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lORKİYE VERDiGi SÖZDEN GERİ DÔNMEZ 
lf ariciye Vekili müttefiklerimize karşı olan teahhütlerimize 

harfi harfine sadık kalacağımızı tekrar teyit etti 
~0rnanya' da -

Alman 
tazyiki 

Baikanlarda nüfuz mıntakası istemek, harp -, .... -~ Fevkalade vergiler.-.-. 

demektir, Harp Balkanlarda mevzii kalamaz HükUmefin teklif ettiği 
-~~liİiiiiiiiy:'k-ı~~rı-i~Gôiia:iiiiiii5k:rm--ıa;--i;n--:a~ma;k'. Bununla beraber harbin Balkanlara 1 zamlar ve artfınlan 

t ~~solanalnrıbeklenebHir gelmesine ihtimal vermiyoruz •U bazı eşya fiatıarı 
~ETEM İZZET BENİCE Paris 26 (Radyo Pari - Kondi - ı Harbin fürTh.anlara ve orta aT-

L.~litı" ya ) - cDeyli Elr.spres ı:ıazclıe - ı ka sira~ E't edcocı"tınc ıfr tima1 ver-
"l:li ,,.:n heyecan verici hadise - sinin Anfi<ara muhabiri, Hariciye mi:yuruz. Tüııkıi:ye bi.ma sebebiyet 
~}:teJlllda Almnnyaııın Roman- \Tı.;.ildi Smraoo,ğ"!ıu 1-c ya:p1ığı müla- veı1 ıcdk bir har<::ke'Jt :bulumnıya~ 
i~• ta tıd~ Yeniden yapmıya baş- ka1fa ncşredyor. Tıüıık'ye Harici~e cmc!tır. Fnıkat büliın hıısnü niy~ 
~11/~ 1~ de \ardır. Bu tazyik, V !kfrli şu !beyanatta 'buhmmus:tur: timiu>, gayretimiz r<>gmcn her-
~11hy ayb ı~tısnden tamam.le Al- _ İngiltere ve Fransanın bize hangi bir s beple harp çıkarsa bu 
"'d11_;..,~ aı:lamıya matuftur. Da-
ııl:ı ~· .. \•e ık b" · ı ya"""ılldıarı ym-dund:ın ~1• memnu- harp m \ ,i ka..mıv< c ktı.r. Em .. ~il h • aç ta ırı e ve neşre- 'I'" vvn 
"1ttle •berıcnn mahiyetindeki de- nuz. Bir Balk .. n h1ikU.me~inin her ndyet \"e ic;tikl:ıllın ı muhafaza, 
~dtttİ,~lınanyanın havnt sahası hangi bir devü tın VC)a üç deve- için ne azım a yapcıca ıı. İl1gfü.:ıre 
• '-rli 1 Romanyayı hiikümsüz tıin birden ia2lyıkınc boyun cgim€Si ve F.ransa a \"e di o Ba:::kan müt-
~t.ltsu~··kendi ine bağlaması te- mu!h:tıeımcil dcğı.~ir. Balkanlarda I tef 1."'lerimiz~ karsı t:ıa1ıhli lerimi'-

AL Ur, 
~~1111y8 R nüfuz mmtaknsı tesis c1ımclt iste-- I 7ıi har.fi hnırfını .) cı ·ne g tircccgiz. 
ti d,y k omaııyanın petrol, mek harp demdlctir. Bu husuma hiç üp:.11 etmeyiniz.» 
h l'ttek erestesine ve her nevi 
~~' lto maddesine muhtaçtır. Hal-
~e en llıanya ihraç malları üze
~ ıı.ıi canı. ve hararetli bir pa
llırıu u:e ~elmiştir. Petrolleri her 
~la? illi rekabet ve talebe ma
~.lıt,i1141nıanya dışındaki alıcı
·~lt ~ Para, yüksek fiat da ver,,.,ll e hatta bu şartlarla Ro -
ı~ •ıı bütün ihraç maddelerini 
~it;· ~k vaıiyetini arzetmektc-
'• ınanynnın harbe ve mu· 
~ e devam edebilmesinin en 

Hariciye Vekili Şiikrii Saracoğlu Mareşal Fevı.i Çakmakla beraber 

Layıhaya göre, 32 küsur milyon ı 
' lira varidat temin edilecek J 

Ankara 26 (Husu,.1) - Fc\it • 
de varidat kanunu 1 ıv ha5ı j ısat 
eneümenind goru · bn kted:r. La
yjhanın dünkü muz keresi müna
kaşalı oJımu.ş, OO'Oun n b"r kere 
d!e Tıcaırt t Ve'.lülini dinlemek ar
zusunu gösterroiştu·. 

Diğ. ır enoüımcn!eırdc de tadi!le 
uğraması mtrlıt€ıme bulunan lii
Y'i~adclti esaslnr şöyle hulfısa. C'di
Iı.lbiılır: 

'Ilicari ve sınai teseb'büz cri>a -
lbınm kazanç vell?isme yüzde d:.!i 
nisb~ 'tiın de zam. 

Sc!best meslek \.rlbabının kazanç 
vcraik-rine yıüz.de e ~i. esnafın ka
zanç vergilerine yüzde cxn, resmi 
'VlJ hususi müssesclerd kı memur 
ve anüstahdemlerin knzanç vergi
l~rine zam yapı!mrona tadır. 

Ho:,,;a kuvva'f.crin yardım 'H•r
l{!isin mr misli zam. 

Ban:.mhırın, banker:Crin ve i
~ol1til.arın mua:m.ılc VE.'iltilermc bır 
misli zam. 
Ş lkcrc ki.'Oda 7 kuruş mu .uım 

veııgi (bu vergi ~c-çmlerde :ı ..-pı
~an 10 ku~ zammın içindcd.r. 
Bu 10 kurUŞUn 3 kuruşU pa cor 
için köye verilen fınt karşı ıgı<lır.) 

Bcnzi:m:ı ve bcnurlerinc kll > bG
şına 5 kuruş zam. 

Kahv 'Ye kilo ba ına 20, ç.aya 40 
kuruş zam. 

PaamL'·t'pligı, pamuklu ms1 u .. 
ca.t ve eşya, 9-.""auçuk ve mamul.ıh 
işlenmiş deri ve mamu.atı, sara -
civ~. yiıni'p ılti, ytlnlü m::a-.uucaıt 
ve kıldan eşyaya kilo başına muh~ 

(Devamı 3 üncü snhücde) 

~l e~ddcsini petrol \'e benzin 
lal bil iltj bkte, yiyecek maddeleri 
bı.llı11ı"1 arp maddesinden geri 
;"'Yan aktadı.r. Binaenaleyh Ro
~ berSe "'· h~rşeysinc sahip olmak 
tıı. ~~~· kendi memleketi içi-

ııy, 1 • ihtiyacıııda olan AJ -
lll•li tek tın Romanya nezdinde 
::!~ti ta'h~t imkansızlığı siyasi \ 'C 

&ı.•t, ı11:~~k mahiyetini arzctnıek
.. ~ll h 1 

•1z altınına çıkısamıyan 

Yunanistanın milli bayramı müna
sebetile Atinada resmi geçit yapıldı 

~· llslcea~ıncsi siyasi tuzvikini ya
~ ••1tıaı:~ kuvvetleri ile de korku 

~iki d s~~ken hiç şiiphcsiz bu 
~ "e ~-~/uı ve tecavüz halinde 
~ t .katk urnıck imkanını tecrü
> t"1etn ~Ştnak ciir'etini de gös
~'ııııı Ç e ledir. f'iinkü, ;liman -

111°loııy ek?s~ovakya, Avusturya, 
~kıed~ K•bı tehdidini filen ikna 
, ~ fio~r olabildiği memleketler 
~ağ1 ha erhliştir. Bundan sonra, 
~il, bit ~~.~dını bir cehennem ku
•·"'aııy11 ~ 1? berzahıdır. Hele, bu 
L"'lll1... gıbı cenubu şnTki Avru
~ı· .. v 
~ilde b e Balkanların annhtnn 
4 'ccıh Ulunan birmemlekcte mu
t 

11ııda olıırsa. Roman va hudu-
'llt p 1 ~ • 
)ı litı ll rt 1Yncak tel kurşunun 
dt·'ltşe a ~anları ve bütiin diinya
~tl~dir. ~reccğ'ııin Berlin gafili 
•it ~1ki11: b~nuu icindir ki, siyasi 
) tı)'e ır harp tehdidi ile daha 
i~llıdc 'de ~.Ş.ırıya götiirmek , azi
td )'11~1 d gıldir. Sovyet Rusya ve 
~ ~.lııe..,.. a. hu nokta iizcrinde ikna 

tılld ··~ Şht ç·· kil .. eki h" · un , Romanya u-
t ~ li" ır hareketin: 
~i "Yük harbe meydan ve:re· 

~i~ll•ık 
i~jt-iııe in ~~larda çarpışan ve yek-
~ lııq_. J\f tezat olan Sovyet -
;,:ttetı nıan menfaatlerini ih· 

)-~ 1kirc1,., 
~~itam~· Bu takdcrde Alman· 
lıt~~1ll llsk "n!a ~zerin~eki tazyik
~) ~lltıtıe erı hır mahı~·et alması 
liitı~ltttek ~ ye bunun aksini ka
~dlj seıa lçın Almnnyanın her 
tq tıı \lı~~t ve aklısel:m tedbi -
>ıı ~lıı k a ınası, Avrupanın ka
~İt r~ı oı:şısında kendisini fcda
"ı~ ı, eirn:~~·şarttır. Bunun içiıı
liıı~ l'ıı tıırik'I 1 halde harbin Ro
~ llle~da 1 k Balkanlara sirayc
~ 11 ltab 1 n ° lmadıJ:ını bir kere 
~ u de ın .. t 4-lla teldiğ· u ereddit olmamak 
~ İleti h"ı gibi Romanvamn da 
~ ~ ~ ır fedakarlığı iktiham 
L_-~ lltıolun . 
~ ~ llya bu .. mamalıdır. Bızce, 
-'tll •~tıt· gün ltt'Jıditlere karşı 

4lit v:rı.:en daha ziyade kuv
uvvetienmiştir. 

Sosyete şilep 
hükumete 

• 
geçıyor -

Denizyolları bütçesine 
tahsisat kouması mec· 

lisçe kararlaştırıldı 
Evvelce Denizba-nk, Etihank ve 

Türk Ticaret Anonim Şirketi es:ıs 
h~ar olmak üzere kurulmuş ve 
birkaç şahıs da hissedar yapılmış 
dlan c$ilepçi\!Ut Türk Arumıi.m !fıır
keti:ıt nin Denizyollarına devro -

(Devamı 3 üncü sahifede) 

1=====::111ıııı. 

ETEM 
'BENİCE'nin 

l 
Edebi romanlartndan 

birini daha Son rr~lgraf 
\. 

okuyucuları gazetemiz-
de bulacaklardır • 

Roma 26 (Radyo)- Dün, Yuna- 1 edilmiştir. Bu münasebetle dün 
nistanın mil:i bayramı münascbc- akşam Ytman - Yuıtos av ıkt.sat 
tile Atinada yapılan büyük askeri odasının umumi kiıb bi Mandı~, 
r:reçit resminde Kral, Vcliahd ve Bclırrat rz:ıdvosunda c Yunan nasyo-
Başvt.."kı l General Metaksas hazır nalizmi iş başında• mevzulu b:r 
bulunmuşlardır. nutuk irat eylemiştir. Hatip, ıbu 

Belgr~t 26 (A.A.)- Yunan milli nutkunda Yunan hiikumdarının 
bayramı müm.sebeti'e dün öğle - himayesinde Metaksas ıaraf ın<lan 
den sonra Yunanıstanın Bclırrnt vücude ~etirilen eserlerden balı -

T 1 1 elçiliğinde bir kabul resmi tertip setmişt:r. 

at ICIDID nası (Diğer Telgraflar 3 üncü Sayfamızdadır; 

. öldürüldüğü ÇERÇEVE 
: nıhayet anlaşıldı - -Y . 
yakalanan katil bugün en 1 TOrk ma 

Adliyeye veriliyor 

Suriye ve Filistinde gittikçe ta kvı~·e edilen Avustralyalılar 
J!lemleketlerinden o.rta şarka gelirlerken ... 

Bundan on gün evvel Vezneci.
lerde tatlıcılık yapım Şarnlı Ah -
dülkadir adında biri odasında ö!ü 
olarak bulunmuş, ceset görülen hi- 1 
zum üzerine morga kaldırı1arak I 
muayene edildif{i zaman boğazının 
sıkıldığı ve ölümün bu yüzden hu
sule geldiği tesbit olunmuştu. 

Budaoeste 26 (A.A.)- Macar ef- ' :ı:asında dün yapilaıı mülakata bü.
k6.n umumivesi, Kont Teleilı:inin yük bir ehemmiyet atfevlemekte- .·~ 
Roma ziyareti safhalarını büyük · dir. Macar efkan umumivesi, bu
bir alaıka ile takip etmekte ve gün Kont Telekinin Musolini ile 
Macar Başvekili ile Kont Ciano a· (Devamı 3 üncü Hhifede) 

.Amerikadaki Alman 
sefirinin bir tebliği 
Alman şehirlerinin müttefik tayyareler 
tarafından bombardımanı beklenmeli imişi 
Vaşinı?ton 26 (Hususi) - Afman 

sefoT ... l'ü;an€Si AmElrikaın ma'tJbuaı
tmet verdiği bir ie'blıiğde, İngilıtere 
ve F'ıransanm sivi1 ahalliyi bom'baı-
dıman ii:decekleme h!lç şüph-e e-
cUlmefJ1esi lazım geldiniru, fakat 
Almany.anın hıcr daıibeye ayni su-
r.etle ımu'kalbe!OO-e bulunat:ağmı 
bı.:Il.!d!irım-e'kıtedir. 

Tubliğtdi~ mfrtt~fiiklerin bitaraf 
devıl'ei'lcr üzerinde gitıtdkQe ant.an 
bi:r ~e girişeceği de ilave e
dlme'krt>JddT. Bu tebliğ .Aım.Eır.ikaı 

me'ha:t1il:incre fena bir esir hasıl et.. 
mi'Ştir. Çünkü Ameni.lka mehafili 1 

Po onyadaı'kıi sirvmerin Almanlar ,. l 
taırı:iliiıdan nasıl bombardıman ~ 
dildiğlmi unutımamıŞtır. 

Esraırengiz cinayetin ta-hkikatını 
fDcvamı iiçiincii sahıf ede) 

Tatlıcınm katili sUrlicU MonJa 

Üç gün evvel Maarif Vekili 
Ankar ... da, büyük bir apartıma
nın (bur) olarak inşa cdılmiş alt 
katında, yeni Ankara umumi 
kütüphanesini açtı. 

Ne garip kader cilvesi! Sar -
boşlara cazband dinletmek için 
yanılan bir yerde, şimdi kitap 
ciltlerinden, ancak ehlinin du
yabıleceği bir senfonya süzülü
vor. Kütüphanenin a~ılış mera
siminde maarüçi bir dostuma 
$C)yle bir nükte yapmak iste -
mi<-tim: 

- Bir yer (Bar) diye yapılır 
kütüphane olur, kütüphane di
ye yapılır, (Bar) olur. İşte isti• 
datlarıınızm tayin ettiği mis -
yonla, olduğumuz şey arasın -
daki farka canlı bir örnek! Bu
nu birçok yerde ve makamda 
müşahede kabil. Ne mutlu o in
sana ki. istidadının ol dedi~i şey. 
le, olduğu şey arasında su sız
maz bir uygunluk vardır. 

Nüktenin mızıkçılığına ka • 
pılmıyalım. Kütüphane olsun 
da hangi çatının altında olursa 
olsun. 

Bu kütüphanenin hikayesi, 
kulaklara küpe ve nesillere ib
ret olmıya layık! Kütüphanede
ki 60000 cilt kitap, hem de ara
)aruıda eski kültür devrimiıden 
kalına ıoo. dorece kıymetli ve 

2-
MİLLİ U:ÜTÜPHANE 

el yazması eserler bulunan GOOOO 
cilt kitap, bugiinc kadar Maa
rü Vekaleti mahzenlcriııde uyu
ıııaktnydı. Bilmem kaç vekilin 
zamanında devam eden btı ho
rultu, bugiinedek siirdii. Bugii
niin Vekili kitapları toplattı1 sil
dirtti siiprüttii, tanzim ve tasnif 
ettirdi, ve ayhğı ü~ beıo: kuru~a 
tutulmuş bir yere dizdircrek ay
dınlığa "'e gözönüne cıkarttı. 

