormuş. Diğerleri de bunun gi-
dan bir yolcu bile geçmiyordu. · ıbi, .. 

jandarma zabiti Ziya Bey sabır· İsviçreli mucitlerin yaptığı ma-
sızlanmıştı. Nakiye: kine 4,000 türlü koku za)1( ve neş-

- Bu geceyi burada mı geçire- ırediyormuş. İnsanların burnundan 
cejjiz? daha hassas bir makıine. Çünkü 

Diye •ordu. Muhbir_ saatler geç- burun, normal bir halde ancak 150 
tikçe - ümitsizliğe düşüyordu: koku hissodebillr. 

- Ocak yanıyor .. Yemek ve içki- Bu usul taammüm ederse, şüp-
miz de var .. Burada sabahlarsak hesiz sesli. renkli !ilimler gföi, ko-
ne çıkar? kulu :fli.~im 1er de seyredeceğiz. 

Dedi. Geceyi orada geçirdiler. • 1
•

1
•

1
•

1
•

1
•

1
•

1
•••

1
• 1 •

1
••••• 

Hemen hemen avcılardan hic 
kimse 11yıımon11ş gibiydi. Ertesi 
sabah m!ithls bir tipi başlamıştı. 
Bu küc!lk evin bir odasında iist · 
üste, daha fazla kalmaj!a imklln 
yoktu .. Köyü dola<mıağa karar ver
mişlerdi. 

Ziya Bey önde olmak iizere, sa
bahleyin, kuliibeden çıklılar ve ev 
sahibine bir hayli bahşiş verdiler. 

(Devamı var) 

Açık konuşmalar: 

Emeklıi binbaşı Faik imzasile al-, 
dı/tımız bir mektupta, Reşit Paşa. 
hakkında bazı malfunat isteniyor. 
Cevap ver1yoruz: 
~şit Pdsa evvelce Sercz idadi 

mektebi müdürii idi. Bilahare Trab 
zona maarif müdürü oldu. Trab
zondan aym memuri,yetle Selllntğe 
ne.kledilerek orada üç sene kaldı. 

1318 de Selan:k valisi Hasanp&!ja 
azledilerek yerine birinci ferik 
Sabri Paşa geçiyor. Bi:r müddet 
sonra, onun yerine Kudüs muta.
sarrı.fı Tevfik Bey SeHinik valili. 
ii;ine tayin ediliyor. 

O sırada Sel8nikte cstinaf müd
dei umumisi Necmettin Monla i<li, 
Memduh Bey müddeiumumi mua
vini idi. Re§Jıt Bey, vali Tevfik bey 
tarafın.dan Serez mutasarrı;f veka
letine ı;ıöııderi lınlştla-. 1319 da Hıfzı 
Paşa Serez mutasarrıflıii;ından in
flsal edince, Reşit Bey tekrar Serez 
ınutasarrıflık vekaletine gönderi
liyOI', ve biraz sonr& görülen mu
vaf!akiveti üzerine asaleten tay!n 
ediliyor. ~şit bey mutasarrıflığa 
asaleten tayin ,dildikte.n sonra Pa
şa olınus ve orada sakal bırakmış.
tır. 

İsLiklal haı·bi osna,,nda Si,·asta 
vat bulı;,ıan Reşit Paşa, Serez mu" 
tasarrıfı olan Reş.i: Pasadır, yani 
si2rin tabirinizle Sakallı Reş t Paşa .. 

İ. F. S. 

Uğursuz bir adam ! 
Son Rus Carının 11;enerallerin -

den Kostantin Des:no geçenlerde, 
80 yaşında olduğu halde Londrada 
ölmüstür. 

Bu adam, 1900 de, Cindeki Bok
ser isyanında, Rus heyeti seferi -
yesi kumııooanı .di. Çar ordusu -
nun bel:l.i'başh ıtiil>iyecHerinden bi
ri idi. FakBt gittiği vere felaket gö
türüvordtL 

Mancukolu yaşlı bi.r falcı kadm 
esen, büyük biT adam olacaksın. 
F'akat, gitti.itin vere musi·bet gö
füreeek, yakinbı<lekilerin felake· 
tine stıbep olacaksın'.• demişti. 
Falcının bu kehanetinden se -

ki2 l[iin sonra 'i(eneral'n yaveri, bir 
Çinli tarafındaın :lıançerlendt iBu
nun yerine gelen zahi,t de attan dfuı 
tü, saJmtlandı. Üııilııcii ')'aveı-, Rın;- · 
yaya dönerken /bir ~le düştü, ıbo
J!uldu. 

O zaman general, uğursuzluğu
na kanaat getirdi ve hir daha ya
nına ya,·er almadı. Fakat bu ya
kındakilere uğursuzluk sacmasına 
mani olmadı. 

Son bir hadise: Umumi harpte 
Lord Kkner, $imal denizi yolile 
İtusyaya ıtiderken boğuldu. Buse
yahatte Ki<'nerin mihmandarlığına 
general Desi·no toyin edllınişti. 

1359 Hlcri I 
Sefer 

14 

1356 Runı.I 1 
Mut 

11 
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Donanma Geliyor 
Davust, Melek'i kırk yıllık ahbaoı imiş gibi 

evine yerleştirmek niyetindeydi 
Davust acaba vazfesi.ni bilme • 

4liği, gece vakti sokak ortasın da 
lmlup peşine takarak kendi evine 
selirdiii ~ç kadından, Melekten. 
nasıl bir istifade düşünüyordu? . 

Bu kız onun işine yarıyabilir 
m.iydi? 

Yararsa hangi sahada muvaffak 
olabilirdi? Sonra zeki olduğu pırıl 
pırıl ışıldıyan siyah gözbebeklerin
den kolayca farkedilen bu Türk 
kızı Davustun kendine vereceği işi 
eörecek miydi?. 

Güzcllijti ile kadınlar üzerinde 
biiJiilii bir tesir ~·aptığını pekala 
bilen Davust, !\kleği de kolayca 
1eshir edeceğini, onu da Ane Sul
tana benzettikten sonra hususi 
mak•atlarına u)·gun bir şekilde 
sevk ve idare edeceğini umuyordu. 

Delikanlı. daha e\'rnl Canakka
Jeden İstaııbula gelen Ze);ncbi ha· 
tırlaınıstı. Onu da bir yıl kadar ev· 
vel bir gece Karaköydcki saatin 
altında köy kı}·afetile bulmuş, hey· 
besini oınuzuna vei'ip bu eve getir· 
miş. burada biı·kaç gün n1isafir e.~ 
<lcrrk i) ice a\ ladıktan sonra Ça
nakkalcdc dnamlı bir ajan ha· 
)inde kullanmak istcmis. fakat gö
&iinü Ye gönliinii beraber büyü .. 

~ düğü Artinin aşkı kaplıyan Zey
nep beceriksizliği yüzünden yaka
sını ele vermiş, nihayet kurşuna 
dizilmişti. 

Maamafih bu hadiseden, Zeyne
bin tiifek namluları önünde ran
verişindelt de istifadeyi kaçumı • 
yan Davust şimdi, Zeyncbin delice 
&evdiği, ve ayni şiddetle s;ıvildigi 
Arlini Qıı.vusta sadık bir eleman 
halinde terketmişti. 

Artin,, şinıdj Jevazıınatı umı1111İ· 
yede askerliğini yapıyor, Da\•ustıın 
çok işine yarıyordu. 

l\1elek A~·aspaşadaki eve geliuec 
kapının öniinde bir tereddüt geçir
misti .. Bu tereddüt de gayet tabii 
idi. Çünkü: Bir saat evvel, gecenin 
en ileri saatinde. sokak ortasında 
rasladıiı bir delikanlının peşine ta
kılarak cebindeki anahtarla açhğı 
ıssız bir eve girmek ihtiyatlı in -
sanların korkacakları bir hareketti. 

l\1aamafih Melek omuzlarına al
dığı, kendisini vakfettiği yeni mes
leğinin meydana getirdiği bir ciir
etle bu tereddiidii ~arcabuk yendi. 
Da\'ustun çetrefil dili ile: 

- Haydi, buyuTun, gıirin!. 
Söz!inii tekrarlatmadan karan • 

!ık antreye daldı. Yakışıklı deli • 

1 

kanımın peşisua yukarı kata ~ıkt,, 
Danıst, Meleği kırk yıllık bir 

tanıdıkn1ış gibi dQvranarak evjrJı.! 
yerleştirmek azmindeydi. Yukarı 
çıkınca l\Ieleği salona aldı: 

- Burası sizin eviniz olac'tk!. 
Yoksulluğunuzu hiç yadırııamadan 
kendi odanızda imişsiniz gibi hare
ket ediniz. 

Dedi. Gardroptan çıkardıii;ı i -
pekli bir takım .Pijamayı bohçasil~ 
Meleğe uzattı. Ilave etti: 

- Beı;ı de soyunup yıkanayım .. 
Beraber yemek yiyelim. 

Ve odadan çıktı .. Bitişik yatak 
odasına geçerek soyundu, yıkandı. 
Bu ar.ada Mihalı çe.ğırdı, ona: 

- Iki kişillk yemek hazul.a .. 
Sofrayı salonun kapısında bırak, 
içeri girme!. 

