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·üttefikler Harbi Kısaltmıy Azmet iler 
Ne endişe 
~ehayal 

:a -- 2 

k l\lacaristau kendi emniyeti 
ın adar . Balkan sulbunun 
d.ahfuzıyetini de aneak en-

1 e0iz ve ha~·alsiz bir tav· 
11 hareketle temin edebilir, 

\' 
~ETEM İZZET BENİC• 

I~~~ B~ vekilinin Komadaki 
il llıütl~erı bitti, Bitler .Mussoli
'~, atının hemen akabinde 
~İstıı Relen bu görüşmenin Ma· 
~ Qy bda oldu{ıu kadar, etrafta 
~•lldırdığı dikkat aşikardır. 
~Q iİt11ıı, bugünkü coğrafi du
t .\ııı;e hem Sovyet Rusya, hem 
~-ı~ anya bakımından Tuna ve 
!\idi, ;ta açılan kapılardan bi
~.;,. unun için de hususi bir 
11ti ta~Yet ve mevkii haizdir. Ma· 
~h t 80"Yet Rusya veya Al
~~kl b.arafından gelebilecek her
.. •ndj ır tazyik ve tesir kar~ısın· 
~ ... ııs. se duydui\'u kadar kendi 
~ıu,,' ı;ıııel!eri de olan bir dev
·~~'nd u eınellerinin ba~hcaları 
dıten a a d_a Büyük Harpte kaybe
te,,itııı ':•ı vardır. Bu araziyi ele 
da ıaıı;' ııayesi ile aynı zaman-
4 ıııuhan •aman teşvik gördiiğii 
~n bu ~kltaktır. Fakat, bu te ·d
~Dki b~n İ<;iıı Macaristanı her· 

11 ta,. '~.hareket halinde ne ıniit
~~nd ~·~ sokabilecei:i ve aynı 

Ue 1ı; ıstıkJaJ ve mevcudiyetini 
~-taYlıettirecek bir harbe lOI 

~ \i;~da a~ikardır. Bunun için
~ 8carıstanın şimdiki halde 
~a b tıtıel ve taleblerini bir ta· 
~ te'ralıınası ve evvelemircle 
f' ~ tı!nl~lebilecek tehlikelere 
~"'' ~o 1 ıstildiıl ~·e mewudiye
' ~u\"ııı~sı şarttır. Bu şartı ta
j•te ~tirebilmesi de bir kuv
~~~. ıı t etmesi ile mümkün • 
~ al . .•. . -na ~illi v~ Bırlıgı Macarıstanın 
Ilı sadı]t \'!tına sulh ve istikran
.tsntd iması takdirinde bu 

tbi ltaı ve kuvveti teşkil ettiği 
tn ~ht atanın da herhangi bir 
'ıı de ~ ~a karsı ilk scd ha-

la~ılııı acarıstanı takviye etliği 
;e,ıilen alı;tadır. Ancak, son neş
t ~llıu '•.~ını tebliğ Macari,tanın 
~l.av • lızerinde İtalyan . Yu
~~•li teı~IDan siyasetlerinin de 
~ e •ıliJd .. ~ulunduğunun müşa-

bıı d 'ilini ifade etmektedir 

~ • ~ lloına miilfıkatının Ma
ilıııı. ~e ıstllrt nıtinasebatının tan
ı..~ilf~a ah~~a aynca bir rol 
;;"!itti ettıKinin delili sayıl • 
'-ı~"lan 7 _eder. Bı.ı takdirde Ma
,,~~•t it çın tek endişe nıc,·zuu 
~ day "'Yanın Macar hududla
~"ıı~eı;~ış bulunması olmak 
ltr 'rasınd iti Sovyetlerle l\lacar
)o~ htrh 8 _da henüz tehlike işa
ı,~ 1llr. ııif' bir hareket emaresi 
l~1tt vuı,,. 

8 anlarda diğer bir ha
lt~aıı d 111Uıda Alınan • l\lacar • 
\~ 1 •tııı"~le~l':'inin bir arada ha· 
b,Iİ ~Olit~ •rı ihtimali ise buı:ün· 
~llı~Un d , .şartları kar~"mda 
l,1h"'1~1 egı)dir ve menfaatler, 
\ 1n ' hu~Y~. ayrıdır. Biııacna
lit da lle ıçıu l\lacaristan hak
ı.ı,.de. hayendişeye mahal vardır, 
''n 'listan ale kapılmaya lüzum. 
\İ•· iatiL Balkanların ve Tuna-

••ııı ~•ar j,~ lta!dı1ı;ve sulhuna sadık , .e 
'!a; 1te11di . ~a her türlü tehlike· 
~-;~ll tıı~ını koruyabileceği ka
..._,,a lıend~~ hiiıni kuvvetleri de 

lir. ısıne müzahir bulabi· 

l\ı " --
. elle . l 
/~F'tl. 1'11encıoğ u 
~ .. ırden geldi 
~ •• """ ' ırı t-. . li'\'<> \Tek?_ """1l ·e,; TP. O ~n 
\"\ı~ a~·ct, umumi katföi 
'~ o~le:y· fa.t Mcll'.i!lwncioğlu 

ıı ~·ı,.,;itnl' A.k,u rnpur c s<'h
."rı~'Ye ş ıı. 

\ tıl;4ııı~~unıi kat.bımiz Ga
' llıllı~il.\'irıı a. vlayet ve bel et ye 
u~i ~~ıb emruy<'t müdUrü 

• hıs.,t ~ Partisi vi.i'tycl 
ı. ı d'eı.;; 1 f-ln... - Jta ıla \ a le;, erkan 
• '- 'll't!11 'l'ı111t rş l'llllı.ş!ır 
~ '"fSrndekı evine aid ;n · ""1 a• ,, · 'ıQen /\. Menemencioğlu 

rıkaraya gid<'cektix. 