Türkiye Cumhuriyetinin mer
kezi kütüphanesiz Ankaran111a 
üç ,lı!iindenbe.ri bir umumi kil· 
tüphanesi var!. 
. Küçük ve basit i~ değil mi? 
lşte bize bu kiiçük ve basit iş
leTi :yanacak adamlar lb,ı.ın. Be
ni ciğerime kadar okuyan kari
im, Allahtan ha ka kimseye ya
ranmak ihtiyacında olmadı~ımı 
bildii'!i için samimiliğime de 
inanır. 

Gözii uyku tutmıvan Vekil, 
işi kolay değil en zor, küçiik de
ğil en biiyük cephesinden ku -
caklaım~ demektir. 

Ben bu hareketi, yine bu sü
:tunlardaki (maarif meselemiz) 
isimli aksivon seris:nin beJli
başlı bir nı~ddesi olan (milli 
kütüphane) davamıza ilk basa
mak telikki ediyorum. 
NECİP FAZIL KlSAKOKEa. 
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YÜZ SL'E E.VVELKİ 
AMERİKA 

Harikhar dlyan oları bugünkü 
.AmM'ioka, ..on bır 11.>u- ıc;me bu ha
le gelm tı.r. Bır İnguz gazetesi, 
e5kL Amerika hskk.nda şayanı d'k
k~ ,zaha.t ver .vor: 

Yüz sene evvel Birleşik Ameri
ka devleltntn nüfusu ~ mLyon i
mış. Bug\ul 130 milyon. O zaman
Jıaroa. er ada henüz düğme 
:ııaJ<:muş. İnısanlar e bı:selcrini iğne
lerle tuttunı:".arnıq. Hali< yan tı>-

ai bı.r ha e yaşa<, çoğu çıplak 
j!e2'~!. . .. 

Bı: ma<lümata bakınca, ınsan, yuz 
sene evv !o. Am ···aile bug\ullru 
Anwtika arasında pek büyük bir 
f k .ııOrml.iyor. Bugünkü Ameri
kan adınlan da pek kapalı ge:ıı
m· ar ya .. 
ET FİATL.\I!! 

YiNE rtKSELDİ 

Et fiatlaTı birdenbire yükseldi. 
Bil' iddiaya. ııöre, az hayvan geli -
yormu.ş! Şehıtn palı.alı sa!.ış yıı.p
m.ı:kla. maruf semtlerinde kıvırcı-
ın ki.loru 70, d~ıç 65 kuruş .. Bi:r 

kilo et dedii!ıniz nedir ki?. Et, 
balkın mühim gıda maddelerin -
den bi?ı'dır. Kalabalık ve geliri mu.
ay yen bJr aile, bu fi.at-tarı, haftada 1 
1caç kilo et alıp yiyebilir?. Et, mey
va, sebze, yağ ve saiore gibi kendi 
meımWreüni>rie i9tiı..al elıtiğ:irn.iz 
gıda maddelerinin ucuzlatılması 
için esaslı tedbir almak lazımdır. 

Avrupadan ı:eleıı maddelere ak
l.mız eriyor; fakat, ya, kendi ye-
1 !şt'irdilkleriıniz?. 
. '\SFALT YOLLAR 

Vt: ALIŞKANLIK 
Şehrin Jı:'r ktsım yolları asfalt 

oldu. Meosel3., bizim Babıali cadde
•i gibi.. İşimız 1cabı, bu yoldan sık 
Bik inip cıkryoruz. İnsanlar ne g~
riplı:r. İyi, güzel şeye ne çırbı.Uc 

bilm.yoruz. Ge.,,"en gün bir arka· 
daş: 

- Ben, yeni asfalt yoılardaD hiç 
geçmiyorum. Ar'ka sokaklardan 
dolaşıyorum, dedi. 

- Neden, diye, sorduk .. 
- Alışırım da, sonra başıma iş 

aı;arun, dedi. O va.kit ne yaparrm} 
Evi, Aksaraydan Taksiane taşuna!t 
.lazım .. Ne l:ıen bunu yapabilınm, 
ne de belediye, bizim evın yolunu 
asfa t yapar .. 
~lA.Jİ. 0:-JUN TADI 

Tl'Z T KALMIYACAK 

SimdL artık, her taraft1', harbin 
ıınsıl hızland.ınlacagı, kızıştırıla.ca
ğı mevzuu konuşuluyor. İngiliz ve 
Frn&ı: ıt.e.l!l'ı, .lıı&rp af(r ~ 
yor di e yaza yaza, niha~et, dev
let.eri bu nokta üzerinde düşüıı
ı;neğe mecbur ettiler. 

Bir de ba.kacaksı.ııız ki, ha.rp şid· 
d~er.ını:ş, ka.n gövdeyi götürü -
yor ... Dt:mek artık, M&jinonun ta
dı tuzu kalmadı .. Oradal<ı' aırtist -
·ıer, eğlenceler ne olaca:k?. 

Yazık!. Bari o artist' er, artı.k bi
z.un Etu!OOI!ü meydanına gelsinler. 
Öyle va-, hic hareket, faaliyet gö
rii1miven en sa.:kin yer, bİir, bur
kaldı. 

TRAMVAYLARIN 

KADRİNİ BİLELİM 

Ne makam sahıb:yim, ne ara -
bam var, ne de otomobilim ... De?
let, ma·kamlara iit otomobilleri 
tahdit ediyor. Çok yeriB:le bir 
tasarruf tedbirL Qok şükür, ücin
tüde de;.tlim. Çünlı::ii. zoıten tram
vaylır seyahat etmeğ alı~ .. 
Ş?mdi, otomobilden iniıp tramvaya 
binmej!.e m<'ci>ur ol.acakla.rm hal.i.ııj 
dü...:inüvorımı. 
Şu !ram v~mn a!t.rp Uıtu"YQruz 

ya ... Doiirusu büyük insafsızlık e
diyoruz. Ya, onlar da olmasa?. Yi· 
ne jg\f mıstif, aheste beste, bizi 
ırıenr.ı maksudumuza eriştiriyor. 
"oma da, altrınrrıirn alınmak teh
ltl: · vok. .. Zaten oturıtRl1= y.a., 
hep ayaktayız... 

~ıyor. Şimdi, asfalt öyle çabuk 
alıştık, ısındık ki. Arnavut kaldı -
mnlı bir yo!da iıd-Pta yürüy-':n -
yor, adımımızı ııereye ataca.if,ı:nız.ı AHMET KAUF 

===============-~-=-===-~-==-

Sevgilisinin yüzünü kesen aşık 
Bundan bir müddet evvri B~ 

:ııol!:kmda 'Vlllrua ııelen bir teca.Wz 
'9le ~ hsctıscrinin muıhab
mesiııe dün devam oltmmıı$ıır. 

Hadi:scrun suc;hıısu Ekraın ıs -
ıınmde bl!' nçtir. Eiıırem Her& 
l!ia aclıada b;r genç 1az. ... nişanla&. 
mış bir rrüdı!et berılberce ya
şam~lardır. Miitıevaın. namuslu 
bi.r allızınm lkızı olaon H •rak.ia; bu 
miülct zarfında nişanlı.sına mü -
tıeadıfü defall!1' rica ederek ken -
d!iısin.i rukfıh.aıınasuıı ve aııneshı
cbl a,yn bır ""' tulıa.. ak orada b..,... 
başa oturm !arım 6Öyjemişlir. 

Falı:at Ekrem mubleif baha:ııe
\erie ilik !.şin.i ilmıal etm. . . 

Bunun Uzt>rmc hır ' :ıın Httıık
lia .ı.te'Jl<: n · nlısrruı net lb' lisanla 

am edeı•'k ev,..,nmc ışmi 
ce~"f:di:mıediği tııi!.dıırde artık 

endisile l{oru~ecr-ğıni kafi
.._"etl<e bı.!dimıi,şt;ir. 

F>Jhaklka bu it>!n tak'll eden 

ktia bıiT zaman içinde de Heraık -

Iiya Elkromden yiU çevirmiş ve 
aiksınin buldui(u b~a bİ'r ııenç}e 
evlenip ~u bi.r lıa>)ıat. lı:ı.uıınak 
iıı;in ic beden muameleleri Hımale 
kvyuhnut;ııur. 

Öbür taıra!tan Ellıreın, He.-aık -
h bııŞkasile eV':imme'k üzere 
old~u ö~en~ bu işe Ç<Jil< 
i.c;er.em · ; ııen.ç ve ıtlım.lı biır kız 
o.an eski nişanlısına haıber gön -
dererek •bu L'lten vıo. g<!QllleSini ve 
kt.ır.d'i:i.n! hemen ır.ıJd!lılıyacağmı 
bi!rlirmiş!ıir. 

Artıık E!ıreme ınanınıvan He -
raklya bu t<:kiife k-.ııl'i bir ~}a 
red cevabı va-ince bu sef Ekrem 
işı tthlkte dök-erek genç kı:zı kor
lw!rnak ııun:ru!e tdcrar kazaıımaiıı 
*ima koymuşur. Fa:kat tehdit tıe 
para etmem' ve Hcraıkl anm y~ 
ni nı&a'l·•• i.e evErmc Künü. yak
laşın b:ı$l'111Ilış!ıır. Bunun üze.. 
rine Ekrem h · n bir Plan lıaınrlı-

. yarak l!er-.ikliyadan intıiıkaın aJma.. 
ltı karrlaştı~. 

Heıraıldiye. htr ak:şıı.ın vakti evinıet 

Yazan t lskender F. SERTELLi 
--~~~~--~----~~~~----' 

B R ÇİÇE LERİ 
------------ No112-r# 

- Orada rz kardesimd, n f~ 
tıenim hı*kım "81rdır. Selma! O 
~ ~ ınüştıe.-etk malımııırlır. 
Betı:m hissem ont.ıDkinden daha 
fam: ır. Bu hadiseden soıra, iki
m.imin iT arada oburmasına im -
idin 'l'OktUT. A rıcalt ımııma söz '"'11'
diın .. Ymn s:mt ikide ,ııe:tcek He
Jıe h c nfuilımııız kıyılsın. Ni.

. ~iP kı:z k~e ayn 
h Y<'t' tu'..uo heıncnı çı.krnasını tek
il! Ed~ 

Se rna ba>ıuu s:t!lıdı: 
- l!;r; ı-. Ben buwı razı dei!i-

1.i:m Bi7 ayn hır y~ utalıım .. Çı
Onun 'UV ırı boı:m ı.ya -

- Bu d.ı ;.ı Sen n- \ mlı'!a-
8'11l :"Sen. o le h'1! ederiz. 

kocdcşimn kurduğu tu-
daha du t iıstemem, 

Bcv' O • fı.fın ıkçası • Ma.
Vİli nı rn ppc km sıze y ·:na.
mai! ı: Bul.tin mı::ksadı bu -
du:;-. Dun 5lZ Lt.ı .a er i.tSl1I z, 
om. elclor. :aşke ı;c{ıınnış.. He
me ı .;:r anı • l('!'.' ldL İkısi b<ır o
k :m:ı o~ h; hııık&rci:J:ar saıvur--

iki_ 
- Bra:k yzwııcıı./ı'ııım ibu :rc7.a-

fdf; Sınir!erim ıım· Cıc d~uk-
bu:ı:Rın. Ilı daha telv.rrür E'l

k dadım ~·a. YUV'IDJılZ.l ... 

ruııx:t_;a kada:r .;ıerııc bıru.Jnp bic ye
re ~c~icıı. 

Sdrna ıbir ~ arl<aı;:ına bektı: 
- Avukat Ce':fil Bey ~ar 

mu? 
- G.ılecek vavn.mı. O bura.sıru 

QOlc ı;evcr <le Gelımill!ten bira2 b>
ra u,~ c!L'di. Yeıml!j(c gelerek 
hlzılc 

- Çok sen ad'am- Bu -sam kri.ş.
k.e #1.iı:se ncış'emizi ımttııv Fa -

l<.a.t.. Joi;rusunu ııOyleınek lizmı 
gl:Ll'Se, ayklnrım ~ .. ~ :$ıt>
mıyoc, • Bey! Kı:z ka.rdeıii
niz ~ övle yıldırdı 

- Alı. kadın lkaµrisl Yok 
mu. van:ılı.i duşımdfı'kç<! c;:tledcn 
~.Ben çocıZ ~
Kimi ı:ıe;n.ıum i.Sierse onu aı:trım. 
o da keııdi ııklmca ban:> on ' 'den 1 
~ k: an bu ziippe ve şunarık 
~ nı - renin tabirince - ya
mn:ma'k- lstiynr. Bı:dala! Ben öyle 
şınıarrlt brr .kıila .bir saet biıle ya
~ ımyim? Bunu kaır; l<ıere 
krixiı>ıine de söy:edi:m. 

- OOOt nca ecreriım, Semi!lı Bey, 
(l"l!t"ln ıı!llı.fıhımı:zda. o şııınmık 2'(ip
,pc de bulu.tıacaksı, buınu bu ~ 
ıbı mm.eıtınclie ba:kıruz. Zira be
rnm sın..ırlcrim ooyıe Şlln3nk in
saaıııil·ıa ~ kad&ı- sae.Iam 
değl'.W4., 

iki yen· 
ud 

Esnaf ve denizcileri 
barındırma yurdları 
nerelerde açılacak ? 

Yolsuz 
b·r iş 

• 

İktısat müdürlüğü Kadı
köy hamallar bölüğünde 

tahkikat yapıyor 
Ş. "- -ı· ~·'~d·»·ı· •'""""." ve saıbiıt B.1'adiyc ı 'ısa.t müdıür'1üğü K:aı-
"'" u- = ·-u- dııiı.iıy ham:ıı~ıor bölıüğünde vuıkua 

esnafın ba.nndıırı.maları ıınaksarliiie 
~acaık olaaı bürolardan ı nı.vrna- g<.'1on bır su.iiStrmal tah'kiıka.ti.:e 
ııalısı icin Sul~ana'1mıet _ Beyazıt ~ 'bulunmaıktaclır. Had:ise şu-

dur: 
ara:>ıında lb.ir bina gezi1rniştir. Ay - K:uiı:köv hama1iar bölüğıü efradı 
nca G~ - Tophane arasında da da Erzim:aırı relzelesi fo~ 
biiyük bir bina ııettki!k olUilil'.lldıı- ıne yardım e1ııneği lınradaştır-
taı.ır. ı:nış1ac ve her biri 540 kuru:ş ver-

Esmııf cemiyetJeri müş.terd< bü- .miı;lcrdir. 
ra;u yurdun biran evvel ,.çılmaın Bu ·:>J,Iaılar, Tru?'Lklır bölüğün 
içın ih'ti:):aıt aıkç. si olan 3500 lirayı idare memuru Kasını tarafındruı 
bu ise tııiısıs o:ii.miştlı. Diğer mrat,. 33 hama:.idıarı topiarunış "' yaıtıcl-
tan büro Beiediyeye dil!' ıınfuaca.at maık Ü2Jere vr..aıeye gütüırülmüı; -
eıdoewk yeni yıl bl.itçesine bu hu- tür. 
susta taı1Eisııt kooulma.sını rica Fakaıt idd::.ya göre Kasım; her 
~.iır. lıımı:l'\ 480 kuruş vermiş giibi ya -

ÇünXü yapılan ~lklere göre para:!< bu suretle 1800 lruruş ziın-
şeh.riımizdc 25 bin beıkk esnaf ol- matıine geçir:mi'lfıiT. 
duğıJ. anlaşıimıştır. Tuıtısaıt müdüıfuğtü müfettişleri. 
Bı.an?.ardan bır kısmı kahverercle, suiistimaJ.i hııber a.J.ınca tahiki:ka.ta 
kayıJdaırda ve araıballeırla ha.n lk~ · başlaımı;ı!a-.r ve ıd~ mem1ı-:u Kar 
S:.inde glWY!'i sılilıi b1r hayat sür- smı.a _ ;ştruı el çekirmi,"1erdır. . 
mdatıe ooukla:rı.ı:ıda'fl yurdun bir D.~r taraf:ıan •a.ndalcıla.r cemı-

Umaısı. • ··ruı. yetı h•JY"'tl ida.re reısı Mehmet F&-
~;_;v.veı. aç zarurı go - lek haklkmda vaki bir llbar iiıı:ıerne 
.......,..ur. . . . ba$ansn tahkiltaıt da b~ 
~ llim:ınlaırı ~ ~ ~lemfiı-ilecek:tir 

müdür'";.;,;; de den•z amelesi ıçm · ,~,,~ ---000--
yıapacağı işçi ywrlunun HaliiQ\ıe in-
Şlll6llU mu...rıik ~~-

iBu yurt için h&i•m 29 bin 1.iıra 

~'lift mevcıl1: 'bulumnaiı.t:adır. 
•Fıılkad; daha 50 bin lira kadar bir 
~a ilıt.ıyaıı; pü~. 

---000--

Har·cı seferler komis
yonu un bugünkü 

toplantısı 
Yabancı liman~a.-a s•fer edecek 

ıtemilerimizln vaziyetler.ni tetk.k 
iQİ:n kurulw omisyon i>ugün li
man reisi Reflkin re sliitu:ıde tep· 
Janma.lı:tadır. Bugünkti toplantı 
mevzuu, müttefikler ta•·afındaıı iü
rakuıan şileplerimizin vaziyetini 
tetl<! ktir. 