Emrini verdi .. 
Yarın\ saat sonra, Aşaspaışadaki 

delikpnlıruıı köşkii.nde, i;Wonun 
yumuşak koltuklanna yerleşen 
Melekle Davust bir kahyaJtı sof -
rasın ın başında karşılıklı mevki a· 
lnrak konuşa konuşa yemeğe baş
lamışlardı. 

Melek; epey müddet aç kalmış 
bir adam işlilıasile lokmaları yut
mağa gayret ediyor, bu roliinde 
muvaffak .oluyor, Davustu da o 

. zamanlar Istanbulda refah içinde 
önıür süren genç bir Alman far
zile: 

- Kendimi, iyi idare ederek •ıı 
Alınan gencini teshire muvaffak 
olursam bu köşk papas işi bitinci
Ye kadar bana iyi bir mll\·akkat 
karargah olur. İcabında delikaıılı
nın yardınınıı da temin edebilirim!. 

(De,·amı var) 

ISTANBUL DEFTERDARLIGINDAN • • 
Sıra Mükellefin adı 
No. işi ve soy adı 

Mahallesi Sokağı 
kapı No. 

1 Yusuf ve Meh- Fatmahatun G.ı0hane caddesi 6-JO 
met kahveci 

2 Neşcıt garaj Büyüık Pangalitı 
3 Eıl'va•r Terzi > 

4 Al'aksaııdıı· o,ğ'lu 

Leon saaıt tam.ircisi • 
5 Melhiınet aihçı Ye 'kıalweci • 
6 $a!lıinyaa:ı, odun "'"' 

lköm'üroü • 77 Recep karısı NaızıİJ'e 
Baıklkaı • 

8 Karabet tütüıncü K. Pangaltı 
9 Beki.rza'Cle MeJıııneıt 

1\ll'anav • 
10 Armanalk kundura sat~1> 
11 Behçet İzzet ka-sap • 
12 Hayriye lrnbile Katiµmustafa 
13 Sabri kömürcü • 
14 Muıra,t kalh v~ci • 

15 Aılelksandıra pansiyoncu • 
16 Adı:nn kömürcü • 
17 Turgq,ıt Ko~tukçu Kuloğlu 
18 Mari pansiyoo:ıcu > 

19 Manto oğlu HTi&!>ooacı 
kasap ve sebzeci Firuzaj);a 

20 Ycr\'al'llt Hckimyan 
Zamk imali 

21 Yernnt Hekimyan 
• 

Zamik imali • 
22 Mulüttiın Ekmekçibaşı 

Karyo1 a tamircisi 
23 Niiko oğ'lu Tanaş 

Kasap 
Kaıı:aa:ıcı 

24 Sü'eyman 
Lokantacı 

25 A/lıanıc~ 

öıneravni 

Meşru<tiyeıt 

Srubun b<Tibeo· 
26 Ahır:ıet 

Sabun lbeı·ber 
27 Ahımet elkımekçi 
28 Kostantanive 

Dimitri ba!kkırl 
29 Ct't'nil klf l<alhvec'iııi 
30 Cmnil kır kahvecisi 
31 Tevfik K:ıbo 

Alkltar ve ıtütüncü 

• 
Şişlli 

Teşviıkiye 

Har>bi;"" 
• 

Şişli 

32 Hemparsdnı Katfiµmustafa 
Ma• oo ı;ıoz 

33 Eüz De.ınircioğlu Pangaltı 
Terz; 

34 Eliz Der.ıiaccioğ1u • 
35 Harunreşit Özd.emir • 

Kahveci 
36 Haryınreşit Özderhir 

Kahveci • 
37 Yorı<i Ym.,aııidi • 

Elektıüçi 

3S Fransova Hıtliiskiırgazi 

Sobacı 
39 İzzet__.Özyürek aktar • 
40 Hüseyin Haondi Elkınekçi 

Kıoç<han 

41 iKannil helvacı 
42 Fa iık Teke 

Şelkerci ve helvacı 
43 Tahir ve T111lut garaj 
44 !Hasan Güfüıızer 

Selbzeci 

Boaıkunt 

• 

• 
• 

Met 1/1 
Ouım.hucriy.:ıt C. 287 

• • 1183 
• 4/14, 16 

Dolaıpdere 20 

Cuımhur>vet C. 117 /1 
Vali'konağı 43/l 

HaHiskargazi 100 
• 74 

Ruımeli C. 3/2 
SıraserviJer 96/2 
Hocazade 19 
Meş.eılik 5 

Büyük Pal'makkapı ~ 
İlbil 1/1 
Suıterazi 42 
AğaıkıüOllıaııı. 1 

Karadut 3~ 
M'aıtra 11 

• • 
Hoğazkesoın 136 

Ağaçaltı 18/l 

Kılbaıtaş iskelesi 6/1/l 

Kodaman 2 

• 2 

Ha,Jaskargazi 393 
S>.Mıilıan'f' 73/2 

;'\tiye 4 
• 4 

Halaslkar.ııazi 299/1 

Hasnun Ga.!iıı 24, 26 

T"'Y 3/1 

• • 
Hal3skarga.zi 27 

• • • 
• • 101 

Şafak 70/1 

Rıınneli 
Valfilroınağı 107 /1 

Kurtuluş C. 67 
• 67 

Baruthane 53/1 
Kunulu: C. 143/2 

45 Buaıt Akar 
fü~üncü 

Glim~uyu .§ehi1ımuhtao· 38 

~ Aıgop Kazarya 
Kai·aycı 

47 Agop Kazarya 
Kalııycı 

4S İsak Ferman 
Hf.!lı taırııJrcisi 

Mecidi.vıe 

• 

iİnönü 

49 İbrahim Kayala GümüöSDYU 
Kasap 

50 Af[o;p maı·angoz Si9li 
51. İsmail Uysal manav Bozkurt 
52 Süreyya Asım Halaski'ırgarz.i 

Tanay dcmtor 

Kervan ~QJJ1€Z 8 

• • 8 

Cu:mihurivet 117 

Ay as pasa camii 41 

İzzetıpaşa 10 
Kuııtuıluş C. 173/1 
RumEıli 85/2 

53 Hasan Aktclkon 
Bn'klka! 

Duate>pe Buhurl:u 12/1 

54 Recep Şahin 
Kiahveci 

Pa,,.. Yr.y mevd<am 18 

55 Müı:yesser 
Basma,zlaır knsap 

56 Ce\·det Allaman 

Duaiepe Orbaııca 69 

Yeniı;>eıhir Alka.!tal'aır 5 
Hurdacı 

57 T3naş Scferya Cumhuriyet 
di.s kıay'1.ancı 

58 Hamdi Erol Mecidiye 
Kır kaılwecisı 

59 A1i Riza Küçülk,panj(alılı 

ikalhveci 
60 Aıli Daniş kahveci > 

61 ~P kunduracı • 
62 Keoıık Baı1beryan • 

Kundl14' acı 
63 ıMuraıt Eseyan • 

Sdbacı 
64 Karaıbet w kardeşi • 

Kunduracı 

65 Kaı::ııkin sobacı • 
66 Ji.-ayer ter~i Büyükpangalli 
67 Anastas Foti 2 inci kısım 

L<ika.nıtacı 

68 İste fan ve ~ani 1 inci ilmııan 
Demirci 

69 Aaııtuvan Teşvi!kiife 
Tuh-0.fiyE>Ci 

70 Abdü !aziz ekmıı>kçi • 
71 Sa Hh ,berber M<>şrıultiyeıli 
72 İlb r aılı irrn • 

iK u•n dura tanıir~i 
73 Todcxri lka,lıpaıklı 1 moi lkısıım 

Balklkal 
74 KiroP;ftu Ohanııes • 

Kundura tamirclsi 
75 K>aıtina Ni!Yola Cilhruıı?ir 

İılJ'. lk aywım a 
76 Mehımet Ahımet Meşrut\yeıt 

Kundura ta<1'I1iroiııi 

77 Niıkolay ~'\i!kıpaııı.gaJ!lıı 
EE'Jd,rlkçi 

Tıwulkçufeti 17 /1 

Büyi~d,,.re C. 23 

• • 194/~ 

• • 14 
• • 138 

Cabi 89 

Itır 6/1 

Belkçi 2 

Meıkıte:p 4 
Elımaıdajiı 34/1 
Boononti baihcesi 811 

Bayısııngur 13 

Silahhane C. 16/~ 

• 3/6 
Valikonağı 101 
$airnigfur 97 

Dola pd ere 2 

Erı~nelooın 131 

Aırslany:ıta~ı 2 

Rumeli 82/1 

Kışl.ıageçid'.1 81 

M•trahı 
L Kr. 

36 00 

420 00 
165 00 

54 00 
120 00 

237 ()() 

120 00 
12 00 

480 00 
147 00 
150 00 
156 00 
36 00 

357 5(l 

240 00 
45 00 

300 00 
60 00 

130 00 
60 00 

6() 00 

69 00 

ll20 00 

144 00 

30 00 

30 00 

90 00 
60 00 

100 00 
100 00 

96 00 

180 00 

50 00 

50 00 
480 00 

480 00 
• 

60 00 

120 00 

60 00 
144 00 

225 00 
225 00 

720 ()() 
72 00 

12 00 

48 00 

48 00 

L44 00 

72 00 

120 00 
225 00 
480 00 

10 00 

30 00 

36 00 

36 00 

60 00 

96 00 

17 28 

366 00 
360 00 
180 00 

84 00 

420 00 

96 00 
72 00 

240 00 

300 00 

360 00 
69 00 

180 00 

120 00 

60 00 

240 00 

48 00 

168 IJll 

Kazanç 
L. Kr. 