--- -----

Fransız Başvekili bugünlerde Londra'ya gidiyor 
------ --- -- -- --- - - -

lngiltere Norveç sularının bitaraflığını tO.nımıvacak 
Baltık denizin·de Alman 
vapurlarının harekatı durdu 
ıPaı·lo 28 (Hususi)- İngiliz hü.
kıimeti, Norveç sularından Al -
marılann istifadesine mani- olmaga 
kat'i surette karar vermiştir. İn • 
g'.ltere hükfımeti, bu sulann bita· 
raflıji;ına ri&yet et.memckte ken • 
di;ini haklı !?'Örmektedir. Çünkü bu 
sularda İngiltcrenin inzıbati ted • 
birler almasını muhik l(Öster«cek 
birçok sebepler vardır. 

Berlin matbuatı da, İngiltere -
nin .Skand.nav mem!Elketleri ile 

' Almanya araoında mal taşıyan Al
man ·iepleriııe kar:;ı daha sidddle 
harekete J!ececeğ.m tahmin et
mektedır 

Norveç yolu İngiliz torpidoları 
''" denizaltıları tarafından ablukıı 
cdiln::~t;r. Baltık denizinde de İn
gB iz denizaclı .~emılerinin foaıliı J.e 
b· .:tm.'.ISı Alrrı • Y.'.I) ı <;Ok mii;ıklıl 
vazi1·e\ •' L ra m •,t r. 
UZAK SARKTAN ALMANYı\ V,\ 

GÖ. 'O:ERİLl:S :\IALLAlt 
Londra 28 (Hususi)- B;ı ~ngıl'2 

harp .ızen11si Büyük Okyanus1n 3an 
Fran;siskodan Vhıdc~·ostaka ge • 
len b r Sovyet vapurunun yolunu 
kcsmiştır. Vapur, lıamıı1~si m:;.ı • 
yene edilmek üzer" l!oıık Koni{ Ji. 
manına ııötürülecektiı'. Vl~df..,os

••• 
t lngiliz harp 

gemileri Alman ~ 
vapurlarını 

kovalıyorlar 

-

i 

Bir İngiliz tahtelbahiri denize açılırken ... 

1 

toka ihraç edilen eşyanın Alman· lan ve bu esnada karaya oturan !ere göre İn!{iliz torpito muhrıp
leri NOl'Veç karn sulMma girmelk.te 
ve bmadaki gemileri tetk'k et -
mfktedirler. Üç giindenberi muh
telif noktalarda İngiliz torpito muh 
rtpleri l(örülmüştür. İnj(ilizlerin 
Norveç kara sulannı tak:ben Al-

yaya gönderildiği zannedilmekte- Altmark ismindeki Alman vapuru 
dir. yüzdürülmüş ve dün akşam Kiye-

ALTMARK KİYELE VARDI le gclmist:r. 
Par:s 28 (Hususi)- Esir İngiliz İNGİLİZ TORPİTOLARJ 

gemicilerini Almanyay,a. getirir • ALJ\IAN VAPURLARJNJN 
ken bir Norveç fiyurdunda İngiliz PEŞİNDE 
harp gemileri tarafından durduru- Oslo 27 - Osloya gekn haber • 

!Eytam v; Er~mny eni Fin Kabin esi 
(Devaını 3 iincii sahifede) 

maaşlarına • • k d 
yapılacak zam beyannamesını o u u 
.Ankarı. 28 (Teltıfonla) - &ki 

mıitekait, eyta;rn ve eramiiliın' Jnaaş
larına Y&i>ılacak yeni zamlar :lıal<
.Jmıda Maliye Vekalet; ta:raiından 
hazır:and ığını bildirdiğim proje 
Ba:;.ı."<ikal te vı:ırilıınistir. Bu p.rojc
nllı son ~t>kllne göre mütekait, ey
tam ve eı:amiLin aldıkları maa~arn, 
fevkalade tahsısat ve yüz.de 10 ~Jı' 
)1.tk(mu üzerinden. yüzd•c 25 zam 
yapılacaıkııır. Bu suret-le mesela 
50 .im a.Jaın mi>'ckr;t, dul ve yetim
'"'' haz.randan sonra 62,5 :ira ala -
caklardır. Bunun id11 düyunu u· 
mıınıiye bti•tçes nden 3,5 milyon li
ra a:v· ... r1mı~1ır. ·------
Demir yollarında l 

bilet ücretleri 1 

indirilecek 

Sovyet Rusyaya 
yakalanırsa 

dönnıiyen 

kurşuna 

H<'! ı. ki 28 (Radyo) - BaŞ\-kil 
Mösvö Rüi yeııid~-ın t.e:2-ki !ı c1t\tiği 
kJblneııin b.?.ycn'ıa·ıi't'sini dün Fin 
diyet m~'<'füinde okı..mu~"tur. Be -
yanna'l"ned 1

,. <luni'liyor Y.i: 
Hüküınctin ilk işi, hal'P müna

sbbotilc hara bey1. dönen mem.e -
keti ~· niden i•mara ça.ı.._ımıaık olaı... 
c&klır. Bunun için büyük feda • 
kirr!ıklnr lazım .gekliğiııi 'bmyoruz 

.Fakat hfö:ümetimiz, mrnetimiz bu 
feda'kiı•4.ığı yapma•ktatı Q lkinmiye-
a. ktir. 

Rus esirleri 
dizilecek 

H"rici siyasetimiz: Su !h ve bi • 
tarlfık sıyasetidır. Komşularımızla 
>:vi Yl'Cinmcl<, ) , ni hudutlarımırı: 
dahıfö ·fe sulh ve ~üklıneti tesis 
eknt>kt ir. l'vJ :-!etimizin ccsa•'k'tinden, 
vaı1ansi'\'t•rı·iğ"1nden cımiıniz . ,Mü}kü 
mü,,ün bırcok yer!C<ri harap ol'du.~u 
~tbi, ziraat ve sana'·i ka.ynal<lan Yeni Fin kabinesini tekrar teskil 

, eden Riti · 
da randrmanını ·ka'.}'betmiştir. 