Hiılen. ecnebi sularda 5 şUepimiz 
vaTclır. Bugünkü toplantı<ia bunla
rın sahıpleri olan armatörler de 
dinleni.lec<ıktu-. Bı: şileplzrin vazi
yet ermde ıı.: r değiı;i!tlik olmıya
cağı anlaşılmaktadır. 

Kabataş lisesi tale
besinin gezin tisi 

K3ba.t:ış l'lSem taldııı::leı-i ~ 
s&r,.,s!a tatilinden iıSti:fade ederek 
!ıoe1&ari•e ~I &ntJrlrÖ>y Einfaz;ı 
adü~·e ve Çlnıentıo fahri asını ge0-

mİJ"'! gi1ım.isleırtl i r. 
........................... 
OOrıerl<eıcı bu inti!k:ım için kendi • 
ııini' .beklerne!at.e ol :s~ Elkrnın ~nr
ha bir ~ hemen tinüne çık • 
mış vıe: 

•- Mademki benim olonuyarmııı. 
Öbururıe de yar.:ımı:yaca'ksm!• hi
tabifo genç klllın üı::a-:ne 'hücum 
ederek elinde s:tklaınakta dkluı'tu 
keskin brr LJ.>iura iJe. yüzünü Jro;.. 
miştir. 

Bu hadi.senin davasında giı>ıel.
liıği bozıJLan Hcraküyo maJikeme
den 1500 lra tazminat istemi,. fa. 
.kat maıhlmrne dün Ekrem.i 100 
lira t.:ııımmatıa ı snııe 2 ay lıa4> -
"" malıküm etımiştir. 

- Sen merak eıtıme, şekerim! 
Y'ann, jmem, avıik.ıı.l ee:a.ı. iılEı ıa.n.. 
Şlf!a:nrnrzdan mütekait bİT ltaıy -
ıınakaımdan başka kimse bulun -
mıyaoaık.. N Jkiıılııımırı: kıyılır kı • 
Yl>iRna:z ev iışİ!lİ de det1!raıt haJJe -
.rletiz. Ya o gXler, y.a ıbitt.. 

Semili Kamran: 
- Köşke ~klik. 

Dzye mırl.da.ıııcyardu. 
Selınaııı.ıı kallit ~a !batı • 

J.adı.., 

- Aılı, dün ~ ne güzel biır 
sülkfmet ;çirıde geç?rnı~ .. 
- Fiıkriye harı.mı, mekttep arlkıaı
datım ırrudır? 

- :EM.ıt... Ko!ılejdc a.ıtı sene be
ral>er okudu.le. Çık:tılrlan oon:ra. ........ 
enıniıs.. Bi.r de <;ncuğu var. 

- Kocam Qcık ııenç ... 
- iyi bır adamdır, mesk~ 

-~· EMn. Jı:ııırısmıı, ~~ 
• b. ertl<ek. 

- 0:1n Kafo:mışt.:n ç?k:ıır çık -
mao: onlara g!bt.n demek . 

- • e :,<ap 11n? .• Başka bk ytft 
gidemezdim. Ma=voıyatım çok sar
silrm:şt:ı. Ah, dü.nkü lı.akaretletıi. lıaı
tırlaıdılkça. h • a uy.1er.1ım ıürperi
:tm. Ben DaSLi. ha;mıetmişim o söz. 
le.-i... 

- tMı:rak ıt'llmeı cicııın. Her k.a -
ra:nlık geceyi, bi:r aıvrlınhk sa'haiı 
!ıırşıı!':lr. BımOOn scmııW<i gijnle -
rimi:ti da:i:ma neş'e ve saadet için.
de geçireoeği'Z. . --··· ................................... . 

........................................ 

Pahalı sigaralar · 
sürülmüyor 

Y:ü.kaeık Jca·!>iteli "" pahalı s:ig&
ralann sürümünün mütaınadi!yı!'ll 
lllZ1lll.dığı ııörülıookteıdir. Bu ı:ı..ym:ı• 
da .yenice• sigara.an sabşı da 
% 7 niebethıde ~-

•Boğati<;i • ve ••kWiip> sigaıraian 
-1'.iyaıtı da cfiiım'ııüı;tür. 

Buna mu.lcibi! 11 buçukluk ve 
7.5 uık sigraların müştıerileri art
ıruşbr. 

İınlıisaıılar idamri bu v:a:ııivet kar
ŞIS!nda UC'U2 sigaraılar mıaıatmı 
çrı~ kararlaştı.rımıştır 

--GOO--

Acı badem yolu 
Ac,badıe-m - Kısıklı yolunun bk 

kısmı .şose ola:ııa.k y~ılmıştır. Yo
l'llII taırrram!lı>mna6ı için y•ni yıJ 
ti. ed ye htiıtA;eııine kıibeden lıaih
sisaıt '.lrornrıu:;tıır. Bu ~; K.a.
dııküy ve hava.!~ Çaım lıcayıa y<'l!lli 
bir şo:;:: ile bağlanmış olacaktır. 

Yeni talimatnameden 
sonra .. 

Yeni seyrüsefer talimatnamesin
deki bir maddeye göre, tramvay 
gibi bilhassa en çok kullanılan na
kil vasıtaları, fazla yolcu alamı.ya
cak. Bugün, İstanbul tramvaylan
nın hali maliım. İzdiham ve kifa· 
yetsizlik ortada. Bir de, yeni tali
matname tatbik edilir, her arabny& 
mahdı.ıt yol<u alını"a, bugün, du
rak yerler•nde saatlerce bekliJ·en 
yolcnlar, o vakit, kiınbilir, no ka
dar bek.lemeğe mttbur olacak?. 

Bu c.brin tramvay meselesi, bü· 
yük \e mühim bir davadır. llu iş 
kökünden nasıl halledileeekııe, bir 
an evvel çaresine bakmalıdır. 

BüaBAN CEVAT 

Ertesı gün nikaha 
giden davetliler 

Saaıt bi.r buçuk. 
F.ik.riyoeı Y'Q'ida kor.asma oordu: 
- P!e!k e<ken dei!'!I, mi? 
- Ha.\T. İık.irle dırveıt etmişlıenli. 

Yaınm siıat eriten gıiltmeldıe m8b. • = ydkiıııır. 
Tek ~ küçUk aı.-..ıba Kal;wmş 

~~-
Fikriyteı arabaıdaın inı:li: 
- Işte, bahçeleri göriinıü.!Y')r. 

&>ı:ıman.ın tan! e«iiği ev.m tam ö
:nıünıdıe dı.ıınn~ 

i!Jokıtor Cevat ıbaıhçe kaıp:ısmdım 
içeri,rye giırdi. 

Ce•.:adın- ka.bi canpıı·orol1. 
O, 'lmamn b~'Y ıbeklcm.ıı -

yordu. Karısı ve QOC'\lf,'U vamen, 
onlmı teııll dip Selınım'ı al.amı:ızdl. 
Zat.en 5eiıma da b!1'kadar vclaın
sız ibı.r ikı:z dqıi.di. 

F:Jikat, Ceıvaıcbn gön'-0 Selmanı.n 
bu :ırl.ım:a vamıası.ııa da raı<ı o:... 
mu var<! ;.ı. K<"fl'Cli kE"T 
~ O Q:lk ·arpe 'b' kızdıır. Bu 

kart adama v:ıra.c:ı.ı:'l.tlll, !lir gence 
de varalbilir .. 
DMınlu. 
Fikr.vıı- bMçcde: 
- Selroo .. 
o· e bağırdı. Saınuh Kamran 

peııo.:. gôrüııırnüŞtü. 

- Vay efendim, siz mi ~rii et-
tiniz' 

Di"l'!l'ck ~ inıdı. 
F )"<1: 

- Erken mi gelıdEı; acaba?. 
D ve ~u. Semiiı Kam

ra.ıuı yıfuıü gü.iımüyıırdu. 
(Devamı var) 

Tarifeler saltanatı 
İstanbul eğlence yerlerinin tari

felerini yaparken hangi esası, öl· 
çöyü gözönünde tutuyorlar, bilıni
voruın. Bilhassa çalgılı gazinolar· 
da bu tarüe vaziyeti, cidden şa • 
ya~ı dikkattir. Mesela, bu gibi ycr
lerde bi.r şişe iç.ki, üzerinde yazılı 
fiatın en az üç mis.Jidir. Gü:ı.el.. Bir 
'4'Y demivorıız. Fakat, ısmarlı~·a· 
cagınız herşey ayni misil ile hesap 
nusulası üzerinde arzı endam eder. 
Meselıi, bes ahı lira masraf edip 
yiyip içtinız. Bir de kahve içmek 
istiyorsv.ıuz. Kahvenin _ücreti yine 
en az yarım liradır. Halbu.ki, mii
essesenin almak ıztırannda oldu
"u h'r para vardır. Bu, birinci 
kousomasyonun bedelidir. Fakat, 
yaptığınız müteakip konsomas • 
yonlarda ayni misil muhafaza edi· 
lince, açıkça, Uıtikiır yapılıyor, de
ıııek değıl mid:r?. Mesela, ısmarlı
yacağııın: bir dilim peynire 40 ku
ru.ş vereceksiniz. 

Neden?. Çünkü, tarife böyle .. 
Dünyanın hiçbir yerinde, eğlen

ce :verlerınde böyle tarife göriilme
miŞtir. Çalgılı veya çalgısız gazi
nolıı.rda bugün tatbik edilen tari
feler, bize öyle gelir ki, hiç de e
saslı bir tetkik malısulü de~ ldir. 

Bu yaz mevsimi başlangıcında, 
bahçeli gazinolar tabü, yine faa • 
liyetc geçecek.. Tarifelerin, hiç 
olmazsa bu serer, liyı.k olduğn ti
tizlikle tertibi, belediye iktısat 
miidürlüğünün ilııerine düşen mii· 
him bir vazifedir. 

Bu vazifenin rmrtloka yapılma
sını istemek, her İstanb'ullunun 
hakkıdır. 

REŞAT FEYZİ 

••••••••••••••••••••••••••• 
Japonyaya talebe 

gönderilecek 
Jeoloji, pa:leont.ıaloji tahsil et -

mek ve re 'Zdleiı>T lınJ<H.:ıııda t.ct -
kflderde buhmına.k üzere bu yll 
ün.iv 'l'Srtıcnin en iyi d.eırcc. me -
zunlınından 3 .ı;ııeııcin Japooıya.ya 
~n:l'E!rıhncsı karaı~aşt.ırılmıştır. 

---<>-

Voleybol müsabakaları 
Kız .mekt 'Pleri .arrusınıdaıı<i vulıey.. 

bol müsa.baıka:lıa<rına yaırınki çar -
şarnıb:.t günii saaıt 15 de ıkız mual
lim nıelçtabinıde devam olwıacaık
tır. S. Açı.köney i:daresmde yapı • 
l.acalk ol.aın bu müsaıbaka:arda: 

Cumlhuriyot k.rz lisesi ile kız mu. 
allirn meJct.ebi, Kanlıca kız _isesi 
ile İsta.ıııbul kız }l5esi, Ereonköy kı:z 
lisesi ile de İnönü kız liSESi tali! -
bElleri karşııl:aışacaklıaıtlır .. 

-o--

Muhavvile merkezleri 
~i.k ida-resi caddeler'.n orrta

larında bulunııırı. tdomU eı'.ek.trik 
mulıavıvile merkezlerini ara sdkak
lara nellcle.'ır;ıeğe kaırar vermişlıi.r. 
Bu meyanda Haı:ibiye meydoarun
daild m.'likczm nakli iı;i.n Çint:!lıa • 
ma:m :ıTk:asında bir arsa istiımlak 
o'.unınuştur. 
N~ Emlak carldesi ba

smd'.ıki merkez de kenara çekile -
cıe'kıtir. 

Mecburi 
jimnastik 
Bu sene yalnız 13-22 
yaşındakiler yapacak 
Şehrmilıde yeni "' modern bir 

kaıpaıh spor salıornı ja;i<; ve mş:ısı 
için beden terıbıyesi ~ dlrok -
llörlüğii i1e bcledi:ye arasında yaı
pııhna.kıta olan iıemaS.a;r netioeJ.m. 
~tir. 

Şeılı.i:rcilık mütehassısı M. Pros
tıın da bu hususta.ki fiıkrıni aılılıık
tan sonra beılediyıe reis:iği bu ye

ni spor salonu için; Ha.cibiyedeki 
S;paıhl ocağı kaxşısmı münıaısip g<jr\
~ür. Salon; Sipaılıi Ocağının 

1ıaın kllll'Şısma düsen ıköşeıde h~ 
olunacaktır. 

İnşaata hazirandan sonra baışJa.. 
ni.aca.ktır. 125 'bin. lira S8'l'fedile
oek olan bu saıloo; boks, eskrim, 
VIOleylbol ve emsali t.-'krni.l spor • 
!arın ya.pılabUeceği ıbir şekilrle 
<facal!ct.ır. 

Flrn oonü Harlkevi y.aııınıda ya -
pılma.kıta olan ve mıeml'€!ke<t:imizin 
iı1k modern kaipaılı spor saıkmunu 

te'Skil eden ırl"aaıt d:ı bMırniş giıbi

diT. Bu:rası haziranda ~ta:. 
D ğer t.ııra et= vataırıdaşlıa.rın mec-

' huri beden haa-elretıh·i yaı:ııııalıaırı 

hakkı.ndalki nizamnımıe de Şürayı 
Dev.le1çc! kaıbul olunarak Heıyet.i 
Vıelkileye v•o•.P~. 

Bu nizamname çııkıtrkt.a.n ;ona-a 

18 - 45 y~ ocasıınd:6:i vaıt.arıruış -
lar spor miiıkcl'.cliyet.inıe talili oJ:aı. 
cak.ardır . 

Faikat ö.~'!'enıdiğiımize göre bu yılı 
yalınız 13-~~ yaş aırosınd:ııld. gmç-

1 
le: bu rıııiın<.clı.u:iyetc tiıbi. tutula -
oakıtardrr Bı.ıı.<ı:r sıxır sıllı:aılııırın

da ve kaıp:ılı spor saıon.arında mu
avıvel! u:..: ımlnrda mecburen be- 1 
den ır<!k ~ ·i ııpaca J aırdL 

!KÜÇÜK HABERLERi 
* Mü:hım m>kt.a.rda paını.ıık satın 

ıo:.nak üzere bıı;ııünl.e.rOO İta!yaıdan 
bir tieaırot h<>yeti ~riıınize gele
cektir. * Vali ve Beiedi:yoe reisi Lütfi 
Kmia~:a Üa'.tüdar tıramvayları mü
düırü Feridun Manyasi dün akşam 
Ankaı-ya gH.mişlerdr. * Üsküdaroo PaşakLpısında b~-

• yii:k bk- .Üsküdar k:ıymııkMn.lı~ı 
binası. i~a o'.uoca.ktır. * Krom i:hr:ıc:ıtımn bderr:a Eti 
Bank tat'afmıcLın yap!lm= koa.r
di:na.syon heyeti tarafından 1<.:ı~ax
iaŞtm Jıın ı.şt ır. * Üıııivcrs1te tıp fa!ı:ültıe;i ıı<nç
k'rinden 200 ~ili:k hır katile- ~3 
nsa.n bayramında Ankaraya gide· 
.rek hü:kUnıeot merkezcmizı z•yaret 
edcc-. t<lerdiT. * Belcdiy~ si.lılıat i:;!eri müdür-' 
iüğü Di\.anyclundaki eski A:.cm -
dar s.hhat yurdu bin;;.sına taşıııa
caktı.;: * Otonıolıü lasti{(i btıhr~ır.: içın 
dü r, tvplanan 1'1...ıik tacır eri 1'.
merika<:'. rn olornobil 1 i>liıii g-etirt
men•ıı im:.ansız oldıı.{unu te.-'bit 
e1ımisl :·cıir. Şehrimwfo bıt yerli 
~a:.t:k fabrikası açı!<"Ji<tır. 