84 00 
24 7'5 

8 36 
27 00 

. 
3 21 
2 00 

120 00 
44 10 
3 43 
5 88 
5 94 

72 65 

28 00 
2 84 
1 73 
7 00 

46 52 
14 00 

23 67 

15 12 

42 in 

7 20 

3 50 

5 63 

5 25 
il 66 

56 09 
24 28 
6 64 

22 64 

4 19 

3 45 
63 34 

168 00 

2 33 

86 00 

9 33 
22 70 

12 38 
17 81 

144 00 
5 44 

3 00 

6 05 

1 97 

20 81 

11 59 

24 07 
39 45 
50 30 

1 37 

10 04 

4 24 

4 40 

o 25 

28 80 

8 64 

129 60 
161 20 

81 00 

37 80 

189 00 

43 20 
15 40 
97 50 

97 2j) 

87 50 

70 00 
24 15 
~ ()() 

30 00 

15 ()() 

8 68 

7 68 

liO 40 

Buhran 
L Kr. 

:ı 52 

16 80 
4 95 

1 67 
6 21 

o !>6 

o 64 
o 40 

24 00 
8 82 
o 68 
1 32 
ı 19 

14 55 

5 60 
o 57 
o 35 
1 40 

9 30 
2 80 

4 74 

8 02 

9 66 

1 44 

o 70 

o 93 

1 05 
2 33 

11 22 
4 86 
1 33 

4 53 

o 84 

o 69 
13 07 

33 60 

o 47 

7 20 

1 87 
4 54 

2 47 
3 56 

28 80 
1 09 

o 60 

1 21 

(} 37 

4 16 

2 32 

4 81 
7 89 

10 90 

o 27 

2 (}1 

1) 85 

o 88 

Zammı 

L. Kr. 

'l 60 

' 00 

o 58 

1) 70 

4 74 

8 40 

3 '12 

(1 so 

8 -il 

i 20 

' 08 

l 86 

1 00 

1) 89 

3 75 

4 33 

4 19 

o 76 

f) 79 

lhbarnııııc 
No-

15/18 

2/7 
11/7~ 

11/6~ 
1/69 

12/39 

11/67 
13/24 

13/30 
1s/l4 
4/53 
14/35 
7/13 
10/~ 
14/45 
5/85 
12/77 
12/69 

12/28 
4/21 

4/22 

14/48 

12/4 

7/26 

4/18 

5/75 

15/-tl 
13/~ 

ıı/22i 
11/2 
15/6 

15/ll 

19/5~ 

19/56 
16/9 

3/46 

9/87 

2011z 

4/47 
20/18 

17/29 
19/51 

7/81 
20/5 

13/61 

19/73 

19/74 

18/49 

17/3 

19/31 
19/64 
21/3 

23/14 

22/5 

19/1~ 

19/10 

(} ()5 o 04 30/29 

5/6 

2/64 

1/6'1 

1164 
J/75 

o 76 

17 50 

14 00 
4 83 
9 00 

6 00 

3 ()() 

1 74 

1 54 

10 08 

(Devamı 5 inci 

t/62 

1/65 

ı/55 
5/85 
7/49 

3/7 

fı/56 

ı/40 

5/87 
9/89 

7/84 

9/58 

ıo/9 

z/35 

2/1t8 

·feJe1 
sah~ 

' 



I · italya'da 
Kule Şeklinde 

Oteller BAŞIMA GELEN 
1 Çeviren: S E lU 1 

it.on,,~. 
da b~Yord llemzi Tayman 
la : an geçen bir hadiseyi an-

ıı;- :,u kı.ıı da Aııadoluda dolaş -
11.ı dii "' kasa hada işim vardı, ora
)~ rt beş gece kalmak ica.p edi
r~~ Bı.r ha.ftadanber: yağan kar, 
' ka~tL Gidııı gelmeğe 
Ilı Yoktu. Kasabaya gelir gel-

l!l ~k .. 
c~ ~ ış'.1'1 beni 0!'8da barındıra-
d x;ıe ıyıce bir otel aramak ol-
dl l! rt hl><; lıa.n, bir iki otel var- j 
ltt ~ 0 te!Jemen birini methetti-

Iİ<ıy aya gittim. 
ı<!ıı;ı~e _Yerlerde fazla konfor a
n. .. kimin haddine? Otelde ba
~ l!lister len oda fena değildL Za

l'oJ,: ~kac; s:ündenberi devam eden 
'U.ktan perişan bir hale gel
~.,,, =ç~ kenclimi. şöy :e dinlen
,~ t(.>ıniz bir ~ 
~ bı.r şev aramıyordum. Eh, 
~.!tarYo!ası bana temiz gibi 
a' ıi. ~ten vakit de geç~, 
' derin b!r karanlık kap
~ · Çaresi:z kabullendim, <>-
~ ~~1'._1!um- ~tarafta bir ah
~~ vardı., orada karnımı 
ı..ıe · OteLn kal>vesinde de 
"'· kalıvenn içtikten sonra oda
..., Çel.;u. 