Karel'iyi te~ketJmıckle araZ'imi • Başvekilin bu beyann1amesi şirll-
zin yiizde 17 sind kaylbetım.iş o~ - detle a1kışlanıınıı; ve lkııbiıneye c:k
dı1k. Geri kalan yerlerimizi imar serm'lciYe iıtiımat 'beyan okınmuş -
etmek, kaybettğ.imiz yeı·;erd'ek.i :ııi- tux. 
raat, tcaıı :ı ve sanayii dahll'de ihıya'iSVEÇTEN YARDIM HEYETLERİ 

D<vkl dom1ryollarında gi<bıo \ı,ı 
gidiş • geiiş esas bi.et ücretleriın• 
de bir müddı:ıt için tenzilaıt yaı>ıla• 
c.a-kitı.r. Buna sebep, nakli!Ye v(•r -
gisine yapılacak olan zamlar dola• 
vısile 1 ınci mevikı ücretlerın yliz
de 15, ;kinci me\·ki biletlerin yli,.,.. 
de 10, üçüncü me,·kı~ t'in de yüz
de 6 nbbC'tinde ıwlm3'ulır. 

etıneğ(' çalısmnk vazifemizdir. Ya·ı GELİYOR 
brncı m.:nlekotlerden de çdk ya.r- Helsinhi 28 (Radyo) - Hı<rap o-

l 
clım göreceğimize eminiz.• (Devamı 3 iincii sahifede) .. ======" - - -l . ,.. .. ;· ..... - ·: .•.. . . :: . . .' l ,.. . . 

:Sô·,fl~·r:rel f!r·a Fl.a ~ · YAKINDA 
ETEM İZZET 

BENİCE'nin 
Edebi romanlarından 

birini daha Son Telgraf 
okuyucuları gazetemiz
de bulacaklardır . 

.... _.-,·~~~·-.·--·~-·~.....ı~ ... , .......... , ~ı . . . .• 

Yunan Majino hattı 
Aüna 28 (Radyo) Mali hudut. lı.rı mevz.J\,rine yıeı{ ti:ilml,,ti'l'. 

ların muhııfıı.zn~ı i<,1.n ,vapılm«:kta 
.,:an VI' şimdi.ye kadar gi2J:.i tutulan 
Yunrn .l\Iajino haiının .iaı<ıası ta • 

,.Yüzlı:ırce mi yon dr<ıhıni:ye ma ' o

lan ıbu haıtıt.a, Başvekil General Me-

mamlanı. ıs, son &1.<U-m aılt;r top- !ıaksaslil ismi v~-. 

( Diğer Telgraflar 3 üncü Sayfanıızdadır) 

)Mareş~I Ç~kmakı'--Su~~er Velles b~sabah 
Türkkuşu Gedik-

li yuvasında Amerikaya vardı 
-

Hav acı gençlere bir 
hitabede bulundu 
Amkm-a, 27 ( A.A.) - Gent lk ur

may lba.şkcru Mar>tşa.; Fevzi Çak
ma!k, bugün tiaaıt 9 da ilk deı.'!·esi• 
ni bitiren cTüı1k Kusu Gedikli 
Hazırl-a Yuvası• gençlerinin 
orduya iLtihol~armın yaklaşmıı; 
olması münasebetiyle Türk Ha.
·va Kurıı.munu şer;:f'endıımişler, 

1 
ı>ianör meyd'anında h<'r tip ı>la -
nör:t>ı· üzerindeki calı maları ve 
paraşüt atlama.arını, Et'iımesut 
mçydanında Ged;kJi taıl Mcrin 
uçul;! arım, inşaatı birtm. k üze-

(Devamı 3 üncü sahifede) 

Kiralarını sebep
siz yere arttıran ) 

ev sahipleri ı 
F a 'darında nıilli korun- : 
nıa kanununun derhal 

tatbik;ne geçilecek 
Seihrımizddı:i bazı ev, apaııtı:man 

'"' dükildn sailüpkirinin; kiracıla:
rına müracaat ederek kirıı!ll!l'ı yük
sclteceklNini bil.dirdık!cri a.IW<a -
se!Aecdkl1c rini bil.dirdıklerlni aJa -
kadar.lara şikayet o!unmu,,ltır. Bu 
meyand'a sayfiye ycrlC'rinde de 
bazı ev ı;a'Jı.iırılerinin kiraları art>-1 
tu-dıkları anla51·lnııstır Ha:ıbuki 

mill.i kornnma kanumınun 30 uncu 
madesi mtıcilbince hi<!b.ir g'a:J.Tİ 
m·~nlku."·ün kirası, bu kanunun nı .. ış.
rine tekaddi1ın eden senı:n in kira
sından bir santim bi!e yükse1tile
miyee<'ktir. Yiiıksel<tenle-t• hapis ve
ya !:>üra.ün cezası ıı:ö.ı·ecekl'erdir. 

Ticaret Vekaleti meııkıir 30 uncu 
ma.ıdeııin• tatll>lkatı Jçin bir talirna:l
n&rrlc hazıı\amaıktadır. 

Maronafih, tıv sa:hipleri tarafın
dan .ki.ra'e.rı sebeosiz yere yüksel
ti:tmek istenen P'a}'Timenku!fürin 
'.ki:racılan veyalhui savfi •e y12rle
rindb ~eçen yıldan fazla kııra iste
nen yer<:er \'W'Sa bunlar hakkında 
h:cllmnızın birer islıda re hemen 
vi!ıayct makamına miiracaat rt -
me.Jıeri i.ca.'beylemdktcd'ir. 

Vila.vat makamı bur>L.1r hakkmda 
tahkikata başlıvacak ve muhte -
kir ı:ıavri menkul sahipkıri hak -
kında takibat& l(eçee,ktir. 