, 
"kil Yeni Fransıa hu 

tl ~ 
Yun: AB.MET ştlJ'l' ~ 

. · ·stil• 
Daladye kabınesıdı l\fPIİf' ~ 

yerine ayni kabıne ~ ~eı.il 
zın olan Revnaud "~~,,asıJll ' . ı•tJ.' .l 
muı;tur. Daladye~ı~ 'i ol•r>" 
mil olan sebep!=. kat ·stil'> il 
miyoruz. Çünku bu t;kiP ı 
parlamento içtimaıJll ; 
tir. .. 1,,,1~, 

Fakat işin tcfer~a~aı• 'fi 
mamakla beraber, _ıst b rbi• (J 
lan sebep, şüphesız,_ JlU ~ 
ve idaresi meselesıdır. ·ıeıiP 
değiştirmede deıno~85~ • 
an'aoesi seziliyor: 1'8' k'bJ 
farda en kudretli ve ·~rııı•Jı. 
adamları iş basına gctı o ':.J 
harbinde de ö)·le oldu. ~jjl<ill". 
Ingilterede ve Frans•~taJI ';,r 
ler bir aralık bocaladı k•oır1 
Klcmanso, Fransan'!' 11\~erJI 
tını ellerine aldı. Jııgı ti. ~· 
~yid Corc !ktid~ra _ge~ısı~~ 
ıki adamın dınamız~u k)<.a•'sl'~· 
kinci Villıelmin guz ~ 
debdebesi söndü. De~0 

. ..,ııı 
jimlerinin en büyük ·~ı 
şart ve \'DZi) e, ile k• d< d~1 
temprcııı;ın ve karakt<!dir· ""ıı 
adamı yetiştirmelerıııd '<İ c1l # 
hassa Fransız demokra5" Jlll ~ 
ve kabiliyetti devlet ad• 
tiren bir demokrasidit·,Jllrl~A 

Çekilen Daladye buktl k ol"JI' 
listeki vuiyete balal_ac• ,~,,.-, 
oldukça dar bir politıkıl idi·.J 
ni temsil eden bir kabıf~ ,il" 
kabinenin ne gibi ş~ ııt· ,/ 
iktidara geçtiği maliıJll~ e ~I 

1 
Avrupa Harbinin Yeni Meseleleri ' 
ı-----

1936 seçiminin netices~ ,.ıı f, 
cak olursa, halk cepbe>' pU• 11 
len sol cenah komhiı_ı•'·dııl' 't 
senelik devre içinde ık~ııııtB ..1 
rahat muhafaza eddıı 

8
11".,/ 

Halbuki faşist tehlike5i Jı8 ıil""'.i 
seçim itilaiı yapan iiç • il""~ 
iktidarı ele aldıktan soıı;ııl> ~ 
yürüremi)ccek.lcri anl .. 

11 
.,, 

h~~k cephesi hül.~etı111~~ 
kilı olan Blum, ıktırlat" 

1 
'I~ 

sermaye nam ve hes l»'~ı1' 
kım sosyal reformlar y11Jl~,j 
!ayınca. ... ağ cenahın su ~I 
karşılaştı ,.e radikal s~,-ıi ~ 
telaşa düştüler. llalk c<P bu'°J/ 
binezonunun ~sılnıw;ı t,..-J 
boşlaınıstır. Fakat nluıtı ıf>'f11 
dan yapilan reformlarııı JlU ~jjll 
henüz hissedilmemişti .. J~ ,J 
met bir sene kadar ilı.lı lf"'_,il 
tunduktan sonra sa{:ları.11 31 ~~· · Jı.arşısmda çekildi. ıtadık & ~~ 
rst Sotan ikinci halk crPb bel' f 
küınetini kurdu. nalk ceP&~~;Jı' 
rek.siyonunun sO!. ·aUstle~ ~~ 
dikal sosyalistlere intikal~ 
Daladye kabine9inin )ı.u ., "j;il 
kadar devam eden bir s•~p;. 
temayülün bnşlanıncıdıT· Jll~~ 
sosyalistler, içlerinden °,iJı"'· .J 
leri atmak için istiskal. e~-f 
kat hal.k ceph i kombıJI ıllf·.; 
dcvaıuı naınına bu h•r~lı. ~~ 
medildi ve bir a.calık uııı; tıl"., 
met te k.iline ve hatta Jlll ii5 ~ 
kabinesi kurınıya k ebb~ 
ten sonra Daladye, kahi~ı' ı' 
rlu. Radikal so yalbt pli tı:ı: 
deri olduğu için iktidatıl>~~ 
rlikal sosyalisttcn diğer r• b~ 
yaliste intikali o der•<!' ~-f'I 
yetli sayılamazdı. Hatla 5 ri Vfı 
!er lıükfunete girmedıkl~il•' 
Daladyeye müzaheret . et;.;~~ 
kat dahili ve harici poht•

1 
~ 

yıkı kar~ısında Daladye 1 ,.~ 
tedricen sağa doğru k<Y~1",ııt".'il: 
te Almanyaya karıı uys• t 'l'J 
ması, sol cenah ile Datad) ,ıJ', 
metinin arasını açtı. Soıı~ııl .i 
1936 senesinde yapılaıı . Y') 
formlarına karşı al(JIJll"İill ~· 
tedbirleri geldi. UükUnldı, s""~ 
iç ve gerek dış politika ·ıe "J 

Fransa ve müstemlekeleri 
Geçen harpte Fransamn müs • 

tomle.kelcrinden ettiği istifade bü
yüktü. Son yirmi senedenberi ise 
hem Fransız imparat.ırluğn geniş
ledi, bem de tabii servet ve kuvvet 

1 

menbalan arttıkça arttı. Denizaşı
rı yerlerin hiçbir ı;aretle kendisin
den aynlmıyacağı ilin edildikten 
beri Fransa herhmıgi. bir devlete 
bir karış bile toprak veremiyece· 
ğini kuvvetine güvenerek kat'i bir 
lisanla anlatm~tı. Fransanm de
nizaıurı yerleri bugün 70 milyon· 
luk nüfusa maliktir. Avrupa har
binde ise bunun biiyiil< bir ehem
m' yetl vardır. Çünkü garp cephe
sine Afri.kadan da asker getiril • 
mektedir. Sonra Asyoıla koca Hin
diçini var. Onun için burnlardan 
tenıin edilecek gerek insan ve 
gerek mcuddı iptidaiye bu harp
te mütteii.kkrin davaam.ııı kaza • 
nılma. ına ne kadar yarıyacağı İn
gilizlerce. çok ehc:ınnıiyet verilen 
bir nokta olduğunu söylemeğe ha
cet olma gCTek. Bu seferki harp· 
tc o memleketlerden ediletek isti
f, de geçen sefer kiden çok ola • 
eaktır. Yalnız Afrikanın garbın

daki yerlerden temin edilecek as· 
kerin 1 milyon.dan a ajh olnuya • 
cağı hesap edildiil gibi 23 milyon· 
luk llindiçiııid.en de yine bir o 
kadar knvvet getirilebileceği söy
lenmektedir. En mühim nlara.k 16 
milyon nüfusu ile şimali Afrika 
memleketleri en birinci derecede 
mu.b.arebe eden askeri temin et • 
melrledir. 

Harpten evvel mütehassıslarca. list göriişünden +IU!ıaJlll ı~' 
yürütülen tahminlerde, müstak- dığı sarihti. Sol tenalı. P~pıİ '; 
bel harbin nasıl olacağına dair ileri toplanmazdan evvel, UII' ~P. I. 
sürülen hesaplarda en ziyade şu ile hükiınıetı sa r,nııya ç dl t"J 
uoldaya ehemmiyet veriliyordu: sak cenah zümreler ";"a.sı0,1',ı' 
Fransanın Afrikadan Avrupaya nüt temin ettiği gibı.. b.f9v1,1 
l!'etirt•ceği askerin nakline mani v~ziyetinl t~vive ~~tı. 1 ~ f olacak surette Akdeni.zde bir dev• dikal sosyalıst partısı. •01~1' lelin Fransa aleyb:ine ve Almanya yaptığı ortaklıkkn aY11 ht ~.l' 
ile birlikte harbe ginliği tııkdirde ita temavül etti. Y<'ni ceP ııı~ 
ne olacak!, tirdr. Bununla beraber. ·o' ., · 

Fakat altı aydanberi Avrupada sa~ cenahtan kuv\•et nlı1 , 6; 
harp var. Akdcnizde Fransanın onların tahakkiimü •Jtl."tt ~ 
Afrika ile irtibatına sekte vur .. eak mekt n de Ç<'.l<İndi. Mccl 

5 ı~ T' ~ 
herhangi bir hareket olmamıştır. geniş salahiyetler ile cvç:0,.ı',,ı 
Yalnız Alukniz deği~ diğer biitün sayı harbe hanrladı ve j\l;;,,ıı: 
deniz yolları mütlefi.kler i<in em- harbe l{İrdi. 111üniJıtc . ·ıı V' 
nhet altında demekttr. Fransa için ya o)-sallık güsterdiği 1ç1•5ıJtf ı' 
denizruşırı yerlerden edilen istifa- yeyi tenkit eden koıı•Uj~rP ,,,ı:: 
de yalnız iru;an k.u\'Veti tinnck defa Alman aya kar.i' t et 
itibarile dej(il, 01' !arın me.addı tığı için Ba evikili teııl<~.,ıl~ 
iptidailcsiudcn pek ~ok fayda te- basladılar .• ıo. ko>aııın e ı.ol"ıf 
nıin olunınııs.ı cibefle de az mü- hhıııet ettiı:ı anla ı!aJ' ·ıe iP 
him değildir. Jlindiçininin yeti· • .,!!•r!isi J-.u •>kın hurckctı /, 
tird'"'i hububat senrde 1 bocuk etmiş oldu. ıj;I' ' 
milyon tonmu,. Çay, k.alıve, şeker Şimdi Iteyno, art~}' ;"1~~' ~~ kamısı yeli timıektt-dir. Afril<aılıın cul olıuıyı n komuı~ıs bif l 
istifade ediliyor. Afrikacla }'nın- müfrit sağ zümrcl~~P.~11 ,ıı'' .! 
sızlarııı elinde bulunan ~·erlerden toplıyarak bir ıuilh ıı ~J 
kCTcste, J,i;mür, kauçuk, maden ve mu• oluyor. 11,ıı 1,J 
mensucat için ınc vaddı lptidıuye 

1 

Bütün bunlar, FraıısJ! dC'" iJ' 
olarak da 800 bin ton istihsalat var- kazanmoıya kadar 1ı~rtı;",1pl 
dır. tirm<'k nokta ındakı 8 

Daha birçok rakamlar sayilma.k- 1 e.et;.,mo.c;.k•t;.e.d;.ir•._____ ;il 
tadır. Fakat tefernıala ~iri!;mck • tllli ' 
siziıı \arıtan netice şudur ki ingi. Kuşd:li rneıa., h1.' 
liz ve Fransız imparatorlukları bu- gtıŞdi" ~ 
gün bütün varlıklarile birleserek Belediye Jdği J(.lf.ıf 
harbe girmiş bulunnyorlar. · lığının kaldınm85llll ıtıp>e 

mıtP;ır. Bunun yenı1 _...ıı. • 
park viicude _ııetjrilc<--ALİ KE IAL SUN. L~' 