ıı· -=nı. 
'gaz lambası ı;ıetirip yaktılar. 
leş beş on kıvıkı.nıdan başka a
lııar, n~ bırşey kalmı,·an saç 
ba:;ı l(aJaı üzerinde soyuıınıağa 
~~~ B.r aralık kapı vuruldu, 
!\aıı Şaındarua o .ele l ~ründü. 
~ atınun yerinde ol"9 olmadı -

1 Sorı:iuktan sonra: 
ica~ Şayet, dedi, dışarıya çıkm2lı: 
~ederse, merdivenin yanında 
di ~~ bir kapı var. İste orası! Hay-

Ote eıı~ hayırlı olsun. 
~~. lc:i. çekildi, ben de soyunup 
~kti~ ı<ird:m, yorı;:anı başıma 

l'l!;~ Yarısı müthiş bir 1ıarın ağ
laJta 4e Uykudan uyandım. Karşı 
~<l illada, ye~ yemeklerin y<r
b. -~n mı nedir, midem fena lı.alde 
~ rııuşıu. o kadar ki kendimi 
~1Yaeaic hale gelrn:ştim. 

~~lllen yataktan fırladJD, yan 
'ıteı, uş gaz liımba.sıru açarak, ılıe
~-~dada.n dı.:;arıva fırladun. Mer 
~ ~1'.:"'-Slhdaki k\iç-ü.k kapıyı gö-
'~0rınez g decefıim yeri tanı -
~at 'l'ıu_n elimi kaı>ının mandalına 
Oksu~~m sırada, içeriden birisi • ,ru: 
'Ö V h ... Hü! ... 

• a\',.,___ t . 
•ı. it ~uua! çeride bir adam var-

ler belirnıeğe ba'Şlach. Sofada ıki 
elim: karnımın üzeıine bastırı;yor, 
bük.'.iim büklilın bükülüyordum. 
Elımde gaz .lilınbası. acaba başka 

bir yer var ıru diye sai(:ı sola. bak
Um. Dı.şa.rıya çıkılacak bir yer <r 

rad.uıı. Her yer ka))QlıL San.ki bu
rası otel! Bir tek kat, dört beş 
oda ... Merdivenden aşağı indim. 
Baktım, burada da kapılan kapalı 
iki oda var. 

Çaresiz vene yukarı çıkıp odama 
döndüm. Şiddetli ıztırap içinde bir 
müddet daha kendiını sıktım. Böy
le zamanlarda geçen her saniye in
sana bir yıl gibi uzun görünüyor. 
B r taraftan da soğuğu hesaba ka
tm. 

Aradan bilmiyorum, kaç dakika 
daha geçtı.. Hayd~ bir tecrübe da 
ha; küçük .kaııtnm mAlldabna da
ha dokunmadan j,çeıidl!.ıı aynı ök
sürük sesi ge!di 

Çıld;racaktmı. Kapıya vurup: 
- Haydi yahu, biraz çabuk! di

yeceğim ~ldi. Fa.kat yabancısı ol
duğum otelde cesaret edemedim. 1 
Ne ollll'Sll olsun, otelciye ses:en -
dim. Cevap yok! Oteldeki diğer mi
safirler ızyanmasın diye, daha faz
la da havkıramıyocdum. 

Odama 1,-ekilip bir müddet daha 
lnwandı.m. Sabahı naınl etlijlımi 
sormayın. Ne zaman sofaya C'!kıp, 
a:ııakyoluna yak.la.ştımsa, içeridt-n 
aynı öksürük. .. 

Bu tı.e biçim adamdı bu? Hulii<a 
sizin anlı yacaj(ııuz, küfür ede ede 
kıvrana kıvrana sabahı güç ettim. 

Ortalık a~armıya başlamıştı. He
men giy :n.dim, karşıda gördüj(üm 
camiin Jı&!aJarıııa kendimi dar at
mak için merdiven~ dörder dör
der inerken, otelci karşıma çıktı: 

- Havrola bayım! dedi, erken 
erken neriye böyle? 

- Ner:ye olacak? Defiruıcet e

deceğim. Karşı caınüye .k.oışu.yorum. 

- Anlamadım bayun, yukarısı 
pis mi, b~enmedm.z m;? 

- Girmek nasip olmadı ki bi!e
ylın. keri.de b.r adam vax, ıbir tül'
lü çıkmıyor. 

Otelci saşırdı: 
- Adam mı var? dedi, bayım, bu 

l(e<:e otelde si.zdeıı başka k.ınıse 
yok. 

- Etme, eyleme! Ben de rüya 
~rmedim ya! Ne zaman gittimse 
içeriden biris: öksürdü. 

Bu sefer otelci bir kahkaha Jro.. 
yuverdi. ~mı sal'ıyarak: 

- Anlad.rrı bayım_ anladım, de
di, size ;;öylemcyi unutmuştum. 
Halanın vanında bir aralık var, 
geçen sene yotcu.ardan biri b.r pa
pağan hediye ett~ oraya astım. Hay 

İtalova ayan m(.>Clisi azaınndan 
Sinyoc Ciovani Agnelİi yüksek 
dai."la.r üzerinde yap,lan otellerin 
inşaat masrafını azaltmak için çok 
i)'l b:r çare bulmuş: Bu otellenı 
kule şeklini vernıek ... 

Bu su.retle hem arsadan, hem de 
damdan istifade ediliyor. Kallanı 
aııansörie çıkıhyor. Ekserisi kJ4 
a:ıool:a.-ı am.aiü1'1i olen mü.ıf..miler, 
aıl.s,L:,_o.nvı ~inden QC:t 
uzaklan ııörüyorlar, spor ba.-eket
letini dürbünle ~ ediyorlar. 

Piyem.onda va<pı1an iki ckule -
otel> çok rağbet gıörmü.ştür. Bun
lardan biriııcisinin yüksekliği 33 
metro, kaidesin'n 'kutru 20, (('pe

sindeki kutru da 18 metrodur. 160 
odası vardır. İ.kincisiı:ı.Uı yülıse!Ciji) 

· 42 metro, kaidesinde ku.tru 25 met
. rodur. En üst katında oyun, isti.. 

rahat salonları vardır. 

Hazreti Süleyman'ın 
kain pederinin 
mezarı açı'ıyor 

. Kahireden bildirilıyor: 
•Daily Mail• gazeteilnın Kahire 

muhabiri, ı;eçenler<le meydana çı
karılan ve Hazreti SWevmaw.n ka
yı.npederi Kral Pauseruıe ait ol
du,itu zannedilen mezanıı ac;ılana 
merasi.ıni.n.iı:ı yakında yapılacağını 
yazıyor ve Majeste Kral Faru.kun 
bu merasimde hazır bu>unmak ar
zusunu izhar ettiğini de ilave edi.
vur. 

Araştırnıa:lan idare eden 1straz.. 
bu:rg Üniversit~i profr-.,örlerin -
den Monat pembe .ıırarutten o· an 
bJ-inci Jahidi açm.15 ve içer.isinde 
safi gümW;ten bir ilö.nci J.5;1ıit çık
mıı;tır. 

Lalıltio:ı. üzerinde san'atk.arane 
yapılrnu; parlak res:mler varuır. 
Bu nevi tezyinat ilk dda ,ııörül -
mektedir. Meza:rda, lbırçok kıy -
metli şeyler bulunnıustur. Bil • 
hassa üç küçuk a 'ıtııı kılıç ve ıbir 
kaç a1tın mıır~ :- clikkati çekmek
tedir. Li'thıdin üzer'nde, Kralın ar
mnıs:, armarun ıizeıinde de bir al
tın yılan vard:r. 

Odalardan biri lıeniirz açı.lmamış
tır. Profesör 1\fonet, bu odada Kra
lın kar1"'ına, lpz.ra veya oııJJn1 "'" 
it Jfilıitlerin ıbulunaca~'l kiimıat.n
dedir. --

Kilyosa otobüs 
Beltıdi)'l' Teit;lijii, S:ınl'« i1B 

Kıi! •\'06 ar:ısuı<la da o1ıobüıs iı<ıkt -
rn€'<ri 'ka·P<IC'l.'\S!ırmıs'.ır. 

Bu ha~ta simdil'ik iki otdbüs tan.. 
sis olunacaJotır. Bu olıöbüsler rob
zer )diş> 'k o.ııcakbrdır. S:1er'· ıre 
öil'iiımiirzıd.cl:i ayın 10 uncu gü ıı;iiTu
d<?n ilth:ren ıbu..« oa ı;ıc::Jctı•". 

Beh:ii'Ve, ottibiis i.rriliyawıı keon
dıisi ku 1•.,ırc... tu h~!a da veni 
atdbüslerd<'n t:ınsis oo.CE'ktı.r. 

diiııd .~lldimi sık11> tekrar odaya 
l:~ uın, Kıvrana kıvrana manga
dti:ıı""lllda beş dakika kadar dön
Iııect~ :Nihayet er.tin çıktıi(ına hük
laıı tek, tekrar küçük kapıya yak
~.d~' .11Iandala dokunacağım sı- van ko~·acak b~ka yer de yok ki... :---...,--------~ 

I-Iayviıi.n hep orada dura dura, na- Zührrvi ve cnt ha"itahkları ı Yine avni öksürük· ...... ö . 
lo· h ... Hü! ... sılsa bövle ökııürmevi ö,grendi. Kin •• 

~~~:r.~~::;aab~~~a~: ~:: ı ~~d:~:Y~-~H.?~.:~ 1 b~ lllden küfürü bastun amma, 
~ı . .,~.ne vaprlalıiiir? Çıldıracak 
~b.ltlu ,tın. Havanın o kadar so
~l{Una rakın.en alnııııd.aıı ter-

kabahat bende! Size haber V(.>r - • •• 
kar.ıtı'tnda Ha..;anbry 41,Jartıma,ı-_ 

meyi unutmuşum. , No. 33 Toldoıı 41351 

:----.ıı::a=ız:::ııı=a:=:m_.mmmsmaamı-.-n 
~uluın dört bucağını seferber ede!' . . Ha'kı coşkun hir sel 

gibi L A L E ' ye ceken ... 
Haftamn, senenin ve m(.>V~ımin birfcik Süper f::Jmi 

KALP AGRISI 
<liizeı D A N İ E L L E D A R R İ E U X' niin yal"llttığı ... Sa· 
ltatından kudretini ... Güzellikten ihtisamııı.ı... Aşktan bararetini 

aJ:ın en şon filmi ... 

Bugün L E Sinemas nın 
Prognıma ilave: 1 - En son PARA.'\olUNT JUKNAL 

2 RENKLİ MİKI 
~--~~~~~~~~~~~~~~~ 

Bu haft s ü M ER Sin m ında 
Ce • • . 
~ ~1tınekte oldull'ıı mu.nam fi im hakkında Is tan bul halkı !Jiinya 
•tıkaları ılokuzu.cum sıla t ve un «•Rlll> rdikr._ BESilt.'R 

ses5iz sinemanın en biiyük csEri idj fakat 

• 
D 

S (FedaileL alayı) 

i,~!.i \e sfulü sınema laooinin h:ç sünhes'z en yüksek, en muvaf
~~'l ilıtişaruJı_ hülasa en iyi filmi kabul edilmiştir. Filmin f~v
sı tice uzun ulmas•na İıİllaen tam seans saatler2'ıde bulunulrna
S a olunur. 

eans saatleri: 11 -2-4,30-6,30 ve 9 ela 
Der gün sat 11 de tmmliilı halk matiıı.elcri. 

. . .... 
Bevoğlıu bidiıııci suilı bıJk:ıık 00-

ikimliilinden: 
lfazmenın Beyoiıhındıa Hüseyin 

aıi!>a mahallesinde ~ soka -
j(ınıdıa eski 48 y ni 52 No. da V«
jini Giimüşyan a e~-lh- e aotıi(ı da
vada: MüddeıalC'\"hi:ı ıil:ıme'~.'.ı -
'hının meclıulrveti harebi:-.C ırmJı -
lk~ıırJJCıe iki av m ürl :C ilin en 
ıtehlıiı~at icra.;ına kara·r wrilmiş 
o dcıaundan m\Jhakeme l(ÜDÜ olan 
27 /5/940 saat 9.30 d<ı m«hkeımeye 
lbi7!1M veova b~le ~]meniz 
<teb'.'i:Q rna'kaırnına ka•m olırnak ü-
'3.\De< ilan olun.ur. (930Lll50) 

\\'ı'll ll·:'.l\\\i"''\11\\\ ŞEHiR 
\\ı,11\l;\\\...\\Wı:ı\~. TIY A TROSU 

'i\\\ıııııi~J\ ıi TeJ>',J,aşında 
dram kısm.nda 

Bueün saat 15.30 da 
Bu akşam saa' 20,30 da 
(l'euhe ~:ol. ak .-16) 

İSTiKLAL CACDE:SİNDE 
KOMEDİ KI.,1\U 

Bugün saat 1 .30 dıı 
Bu akşam saat 20,30 da 

(Herkes \ t rli \ ~r.ne) 

Dr. Hafız Cemal 
(l.OKMAN HEKİM) 

.-· ı 

DAHİLİYE MÜTEHASSISI 
ı. Divanvolu 104 
['I Muayene saatleri: Paz:ır ha· 
ı t ric her gün 2,5 - 6. Tel: 22398 

ISTANBUL DEFT 
Srra Mükellclitl edı 
No. 