--<>Oo--

Fransız sefirleri 
Parise geliyor 
Fransız harp kabinesi 

ikinci defa toplandı 
Paris 28 (Hususi)- Fransız harp 

kabinesi dün ikinci i~timaını ak • 
detmiştir. İçtima iki saat stlrmüş· 
tür. Yabancı memeketlerde bulu • 
nan sefirlerden bazılarının Parise 
davetine karar verilmiştir. İlk da· 
vet olıman o;efirler Belçika ve Ro
ma sefirle• 'dir. Bi;JıJı.re diğer se 
firler de Parise gelect kler ve şifahi 
raporlar~}li vercrrklcıdir. 

İş Bankası 
umumi hey' et 

toplantısı 
Banka bu yıl 930 bin 

küsur lira kar temin etti 
(Yazısı 3 llncU sahifeie) 

Amerikada müttefiklere kredi aç
mak cereyanı gittikçe kuvvetleniyor 

r 

1 

Btı ak~am raporları Razvelte verecek olan Sumner Vclles refika" ile 

Ruma 28 (Hususi)'- Swnner 
Velles'n binmiş o'.duğu Konte eli 
Savua vapuru bu sab~h saat do
kuzda Nevyorka varmışt•I'. Vell:s • 
seyahati esnasında hazırlaıru$ ol-
dui\'u ;raporları Cumhurreis. :auz· 
velte vermek üzere derhal Vaşing
tona hareket edecektir. 

Velles seyahati esna~ında, tel • 
s.!zle mütemadi surette Bey&zsa • 
ray la muhabere'.erde bulunmuş -
tur. Ruzvelt tatil yapmayı tchiı; et
mislir. Velles He ı:ıörüştüktcn son
ra tatil yapacaktır. 
AMERİKA MÜTTEFİKLERE 

KREDİ ACACAK 
Paris 28 Hususi}- İngiltcrenin 

Nevyork konsolosu, Şiksgo Tribun 
ııazetesi muhabi:rine şu beyanatta 
bulunmu~jur: •Başladığımız har • -- ·------

bin uzun sürece·.ru b.livornz. Bu
nun için bazı iı>tidai maddel<!li 
memleketinizden tedarike knrar 
verdiir. Elimizdeki dövizlerin tü. 
kenmez olmadığı şüpesi-zdir. Bu -
nun i<;in israf etmemek meC'btırı
yetlndeyiz .. 

Amerikan gr.zetcsl, konsolosun 
beyanatını nesrettikten soJJra ef· 
kan uınum:yeve tercüman olarak 
şöyle dlvor: 

·Amerika, müttefiklenn, y11111 

demokratların ga~ebesini cidden 
arzu ediyorsa, yalnız kendı menia
atint temin etmeyi düşürun<'meb. 
ıınüttefiklere büyük bir kredı ac
malıdır .. 

Amerikada bu cereyan kuvvet· 
lenmektedir . 

Alemdağ orman yangını 
bu sabah söndürüldü 

Beş bin dönüm orman yandı 
, J>ün aksam saat 18 raclde\rinde 
Memda-ğı ormanlannda büyük bir 
yand•n cıkmı tır, Ö ci,·arda bulu
nan Ömer:i ve diğer kövleri tdıd.t 
"den bu yangın sa.baha kadar dt
vaıın e11ıni.ştir. Ancak sabah saa) 

alıtıya doğıru yanoııın yerine gönde
rilen Üsküdar ve Kadııköy itfaiye 
gnıplarile jandarma ,.e kö}ı ü crin 
ı:.t!Yl'clile 4 • 5 bin dönüm OI'tl"~'L"l 
yandığı hald. :;öııdürül:müştiir. 

Ya:ngının nasıl çııkıtığı tahkik e-
di'.>mı ı]ct;edir. 

Çalıştığı müesseseyi 
soyan muhasebeci 

Kasadan çalınan 3800 lira kısa 
zamanda meydana çıkarıldı 

Beyoğlu oürınüme>Jıut a ·hye 
mahl<er.ıooınde dün gece saat yir
mi iki otuza kadar devam edı:n 
bir kasa hı.rsızlığı muhakC'mes; 
olmuştur. Suçlula:r Galatada Elek
tron sirkeli muıharebeeisi Rıza i'.e 
hemşiresi Sal!i'hadır. Rıza, .<;irkcli 
kasasının vıez.nedardan başka bir 
de kend.isinıde sal:ladığı anMarla 
kaı;ndan üç bin 8Elki:z yüz lira çal
mak'ta!ıı, hamsh-esi de bu parayı 

bi!c.-b< evinı.. suk.d>!Da.k!ar suçlu 
'bu. unmaktadır . 

Rıza. hakim tarafından vapılan 
sorırurnnda; bu isi veznedarı kor
lrutımak maksadile saka olsım diy~ 
yaptığını, hemşiresi Saliha da ağa
ib"ysinin gotıiroii(i ve para paiketi 
olduğunu sonradan gördüğü bir 
paketi m:adığını Jddia eıtın.iştir. 

::ı.ruhakCTn<'YC su~lu arın avUikat 
luıtac:ı:1clannı söy lemelkri üzerine 
'buı;ürı b:ııkı!makt:ıdır. 
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PAHALI SİGARALAR 

VA:: HALK_ 

ajans telgraCan bu hrıdiseye elek- K d · d 2 
trik frrWıası dıyorlar. Bu esnada, / 8 astrO sayesın e l 
bü.ıin radyo:.ar. telefonlar, telgraf- milyon 150 bin liralık 
la:r durmuş. • l' l Ak b l d 

Bu, ne o '" ııerek'. Ac1'ba, !;iıobiat gız 1 em a U UD U 

Maarif Vekilinin 
reisliğinde büyük bir 
komisyon toplandı 

ı ka?.ı.unlan, in.sanlara kızdL:ar da 
ycrvüzü maıhlukl':ırıına kar';'ı yeni 

Gıuetekıcdc küçük. bir havad's 
VM A i;enırıı ıı;.n l>u viı.k~ur. Fılı.ı 
pahalı sı aralc.ır coK su.ruımüyor, 
en QOk 11.5 kuruşluk s.ı;ıar.Laı: sa
ulıyoıını.ıs~ Bunun sebebi malfun, 
lı.dka, d gerleri oahah ge.ıyor. 