I 

~acar B şvekilinin o a seyahatı 
hakkında mütalealar 

~ 26 (AA.) - Havas: ı loocl<mOikı!ad>r. Bu satım !llffieli, 
L"car :S " h Kom Tcleki'nin Buıdıa.peştc li ya ve A.limarıya -
-~ ziyareti, son A\TUpa J:ı.a - nın, Maea.-is..'":mın Roıın~ınyaıoaJ<i 
~ L.ıe " b,ı.aaı;:s;ı B :-cnna· mü- ietı r<ılerini· har.ıı sıııouna kadar te
~..;,';::ı.: &ıkı. sun ılite aak.aıd.aırdı.r. rur için ha8ı y:ıpllğı ta:lıyikin tak-
~~~ lrabio?Sİllin A~ tık sebepletıni ao.by~ta<lı:r. 

l~n.."n a1dıitı sC'Vird,«ı en - lfur halde kont Teleki. Mı.ıs:ılirıi -
~ ~<A.""ta o.\dı.ığu gözüküyu-. j HLtler mü:liiikatmm bıılk.ik.ı şüımu -
.,._ >1 Ml:ı<Aıx1,~ ansında her Kınü Rmnada sahsen ö9uuı&: is
._, doiıa ziyade fiii bir ~~ tem.i:.M". Far;ist lıariciye naz>rmın, 
A,,!::,~ bt:- · i?i ve Tuna ve BaJ!.<an dünkü ~ esoasuıd:a, Macar 
ı1.ı.:.-.ua&ı üzeıiıd: hr kalıyım - BaşveJUliıoe Jl.aJ,yarnrı sivaısi faa-
L~.•ıaıı - &"'V<>• l'IC!lşması iM m:ılı- liyeti hakkında izalıet vernıiş ol -

· · e!ıtar .Macar ınıııb!filol.e- d\ıti'U ve Avruparun cenubu ~a.x<'t<i 
Ilı eııdi erini arUtınnaldta w mw1.ai<asırıda vazivetin müstak!>el 

11iıı llı:ı!ıııiıü:.cr, Macar m maatleri - ink~lan haıkkında Macaır Başve
~~Yet Roma_ Bertin milhv..-iı kilinin ~krlni iza..~e çtiış -
-~ine ktı!tllxm gltımes.indıoın ını.ş bu.1undugu şüp"hesizıdıi.r. 

~ . . . . . 
olanda toprakları üzerinde bir 

l\lınan posta tayyaresi uçabilece 
~ :IJ6 (A.A.) - für Al- ~ ~ yalııız bu ta.y-

ta;ı.,.az., · · her giın m::n - yarerun lk>Panda aman Ü31!rio<le 
tc...~ - l:!.er. rn üe Amslıeniam a- cıesl:a edl!ıen )'dlıdan .kai'PyjEUl tıı-
-""."Q Posta ve eıya naıaliyaUıu h.iı-..f etınemesi ve bu haıl:tıa ~.ı.ı:,-
~~ Eıltıı< · heidnnda A)manya ınııwıa. müsaade edLen üç kJş: "' 
ıı,.".,"'llldıan yapıilıan tek"Jf Holan<ia ibıor« A.ınıan ı:nüc~tmı.cı ,_,.,._ 
~"'."'llla a tııL edilmiştic. \'! iıDe tayin edi.Jımcsi ve 900lfaıdan 
ı...""lllya, 00 nak'. atın roi.idıasl- bu mürat.cbaıt .....-asında yası~ 
~ ~ ~ ve J>Ok>tları deği.ş;ikJ::iW.n e'VYClc<! ı-iiık uııtı.ri"..
ı:..,:_llldaın yapılıntllSl ve Holarıda anesi hususunda =:ı.r e'JıniŞ'\iir. 
.::' ~~rinıin ve pôldtıarınm bu Gündle iıld keır.> k<.ıl>:;ara:Jan bu • :t 
~ k:~ıırılnıaması bıa.ısuında yük~ A.lmoo kn:rıan.d.a.nlı/!ına in: 

1\ ~- giliz saılıillerınıJ ~Hen a .k n 
4- ~Ya hi>~i ayni zaman- Mruın tayyare.en ~ı.n .hava b -

"-~n ro mımıut1ian - ~ yoaprııulk mııkaııonı ver-
"" her iki . ba Wil.a.n IIl'Ef<.',•.ıdir. 

"ıcııe e!tneew hat'lkmı -.emiş ,ıe Emin bir m"'."lnbaıdan ô/!"rerılrl1-
ll,,,:;· B ııkaoç f<'ÜD.ierıl!ıcri Laıh.aye w~ göre Belçika hükünrli 
-"'"'lla."'-iiJ but'.u:nan b~ Alı- man 't:lyyarelernin Bır:ü.ks:il'e ~ 

di:oloın <lit bu · ymdan ru a)"lli şartbr a;ttıınd:ı vo)'=m:ı 
~ istifade ~ -

1 
dıevarn ~kri ha'kıkında .Y11!1Jıilan 

• ' 1rl<:Hfi kat~~-

c'\ • • • • • 
llıerika kendisi için yaptırdığı 

tayyareleri müttefiklere veriyor 
~ 26 (Radyn) - Mösyö Rınr ~ lrıısule getimı m. 
~ Anıeri.kı:ı için yapUn 900 a ... ie'er, ru ~at ... •iıı ın:Jı1.llıe-

20oo tayyar.:ır n ınülltcfi'k- ftiıere veırilmcsinın .Amerikuoon 
\> ~lloe8i hııGdl~ karal"ı milli ımi.idaf.aasında rahne 3'!.'llllY. 

muıh.i.tinae büyijk blc ~ ~rlw. 

••••• 
ı.,,~llı 

Fransız başvekili radyoda 
,''il aı 26 (Radyo)- Fran6ı:ı: ba.ş-
~hı.':.~ R~e Nazın Pol Rey
··••.ı"'ı'u. n 1 taly anın Pariô sefiriııi 

elınişuf. 

Pol Reyno, bu geoe saat 20 de 
(İ.s(anbul ııawti 21) radyoda bir hi
tabede buluıuıcaktır. 

~atki Akdenizd: İ;alyan vapuru 
~ ~: 2Al (.A.A.) - A.driyatik 1 v'..e şa4'1<i .A.locbııJ:z Ji.rnan!.ıırma bağ-

ÔI). "lliını:r.uııyası ııcloo::iı: ay, İ- [ kınacııl.tını ilan C'tmekt:ıdir ·1 
hnı nlarımn 24 den.iz hattı 

)~ 
Paramunt 
Şirketinin 

3 ncü H A R İ K A S 1 
l\IADELEINE CAROLL 
FREO Mac MURRAY 

MİLYONERLER BARI 
..._ y (Fransızca) · 
..._ l'. alnız milyoalıırın hazırlıya b~ece~~ b_ir lüks." 

•lnız milyonerlerin ya:pyabilecegı hır hayat... 

llu Per,embe L A" L E 3inemıw.nda 'Ç akşamı 

~an: Ralımi Y AGIZ No: 69 

Donanma Geliyor 
ijt~b.llılıı::::::~ıc;;;=:~=:;;:=====~--~ 
llıııı. ç'Ye Nezaretinden gelen bir kartta koca· 

b a akkalede şehit düştiiğü bildiriliyordu 
li. (;· · ~Öz! · 
t~ b'd 0 .•~ıınde '!ptü, ~ıktı git-
ll.I:. it ırıe:;d; · oldIL lki hafla .. 11-

'ııo~• •oıı ı.ıbu u aldım. Kocanın 
tıı, Ç'lıı lllektubu obn bu w.ek
i Nı, ,, 'lkkıticd bulunduğu ya
~t "lllıa d ~iı., "di~·or ıtı al ' metanet tav· 
il lıııntİ YalnıLlığımı nıektup· 

d<Jı ~:ı t~'\-Ur C8İ(ını sov!iiyordu. 
d,,~ ~ ·~a :ıı Yazdım... U.i hafta 
~-ı~d!Qn.. 11 karııııud, ki yavruyu 
~t 'llda 1 

1•0l~usalığımın ik' nci 
lod~ birk larbıy., Ncz:ı.rctind"n 
ı,~ '''hit ~':l1a .. ~~.camın Çanakka
~c.ı,' ~ilıııe~'.~l(Unü, bana ıııaa~ 

t..,_14tı bi!d· ~ere• 'eza.·ete mii· 
~ • .., b ırılıyordu 

'
01 lıa~.:~bo1r, bayııtı~ıda ilk fe
"<ıh" ı odu O -''-d "tib it" sef· 1 . ,...,. en ı a-

~ et b3J;göstudi. Talı-

sis edilen 300 kurııs müliızim ma
a..~ı, oğlumun süt pa'rastna bile ye
tişmiyordu. Birkac ay elimdeki, 
avcuındaki birkaç kuruşu sarfcde
rek geçindim .. Sonra sıta eş ·alıua 
"eldi. Nem var, nem yoksa hepsini 
sattını, sa, .. dım, ıeçiumeğe :ıkra.,· 
tım. Bir taraftan da iş arıyordum. 
Dikiınhaneye gittim. Günde 30 

kuruşa cama.~ır diktinneğe rıu.ı ol· 
dular .. Fakat, bur~daki ustabaşı ile 
katip bana kur yapmağa başladı. 
Gençli"iın, güzelliğim bana yar
dım ooecek yerde çalıtpnama enecl 
oluyordu. Ustabasının apaçık met
resi olmam tcklüi ka~ısında di
kinıhaneden ayrılmak mecburiye
tinde kaldım. Başka yerlere ~ baş 
~=dıını. Fakat, her miiracaat etti-

Görülmemiş bir 
elektrikfırtı sı 

Dünyan n hemen her 
yerinde hissedildi 

I.nmlra W (Hususi) - G~ 
le", w.lınz Aımcrl!lraclıı değil, he -
ın:sın dimya:ıııı ha- taraiında 'U ı;>
r:i!tııi ~teıren bilyük o;eı.,tr>k fJl' -
tın&;'" ın 5Alq •et ini ta.b.EI edtyur. 
lar. 

Güııes~ki bü ük. lekelere aUo
ıu-n 00 :kMiıde tabii hiid!ııle 
y;;,;;nden be:; sut .Aııoon -
kamn b;n:Dk yer"'r~ eı:< lk 
ıe.-~ t.el.efoın ımuiı<>beraıb 
dumwş, tramva-yl!ar jş)Wyemeırruş -
tir. 

DÜ!JYB tarihlnd. m · !ine enıdıer 
il &adil! edi:le!ı bu elekl.r.ıi< f ı I1t ınao
sını.n kudreti 400 volt ola:rak tah
ıınin edilıniştir. 
~eren.in b'-r"çok yerlerin -

den, Bııd,ıııpaııed> •ı. i:.a1y-a ve Pır 
k>ayadan, cenubi Man~ıık:ten ıre
len haberlere göre, bur23an:la da 
r~ blr müddet arızaya uii -
ram ıştır. 

MEMLEKETİMİZDE DE 
HİSSEDİLDt 

Toka.ttıın bildi.rild~ine göre ev
vıelloi ."31"' 20 ,10 da kırk kilomct -
reyi .kıtı:by ını bir recri şiıma".-i gö
rulımi.iş. 20 dak:Boa. ~·aım etım~. 
Gi.imü$harııe ve $. K.arahisarıda da 
ayni sa~"" fecri sinnaJ.i htıdiııuıi 
~lmüşbür. Hfıdist'ni,n fev'1<alliı -
de~1il;i karsısında hWık arasında 1ıe
Ias ve lroııkuya rlü -ı~er o~. 

. :r ~ii~~·;~·;~·. ~~·~.ı. · ı 
öldürüldü ? 1 

!1 inci sal>.ıt•ıı.. <leftm) 

ele alan Emniyet İkiııci Şube Mii
düıii Naz.rn. Başkomiscr A1ıııan U
lusan, Başlrontiser Alıdii'rı:<ılımeo 
Tosun, .komi.ser Cema: Kuter ve 
Bey azıt nahiyesi b:ışkomiseıı: Ke
malin ıreccli ı; lndüzlü emek.lene 
nihayet dün lt.rti! meydanııı çıka -
n1m~tır. 

Katil Ketencilerde helvacı Sa.ih 
adında biı:.nm süıiıeUsti Romanya 
mı..ıılı.aci.r leırin:len Bek.taş oğlu Hacı 
MoLa adında biris dir. 
Tutlıcmın ölüırMl b · · dn.'.ı!Y'et e-

seri olduğu !aşılınca, maktlliün 
~ da dahil olmıı;ıc üzere yüze ya- ı 
lı::ın kimse sorgu ,,.. :mlş ve ni
hayet arabact Hacı Mol'anm bu ci
nayeti işlediği meydana çıkra ı.r. 

Bandan i9ti. sene evvel, tatLcı 
Abdülkaıtirin yanında Preştmelıi 
18 -19 vaslannda&tri adm<la ya
.kısık, ı bir genç çıraklık etmekte -
<Lr. AbdütlraQ r dükkamnın üsrunr 
deki odada bu gen<; le ben.her ya
şam:ıktad r. 

A.bd'~lık.adir gibi ~ çocııı!iliu 
düşkün olan ar..OOcı Hacı M<tlla, 
Sabrryi bu dükkaıxla tam ve 
sık sık dü:kka devam ederek Sab
riyi kendisile beraber yaşamıya ik
na ederek b r baçuk sene evvel t&'t
lıcının yanından c karmıştn-. 

Sabri bundan &on>a da Hacıdan 
gizli o '.arak stk sı.k t.ıtlıcıyı ):İya
rete devam etmiştir. Son zaman
larda bundan hal.erdar olan Hacı 
Mtılla bir gün tatLcının dükkanına 
g~k kavgay:ıı tutuşm~ ise de 
.a:raya giren 'er ka'lrganın büyüme
sine meydan \-ernıcmişlıerc~· r. 

Sabri bu hadisede!\ sonca ve bir 
kaç defa Hacıdan dayak yediği hal
de yine Abdül!urlir ik! bulu.şmıya 
devam etmistir. Hiıdise gecesi ge
ce yansından sonra odasına dönen 
arabacı Sabriyi bula.mayınca doğ
ruca AbdüJ<adirin. diikık?nıııa gi
derek kapıyı çalmı.ştır. 

Henüz uyuıoomış olan Alıdülka
dir aşai7ı inerek kapıyı a<:mJş, ara
bacı Hacı Molla yıldırım giıbi lçe.ııi 

ğiın yenle bana iş verilettiine genç 
!iğim, güzelliğim ileri siiriilenık 
iffetimi mezada vermem teJ.lif o
lunuyordu. İnsan.lardan, jmpnhk .. 

tan iğrendim. Sefaletten duydu • 
ğum korkuya kendimi kaptırdım. 
Ne yapacağımı. ne etleceğimi dü -
şünm ~e başbdını.. Ni ayet verdi
ğim müth "ş bir karan gtcen h fta 
bugün tatbike koydum. 
Verdiğim karll1' şu idi: İki yaşıaa 

ba6an henüz sütknzusu yavruca
~ı 309 kuruş av lığun a hlrl · te 
maballem'.zdeki ilıliyar ve kimse
siz hır dul kadma bırakmak, kemli 
başımın earesine bakmak .. · 

Öv]e yaptun.. Ynvrucalrıın şiın· 
di, kendime ait birkaç parça ufak 
tefek enalnrıınla birlikte Aksa • 
rayda, mahallemizdeki komşu ka
dında duruyor, bakılıyor. 

O wün kalktım, Aksardydan Be
"iktaşa kadar yürüdüm. Burada 
Iroc:aının akrababrı oturuyonl.u. 
Onların evine geldim. Beni bir 
günlük mi.safiz sayarak izs"t, İk· 
ram gösterdiler. K lchm. Ertesi 
;ıiiııü vaziyetimi anlatınca, ~im
leri daralan. kendilerine bakmağa 
kudretleri buluamıyan bu akra
balar ürktüler. Sefaletlerine beııi 

a kan ılar ~ endilerini'. 
müdafaa edecektir 

cı 1ıtc1 salılfedelı d-> rm sulh ve sülriıoona büyük bir 
yapacağı müla:kata da ehemmiyet blzmet ett!ğin: •Öylüyorlar. 
venncktcdir. Cürıkü bu görüşne- Peşte kabinesi, Avru~ vazi-
1& mı.i:;~kbel İtalyan ve Macar yetinden ve bi~hassıı Alman - "Sov-
siyasetıııın Avrupa ihtiliı.fı ve Av- }'et Rusya ınUnasebatından end.U;e 
ru]Jll11m merkezi ile cenubu saoo- etmekte ve İtalya ile olan :ra-bıta
s m alaka ar eden meseleler ıkar- smı kuyvetlendirmek istemektedir. 
oımnda a:acağı müşterek. dcrekt;i- Rornula 'bulun.an Macar Ba.-şve-
le>rin tesbitıne hizmet edecektir. lıili Kont Te:ekinin bınıu tem.in 

Londra 26 (Hususi)- Heıren etmek istediği zannolunuyor. Kont 
bütün g&ızeleler Balkanların bu - TuUri ~ Musol.ini ve per -
günkü vaziyetı hakıkında mütale- .şembe günü de Papa .t&rafı:ndan ka-
alar yü.rutmekte, Armanlann B:U- bul oluruıcaktır. 
kanlarda gıttfkı::e tazyiklerini art- Belgrat 2&- Dün gece Komedi 
tınnaklı olduğunu yazmaktadır. Fransez artist'. erinin temsilinden 

Romanya hükiı.ıneti bu tazyiki sorıra halk artistleri~ ddeUc alkış
~ eski kliriDk aıda:ıma- lamıı; ve Fransız milli ma<"ŞJ. ol.an 
sının 'i.hadevam.lıl:ıir anlaşma ile Marsevvezi söyleıneleTini istemiş
devamını temin etmek üz.,re Lond- tir. Artistler, Yugoslavyanın bita
raı:;a ıık'Usadi i;r be}"elt göıııcPım:iş raflığı yüzünden br hadisey., mey
bahmmaktadır. Fa;Juıt müsküli>t dan vermemek üzere milli marşı l 
b<.; hl: ôllicaktır. Çünkü Alman ta.z- söylememişlerdir. Bunun üzerine 
yilti kuvvetlidir. tiyatrQd.a bulun,.,, halk bir aj(ı:t.dan 

Buna rağmen Romanya muıka - Marseyyezi söy1eıni.ştir. 
vemet ııfutermektedir. Fakat bu Cenevre 26- İtalya i.!e Sovyet 
ımuk.avemcli daha kolaylııştırma.k Rusya anısında bj,r ı c:ııret arıl.aı; -
Ye Romanyayı A'man boyunduru- rn.as.ı y.apıJ.mışta-. Son .anla.şmııda 
ı.;undan kurtarmak icm müttefik- Almanya mühim hır rol oyılfilll1Ş
l.erin Balkanlarda ve Tuna memle-