78 
79 

işi ve soy ada 

İZllEt kAıı-S 
V:ısıf Kon&N 
ıAlktar 

Mahallesi Soka~ 
kapı No. 
Güı:m1şsuo,,ı 
Bay;tarabmet 11 

80 Muba.ıvem ~~C.11 
Kııılı'vOO. 

81 Aleko köınüreü Ömerıwvni Doima.baıbıçe C. U19 
82 Paııdelı k&.nürcü Kazancı 'l'atıarağ""' 66 
83 N&oli baık:lr.aıl '.l\ı;,vilkiye ~ 124 
84 Khikor \bafkkaı 2 inci kısım BüvUkdere C. :n511 
85 Le.:ıın boyacı 1 .irıci kıoım Faıt.i.nefeodi 17 
86 Rayk:anoş Mukriz iııönü -~ c. 10 
87 A.ıxDı, baldkai Kuloğlu Suterazi 45/50/1 
88 PiJ.egı. mi BUyUkpamgaJı. Sevinç 2/21/2 

lA'.iktor 
89 Yakut .,aıWyooıcu Firuzağa 

90 ~<>Vlni P3"lae-~ 
yan ık:ır....-..;ı 

91 Hasan kömürcü 
00 Eliza şpalı:acı 
93 Anna~ 

yU!}CU 

94 11\.fulımet İnıl 

Pa<ıR 
Palıl'(aiıllı 

Katipmustafa 

Şışli 
Nallbur . 

95 Eftnı ~pob Gi.imüşsuy11 
Elekılrilt tamireİBi. 

96 Mam pans'yOllCU1 ıKatiıpırm.ıst..ıfa 

97 Mustafu Kamil İOOoii 
Şah'n lruoiura tamircisi 

98 M llli.ııı.la Ki>mil • 
~ahin kulldura tamircisi 

99 Hamdi ve AD:xlullaılı Paşa 
Ko:ılıv~i 

100 Katerin(.> Dmıopolo Harbiye 

~ltl8 
Hamıııngalip 1/5 

Bilvükymi 20/1 
~247 
Büvük~2/2 

Hal&ık!rgaa 333 

Kışl31J?eCidi 25 

Illocm:ade 8/1 
Elıınadağı c. 2 

• • 2 

Ci:ve~ek 54 

T.aışkısla C. 8 

101 
i~<i li .lnkoota 
An.na FIJ6!<olo 
Şauikacı 

Çuku.roum.a A.ğah:ımam 39/1 

102 

103 

104 
101' 
106 

Aruıa Fo6kolo • • • 
Sankaıcı 
İstclaaı Y~is 
Miını3r 

Cihımı;ı!r Y eniıyuv& 15/4 

Amıa beyatı i:ıı 
Niko Demirci 
K:Uyupi Yu--

Katipmustaf,a 
Firuızal(a 

Katiı:ımusta!B 

Büyilkpaırınakk> pt 4 
Kadirle.- 46 
K Paımıılıikaıpı ı3/3 

Matrahı 
L Kr. 
30 00 
54 00 

400 00 

300 00 
240 00 
4.20 00 
240 00 
150 00 
90 00 

100 00 

300 00 
150 00 

120 00 
123 00 
72 00 

62 50 

150 00 

60 00 
48 00 

48 00 

36 00 

162 00 

30 00 

30 00 

360 00 

90 00 
144 00 
90 00 

sivani pansiyoocu 
107 İskohi Aımba~jyaıı Paııı~ Hal3'ıkarl(3Zi 113/1 72 00 

'füti1mıü 
~ 

108 Sc.fer kömüreü • 
109 E'eni İsta.toris • 

Te:·zi 
110 Hm&: Aalhparınııı.lt Şişli 

Nalbıır 

111 Onruk kundura • 
1boya<:ısı ve tamirca 

112 Onnik ikuııdura • 
lboy acısı ''"' tanı i.r-c i 'li 

113 B:.:.'ı ri Aooül Cu."Dhu·r i y<ıt 
:[\faro.1'*."'2 

114 Şariıot teru Meşru.tiyet 
115 Y:>S«f Lila Güanıi uyu 

Mara~z ima.aUlr<m<'si 
116 H~·nı D,.m :·ta.ı Yer -::ıhic 

11.7 Mu. lafa Bfük Paşa 
'Mırnav 

Cedfdive 140 
Meyva 13 

Hal5skar.ı:a-ıi 3-!7 
349 

iz:ıetp~a 2/1/2 

• • 
AlbtdeinUI'1'l'_Y"1l c~ 

31/3 
Koda.man 13 
Taşkı~.a 19 

Car-kisi 37 
Ferace 10/l 

118 fürrhi.rn Özı.z;er Cwntnıriyeıt H:ı.H\slmrgazi 243/5 
J.\t'lnJIV 

119 T~.._ crnoo Cag:ıyan Meşruti:v-rt Bayl:n::hmM 47/1 
Km' hıra tamircisi 

120 Kleın"crtıi:ye ~!,afü Cı.ımhuriyct C. ~47 
Kororb<.>rk şapkacı ve tamırci 

121 Ş.,raf·tı:!«m saatçi Cuııııht .iyet Eı1g<Caınkon 52/l 
122 ~ Kes('("ciof(lu • Tavva'!'f'Cifcti 8 

Ga·rnj 
123 l\fak.rirıa Hac"- 1 inci <ısım Baysungur 24 

t('ı-van maranr.ozlıane 

124 Hı>rP"~ Tokyıldız 
B'>kkal 

İnönü 

125 Kuu;ırnik Şa~n 
$()bacı 

•. 
Meşrutıycl 

126 H • '.Tldi u:"ta 
HaLac 

l!a.:askfırgazi 

Harb[, r,;:ı.ı ır 14. 

V al.ikooo-ğı 95 / l 

127 Bok'.nade 1fohm~ 
128 H ÜSl'yim o it hı Y akup 

Helvacı 

• Haliıs.'<argacm c. 100 

129 Lucfı kahveci 
131) 

131 

Ar>\Taıüt 
K,unduı. a tamircisi 
Murot.aza kahveci 

132 Rıufal bakkal 

Duatepe Kurtuluş C. 71>/2 

• • 
Birinci K. 

P~a 

• 

Evranozzade 52 
Er::;enekon 5/1 

Okrn<>vcıanı 8 

Civelek 116 

133 Şü!luü ekım:lkçi Hı>laskargaızi Valkonai(ı 93 
134 Ohannes • 

Kundura tamircisi • 105 
135 ıfüi..<byin ve Kü~!kıı>an.l(a)h 

Osmaın ırnanav Halaskarga.zi c. l.!>11 
136 A.i cavuş kahveci • \Şafak 9 
137 Yo"'i Me'ctooolos CımIDuriyet 

Kasap v., sebzeci Saksı 29 /31 
13& AIP.ırn«~ sebzoci • • 26 
139 :libra'lıiıın Ahmet terzi Şişli Halıiskıirgaıı:; 391 

140 Ann'•< Haçik ıkızı 
'.Bt.rvaz is 

• Abideihürriyet C. 188 

141 V "sfi aktar ve 
Tütün"ü 

M~iyet Baytarah.met 18 

142 

1~ 

HüsC\·in oifu 
Mclımnt 'Tl:ıJılV 

Kı>loğlu 

Mecidiye C. ı 

Suterazi 64/l 

144 
145 

Neks:ı.ndros 

Kuruka.lr.~i 
S2~m ba.bcr 
!Mahmut o.lilu 
Riza kömürcü 
1\Tarika 

Cihanııic $'1ıışirci 19/6 
Büvük.pangal~ı V <.ldeceşrncsi 12 

14ô 
pansiyoncu 

147 Refa ·l ansiyoncu • 
148 Ann;k H:ıccilk Şişli 

kızı Bevazi.ş 
149 Mıj\ı.rdıc Ma has Cumhuriyet 

Kun->ura bmircisi 
150 Sı f k i!iştrub\bi • 
151 l\fa!ı..'n'll.t Nedim • 

ve Resit aktar 
152 B<>k'· ofl'ı id.-irı İnönü 

Ahçı 
153 Mr ~lu Rasim P~ 

He ncı 
1~4 fcl met HehogeıoCiu • 

Kundl>ra tamireı&i 

Haniçi 1 

Küçükı:ıarmakkaın lı/4 
Ab dt-ihürriyet 188 

Tavukcufeti 1 

Ha'as.kıirgazi 18512 
• 16'7 

Elrnadaj(ı 134 

Avukat C. 100 

• 91/l 

36 00 
90 00 

90 00 
180 00 

180 ()() 
96 00 

90 00 
135 00 

4ş 00 
2'; 00 

:!24 l)O 

9 00 

13'1 00 

240 00 
228 00 

35·1 eo 
3% co 
180 00 

27 ()() 

60 00 

48 00 
los oo 

57 00 
36 00 

60 00 
30 ()() 
63 00 

144 00 

108 00 

258 00 
132 00 

180 00 
51 00 
72 00 

80 00 

30 00 

72 08 

150 00 

180 00 
120 00 

360 00 

216 00 
80 00 

54 00 

630 00 
180 00 

30 00 

36 00 

DARLIGINDAN • • 
Kazaaç 
L Kr. 