Menlek . n halı malUın. Zcngın ın
ı;anar dcl:ilı>z .Bizce, inhis:.rlar ı- • 
~esi pa.ı ıı s.g ... ra ceşıı.ıenn: arı- 1 
tırmaroau. bilil.ıs azaltmalı. Çe -
şltlcc azslıoca, zannedıyoruz, mas
raf da azalır. Yalnız birkaç nevi 
~a yapmai.J.. Bilha;sa 11,5 ku
n;,şluk .,iga.raya ehemmiyet ver -
melidir. 

$ehrıırnızck ,.e diğer şeh:iır;erooki 
ıka.ı:ıs1.ro faalivelinin daha h!Z'a.ıı
dı.rıl.arwk bu ;i;ılerın sür'at1. iıkn.a'ı 
kar ar lştırılıın ı.şt.ı r. 

Çocl.lik edebiyatı için teŞkil olu
nan bu- kamiByon dıiin Ankarada. 
Maarif Vokiı.i B. Hasan Ali O:ü -
ce= rt>ıslıgmde toplanmıştır. 

Jıli'ONYAYA TALEBE 

GÖNDERİLECEIO~ 

Jıııpouyaya jeoloji tahsili için ta.
leh.! . ı:;inderı.le..-e.km:.ş. Japonya, 
dUQYarun öbür ı.ıcıı. İki ay giı.nıcsı, 
,kı. ;zy ııe!mc:» sü.rüyor. He'.e, ~u 
·haqı ;ıi.ın>cırinde .. Almanyaya gi
d<>ı> talebeımz çok ok.udu, ahın ol
d..; <'imd.ı. de, japonyaya göndere -
~ Ja;ıonyaya ;:id.ecek ta..ebe, 
L-VW.lit llsaın müşkülatı ile kal"ş.ıla
ı;acak. 

Jeolo}i.. ya.ni zelzele ile mfuıa
eebetlı ı1imlerdc mütehassııs ye
tiet..a:el:im. Faikat, bunun daha pra
tik .ta.raf> yok. mu?. Nı.sbeten sa -
ık.in Avr\.14)1l ınemleketıeriilde bu iş 
~renfünez mf, a.cı<ba?. Bi.tahare 
tetkikat ı<:ın bırk.aç aylık J.;..ponya
ya da l(i.t6ia11er .. 

SEMAVİ HADİSE 

Vt::İN 'ANLAR 

Dünyanın bazı memleketlerinde 
b?I" f«rı:şunali göcülmüş, gökyü
zünde alevler peyda olmu.,, ııece 
her taraf nur ıç'.nde b!mış! Oıu 
Anad-Olumın ba2 şehlrler~ndi::p de 
bu semavi ha-Oıse görülmfu; .. Bazı 

bir si!Mı mı icat ettiler?. 

NE DİYELhl BİRADAN 
YA-_,A TALİHİMİZ YOK .. 

Bazı ma<lde'er, zaruri olaıra.k fi- 1 
atiıarmı arlltmııcıak..ar. Gazeolıoll'T, 1 
hangi maddelerin vükseleceğini ya
zıp duruyor1ır. Dün, dikkat ettim: J 

Bu aradaı b:ra da var. Zava.fo ·bcra .. 
{rl>çen yaz ucuzlamıştı. Bol bol i
çC: !Il1, derken, fazla istihsal. yapı -
lamaması dolayısile, bira buhra -
nile k&I".;ılaşttk. Dalı<> geçenilerde 
bile, kış ortasında., şehi:rde bira bu
lunamıvord u. Tam tedb;,r alındı, 
bira bot:anac~\ı; bu •efer Şişesi
ne 4 kuruş zam yanılıyor. Ne diye
hm. biradan yana talihimiz yok: -
mu.ş!. 

DENİZİN EN DERİN 

YERL"DE NE VAR?. 

M€Ş.'1ur Belçikalı alim P.ccard, 
öteder.beri, deıı;z!erin dibınde tet
k!katıle tQnınnloJli(ır. Şimdı de, Ok
yanos:arda, 8 b.n metre derinliğe 
d;.;lıp tetkikat yapacak. o k.aranl.ı;k 
ve esrarengiz yerlerde ne tılduğu
nu meycla.na cıkarmış bu Y"I -
nl keşıf!er !ruıanlann hayatı iize
rinde çok müessir olacak dünya
da bır takım depışildıkler yapıl -
masmaı yanyacakmıs!. 

Den;zlerin en derin yeri ~.i(ı 
yukarı 8 bi.n metredır. Oralarda, a
caba ne var?. Hakikaten meraklı 
birşcy .. 

Pie<:ard oraya inuıce, hır de ne 
ııörse ~enirsıniz; httb:.n ~ın
danben ootan 50 Alman tabtelba
hin ~ımvnna uzanmı• yatıyor. 

AHMET RAUF 

Siıındi) e kadar ı;ıehrimi...cte ya -
pı!a·n kadastro faaf.;.,'<!'ti &1yesin
de tekmil ada.arın, Yeınika;:.ı, Fa
•tih crvarf'e Gazi köprüı;üııe kadar 
:kapalı çarşı ve Baı'.ı.kpazarı gibi kf'
·siıf mın.taıkaların kacla~troları çıka
rrlmı.;,'".ır ~ 

KooEköy ve :&ıyoğlu'lda ka<las -
>tro faaliyeti de el.ycvır devam et
melotodir. 

Bunlardan başka Bursa. Aydın. 
Denizli, Manisa, Konya, Malatya, 
vi avı.-leriıle r.ıudanvanın ve İzmir 
v.il-.iıV': ıt.min Karşıyaokasınıuı kll(las
ıtıroları ikmal ohınmuştur. 

Ba,rke.;tr ve Ankarada devaıın et
mekıt.e o' a.ıı. kadiastro çalışmalaın da 
stU"'aıtlııı ikmal olunacaktır. 