ketlerinde daha geniş iyasi b:r ~,a Tribune de Lausanne gazetesi. 1 

:f.a&livette bu'.unmaları liızımdır. ya.zd;ğı m;.ıka'ede Almanya ve i-
cDeylı Herald. diyor ki: •Bal - talyanm BaJk.ıın ooUtikasıru tet- ı 

k=lılar n:enfaat~erini müdafaa et- kik ediTor. Bu ga.zeti' Sovveı Rus
mesim bilecelderdır. Karadetizin ya ile İtalya arasında yıı4<m•aşma 
ıkapısını tutan Türkıyerun mert.il- içinAiınanyarun.hüyük ıwyretfrat
ğine ve kuv\-etine itimat etmelidir. !ettiğini söyliycrek d.iyoc ki: •İtal
Romanva ve Yug~! .. vyanın müt- ya harbe girmiyeeeıkt.ir. Fakat sı
tefikl.ere karşı olan sempatderini yaseten Almanyaya müzaheret: ka. 
bU:yoruz.• 1 bul edıınıe bıw me.'ullv<!tler yük-

cDevli Telgraf. ııazetesi de, Al- leıutı€Si !izımdır iti, bu .kendini. gü
manyanın bir taraftan sulh ve te- nün Wrinde harbe sürii'k..l.ıvecektir .• I 
mınattan bahsederken, diğer ta -
raftrn da bir eliyle tabancasını tut- FRANSANIN ROMA SEFtR.t 
tu/!Unu söyliyerek diyor ıkL Faris U (Hu.susi)- Frarsaııın 

·Ba kanlar kcn<i emni etlerini Roonn sefbi buraya hareke<. et -
koruvacaklardır. Ya.kın şarkta bü- m· th-, 
yük b;r İngiliz - Fransız ordusu - Londra 26 (Husu.si)- halva ile 
nun bulunması da, Balıkanlann mu- b:a:ri ınüzakerelere tekrıır b.~l·
kavemetini kut kat ııctt Tacak+ır.• yacak olan hıg iz deleı:esi Rama-

Paris 2~ (Radyo)- Yuı:ıosav ga- ya v:ırmıstı.r. 
zetekri, l!al ·an - Yugoslav dost- Sofya !!6 (Hususi)- Londradaki 
:tak paktının imzı:sın:.n ı.içüncıi yıl Bu~ sefıri Han:dye Nı!Zıri e gö-
dönümü mtinasebetile yazdı.k;an rüşmek üzere burava gel1ıcek, haf-

uı.:alelcrde bu paktın Bnlk . .;:;ın:;_;"'~-~,;t;a;s;;;on;;;ıı;nd~a .;d"'ön=. "'reekt=:======= I 

üku ..... 
ıgı ... . 

vergı zam arı 
(! tneı ...ıılf..-Jen drv-ı 

teı;;ıf mik.tnda, f,.kat yüzde cm niı>
bciıı.de isUh!<ik resmi. 
- 1PElk. ve .!lUll 'I Weık, ı:.ı J<leıi. ku
;oıaşlsırı. ki:1'eıı nıen:sı= .t, = m, 
.lrem:Lx, jüt, µliıs::ik madtl~. baha-' 
ra1,Jclğı1ıla.r'Vemı.La ru~ak.J.o 
başına .ı:ı:ıuhtelü mila.ıı.r '9.n:!a, fa
kat ~ Olll nisUe:ııncı.: is•:~'ıliık 
ı:ıeıımi. 

Her i!:ürl.'ü muşamba \"<! maımu,. 
ı.atı, porselen m11mu iı.t ve a., 
cıııı:n, siş ayn.a ve bütün zücac1ye 
mım uliC.ma kiliı b muhldıif 
roik'..,rlıard.a faıkaıt um uımıi yetle yüz 
d'e oın nisb.:•'iııde is'Jılfık Vt'rgis!. 

N Clıki\yalt \"e':'ı;::-i~iın:e- z:wn1 :vo cu -
lar için b-:iyük hatlard'.ı hlri:ıroi 
lU<'v'lcie yüzde bes, iktnei rne\1kil:ı 

ıı·rerek:, bir eli ile t.atl cının gırt
J.agım sıkmış ve ı:.::r de yumruk i.n
dirmııotlr. T.,tı.c. yere U\1U'Llllın
ca Hacı üst kata koşm , Sahriyi 
tc&ıme tıcW>1iJ,a alt kata indirnıiştl!r. 
Katil Abdülkad:rin yerde ölü ola
rak yatmakta o'duğunu göıiince, 
cesed~ fut koıt.la.ki odasına çı.kara.
•alk vaıt.ııııını ~ ü.z=inl dıe önttül<
,teJı sonra Sabri ile beraber kapıyı 
lrapıyaTak çıkıp gitm~tir. 

Gide-r'ken de tatlıcının cebinde 
bulunan 90 lirasını da almayı u
nutmamıştır. Hacı Mo~a bu para
ın:m >lX:r kımnı ile S:!l:ıriyc, eJlbiee do 
mış, diğer kısmını da bir~i:kte iıçki 
alem'.nde h~ır. Su~nu iti
nıf eden katil Hacı Molla İle cinıır 
yet~ sebeP <>lan Sabri bugün i,.. 
yeye verileceklıerrlir. 

de iştirak ettirmek iııl4'miyorlıırd ı. 
Bunu, yüzlerinden, tavı:r ve hare
ketlerinden anladmı. Bu ~ 
üstü, :vemckten as evvel müııatıdo 
isWim. Çıktım. Nereye gideceği
mi. ne yapacağnm bilmeden yolu 
tuttum. Yürüyerek beni buldnğu
nuz yen kadar ıı:elclim.. Yol boyun
ca hem göz;v~ dökü or, hem de 
ilerliyordum. Dir.lerimde takat kal
mamıştı. Ayaklarım, dar kunıl.u -
raların ieindc i mWcr, alı,m.wlı
~ bu fevkalade yorgunluk beni 
ezmiş, bitirmişti. 
Karanlık bil!:~, ce<'C olmuştu." 

yüzde ık buçuk, ı.ic;üıııcü ıınevkre 
)"iizıdıe bir zsm. Banliyö trenılerin
de ıncı\1ti tarttı olmaksmn yü:ııde 
hlu ouçuık zaım. 

Yo!cu nalkJyatı hadcmdclti bil
cüım e ~ iQin yüz.de beş_ 

Da.ını;ıa rı t:rıine ın.!L! ulwd;ıı ytW-, 

dıe elli. nisbilerde yWıdıe on zam. 
T;;.filn nıamuliıtımlan ~ mi1- ı 

J.i müdafaa ""rııisine hır mlEl!i., rakı, 
Jroayaık ve !iködere şiş&Jısrıııin re- \ 
0011I1eıtı1r.rine ı,;öre 3, 4, 6 kııruı:ı mm, 
viSki ve -şamplHlyaya 50, şaiım 
lıllıresine 2, h;ranm litre..in-e 8, şişe 
~.. 4 lruruş zam. 

Kitırrt fiaıUannm 2 kuruş çdca -
rıhr>a5ı dü:;ünülAnek>tedr. Çalkmallı: 
taşlarına 1 kuru., :ıa.m. 

GJyri Mfi irot verglsır:deın k.a -
unç v<:ır~ yü:zıdc 25 ari:tırı.Jnıaık
tadı.r. 

T-'ŞVlk:i s;mayi muaft~' ıti :kald.ı
rı.rvur.'mı!en bu ımu~fiyctten isti
fade eden !Il'Ü< 9!Je!le' er iıçıon. c!ev -
kal:i.de mü.daha vurgısh n-aımı al>
tı.nıda yeli hır voer,gi illdat; olun -
mo.ktadrr. 

Bu y.oıni verııi.Jerin 32 kü.sın: mi}. 

}'C>ll lira ~i tabanıin edili
yor. ---000>---
Aranan hırsız 

tutuldu 
Evvelki gece Galaıtada Hendek 

c.addesinde 46 rnınıara.Jı ap!l<"!ıma
ru.n 4 numaralı dairesinde oturan 
Madam Ma.ryamm penceresinden 
giren bir hı.rsız 330 lira para ilıe bir 
hızy li mW:evherat çıtlar ak kaçnuştı. ı 

Emniyet iıkinci sube ilinci !usun 
memurlan tarafından yapıla.ıı taJı.. 
kikat neticesinde bu hırsızlığın fa,.. 
ili ol<lu~u anlaşıl.an Oflu Mehmet 
~lu Sükru oldul{u tesbiıt edilerek 
yakalaımuş paıra ve mücevherat 
saklandığı yerden çık.:ı;n earak sar 
liılıine iade edihnidiır. Sükrünün 
bir müddet evvel İ2llllitte bi:r şe
kerci dülokıinında yapılan hınıı.z -
l.ığuı da faili o' dul{u a.nl.aşılm~tır. 

Sosyete Şilep 
(1 tııoı ...ı.ııe.ıoıı denm) 

lunrna.>ı dünkü Büvük Millet Mec
lisi içtimamda kar.<r".aştınlmıştır. 
Mün~kafat Vekili bu hususta i.za.

ha.t vermiş ve mezkür sosyetenin 

......--~ 

SON TELGRAF'ıa tarihi trfdkuı; 20 

Reşit Pa,anın Hatıratı 

MAKEDONYA ATEŞLER İÇİ DE 
\azaalar: 

lıkenclrır F. SERTELLl Cevdet Re,it YULARKIRAN 

Mister T omas Bulgar hududuna 
bulunuyordu • • 

gırmış 

Bir İngiliz gazetecisi Paşa bu adamı Serezdcn uzakla.
tırmağa karar venni tı. 

Bir gün Sereııe bir İngiliz gaze- Fakat bu işi kolayca vapmak da 
teeisi gelmiş ve mntasarnfa mü - mümkün deılildi. 
raca.at ederek: Bir .;in ibra hım Paşa, 8 ·ker ara-

- Hududa kadar iki jandarma. sın~a bir fak.na dedikodulaT dôn-
nın kendisin.. Tefakat etmesini ri· düğünden bahMc R~:t ıışaıya: 
ca etıııiı;ti. - Asker ar- ıııa nifak sokmak 

isti,·l'n ~izli bjr elin rnrvcudiyeti. 
Zaten vilayetten de bu gazeteci- ni İıaber Hripırlar, dedi, bur. da 

ye azami kolaylık gösterilmesi mu- artık ifayı h:zmet etmek •k ı:üç-
t:=ırnflığa hild:rilıui~ti. Re it Pa- )eşiyor, bu gizli elleri -elbirliğıle -
şa derhal kendisine iki atlı jandar- bulup meydana çıkarmak zamam 
manın refakat etmesini cnuetti. ı:-elmiştir. 

İngiliz gazetecisi müracaatınuı Resi! Paşa, l\l:halakiden balıset-
<!l"tesi sabahı Screzden harekete ka- menin sırası gddığini anvıuışb: 
rar vermişti. Halbuki o gün vo - Paşam, dedi, bu el, gizli değiL 
ertesi gün, ita iim.lri olan ınuhase- l\leydanda duruyor. Her gün gö-
Mcini:n rnhatsı.t olması yüııiD.den -ıümüzün önünde dola ıyor. 
jandarmalar evmiyeleriui ala • Ve Mihalakin:n i mu;i vererek 
mamı~lar ve bu yüzden, İngiliz ga- ilave etti: 
zetedsi üç gün teahlıurla harekete - il abeyin ba~kiıtilrinin, bu gi-
ınecbur kalmıstı. bi zavallıların verdiğı malümata 

Bn hadise naı;;ılsa • ElyopolL in. Dllbıl inandığına şasıyorum. Bura-
bir hafiyesi vasıtasile - mabeyne da bir mutasarrıf, bir fırka ku-
anedilm.iş.. Aradan bir hafta geç- mandanı, bir redif kumagdanı.. vo 
meden ortalık birlıirıne &" çrnişti. 1 nihayet Selilnikte bir müfetti i u-

1\lister Tomas o sırada Türk top- ı mumi varken, ElyopoUslerln, Mi
halakilerin sö•Ü nasıl mesmu oluraklarını terketmiş ve Bul.,ar hu-

duduna ı:irmiş bulunuyordu. yor?. Bu hezeyanlara na•ıl inanı
yorlar!, 

ViliıyeUen ınotru.arrıflığa gelen J (Devamı var) 
bir şifrede: «Elyopolisin Serezdekı 'Ilı e ı • ı e ı • ı e ı a ı e ı e ı • e ı a ı • • • 
adamı kimdir?. diye soruıu)·ordu. Ihracalımız niçin 

Reşit Pa'!ll, viliyete yazdığı ~e-
vapta, SereKde bu şekilde tanınmq azalıyor? 
bır kimse olımdığını bildirmı ti. 

Vilayetten inci defa gelen şif
rede ~u cümleler yazılıydı: 

cİnıt..ilz naz.etecis. Mister To • = r.f:lli<GtJie vertlcn ıaııda.r
nıalıtrm y~,yeierı vaıt.t ve z.... 
m::runda 'er>.lruemden yiı.zun n, 
m a.:.eyhın uç gün kahhı;. laSe
~cn har • etti~i mabeyni hü
mıcytJn ba,kıtabctı ceillesınıden bil
dir' J.-nekte ve bunun sebebi sorul
ma dır, )..!akine başında ceva -
baıızı bekliyonıın .. 

Reşit Paşa, makine basında, Se· 
lanik valisine asai(ıdaki cevabı ve
rivor; 

·S~ncağın bütün varidatmı .İs -
t.ıınbul çelıı.yor v~rg; varidırtı san
c;:ıi!ııı vıllık m arıflnm onda bı
ruı.i bi;e k:rrşı..lamıyor. Bövhe de
vam ederse, jandarmalara. e.ıklya 
taıkibi in n yevmiye vermek şQyle 
dursun. takip müfrezelerir.ın tii -
!eklerine kurşun bile tedarık ede. 
miyeceğiz. Bu vaa wti teemmül 
buyuruıoanız. lngi.!İ".t gazeledsınin 
hareketindeki teahhurun selıt-ple
rini loolaıyca anlaıınış olun;uııuz!• 

Res;t Pasa bu fırtınayı snu,tur
duktan >onra, Screzden ınah~yin 
baskitabctine \'C.rilcn bu tna1Uına
tın kimin tarafından ihb edildi· 
!{ini anlam k istedi .. Jltaiyet polisi 
Mustafa F.fendi .-asıtasile ha(ı ola
rak -·:ıptıi\ı tahkikat neticesinde bu 
işte de Elyopolisin parmağı oldu
ğunu anladı 

Elvopolis Serezden . elaniğe dö
nerken. bir iki hafive ted rik elmiş 
ve Serezde olup bitenlerin kendi- ı 
sine derhal bildirilmesini tcnbib 
eylemişti. 

Resit Paşa biz taraftan çetelerle 
mücadele ederken, diğl"r taraftan 
da hafiyelerle uğraşıyordu. 

• Reşit Paşa, hafiyelerle 
nasıl çarpışıyordu? 
Serczde eski eczaellardan ~iiha- ı 

laki isru:nde bir Rum 'ardı. Bu 
adam, Elyopolis Sercze g'eldi~i za
man, kendisile sıkı fıkı gürü,erek 
anlaşmıştı. Mihalakinin türkç""i 
oldukça kuvvetliydi. Sara}·a :vopı
lan ihbarların bunnn tarafından 
hazırlandığı anlasılıyonlu. Reşit 

S?n .za.ına.. a.tr.ı ih.aca•ımı.zın 
ınuı .~ad yım zı:ı.makta olr.:.s• na
zaı. d.ki<~ti celbe t .- Vapur -
.ıı..:uk yü.zÜil(!en cn•elc. tılan 
m3Ua.rın d:ı ihracı nıuır.ıki.it' ol.ı -
ffidllll;l!ır. 
Ycnı Türk - Yunıın aclıı.şmıısın

daın -~ade o!unııraı'k hıınç memr 
ld!~ere W:; aca.tırnrzı.n, 'lunan ıze
ıni.1€'1'1 ile yapılması d;lsılnülmc-k
ie<liır. Diger taraftıan soı. ı:ün!,-q-de 
mıınıfatura itlı.a:"tı aza mı.pır. Bu 
;;üzd-rıı bazı fiat tcıreffiiieri gô -
r00neğe bcşlamı.ştır. 

İran - Sovyet ticaret 
muahedesi 

Tahra<ı 26 (AA.)- İran Hariciye 
ve Ticaret .'.'iuırlan ile Sovyetlcrin 
Tahran elQ si ar~sında dün İran -
Sovyet ticaret muahedesı ur.:za e
dil.miştır 

Dr . Akkoyunlu'ya 
teşekkür 

lı:asta:,ğı tllC\:hu. k•'•n yavrum 
Scinerc hak · i t. "11'6 ve rec!Jl'Vİyi 
rnz ve tıa.1iblk ed: ın, t\'.>Cttk hastalıık.
kuı mıitd-.assısı Dr Aimıet M<:h.--o
yunhıya minoo ve şukr.ınlarmıın 
ifasına rııuhtereın ga;ııeten;zi tav-
sit e•; urk' N li <>ttm Ö' .ıüc 
••••••••••••••• 

23 Nisan Çocuk 
beıyraırıı 

23 .'.'\'isan Çocuk Ba~·ramı ve 
buıtiin ba lı~ an Çoruk H itası 
nülu. umuzun yüzde kırk bi
rini t~kil eden mühim kütle
ye, yarının lı'Üyüklcrine bütün 
milletin nazarlarını ~ekmiye 
matuf bir tesistir. 

• 23 NİSA! - ÇOCUK 
BA1'RAMI 

Tıcarethane Suhl2lerine: 
Her taraftaki Çocuk Esirge· 

me Kurumları 23 • "isau Ço • 
cuk Bayramı hazırlık! rile meş. 
ırul olmaktadırlar. SİL de bu 
mes'ut günde VİTRJ~LERI -
• İZİ Çocukları ilgilendirl"c•k 
:,urette hezırlam»nuı f. c-nk 
Esirıı:eme Kurumu saygı ilo 
diler. 

r·:..1! MELEK ve Perşt-mbe İPEK ..._. ,.- . 
SinMDalarında birden 

1940 SİNEMA YILININ EŞ İZ ve SAHANE ESfillİ ES SON 

İCADI. TABiİ R~KLİ 

Nereye ıı-idccektim7 Ne vaparıık
tım?. Hic!. Ayak1'ınına tabi ola 
rak onlann sürüklenisine uymuş, 
hıua a kadar gel~tim. !I'enlıalık, 
karanlık, bitap dü~tüğilm yorgun