21 ()() 
13 50 

157 50 

165 ()() 
Ml 44 
2:31 00 

88 00 
32 62 
ta-kin 
43 25 

100 00 

terkin 
57 76 

17 50 
66 42 
28 98 

14 06 

37 50 

25 2() 

00 12 

8 22 

1 26 

49 90 

7 03 

13 50 

69 75 

2 98 
14 20 
18 47 

7 50 

15 09 

21 11 
7 52 

41 18 
26 40 

27 00 
54 00 

ı 96 

16 20 

89 00 

32 84 

100 80 
22 49 

144 00 
59 58 
31 31 

8 10 

15 00 

90 01) 
24 30 

8 57 
3 45 

21 00 
4 38 

15 75 
o 99 

35 90 

11 69 

o 11 

48 63 
5 90 

24 26 

6 58 

1 13 

18 ()() 

16 66 

53 51 
15 00 

'J.77 70 

4 76 
4 Ol 

13 50 

U6 51 
24 66 

3 73 

l '19 

(Dördüncü sahifeden devam) 
B•hrH Zamm lhbanıame Seneli 
L Kr. L Kr. No. 
11 30 18 so 9/4J 
T 70 3/76 

a 64 
2:0 00 

B 50 

2 81 

7 50 

o 02 

1 64 

o 25 

9 98 

1 41 

ll 70 

13 85 

o 60 
2 84 
3 69 

1 50 

3 o:ı 

4 22 
1 00 

8 24 
5 28 

5 40 
10 80 

o 39 

3 24 

o 18 

6 59 

2() 16 
4 50 

28 80 
11 92 
6 26 

1 62 

3 ()() 

18 00 
4 86 

1 71 
o 69 

4 20 
o 88 
3 15 
o 20 
7 18 

2 34 

o 02 

9 73 
l 18 
4 85 

1 32 

o 39 

3 60 

3 33 

10 75 
3 00 

o 95 
(} 80 

2 70 

23 30 
4 94 

o 75 

o 39 

1 48 

8 98 

a 32 

o 04 
2 72 

3 80 
1 35 

7 41 

4 86 

o 44 

o 16 

ı 10 73 
5 64 

1 4ô 

16 20 
4 37 

1 54 
o 62 

o 79 

o 18 

8 46 

o 65 
1 06 
4 37 
4 05 
1 19 

3 24 

• 

9 63 

o 86 

120 97 
4 44 

o 3t 

o " 

4/11 

5/24 
5/36 
5/40 
4/27 
5/33 
5/3~ 
2/53 
2/Hl 

5/'SI 
5/25 

1/62 
4/73 
5/44 

Z/24 

1/31 

5/39 
20/5~ 

20/53 

5/27 

20/5& 

15/1~ 

15/U • 
15/li 

15/la 
15/2 
15/8 

20/5~ 

21/19 
20/57 

2l/06 
8/45 

20/20 
2/46 

21/23 
21/271 

21/15 
18/73 

23/25 

23/28 

33/8 

15/28 
16/26 

16/21 
12/17 

15/24 

16/43 

16/12 
16/8 

16/31 
15/26 

16/29 

16/30 

16/42 

3/81 

16/7 
16/6 

16/23 
16/24 
15/23 

16/33 

16/39 

16/45; 

1/54 

15/19 
2/40 

5/45 

15/7 
19/83 

20/27 

20/2§ 
20/20 

20/59 

19/85 

22/3 

• 

935,936 
937 

• 

930 
• 

931 
932 
• 

• 
• 

835 
• 

• 
936 
• 

937 

938 

93fl 
937 

• 

937 

935 

936 

• 

• 
• 
• 

937 

• 
• 

• 
• 

• 
• 

• 
• 

• 

• 

• 

939 

936 

• 

• 
• 

• 

• 

• 
936 

• 
• 

• 
• 

• 

• 

• 
• 

• 
• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 
935 

930 

935 
937 

• 

• 
• 

• 

• 

(Dewama 6ıncı sahifede) 



SABAH,ÖGLEveAKŞAM 
Her yemekten •onra mutlaka günde 3 defa 

dişleri niçin temizlenıek lazım 

ÇOnkD Unut-r=~=ı 
mayınız ki: 

Bakmısızlılttan çürüyen d~lerin, 
bademcik, mamık, enfloenza, 
ve hattA zatürrieve yol açtık

ları. ilUhap yaııan ~ etlerile kök
lerinde mide humması, apandisit, 
nevrasteni, sıtma ve romatiııma 
yaptıJ!:ı fennen anlaşılınışt:ır. Te -
ıni2 altız ve ~a,ii;lam dişler umumJ 
vücut saJ!:lığının en birinci şartı ol-

muştur, Binaenaleyh ~lerinizı ;:;J~~~il~ii~l her gün - laakal 3 defa - (Radyo- i" 
ı: , d1' :ma.cunile fırçalıyarak sıh
hatizini garanti edebilirsiniz. Bu 
ııutt'!le mikroplan imha ederek \ll~~~~~::::...---
dişlerinizi korumuş olursunuz. J 

Bütün tehlikelere karşı sıhhatinizi korur 
S.bııh, öğle •e akpm her yemekten eonra 

gilode 3 defa dişlerinizi farçalayıaı.s. 

. ~.. ı. . ;; - " o .- J . • Q~ .. ' .. .. ~J 

htanhuJ Le'fazım Amh:liğiodea verilen liaricll 
A•keıi Kıtaatı ilaaları 

·-............... ııiıııiııO. ................................... .. 
Aşağıda yazılı maddeler Edirnede :Miişiriyet dairesinde satınalma 

Ko. da kapalı zarfla ihaleleri yapılauktır. istekliler:n sözü geçen gün. 
ıie ihale saatlerinden en vec bir saat evvel teminat mektuplarını Ko. na 
vermiş olmalan lizınıdır. 
Şartname ve evsafları her gün Ko. da &Wiilebilir, (1417) (1982) 

Tutarı Teminatı M k.:l~n Cınu ln.ıo ıünu ve saati 
Ura Lira Ton 
4800 360 80 
7200 540 120 
7200 540 120 
7200 540 120 

13050 979 Z61 
13400 1005 67 
%6000 1950 20 
11340 851 30 

·• 

3/4/940 Çarşamba saat 11 
• • • 16 
• 4/4/940 Perşembe 11 
• 

Kuru ot 
K. fasulye 
Sade Y•A'ı 
Toz şeker .. 

• • 16 
5/4/940 Cuma 11 
8/4/940 Pazartesi 11 

• • 16 
9/4/940 Salı 11 

Baldıcs'• ve Susırlık pnıizon· kanuni vesil:alarile birlikte teklif 
lannda 4 tavla ve 3 hangar yaptı· mektuplarını ıbale saatiaden bir 
nlacaktır. Şartname ve planları İst. 5aat evveline kadar komisyona 
Ankara Lv. amirlikleri ve Balıke- vermeleri. (1423) (2049) 
air Kor. satınalma komisyonlann· • 
da röriiliir. Hangarın beherinin 2310 : 3000 çift kundura pazar· 
bedeli 27,873 lira 63 kunış. Hep- !ıkla satın alınacaktır. İhalesi 25/ 
sinin birden ilk teminatı 5431 lira 3/940 Pazartesi günü saat 15 de 
43 kuruştur. Tavlanın beherinin Eskişeh:rde Kor. satınalma komis· 
tutan 11,343 lira 43 kuruştur. Hep- yonanda ytpılacaktu·. Tahmin be-
a:nin birden ilk teminatı 3403 lira deli 18,000 lira kat'i teminatı 27011 

ı Deniz L•Y•••• ••tın•I- ' 
•• Komleyonu llAnl•rl -
1- Tahmin edilen bedeli (8979) 

lira olan 87500 kilo ekmei:n 30/ 
M:art/940 tuihine raslıyan Cumar
tesi dinil ııaat ll de kapalı ı.arfla 
eksiltmesi yapılacaktır. 

2-- tık teminat (673) lira (43) 
kuruş olup şartnamesi her gün ko
misyondan almabilil'. 

3-- İsteklilerin 2490 sayılı kanu
nun tarifatı dahilinde tanzim ede
cekleri kapalı teklif mektuplarını 
en geç belli gün ve saatten bir saat 
evveline kadar Kasımpaşada bulu
nan kom'svon başkanlığına makLuz 
mukabilinde vermeleri. •1955• 

* 1-Tabmin edilen bedeli (13962") 
lira olan 1400 adet muhtelif boyda 
boya patlağı 1/Nisan/940 tar bine 
rashyan pazartesi günü saat 15 de 
Kasımp•s·•<'a bulunan Deniz le • 
vazun satınalma komi&yonunda 
kapalı zarfia eksiltmesi yapılacak· 
tır. 

2-- İlk teminatı (1047.15) lira o
lup şartnamesi her gün me-,ai sa3ti 
dahilinde mezkiır konWıyondan 
bedel.siz alınabilir. 

3-- İsteklilerin M90 sayılı kanu· 
nan t:ırifatına uyarak hazırladık· 
lan teklif mektuplarım en geç ek· 
siltmenin yapılacağı cün ve saat
ten bir saat evveline kadar makbuz 
mukabiliade adı geçen komisyon 
bqlr.anlığuıa vermeleri. (1986) • 1408 KİLO TiRE ÇORAP lPLt~t 
1- Tahmin bedeli c2282• lira o· 

lan •1400• kilo tire çorap ipliği
nin 26/Mart/940 tarihine rashyan 
Salı günü •aat 11 de pazarlık ek
siltmesi v, r.ılaraktır. 
2-- Kat't t<.mınııtı •342• lira •30• 
kuruş oiup şortnamesi her gün ko
misyon<lan alınabilir. 