Ö~ondit'liıınize eöre kadaBtro 
;s!ıeori biten yer. erde birQOk malı -
.IUl, anEikırum \'c P-ayri<nıenJrnl em
J.ak w arsalar meydana çıkaırıl -
mlfllıır. Bun:arın ilnym:ıtleri ile harç 
ve rüsum masrafları dev' et lclı.ine 
2 milvon 150 bin füa bir faızla 
menfaıııt temin eylemi(ltir. 

Diğe.- tarıdtan kada.stroları ya
·Pil!IP h«ıüz resmi taıpu seoet.ım 
.bewi olunanıyan ver erdeki emlak 
w a.kar salıiıt:ferinin taıpu senetle
rlınin d sür'atloe tevzii için a~ -
kadarbra emir verilmiştiır. 

Me«l-ıur mmancı Reşat Nuri Gün-
1ıek.in µrofooör İsmail Halkkı 
B~cı oğlu, Baya.n Teror, Bayalll 
Azime, İhsan Sungu, &!şa.t Şem
setlt..n, Nurullah Ataç, Hıfzırrah -
ıınan Raşı t, N ur«idin A.rtam, Sad
rettin Celiıl. döçent Orhan, Faik 
~en miirl'kkep olan bu komi&
yon aza.arı, çocuklarımıza mecmua 
~·~ kitap oi.a.rnk okutu.acak eser -
Lerle radyoda söy .etilt'Ceık çocuk 
omasallarının e'n faydalı brr şekli 
alması için ic:ııbeden ooas:ar üze -
rinde konwımuş.:ı.rdır. 

Noti.ce olarak ü • ıkiışilik bir lııet
·vc1t1n bir ruznaım · hazı::lama:sı mu
vafık "iirülmü~tıür. KomiSoyonurı 
vereC"'~i .karar:ar muci1bince mem ... 

ılo ·tiımİ'ZJdcl<i rekmiıi. QOCUk neşrit-
yatı, ocuk Jllo(oınuaJ<bl"ı sıkı biır 
kıcmtrol ıı. tına ahriaıca.ktır. HE'I" Yatt
~aki QOCUk icin de fa.vda:ı uıerler 
ve mec:mual"'1' ~nacai<ıtır. 

Bu eser ve ıneoınualar içiın mü
·sabakıiaır a.çılıp en iyi çocuk ma~ 
sall'arını "azanla.ra p:ı.ra mükafa;tı 
veri'.rneklır. ---
ihtisas diploması alan 

bir doktorumuz. 
Üniverırlte dokıtıora imtihanla -

rına başlımı1tr tır İmtihanlar haıf,. 

!KÜÇÜK HABERLERi ::f';;~;~=· günleri ak-
ooer taraftaırı dok1ıorlarırmıdıı.n * Befroiyc oıok:rk'.an sulama-ita ibtiısas d'plooıa&ı almaık istiyen<er" 

bu sa'l>ahtaon itibaren ba:;laıın111tır. -de tez haızırkımukrt.adır ar. Bu cüınır 
Dilter tarattan sokalkhırı yı.kamak •!ıeden olm2J< ıizcı- Ünlver9i.'1Jc t14> 
ürore ··enta.n 7 arazoz daha alı - fakültesinin 1933 yı.ı mezwıların
nııcaftctır. dan kadın hastanesi do~ ve ka-

Yaz ve kış farkı 
Salı günü, İstanbul ilk defa ba- 1 

harla te,,errüf etti, Aylardır, kap.1- · 
lı odalarda, rütubetli ve loş çatı- 1 
altlarında sabırsızlanan halkı şimdi 
sokaklara dökülmüş görily<lrsunuz. 
Güneşe ve açık havaya hasret o

lan insanların ıztırabı büyüktür. 
Şark, güne,, memleketi olarak yn
dcdilir. Buna rağmen, eski cem.i)'ct 
telakkilerinden tevTiis ettiğimiz 
bir takım huylarla, günesin kadrini 
pek bilmez, açık havanın faydasını 
takdir etmeyiz. Adeta, biz, hayata 
baharla beraber doğar, ilk kış gün
lerilc beraber veda ederiz. Hay.ıtı
mız, biraz da karıncalan andırır. 
Birçok evlerimiz vardır ki, 6 :ıy ı 
kıc;,ı irine tE:ıniz hava ~irmeıni~, 
penceresi, kapısı açılmamıştır. Te- · 
miz havaya karşı bir müdafaa ted
blri olmak üzere, pe.rvazlan çivi
lenen, pacnvralarla tahkim edilen 
sayısız İstanbul evi vardır. 
Acık ve temiz hava ihtiyacı, san

ki, sade, vsza mahsustur. Yağışlı 
olmıynn kı"' f?i.inlerinde, sağlamca 
fY viriip, vürü)-Üşe _çıkan insanların 
arkasından güler, •çıldırmış!• de· 
riz. 

Onun içindir ki, baharın kıymet 
ve manası, bize göre çok büyük -
tür. Uyusnıuş sinirlerimiz canlan
mak irin ılık bahar günlerini bek
ler. Kapımızın önünü yıkamak, o
damızdaki halıyı silkelemek, bah· 
çcmizin köşesindeki kokmuıı mo
loz yığınını defetmek için baharı 
bekleriz. 

Bütün kış mümkün olduğu ka
dar havasız, kuytu, karanlık yer -
lcre sokuluruz. Sanki, altı ay kış, 
ciğcrleriınizin temiz havaya ihti .. 
yacı yoktur. Kendimizi teselli e
den cümleyi de bulmuşuzdur: • Kı · 
şın gözü ~örilr• deriz. 

Onun İl'İndir ki, baharı, bizinı 
kadar Ms'e ve şetaretle kar~ılıyan 
loc<mse ~·oktur. 

REŞAT FEYZİ 

K""rlı 

Paçavra toplayıp sat
mak günün en karlı 

işi olmuş! 