luk biraz dinlenmef:"e beni k ar 
etti. O metruk meıarlığın duvar 
dibine röktüm. Büzüldüm. Akıbe
üm.i düşünerek acı gö-qıışları dö
ke döke içim geçmiıı, uyumt om. 
Sonra söz.in •BTSmtınızla giizlt'Tiıni 
açtm.. Ondan sonra""1l. biliyor • 
sunu.z. 

ll>u sene 46 bin Ji.ra idare İnasrafı ' ı 
vaptığmı, evvelce de 182 bin İngi- / Gözleri kamaştıran bir lülui - Ve Zenginlik - En ndis şarkı· 

- İsminiz nedir kü~ükbannn! 
- Melek!. 
- Ç k güzel bir isim .. 

(Devaını var) 

liz )"ralık döviz \~iınü; ok:luğıınıı 
1 

lar - En güzel danslar - Harikulade bir ihtişam - Orijinal 
ııövliyerek devTi:ıı daha faydalı <>- 1 bir ıne\"Zu. 
lacağını beyan etın.i\ıtlr. 1 Filme ilave olarak en son dünya ha\"Bdisleri ve 

Sooy.eıte şıı~ ait~"" eliıııdı:-.. 

1 
Pazar ı:ünü Heybeliadada yapılan Balkan Kır Koşusu. 

520 bin 780 lıra.lık hiı;se senedir.in DİKKAT: Yann ak ·anı için Melek'te Loca J..--ıılmamıştır. Numaralı 
koltuklar bugün sabahtan itibaren her iki sinemada satılmaktadır. 

mübayaası için Derıiı:yollaıı. bütı;e- J 1 f ·-LEK • o- İP....,. 1•2s9 
sine bu miktar tamnsat ilavesi de •iiTiieıiıeiıiıiionm: ii"ii!"""iiiiiiiiıiii'ıi•İıııİİıovoilı•ııiılııl~u"':ııiıiı.iııiıı•••••••••••• 
dünkü Mecliıite kararlıııı;t~. 



C- 8 O N T B L G a A I' -26 il.OT 1 .. ·. 

Devlet Demiryollan ve Llmanlan 
ifletme u. idaresi ilanları 

Avrupa hattın Ja bira nakliyatına tenzilat 
~ ~yQbıa mahrus fevital:ade lct>zilli tarife, 1/4/94-0 tarihin

:ın WlxrEn Avnıoa hatttımızda dahi ta!Ubik edilecdmr. Fazla te!silBt 
n .&a9yoriara müracaat edilmelidir. .2317. .1355. 

Hıer türiii ,.....-. 
K&.D cıbanlıırmı, 
Koltuk altı çıbalillınnt, 
Dolama, almelıer, 
Ergenlikler' 
Traş yaralarım, 
Meme iltltwplarım ve 
Çatlakları, 

AN i TES • 
1 

Kemalpaşa Belediye Reisliğinden: 
1 - Kem4>aışa be.ediyeslııce su ile yaptırrkıca.k cılel<ıtırik le>isatı 

b:ke kımıı açık elksiltımeye çıkarılıru...tır. 

Çoculdann ve büyüklerin her türlü deri iJtiıap1amıı 
EN ERKEN VE EN EMİN TEDAVİ EDER 

GRiP BAŞ, DİŞ, NEZLE, ,...V" 
ROMATiZMA, sou 

2 - Keşiıf bedeli 16243 ılin "4 kı.ııruış ..., muv~at teınınıttı 1218 
VİROZA PATI, mikropların yaşam&slll<l m~ olur. 

ra 26 kııruştuır. •------• 3 - Keşif ve sartnaıme'."'1' Kem9ıpaşa. beldl:iyesindcn bedelsiız , __ , 
Jrilir. \ DABKOVİÇ ve Ş. tıi 

4 - Eksiltıı:ne 15/3/940 tarihinden ııiısan 29 .ıayesine kadaı 45 1 H E L L E N f c 
ıiDd'tlr. 1 

5 - Tal:iııkrin bu ~i yapıruş Qdui;ma dair vesın ibraz ..tme- MEDETERANEAN 
ıri ı&zımdır. L 1 N E S 

6 _ Elrsiıtımeye i$irak içın· 2490 s~·ıh ıkaınundıa yarıfü \":saiki harni.1 YENİ VE MUNTAZAM 
malan lazımdır. 

7 - lhale 29 n.isa.."l 94-0 pazartesi günü saat 17 de belediye enoü.me>- POSTALAR 
me yaıpılac$ıtır. .2329. 2 niSa.ndan itibaren her hafta 

l inhisarlar u. Müdürlüğünden: 
SALI GÜ1'Ü AKŞAMI 
Munıa:-n haftalık ~ 

olarak 
ANDROS ve THRAKI ı - Şarılınaımeı."eııi ve IOO!tbu oümuneleri mucitımce (6330) ~. muh-

·W cins m:ıtiboo mi.il'Elkkebi kapalı zari usu:liılc ~ksil11cıeye konmu$ur. Birinci sıruf va'PUI'larile Dol'ı:-
Il _ ıMıli:ı311'.':JmOO. bedeli (16,400) lira muvakkat teminatı (1230) b- ru PİRE, İSKENDERİYE, 

dır. PORTSAİD, YAFA, TELAVİ, 
lil - Eksi.cmıe 15/IV/94-0 pazartesi gıjnii sa::ıt. 15 de İstmıbıi'da Ka· HAYFA, BEYRUT ve KIB-

ımdıa SU):ıesi:ııdıel almı kanisyıJr>UDda .Y"Pı.lar 1 RI.3' A hareket edeceklerdir. 
ııtaşcta levazım ve Yaaıt YOLCU - EŞYAYİ 
mıtıa-. 

ıv _ Şartnameler her J!Üll söru ~ ~eden ve Ank...-a baı;ııni.ir • TiCARİYE - TURİZM 
irliifıii:rdın parasız a.lıınabilir. • 1 Her türlü esbabı istirahat 

v - Münakasaya girecekler mühooü (r.Qdil m~ım kamını 1 Zengin ve mükemmel 
.-ailde % 7 5 güvenme paırası maıldıuzu veya bımloa t:emınat .m<lk- mutbah 
ıbtmu futiva .ek kapalı zarllanru ihale ~ ekslittııe saG'tinden 1 MÜSAİT Ş RAİT 
:.r saat E!\'\leJine >kadaır meZkılr komis)-un bııŞkaınlığına rnakıbtız mu- C. 
Jibilindıe vıemneleri ·J3zııındır. (2280) Biıla istiisna Yunarust~mııı bü-

Amirliğinden verilen liaricII : 
A•keri Kıtaatı ilinları 

'----------------------~-------------
htanbul ~azım 

Müteahhit nam ve hesabına 300 
ton arpanın evsaf ve şartlanna gö· 
re kapalı zarfla ihalesi 15/4/940 
Pazartesi günü saat 11 de Edirne
de eski Müşiriyet dairesinde sa.
tınalma komisyonunda yapılacak· 
tır. Tahmin edilen tutan 30,000 
lira teminatı 2250 liradır. Evsaf ve 
şartnamesi her gün komisyonda 
görülür. İsteklilerin sözü geçen 
~nde ihaleden bir saat evveline 
kadar teklif mektuplarını komis· 
yona vermeleri. (1439) (2190) • 

4/910 Salı günü saat 10 da yapıla· 
caktır. Tabmio edilen bedeli 12,905 
lira 85 kuruş ve teminatı da 1936 
liradır. Şartname ve nümunelui 
komisyonda görülür. 

İstihkam modeli :Miktarı "det 

Kazma kılıfı 
Kürek kıWı 
Büyük balta kılıfı 
Küçük balta kılıfı 
Portatif piyade modeli 

1525 
2084 
us 
69:& 

Kazma kılıfı 621 
Kürek kılıfı f>7J2 

tün Jıi.manları ve Marsilya ve 
Breııdizi için O'>"ru loooşi -
ment.o verilir. 
Hamiş: ANDROS vapuru 

Fliıreden barelret ederken Kıb
rn;, Sımiıye, Fıilıistm w MJBır 
!hattını ve THRAKI vapuru ise 
Mısır, Filistıİ!n, Suriye ve K>h
rıs hattını ta:kip edece'klecdi!'. 
Tafsilat için Galatada Frank 

haınında umumi aCE11tası DAB 
KOVİÇ ve şürekasına 
Telefonı: 44708 V\.) Galata rıh
tımında 25 No. şub:si ANDO-

NARO yaz>hanPsine 
- ımüracaat Tel: 43777 -

1. GENÇLiK 
2. GÜZELLiK 

3. SIHHAT 
İtte :rllUek bir -de 
aranan ba lDHIJ'eUerin 

lıepala_I •ise 

KREM PERTEV 
temin edebilir. 

1- KREM PERTEV: Wr 
luvalel müslahzarı· 

dır. İnce bir itina ıe 
7ap~dalti hususi-

7eti itib.lrile ,-üzd•l<.I 
çlı&i ve b=uklukl•· 
rın teşekkülüne mAnı 

olur. Deriyi eenç ve 
ıerııin tutar. 

J.- KREM PERTEV: lfü 
Güzellilt vasıtasıdır. 

Genişlemia mesamatı 

sıkıştırarak dlttei:J 
pürtük ve kabarcık
ları liderir. Çil ve l.ı
keleri izale eder. Teni 
mat ve tcflaf bir hale 
ıetirir, 

S- KREM PERTEV: B\r 
cilt devasıdır. Deri 
guddelerinin ifrazatı

nı düzeltir. Sivilce ve 
siyah noktaların teza
hürüne m8ni olur. 
Cilt adalesıni besliye
rek kuvvetlendirir. ' I Kuru ciltler için yağlı ve yağlı ciltler için 1 hıısu•İ tüp ve vazoları vardır. 

yağsız 

-

1 

Satınalma Komisyonu İlanları 

ALGINLIGI 

ve bütün ağrılarını d~rn;: 
keser. Lüzumunda gun 

3 kaşe alınabilir. 

,,..... ' ' . . ~ ' 

~.. . . :::::::---
;;;;._:.=Ü=s=k=ü=d=a.:..r -S-u--Ih-1-in_c_i_l _A_s_k_e_r_lik--lş-l:rCJ 
Hukuk Hakimliğinden: . de~: 
N~'·. "'-'-'.ı.v;..,ü<nde HıaMız.. Eminönü aslrerlrk şuıbesı~ '3ı e 
~w .....,..,.,~v, 1 - Şubemize kayııtlı tbtı~ aJııf1 

!başı !Halik caddesi 63 No. da salk.iıD.. raıt.ı.n sıeı:ııeliık muıtat ~ ~ti 
Davacı İst.an'bui maliye muha • için 20 mart 940 gününde ya!' 

. lkem.a~ mürlfu{üj\ü namına avukalt :ilaırıa elk;tiır, 12 ·ı" 
Mıartllııat tara!fından aleyhinill.e ika.- _ 2 - YdklamaJ.ar sa·ı<l 9 d~ de~ 
me edilen 119ta1ııbul giimniiğfuıdıe lkıaıd.aır devlilll edecek saa;t 1-~ 
ma.nifEe1ıo memırru illocn:ı 7/10/936 sonra f(elen!~ıre kendi d~ .,µ"' 
:tarlliino, id:.ifa ıedi.p 24 giiııı'iikı ait ,,ünlerde ~·llmiycn1 erın . 
maaşından fazla o!araık 32 lira 88 cooıtları kabul ed'ifoıiyecck"'j!~ 
kuruş fazLa ~ alduğurnrzııtaın 3 - Ydklaımalara nüfus c~ıl 
aııebJ:ağı m"'1lkı'.ırun fa:i2 ve ü.ııreti lan aıikeri vesı'ka~ aırile oc!ı•'. el ' 
ıveka et ve maısaıriıf.i mulıakeme ilıe b<!I' şaılııs kendisi miiTacaa.t; <;r 

bi:rllik1ı. ıtatısili davasının cari muhar cekıtıi:r. Muhacir ve sair sure. 0 sJ' 
kemeslıııd1:> d-.ıc::ı V'€irili 2 lira 88 ku.- beyıe kayııtlannı ya.potımıanıı> ·~"' 

1aırla yoklama ıka>Qağı bak3'1!1)111' 
ruşıın tediye edil:miş olduğunU" aın- koalnı anıl 0 · do" 
cak haziıneırin 30 liıra .alıaca:ğı kaJ.. ış d' arın da lınrıı 1 ıeri· 
~·· oılı:lıı""•nu bevaın et.mis ve ~ön- l:an fıiİnilnde mürn<:aat et~~ 
-- ,.,_. , "' A - 313 ooğuıınfıuların Y~ 
demniı; o'duğıı,m.rı sailia:hiye't ifuar ~nhi: ··~ 
ızınıda esas lıorcu:nuzu ikrar ve gu 
cc-vap \'ICII'm<lk'le beralOOr salatıiye<t 28 mant 940 ne~em'bc ' 
ıfürazında buı:unmuış iseıı.iız de esasa 29 ımart 940 cuma ' 

1 nisan 940 paza.ı1lesi ~ 
cev-a;> veruniı; olduğunu7Aİaı> sa • B - 314 doğumluların yol> 
Jahiıvct füTazınız va..-S.t göriilme • gü'llf eri: • ..d 
dıiğin<.len saliilriyet itıirazınızm redL 2 rn= 940 salı ı!'"" 
dine ve teihl:iğ' ıc«likın gıyap kara.. 3 nisan 940 ça'l'<'aımba , 
ırına kaırşı itiraz e<!ımediğirl'iz ve 4 nisan 940 persembc , 
ımuhakemeye de gelım<:rniş ol:du • 5 nisıını 940 cuıına 

1 
~1 

,ğ\ınuz görü' ımR.i~ olduğundan ha - C - 315 doğumlu ]arın ycfıı ll''r 

2lİnenin ır!aca:ğı oJoa'l'a.k taıhakllruk e- giinl' eri: -nJ 
C.:ın (30) liNlnın tarihi dava olan 8 n.isaaı 940 paz3ıI1lesi ~. 
.20/6/938 tarihinden it>baren % 5 9 ·nkoıan 940 sa.1ı 
cfaiz ve o/.. 10 Ü<ll''lt veikM.-d ve ~ 10 nisan 940 çaTSam'ba . • 

243 parça Şcvrole oto malzeme· 
si pazarlıkla satın alınacaktır. İha· 
lesi 2/4/940 Salı günü saat 15 de 
Erzurum Lv. imirlii(i satınalma 
komisyonunda yapılacaktır. Tah -
min bedeli 32,279 lira ilk tem:oatı 
:?421 liradır. Parça listeleri Ankara 
ve İstanbul Lv. amirlikleri satın
alma komisvonlarında görülür. İs
tanbul ve Ankarada pazarlığa işti
rak edecekler teminatlarını İst. ve 
Ankara Lv. imirlikleri ıatınalma 
komisyonlarına yatırmak ve meıı:· 

Kazmalı balta kılıfı 15~~ 
Çapalı kazma kılıh 1061 

Renksiz ve 
cansız 

saça 
elveda 

Oenlz Levazım aacınA•• ı 
ıne Komleyonu lllnları 

.ı..~~~~~~~~·~~~~~ 

İstanbul Komutanlığıl 
<;artf:i ımuhalkeme ile birlikte siz - l1 nisan 940 p:'.!"'('11C:be !ıi1 
den tahsiıline temvizi ka.bi:l olmalk 311 ifo 312 doğuımlufaırd:ın ~( 

(1455 - 2333) • 
Aşağıda yazılı meşe telgraf di

rekleri pazarlıkla satın alınacak· 
tır. Beherinin muhammen bedeli 
yedi liradır. İlk teminatı 258 lira 
30 kuruştur. isteklilerin 1/4/940 
Przartesi günü saat 15 de Kırklar· 
eli askeri satınalma komisyonuna 
müracaatları. Şartnamesi her gün 
komisyonda görülür. 

kur komisyonlar vasıtasil'l,..topt.uı Baş l4Ufı oıpL"ı ılr.ı 
son fiatlarını telle muayyen zamdn· ·11 11hiıl metre yu· 

uzu1luğıı 

metre mik• 
t~rı da komisyona bildirmek suretile santıml karıdaki 

pazarlığa iştirak edebilirler. Ve muhitisanlim 
isterlerse paralarını banka vasıta- 52 65 6 

6,5 
7 

28 
420 
44 

sile malın kat'i tesellümünü müte- 52 65 
akip mahalline gönderebilirler. İs· s• 69 
teklilerin tavin olunan gün ve sa-
atte komisyona teıninatlarile bir • 
tikte gelmeleri. (1453 • 2331) • 

Dokuz kalem muhtelif muytabi-
ye ihalesi günü talibi tarafından 
verilen fiatlar Komutanlıkça pa
halı görüldüğünden yeniden pa • 
zarlı~ 5/4/940 Cuma günü saat 15 
de isteklilerin getirecekleri nümu
oelerden hangileri beğenilirse o nü
muneler üzerinden Edirnede eski 
Mü•iriyet dairesinde sabnalma ko
misyonunda yapılacaktır. Şartna· 
mesi komisyonda görülür. 

(1454 • 2332) 
+ 

Aşağıda cins ve miktarları yazılı 
•ekiz kalem tahkim malzemelerine 
evsaf ve nümunelerine göre köse
leden kılıf diktirilecektir. Pazar· 
lıi'ı Edim ede eski Müş · riyet daire
sinde satınalma komisyonunda 2/ 

No.254-12 

492 
Evsafı: 
Yıllanmış kuru ve düzgün meşe, 

gürgen, çanı, kestane ağaçlarından 
olacak. ( 1456 • 2334) 

* 100 ton ağır benzin pazarlıkla 
satın alınacaktır. Muhammen be· 
deli 22,500 lira kat'i teminatı 3375 
liradır. Pazarlığı 29/3/940 Cuma 
günü saat 11 de Ankaradn M M. V. 
Hava satınalma komisyonunda ya
.... ,Jacaktır. İdari ve fenni şartnaıne 
komisyonda görülür. İsteklilerin 
belli gün ve saatte kat'i teminat ve 
kanuni vesikalarile komisyonda 
bulunmaltn. (1452 • 2330) ............... ,. 

Sahibi ve neşriııatı ıdare eden 
Baş muharriri 