3- İsteklilerin 2490 sayılı ka • 
nanda yazılı vesaikle birlikte belli 
gün ve saatte Kasımpaşada bolu· 
nan kom.isyona müracaat!arL 

•213ll· 

İstanbul Komutanlığıl 
Satınalnıa Komisyonu İliııları 

Münakasa günü talibi çıkmıyan 
komisyonumuzda mevcut keşif ve 
şartnamesine göre harp akademisi 
manzumesindeki bio~arda yeni • 
den kapaiı zarf usulile elektr k te
sisatı yaptırılacaktır. Münakasıoa 
4/4/940 Perşembe günü saat on 
birde başlanacaktır. 

Zarflar komisyona mezk6r sa· 
atten bir saat ev,·elinc kadar ve
rilmiş olacaktır. Mubanuncn be • 
deli on iki b'n yüz yirnıi altı lira 
elii dört kuruştur. İlk teminat pa
rası dokuz yüz dokuz lira elli ku
ruştur. İşbu tesisata talip olanlar 
bu ı:ibi :şleri yaptığına dair vesika 
ibraz etmekle beraber kendisi 
e!cktrik mühendisi oimadığı lak· 
cİirde bu i.şio mes'ul. yeti fenniye-
sini bir elck:rik mühendisinin der
uhde etmesi meeburld r. •1099• 3 ku~tar. İhalesi kapalı zarfla liradır. Şartname ve niimunesi ko-

3/4/940 Çarşamba günü ııaat ıs de misyonda görülür. İsteklilerin belli - -
Balıkesirde Kor. satınalma komis· gün ve saatte komisyonda hazır .,.. 
yonunda yapılacaktır, isteklilerin bulanmaları. (1445 • 2229) Mantarlı muşaınıbalar, istıorlar, 
------------------------ ı perde için tüller, duvar kağı,ı-

1 

- · wmııııuımııımmoı mnınuııuuuuıııınuıwuunuıııır .- ı 1:ey~~ak ç:~~=:· ~~~; 
TÜRK 1 YE C UM HU R 1 YE f İ =.: hav1u1arı, ve1Jıası1 tetr~ta ait 

~ biloümlı> malzemeyi BAKER • 

Ziraat Bankası ı ~~N:~h::.:J~: 
Knruluş Tarihi: 1888 l ıiıııı aUaıı1a bulaılıilirsiniz._ 

Sermayı 1: 100,000,000 Türk LiJ'881 e: ı• 
== Şuue ve Ajans adedi: 265 = 

Zirai ve itcari her nevi banka muameleleri == 
= "TT--...... == 
s 
= 
~ 

§ = = 
= = 

= 
= 

DEVREDİLECEK İHTİRA B.Efuü'I 
cKwıdıaık mekan•":zmasııııda ısla -

haıt. haJcluındaıki thti<'a içı,n alın
mış olan 1 mayıs 1938 tarih ve 1407 
No. >u hıti~a ·ber.a.Lı.nın ihb va et
tiği hu:kuık bu kerro ba=jkasına de
vir veyahut ıca.dı m~llllk:iıi fille kC>y· 
mak i<,ı n icarn daı!ri """'•lebi-leceği 
teklif ~ekte obnaı.lola bu hu -
susa fazla maliınıat edınmek ist~ 
vuıle:rin Ga.la.tada. As1an han 5 inci 
kaıt 1 - 3 nıımaırao'.:w-a mü.raca-at ey
hmelıer. ilim o.ıun ur. 

= DEVREDİLEJCEJK İHTİRA BERATI == §§ •Tüfek fiskesini idare eden me-
-. ll<:all!izın.ada ıslahat. hakkındaki 
= ıbt.i.-a için almrnış ojan 21 nisan 
= 1928 tıarih V1e 1405 No. iu .bt.ira be-

' e 1 ratınm Hıtiva et.ti·i?i bilUnıum hu
E§ kuk bu kere ba.<ıkasına devir ve 

I
EE :raht>t kıadı Tüııkiyede mevtkiı fHe 

1royımıik iQin icara da.hi V'E!'rilebile
ceo'i b lkH ediılıınelote olmak.la bu 

~~[.~!j!;iiı:~l'J;?,:~~ !!§ hususa faoia ma10mat Edlımeit is-
li:I ~ tiven'.erin Galatada, Aslan han 

Para biriktirenlere 
= 5 inci kat 1 - 3 numaralara mü -
~ ı racaa.t eylemeler: i!An olunur 

! 28,800 Lira İkramiye Veriyor i ~11r!?~J~:~oı~~!:1 
~ = kınd'alki iılı1tıra için al ınanı.ş olan _ Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarında en 2'2 nisan 1928 ~arit.'ı ve !406 No. ·u 
~ az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki= ihıt.iıra ber;;rt.mın ihtiva "'" '"°" tıüCı-
ı;;;ı plana göre ikramiye dağıtılacaktır. ~"'""'' 
5 mum hukuk bu ılrnrre başkasına 
i§ : a~el \

0
0°00 Lira~ık ~:~~~ Li:a -=- de<vir veyahıu.t icadı 'l\Wkiyede mev 

il 4 • 250 • ı.ooo • ~ lkü fiile irovım~k iıcin icara dahi 
E! (0 • 10(> • 4•000 • ı= venilcl>i!ecelti 1ckli.f edıilrnekıte r1.~ , 
lffiiii 100 • 50 • S.OOO • § ıınaJ<:Q bu husuısa fa:ı:la maKıınat 
~ 120 • 40 • 4.800 • e: ediımndk isti.;;.ırı: ""1"iın Galaıtadıa, ASr 
§ 160 • 20 • 3.200 • ~ ilan ıl>an 5 inci k;:ıt 1 • 3 nL1mar.aıl"ara 
:!§ DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir 9"11e ıçinde 50 liradan = ırnıüa-acaa.t eylemeleri il.an 011.ınur. 
~ asakı düsmivenlere ikramiye çıktııh takd:rde % 20 fazlasile verile- = mnıqıuw Jll.ıllra.ı aos 
la cekt!r. Kur'alar senede 4 defa: 1 Evh'.ıl. 1 Birincikanun, 1 Mart = a:>fN3H .t3ZZf l\l3.t:I 

1 Haz ran tarihleriınde çekilecektir. J.L!.ı.ıv~nıu ~El 
LlllllJllllDllJJlllllllJllllıU ' llDJllllllliffi uapa aJvpı 11vn~au aa ıqpı.ııs 

ISTANBUL 
Sıra Mükellefin adı 
No. iş: ve soy adı 

Mahallesi Sokaıtı 

DEFTERDARLl~INDAN : 
(Beşinci sahifeden devalllı,J 

Matrahı 
L. Kr. 

K•H•f 
l. Kr. 

Buhraıı Zamaıı lhbarnaın• 

155 Kegam oı'\l)u H'l!l"aDt 
~3!Z sabacı 

l&I Mellmwt Bahar 

157 

158 

169 

160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 

Maınav 

Kanal 
l:xıs şİsl'<'i 
Ka u Yorı:i 
Araiba ıtamirdsi 
Dianoote11 
~ alkıtar 

Katıprmutafa 

Şişli 

Civan ı soba'Cl Me~rutiyet 
Mclınıet Manav Mtcidiy-e 
1'1.ilhal Man .. v Feriköv 1 inci 
Osman kahvE.-ei Meşrutiyet 
Af.i 0 ·111'31t mE'lecl 2 inci IGsnn 
Şaıtraık terzi Kü. Pa.ngaltı 
Hasa:rı Mustafa Cumhuriyet 

kapı ~o. 

l>erebaşı 6/1 

İbil 7 

Perilımı 3 

Abitleihümyıet Mezarlık 
sok.allı 

fülo-nigii.rll5 
Mecidıye C. 1 
Fer •köy mezarlık 121/1 
Halaskiirgazi 334 
Bomon~. bahcesi 91/1 
Şafak 70/4 
Halaskiı.rgazi 223, 

167 
Tuihafi}"(ci 
tbraılıim oğlu 
M ehınct baık.kal 
Bedl'OO Diık:,. 

ra·nvan manav 
Piıyer tuhaıfiyeci 
:bbraıhim Hliliıeviıı 
Kaıhveci w süt.<ıii 
Aıııwni aktar 
Pana~oıt ve 