Son günlerde şe!ırınıizde pa -

-avra toplıyımlar çoğaln;ıı$ır. Bu
na sebep; hariç memleketlerden 
'bflhassa ipekli, yünlü, pamuklu pa
çavra ve fanila kırpıntılarına karşı 
mütemadiyen fazla taılep yapılması 
i.izeri.nc tücca-rlaruıuı:ın yüksek fi
a.tla paçavra satın. alınalaınrur. Pa
muklu ve yünlü paçavraların kil<>
su 55 - 60 kuruştan, diğer paçavra
}ax ve çorap eskileri, parcalan ise 
27 - 30 kuruştan satın alınmakta
dır. 

'11ücca!'laır bunları 35 - 67 kuruş 
fuı.tla haric. satmMotadrr :ıar. 

Ezcümle dün de italvava lciılosu 
67 kuruştan 42 bin liralık yünlü ve 
ve pamuk'u paçavra ihraç olun -
muştur. 

Bu suretle ?l"Çavra ticareti gü -
nün eın kiırlı bir iri olduğunıdan he
men her ı;rr> htrrok kimseler &rapı 
'.kalıı dohı.'l'!'rak çıorı>p, famla eski
leri ile muhtelif pa('avralan yük
se!k: fiatl.a ahnaktadı.r:ar. 

---000--

Komedi Fransez yarın 

geliyor 
Balkanfarda VP Suryede turır.

ıye çııkıınış olan Komedi Fraıısez a.r-
ıtistloci yenn sabahki ekspresle 
~e gel ec<eklıeırdir, 
Fransız axıtiSt.kn-i Sirgeci ist:Q>;

,.,.,nıınıda oehir namına karşılıma -
~lar ve kendiıieriıııe .bi.lk.et~ı: ,·e

. ri.(cektir. 
Komedi Fransez tıomsiHeri mü

tııasebetilıe harid V'e dahili umı -
•lllJ"ı 1.aıma.men ıbo~edivece boyatıJ
m1"' olan Sehiır tivııt.roounun T· -

..J!>a~ıııda.'<i dram kısmında ""'cl
ık!i aksııımdarl:>eri tmısi.>ler taU: o
lıu~ur. Bu tatil esnasınrla cl.a 
S2 P - 1ro ~U!klıar tanzim oluın -

M :safü aı-tistf er ilk temsille -

• 

Sinir harbi deV'aııı 
ed;yor ~ 

Y azıın: AHMET şt}JtBtl ııJl1. 
• 1 ı ,41td ' ilkbahar gelir ge mc • ~1pt 

nın askeri t;•.arruza g çc•:3pılılr 
nananlar, bir defa ~ah~rfııJ .1:; 
lar. Almanya, asken la poJiıır 
rine, en geniş ölçüde bır. bU f 
taarruzuna başlamıştır k\ .ı .,r 
litika taarruzu, harpt~n r ... ııı•" 
lıyan sinir harbinin bır e 
liikki edilebilir. . ;P.ıJı 

Nazi partisi, Alnıa~):8.:~e ~ 
hakim vaziyetini bu tabı) d~ıİ 
ludur. l\Iünih dar ilesi >U) • -~tıdl' 
ten sonra Bitler, kuvvetl:

1 
',t;ır 

ra gcçıneğe çalışmıyacnğ~ 1,,ı~ 
miş ve bu vadini tut_arad ·,,-s~'' 
.mili ettirdiği sinir ınuca ~uı•~!f 
nıanyada hegemonya k.ubiı''' 
Bundan sonra da ayni ta ~1,lı 

k !o~P '" vusturyada ve Çe .0 • el•''"' 
Muvaffakiyetle tat.bık ·ıatbi~ı" 
Ancak Polonya üzerınde 111PI' 

meğe çalısırken, AlmaııY"ia ııe'' 
vemetle karşılaştı. Bu~un I;•Yııı~ 
her, naziler, sinir horbıııt ~ıııl"~ 
dilmis telakki etmi:voorlat·~<"· 
olacaklarından emin obu8 ~ 
l:iha miiracaat etıneklt~u ı, 

diklerinden ~olitika taııı 01u~1 
karşılarındakı duşmanlar•pıri•_, 
rupada ihdas ettik.len e~ 
kabul ettirmege çal~ac t,ir I 
Filhakika altı aydanbcrı taftl;;'. 
tiklui poitikaya baJuJıncıı. . j), f 
!arın, yaptıkarı isledc . d~! ~ 
pacakları işlerin tahdıdı 1 ala~ 
larındakileri yıldırmıya ç P ,, 
!arı göriilınektcclir. flarP~c.ıı~..ı 
Almanlar, )·ıldırmı h'."'bı .,ııır. 
sunu kırbaç gibi ellerınd• ~ 
durdular, Tayyare bombat" l", 
larının tehdidi İngilizl«• \.ı~ 
sızlara korkunç rüyalar J:u~.: 

* .lıt.aıııi>ul oosta '"' telı:raf mü- dm. hııstabk rı a:sistanı Dr. Tıırıık 
dilıo!üiiü ile \'aıkıf oaralax id~resi- Mallı:tıav da, profuıör dbk:tıoo: Tevfik 
ntn ve Eti barık İstanbul müımes- Reınızi Kazancııgil dokıbor Süley -
sili4,'linin; Yemp~otanc c.tJuesinde ma.ıı Febmi w Zevmıp Kl'mniJ has
irı•awtı bit.en 2 inci V.tiidı harıma tanesi ~ımı mÜıb.hassısı dıııktor 

fiti •••••••••••••••••••••• 

IIDPq\u?'. 1 

rini yarın a.ı~ı-~m t~et'Y..'CE'ddenltr. 1 

Almanya Poonyanın h.• .. ıııli/ 
dikten sonra garba donuP 1 ,ıı 
leri ve onlara uyan Fraosı•. bitil 
vedecekti. Polonya harbin• ı''~ 
dikten sonra ALuanyan•0 :.ti· 
yıldmm harbi ynpını~a .ces;lr f 
demeınıosi, -sinir Jıarbııı'f , 4net_.. 
nüm noktası !arak kabU . b'~ 

Hacı Molla • 
cınayetı anlatıyor 

V ezoocilcrde tatlıcl Samlı Al>- 1 
dul.kadiri ölduren H1ıcı Molla hak
kır.d&ki ta at dasyası bu sabah 
müddciwnumilikc;e sorgu hakim
L..ıiine verilmiştir. Tı.hklkat lbu su.
ret!e clerin~-üril~tir. 