ETEM İZZET BENİCE 
Son Telgraf Matbaası 

Yazan: M. SAMİ KARAYEL 

:em, Karaman kuvvetlerini peşine takarak bu 
hükumetin ihya edilmesini istiyordu 

Hulasa; Cem Snltanın maiyetin· 
de bulunan ecnebi unsurlarla yap· 
mak istediği ileri hareket zaman· 
su ve mekansızdı. Belki de feli -
keti dai idi. 

leyhine Bizansla akli ittifak edip 
son bir hamle ile ve Selçuk inkıra
zından sonra Türklü;;u vahdete 
sevkdenlerin yok olmasına çalışı
yordu. 

Cem Sultanın saltanat hırsile Karaman oğullarının hareketleri 
sahlanması, Türk vatanını ikiye muvaffak olmuş olsaydı. Anadolu, 
bölebilecek kadar bir zihniyetle Bizans l_mparatorhığunun tekfur· 
maHll bulunması neye delfılet ey· lar:ıe, dökiintülerile yaşıyacaktı. 
ler?. İşte; Cem, Karaman kuvvetleri· 

Cem; Osman oğullarının, Sel • ni peşine takarak, Karaman oğul-
rıık bakiyesi olan Karaman oğul- !arının piştan ve bu hükiımetin 
!arını yeniden ihya ile Anadoluda ih'·n edilmesini istiyordu. 
namına izafe edilecek bir devlet Halbuki, babası Fatijı, dedesi 
kurmıva razı oluyordu. Yıldırım Beyazıt, dedesi ikinci Mu-

Bu Karaman oğullan ki Osmanh 1 rat, Karaman oğuilarının vücude 
Türiılerinin tacidarları olanlar a· getirdikleri isyanlardan dolayı ue-

Petrol Nizam 
Saçlarımıza parlaklık ve güzel· 

lik verir, cazibenizi arttırır. 

1359 Hicri 

1 
1356 Rumt 1 Sefer Mart 

16 13 

1940, Ay 3, Gün 86, Kasım 140 
26 Mart SALI 

Vakitler Va sa ti J Ezani 
Sa. D. Sa. Jı.. --Günq 5 54 11 27 

Öğle 12 20 5 52 
İkindi 15 50 <ı 22 
Akşam l~ 28 12 00 

1 Yatsı 19 59 1 ~2 

İmsak 4 12 9 46 

!er, neler çekmemişlerdi. 
Yani, Beyazıdı Veli, dedeleri mi· 

sali Türklüi(ü tevhide, bir kuvvet 
altında cem'e, düşmanlarına karşı 
perakendelikten kurtulmağa, mü
vabhit bir kiitle halinde tecellisi
ne calışırken .. Cem, parçalamağa, 
Anadolu ve Rumeli diye ayırmağa 
inkisama razı oluyo:rdu. 

Halbuki, Türklerin Bizansa, 
Rumeliye hakim olıışları daha dün 
idi. Anadoluya, İstanbula hakim 
ohnıyan bir Türk devk>ti Rumelide 
yaşıyabilir miydi? 

Cem Sultan, bütün an'aneleri yı· 
kan, dedelerin vazettiği vahdet şi
arını bozan bir kalble kendisini 
ihtiraslarına ve maiyetinin ecnebi 
ruhuna kaptırarak yürüyordu. 

Fakat; Türk imparatorluğunun 
kökü azim ve iradenin vücude ge• 
tirdiği manevi kaynaklarla tarsin 
edilmişt_i. Öyle, ecnebi uzviyetler, 
ecnebi mefkureler bu fışkıran kay
nakların menbalarında yer bulup 
tutunaınazlardı. Nitekim, Cem Su). 
tanın ilk hamlesi bir darbe ile yı. 
kılıp gitnıiştl. 

Cemi Halebe .. Balepten Şama .. 
Şamdan Kahireye kadar kaçırdı. 
Biç şüphe yok JD, Cem~ maiye • 

1 - Tahmin edilen bedeli 
c20655.60• lira olan 350 parça nıuh· 
telif eh'afh Simens merten çelik 
saçların l/Nisan/940 tarihine ras· 
lıyan 1.-...,,,._r .. \;:,. gunu saat 11 de 
Kasımpaşada bulunan deniz leva· 
zım sntıoalma komisyonunda pa
zarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. 

2- Kafi teminatı •:1098,34• lira 
olup şartnamesi her gün iş saati 
d•hilinde mezkur komisyondan 
bedelsiz alınabiJ:r. 

3- İsteklilerin 2490 sayılı kanu
nun istediği vesaikle birlikte adı 
geçen komisyona miiracaatları. 

·2276· 

İstaflıl>ul asliye 3 üncü h ukuık 
hakiımliğindc.'11: 

Maılııınuıt oğlu Lbrahian Ek.rem 
t>aırafınıdaın Beyoğlunda BıLo soka
ğında 14 No. da muıki:m iken hali 
bazır iJGıııne oııahının> meQhul oldu
ğu taayyün ulen Şa.r; kızı Ma:rya 
Oreli Devavl'in a.le)'hine maıhke -
menin 939/1172 No. lu dooyaüi e 
açı.lan boı;a:mna da vıasının 20 /2/940 
tıariıhli cdserıinde hazır •bulunması 
haıklnııda ilan.en miiddcıtale.Y'he da
veti'.'{e t.al>lii! edildigi hı>ldc gel • 
memesi ha:scbile hald<ıooa gıyaıp 
k.a: arı itttiıha.z olunaırak muıhruJro. 
:qıe 27/3/940 çarşamba sarut 14,30 a 
talri.k edilııni$ o:duğuından mü<ldle
arueyh Ma.rya Orel~ Devavrinin 
mezkür gi.ın ve saatıt.e ınalıok.-ımec!e 
hazır bul uııırna:sı veya bir vekil 
gıöııd:ıımesi, a!ksl taıkd>irde gıya -
bında mı>h.akeme icra cd'ıJcceğ:i 
ve ibir daha ııı:l::ıeye ka.l>ul ed:i1ıni-
ycccği ilan ohrnur. (25534) 

tinde bulunan üç yüz kişinin için· 
de müsavirleri olan Rum ve İta). 
yan mürebbileri, hocalan da vcrdı. 

Fakat• Cem, herşeyi kaybNlip 
Rodosa, Papaya.. Fransaya iltica 
ettiği zaman yanında saydığım 
Rum ve İtalyan hocaları yoktu. 
Onlar, vazifelerinin hitama erdi· 
ğini, artık Türk vatanının parça
lanmayıp Beyazıdı Veli elinde mü
vabbit bir kütle olarak kaldığını 
gördüklerinden her biri bir kö • 
seve sinmişti. 

Cemin yanında esaret hayatının 
acılarını çeken maiyeti yine üç bq 
Türk çocuğu idi. 

* 
Cem, Kahireye bin müşkülatla 

gelebilmişti. O zamanlar Mısır 
Sultanı Çerkes Memliıklerden 
Kaytbay idi. Kaytbay on üç sene· 
dir Mısıra Sultanlık ediyordu. 

Kaytbay, Sultan Cemin Mısır 
ülkesine ayak bastığını haber alır 
almaz, adamlarını sevkeyledi. Bü
tün Mısın Cem Sultanın istikba· 
!ine "Önderdi. 

Cem, büyük bir merasimle ka
bul edildi. llatta bu merasimde baş
ta olarak azametli Mısır Sultanı 
Kaytbav da bulundu. 

Komisyonumuzda mevcut liste· 
sine göre yedinci Kor. b.rlikleri ih· 
tivacı i~in yaptınlaeak on beş nak· 
liye arabasına sarfoluumak üzere 
otuz iki kalem malzeme pazarlıkla 
satın alınacaktır. Miinakasasına 
5/4/940 Cuma günü saat on dörtte 
baslanacaktır. 

Iİİ2Jere 6/12/939 tan'iıh.inrle gıyaben mawrı:ıti dol~vısil'e gP'""';'·eıı 
ikaıraır verilmiş o'.ımoak:a :taTilıi te'l:ı- 12 nlsan 940 cuma ırürril. ~ 
liğ'den> i!Ubaren S<•kiz l?'iln 7..anın~ D - .. Dii(:r dôihım 'u tarı~~-
da temy;zi dava. ~:t:mediğıniz tak- ~"'.'a gunlerı ayrıca ;.Jan ed~ 
ı<!irde me<!kfır kıran kaıfiyet keı.- 0 
lberlereği hüıküm :ihbarnamesi rna• 
ıkaımma kaim ohn;Y< üzem ilanen Halkevlerinde 
ihbar ve tebliğ olunur. 

J.Uezkiır malzeme hakkında ına
liımat almak istiyeul,.rin Fındıklı· 
da Komutanlık satınalıııa kom:s. 
yonuna nıiiracaatları. .ı21:ı .. 

* Konıisyonumuzda mevcut şart-
namesine göre birlikler hayvanla· 
rınıu ihtiyacı için iki yüz ade( tcv· 
bit semeri pazarlıkla satın alına· 
caktır. Münakasasına 5/4/940 Cu
ma günü saat on birde başlan.\ • 
caktır. Beher aded.nin muhaııunen 
bedeli otuz beş liradır. ilk teminat 
parası beş "iİZ yirmi bes ll'radır. 
isteklilerin belli gün ve saatte Fın
dıkıda Komutanlık satınalma ko
mic:'uonuna müracaatları. •2274.• 

1 
Selimrye Askeri 1 
Satlnalma Komis· ıı 

1 yonu ilanları 

K.atlrköy HaJkcvinden; 
5
,J 

29 mm t 940 cuma ak«ı•rıı r;ı1 
:W,30 da ~vimi-ı salanun<la 1,ır iPırof. Dr. Neıım~in Rifat tııl'~ e'>" 
dan (sİJ>maıııhık v<? zayıflıikl #· 
rzu!u b'r konferırı:ıs verfeC 
HeııJ,·:s gcle'Lilir. ,/ 

. ıır"' 

ZAYİ 
İıımir aSkerlik şuıbcı;inderı aldı• 

film askerlik vesitkamı zayi etıtim. 
Yenisini çııkaraoağımdan eo;ki;ıı:ıin 
hükmü ~\Jr. 

Haliç F·,nı,ıri Tt'V<kii CafeT M. Ak. 
çın ,,.oıJrnk No. 16 evtt İıımir ikinci 
Aziz.iye M. dnıdcn 322 doğuımlu 
M~taia oğlu Ah Kıo·~an. 1 

illi. A~~'!d Xk~~~unınu Taksim • Talimhane Palu No. t 
Pazardan maada her gün saat 

-.ıs den sonra. Tel: .a127.._. 

Kaytbay, Cemi karı;ıladı, genç • 
Cemi evladı gibi kucakladı. Şefkat 
gösterdi. Bir saraya yerleştirdi. 

Bütün Mısır, Cemi karıkşinden 
kaçarak Mısıra iltica ettiğine kani 
idi. 

Bütün Mısır, Beyazıdı Velinin 
karde<ini öldüreceğini ve bu se • 
heple bırakıp kaçtııhnı biliyordu. 
Ve ona acıyordu. 

Ertesi gün Kaytbay, Cemi res· 
men sarayına kabul etti. Kahire 
baştan başa donanmıştı. Ahali Cem 
Sultan için aliyiı; ve nümayişte bu
lunuyordu. 

Sultan Kavtbay, Cemi sarayında 
istikbal etti ve: 

- Sen benim oğlumsun .. Gam· 
kin olma. dedi. 

Sultan Cem, kederli ve gamlı j. 
di. Herşeyi kaybetmişti. Bütün Ü· 
midi Mısır Sultanının yard.ınııııa 
kalmıştı. 

Cem, Mısır Sultanını harekete 
getirerek, onunla akli ittifak ede· 
rek Osmanlı imparatorluğu üzeri
ne tekrar hücum eylemek ve e· 
mellerine erişmek istiyordu. Ce· 
me bu fikirleri aşılıyanlar yanın· 
da bulunan ecnebi ruhlardı. 

Mısır Sultanı da Cemin geli • 
§İnden, kendisine ilticasından mem• 

Havdarpaşa Süel hastanesi ihti
YP'"• iı·in şartname ve nümunesinc 
göre yaptırılacak •500• adet has.
tane etajeri kapalı zarf usulile ek· 
siltmesi 6/Nisnn/940 Cumartesi 
günü saat 11 de Seliıniye Tümen 
satınalma komisyonunda yapıla • 
caktır. Tahmin bedeli •5500• lira
dır. İlk teminatı •412• lira ,50. ku: 
ru5tur. İsteklilerin teki if mektup· 
!arını belli gün ve ihale saatinden 
b'r saat evveline kadar komisyon 
başkanlıi(ına vermeleri, nümuııe 
ve saTtnamcsini bu konıisyonda 
her gün l(Örebi!eceklcr. (225G) 

ZAYİ 

Tıp fakü;.1.esinden aldığım 6/9/ 
939 tarili.i Denizyolla.rına ait paso 

kağıdıımı kay'bet.ti:ın. Yenisini ala.. 
cağımdan esksinin hillom i.i yoMur. 

2504 Turgut Aktan 

nun ve mesrurdu. Çünkü kendi ül
kesinin şimal hudutlarını Osmanlı 
Türkler:ne karşı tahtı emniyete 
almağa çalışıyordu. 

Kaytbay Ceme fevkalade hür • 
met ve iltifatlarda bulunuyordu. 
Ramazan münasebetile Cemi bir· 
kaç kere iftara davet eylemişti. 

Kaytbay, ekseri Sultan Cemle a
va gider, günlerce avlanır, beraber 
gezerdi. Şerefine mükellef ziyalet
ler tertip eylerdi. 
Mısır Sultanı, Cenıi avucunun i· 

çine almak için türlü desiselerde 
bulunur .. Ona bir evlat mnamelesi 
yapardı. Bütiin maksadı Cem ile 
bir gizli muahede. akdetmek, Os • 
manlı ülkesinden pay almak, şimal 
hudutlarını emniyete sokmak idi. 
Cem, herşeye razı idi. Emeline mu· 
vaffak olmak için Osmanlı impa• 
ratorluğunun dü~manlarile uyuş • 
mağa hazırdı. Nitekim de böyle 
yaptı. 

* Beyazıdı Veli, Yenişehir mey • 
dan muharebesinde kardeşinin boz. 
gunlui(unu ve lalası Yakup Beyin 
ke.!!,di tarabna geçişini görür gör
mez, Gedik Ahmet Paşaya §U em· 
tj verdi; 

(Devamı var) 

" 

ISlanıbul dördüııcü icıra Jl'IC(ll 
hığundan · ,ııı 
Beyoğl~nda Yük.<JJJr.J<:ı!ll~ır 

Şiıııışek aıpartımanı 3 No. da ırıe<." 
kim ik-: .. lhalen ikaımc1i!a:h 1 •• ;: 

huıl Mooteş o/ılu Vilali Viç~ 
İstaıııbuı' Balıkpazarında ~ 

altı caddesinde böwkçi A ,pe:_ 
o1aıı borcuntrzdan dolayı Şelı~ 1'"' 
başınna Vefa Boııc1oi:an keme·~' 
vacılar cRdd.-si 154 No. !ı ı>l~~ nıl' 
lıya ait d'!a.rajcla hurda ha ı f)' 
bulunoan biT adet otomobi!linı ~ 
yaıbımz.da 1/3/940 tarihiııde :ir (I' 
c!ilımıs vı~ 75 lira kıvımct taıl< ..1 
Jlunıımu.,<1trnr. 

3 
ilrı" 

İcra ve if'as kanununun JO il 
ırııaddESi hoaciz za,bıt varaok:ıs;"\cr 
meniz için ta..afınıza teb~lri~." 
beden davetivenin i•kar.n' ""~ , e 
zın meçhul •bulUJ11ması htı.' ~ 
ve icra ha.kimliğino~ oo bt"'~~d 
mıürlde~ e ilanen tehli.i!il'l' ~~ 
veriım;s olduinmdan bu Jl1 _.,,.~ 
için de daiTemizin 939/5686 ·,~ 
diosyasına miiracaab'. a zalb•I ıılY 
kasım teıtıkiık et:meniz W1~/,./!W~l(i./) 
liğ ve i!ılıı olunur. (~ " 
--------ııııııJ' 

İStıınbul asliye 5 inci 1 
mafrrk."11!1esinden: ıı<.ıııd 

Vida Kaırallm tB'l'afın'Cia:Jl ~:ıt"'.ı 
Aremir aPB'l'lıımanının 7 ıı jıf"' 
sıma Jak Benoıona ~;rJ(ieiiJıl' • 
alle:vfuiındı:ı. isti'lıısaJ olunan ırı J>C.'·~ 
fa!!ıeyih Y asefe fe-rağ edileli 1 c' 
hında Asmaıhme;cit T~~ııl'~ 
de&inde yeni 47 No. """." · ,-e_ '.'.~ 
(120) hi""'· itibarile 20 h~ı<IV( 
ferağ alk:dinin feSlıine ve rıı'° 
davacı namına tashfüine .v-e ~~ 
rifi muhakeme w ücretı. ~' 01 
tin müdıdeialeovhı a.idİY~~ ~; 
tedair mwlııkemeden ı;aOır ,,. · 
1/940 tar•h ve 939/357 es::n~~ 
14 kao-ar No. il'.mun ~ ıe)'il. \, 
meQ!ıul bulunan mtidde1~ in" '.e 
sefin H. U. M. K. nun 14 )lıİ'1~ 
müteaıkıp ım.addeleri Jl'T.!uıl1 ~J 
bir ay müdd~ ii~anen t"" "{~ 
sip kılınmış olduj!und.,..ıt• fi"., 
ilanın ferdasındarıı itiba~~ıı ~- r 
kUr miiddL'<t zarfında 11tlT;i;~ ~~ 
nw;,-eye ~ evıe:",,.,,; ı.~ 
di....:le, m:'rlJkiır ilfun ın k.,,..... 
edeceği ıJfuı obıur. 