Mecidiyeköy Sünbül 13/15 
J 

168 

169 
170 

171 
172 

Y aaef seob:ır-ci 
173 iM. Hil-ni şekerci 
174 Muoraıt sobacı 
175 Vartik 

IlöıiEoneci 

Hal!!lkargazi 

1 inci kısım 
Mecidiye 

FEl"iköy 
Kü. Panııaltı 

Meşrutiyee 
Cu.mhuri~ 
Kü Pangaltı 

Zafer 2/1 

Büyükdere C. 25 
Mecidiye C. 4/1 4/2 

Baruthane 62 
HalaskArgazi 150 

Büvükdere C. 134/l 
Tavukçufeti 41 
Şehitmuht.ar 10 

176 Aıı• Ft!V'Zi 
Öııpa:rlar bemer 
Sü.leyman GWııde 
Kadı veci 

\Ialaskargaa Rınneli c. 79/2 

177 Paşa Civelek 24 

}i'(ti Ş.ııcaıı 
Kalı veci 

178 Feriköy Ba.rulbtırıe 91/?. 

179 Afıımet Hacıoıtlu 
Kömürcü 

Mecidiye Mecidiye C. 9 

180 Jorj Paraıponıof 
Ressaım 

Kü.P"'flgaLtı 

181 

182 

Eıkrcan Ömer 
Müstaılıdemin 

Roza Dööka 

Kiiti;pmustaıfa 
idare-hanem 

Fa.tanalhatu.n 
Pansiyoncu 

183 Karııibet Za. Büyü.kpa~altı 
lbon~an kasap ve seouci 

184 :Musaoğlu Mehm.~ 
Thm d<çi 

185 T211a.ş oi'ı: u 
Garr.oo manav 

186 Tanas oğlu 
Gaanoo mmıav 

• 
Aya74laşa 

• 
187 l\lus~afa arzırhaılıci Kuloğlu 
188 Ziya Necip Ka.tipanusıtaıfa 

Gazeteci 
189 Heraın.t tıüıt.ün 

ve bilet baıyii 
190 Nuriye İmarnoğhı 

Baı.'<ıkaıl 

Kü. Panga'ıtı 

Feriköy 

Zafer 24 

istikıaı c. 95 

Gümıişsuyu C. 41/1 

Abdülhakhamit C. 22/2 

• 20/21 

Gümüşsuyu C. 65 

• 24/22 • 
Sutera21· 14/1 
Abdul ah 1 

Halaskiı.rgtrıı: 106/t 

Baruthane 139/liJ 

191 Mtaıbi Katipımustafa Sırarerviler 107 

192 

193 

194 
195 
196 

197 

198 

199 

2()() 

201 

202 

203 

204 

205 
206 
207 

208 

2()9 

210 

211 

212 

213 

Pansiyıoncu 
Y'll9.l.f Ziya 
Katıve<:i 
mt.i!laın Ve 
isaıkli ııobacı 

Meş. ııtiyet Baylarahmet 41 

Turiköy Kurtın,ış 22 

Eleni kııhvı ci Meşrııtiy.<ıt 
BEdros terzi Kiitiwııustafa 
iManol !kızı Büyülkpenga!lı 
.An.na R"'I"eciciyaıı 
!kırtasiye ve tiü:bün 
MarıoJ' kızı 
Anna Perecidyaın 
lkrntasiye ve lıii ltlıı 

Jozef Lilla 
iMara~ 

• 

• 
• 

Halaskarııazi 290 
Kücükoarmakktıpı 4/7 
Cumhuriyet 151, Ol 

• • 

Tcışk;sla C. 4/25 

• • Jazeof Wa 
Ma:ra~z 
İıbratıirn Qavuş 
Hal!aç 

Meşrutiyet Madalvon 34 

Koço ~lu Mihal 
Baikıkıd 

Harbiye 

.A.bdullaıh ikızı 
Muzafft. c sübcü 
Mulhısin o~: u 

Moışrutiycl 

Cemal mev'hıme ve 
Lolka:n.ta 
İsmail ~\ı Celiil 
Elkıınekçi ve tıüt.üııeü 

Şişli 

AJbdul'Ul:ı ah~ı Ömeravtı.i 
Vartan otıo taıınh'cisi Ka7ancı 
Azıt.in Cımı.huriyet 

Atiye 9 

VıLikonağı 139 

Erııenekon 113 

Halaskargazi 299/1 

Dolmabahçe 221, 22a 
Tatara~<6ı 55 
Tavukçııfeti 13 

Kıı.ndu:ra tamKcisi 
~ Giri.şen 
Katı veci 

Dtr.neıpe Ewan<ızzade 52/1 

kma~ Parlllll'an Clmıi:ıuriyE:Jt; Cabi 18 
Beı1b<:1r 
11braıhian Çavuç 
!Hail~ 

Seref Cmar 
Yaz'ık tiymo 
Karaıbet Aırslan 
oı;~u sebzeci 
Arıtin zaVEn tüc-

M:şrutiyee Mada-}yon 36 

Meoidiıye Büyükdere 65 

EBkiışehir Kurtuluş C. 199 

Duatepe Kurtuluş 32/2 
ca:ryan ma.-anııoz 

214 Salih oQ-lu 
Mu!ıanr.m kasap 

216 Sem Naııter 
Malııllebici 

M~ Valikonab 123/2 

Feriköy Xw'taluş 280 

216 Must.a1a Sav Meşrutiyet Ekmek fahriilıası 43 
Veli ojt'.'u kundura 
taanircisi 

217 Saiıt Aydın ve 
Antıuvım arpa 
kırunaeısı 

K~ Plıevne 20 

218 Maıcdiros oillu Güınüş;uyu Kışla ~ .a 
Ke<tam otıo taımi.-ciısi 

219 ID'ımiılri Ho.rpaci Clllllllw.ri(Y'E SilAhşor 31 
Kas~ 

120 co 
3'!4 00 

180 00 

72 00 

246 ()() 

144 00 
72 00 

145 00 
444 00 
300 00 

72 00 
216 00 

180 00 

120 00 

120 00 
156 00 

60 00 
498 00 

240 00 
180 00 
300 00 

140 00 

63 00 

180 00 

120 00 

36 00 

420 00 

240 00 

6 oa 

240 00 

210 00 

330 00 

108 00 
120 00 

180 00 

72 00 

240 00 

78 00 

108 00 

168 00 
420 00 
30 00 

30 00 

162 00 

135 00 

45 00 

126 00 

108 00 

9{! 00 

230 40 

36 00 

45 00 

45 00 

24 00 

120 00 

207 00 

150 00 

126 00 

204 00 

12 00 

225 00 

60 00 

54 00 

30 32 

45 63 

o (fi 

18 00 

22 38 

30 54 
7 25 

132 00 
142 45 
165 00 
18 ()() 
14 40 

49 50 

15 73 

38 50 
75 60 

18 00 
264 00 

9 53 
54 00 

00 135 

84 00 

4 95 

10 18 

2 51 

10 80 

148 09 

24 8~ 

1 50 

51 74 

4 3b 

16 50 

47 05 

43 l 

19 

28 

·16 

1 J4 

b.1 
253 

90 
88 

~J 60 

5 02 

21 60 

54 00 

8 20 

20 97 

30 84 

4 94 

120 49 

10 16 

3 97 

11 ~ 

6 21 

'l 40 

38 70 

19 60 

G 20 

32 19 

1 9'J 

12 67 

11 35 

L. Kr, 1. Kr. No. 
6 06 20/45 

9 13 

O 01 

2 70 

4 47 

6 11 
1 45 

28 49 

3 60 
2 88 

3 15 

ıo -

16 80 

o 99 

2 04 

o 110 

2 16 

29 62 

4 97 

o 30 

10 36 

o 88 

3 30 

9 41 

8 63 

3 93 

5 62 

3 39 

3 52 

10 78 
50 78 
2 70 

1 00 

4 32 

10 80 

1 24 

4 19 

6 97 

o 99 

2 03 

o 79 

2 27 

l 24 

l 43 

'l 74 

3 92 

1 05 

o 38 

3 Dl 
A' 

2 27 

ı 12 

3 60 
• 

5 50 

:u 33 

o 89 

ı 83 

4 47 

2 64 
7 06 

7 76 

5 05 

l ıs 

6 27 

4 93 
1 83 

o 71 

2 04 

ti 12 

6 87 

il 79 

o 34 

ıa 26 

:ı 04 

11 00 

30/37 

11/65 

6/61 

6/62 

13/72 
13/56 
2/24 
7/4 
7/48 
4/85 
2/22 

6/48 

3/73 

6/57 
15/20 

3/91 
1/43 

5/30 
1/81 
2/36 

1/62 

21/211 

23/29 

13/5J 

4/ll 

15/9 

15/l> 

15/oh 

15/45' 

15/47 

15/48 

15/49 
16/3 

16/ll 

16/22 

17/12 

16/38 

5/62 

1/62 
7/57 
20/5Q 

20/51 

15/H 

16/u;. 

16/41 

17/14 

15/30 

15/27 

15/5 

10/32 
17/2 
21/39 

19/84 

28/46 

;ll/24 

14/13 

34/48 

34/4 

21/8 

3/27 

22/13 

29/23 

35/17 

22/47 

220 Elrnru' lalh h<dvacı İnönü Cumhuriyet 39 64 80 aı 66 21/38 
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, 
' 2'21 İlbrahiım K:ayaal Giimüşsuyu Ay~a camii 4lı il. 09 21/35 

Kaıs~ ~ 
222 i<mail ~ Pumhuriyet Cabi 14 '108 00 G 92 l 18 O 66 23/45 ~. 

Mustafa Wıçı ~~ 
Feıtlköv malrre rubesi müikelleflerindeıı yu/laırda IJdı, iş} ve ~ adırmi yaziJ '3fımlıır ~ ~ veni acl.re.9lerini l:>i ııoil ? 

ve trneol"ii~ sa-~etli bir~ R&lıe+ı~ıJJ:mış. ve yıa.p~laıı !"'~ da l:ıWunam~ıs <!lduhfmmdıalı hiıtalannda l?'ii9Leı' lt-n vılf!".:~.ı1luıı l 
ve builm'an ve:ıgıı!erını ve zam arıru haıvi illOOrnameolerin bi2'Zat kendilerne ~ numkıju:ı, dqrıpmıştr ~~ 3692 saıvrll ~ 
11 inci maıdıdelerine I.~ tebli.!t \Yeti.ne ıııeı;ımek ü:ııere illin oluıım. (2293) · 