D er taraftan dii.n hfıd±se ma
hallinde bir keş:f yapılm:stır. Bu
mm iıçln Hacı Molla ve o ızece dük
k:A.nda bu'unduj!u aıı~lan Sabri 
adh ııew; c!~ emniyet memurları 
tarafuıdıı:n uükoka1ıa geti:rilm.iıılel"
dlr. Her ikisi de orad din:lenm ş
ler. diikk<ınm alt katı ve üst ka
tı.nda.kı oda gezden geçirilmiş, ha
dlsen'n re <ekil<k geçti~ tetk.k 
mevzuu. olmuştur. 

Mütcabben Sultanahmet bi -
rlııct suJı ceza mahkeme. :ne get:
ri.len Hacı ci.naıyeti şu surl!'tle an
Wınış ve tevkif o' mmuştur; 

<- Sabrl bittaı; yıldır beıunie 
yaşıyordu, Abdiılkadir de onunla 
aılilkad:ıı:xlı. V dk'g ın:csi bı.r 'k -
\'ede Sal:ıri ve arkadaşı Hayr: be
raber otındıık. Sonra da Ben, Hay
rıi, Sabn &"Yazıda kadar yürüdük. 
Yanımızda Mustafa adlı bir ihtiyar 
da vardı. Sonra Hayrı çekicdi. Bi
raz sonra hepsinden ayrıldım, ahı-

ra yatrna/ıa gittımse de, Sabri geJ,.. 
meyince, cıtuırdııın. üç QEıynı'k: ka
dar bekle<1.m. Tekrar çıkıp ara -
dun. O .ı<ecc kahvede yalnız bafıt
ma dört tan .. 29 lu:k r;.kı ıçmiştim. 
Ba:k..rc• a( - Hasanpaşa yolile tat
lıeı Hacııun dükkanma vardım. 
Kepenge ayaj:ınıla vurdum. Hacı, 
asa~ıya .mdi. Sırtında genişçe ce
ket gibi b!r"t>lbis<! gördüm; psnta
lonlu o'up olmadıl!ının f_arkında 
deli-ilim. Lamb~ı yaktı, kapıyı aç
tı, beni ııörünce •ne stıyorsun?. 
dedı. •Sabri burada mı?. diye 60-
runca, •yoktur• cevabı.nı verdi. Ben 
..buraya ~- lıni.ştir, hele bir g?rip 
bo:kayım._ o chayır, bakamazsın. 
dedi. Aram.zda konuştuk. Ben mer
divenden çıkmak istedim, o benı 
önledı, omuzlarımdan tuttu. •Bırak 
~=· diye, kcndisiııı s:.G:el&
diın. ~ere düştü. Fakat sonra kalk
tı. 'J'ekrar kapıştık. Bu sırada yere 
düştü. Sa:bti de yukHıdan ııeldi. 
Hacıvı sırt'.adım, yuka.n yatağma 
vatırdnn. Fakat o vakit dırha yaşı
yordu. 
Yukarıda hiç eğlenmed,m, Hacı

nın parasına da el dokundurınadını. 
O ~ece Sa.br; ile ahırda sabahlıa -

Ye. 'skender f. SERTELLi -
BAR ÇİÇ 

- Beni affet, ağalbey! İdaresiz- - lla.) cL su.s! Gene gevezc:lğe 
~- Ma~ ~.lmi.şt.:. Onun başlama!. 

hdldlnıııda bl1" keJJıne bile konuşma- - ~.k deitil.. Hakh1ıi 
m!Ştık. O alınm~ .. Çıı;nıts~nı ahnış.. ti.>y üwrum. Siz erkeklıer daııma, 
Gıtmemesi 11Çın ısrar ettim. fön • namu•lu aile kızla.rını bir ~~ 
J.unel!. BaŞka ne y~ilirdim. bırakır, böyle oynG.k, fıkıxdak ka-

- Mavr.;· neden çağırdın tele - dınlar n P'~iıııden koşarsınn. Onun 
f.onla buraya?. için hiıç biriniz mes'ut olmuyor ve 

- Vall.ıılv ya,.ı:ıı, agbcycigim! bovle i> nbır mu ibct ve ınahrumi-
Bı.ın;.ar hep onun uydurmaları.. yet · :nJe hayatınızı geç riyorsu-

- ~a v oov emt'7. Bu - nırz! 
r.ada hakaret ,ı:Qrmesevd .• çanta - - N TC!e öy.~ kız? .. Nerde onun 
8J!1l alıp ı:><kr mi)idi? giibı an;ayl$u, fedakar, :.emız yu-

- Gôn:hın mu ~imdi re!ak®?.. rekl. b. kadın? .. 
Bir t raftan Cla.\et• Jcr geliyor. On- - All:ılı ınsanı: ı?Ozunu kar eclt'r-
la.ra ra,} ol<.i rr • "l"-I deyse imam, S<', ei;r U l,m.ez. Do~r! .. 1'....,akat, 
miloczz,ın de ıecek . Aman ya - ibı:r keı ct.a!ını:za buuıız! Sızi 
rıID ' Rez ' t. R ' .. Rcza:ın.. caıııd1n ııt.;, eri ~rüniiz! 

Czulıııe ,..., ! Se 3 dC>- Som 1 ııyag,1 ka~ı.. 
nüv Y sana ge,'u:clıı r. Hır. • toşı.ntla siıırirli admıılarla 
hn ı ha:: · ,ugıondan ba!h:::: - dolaşmaga başladı: 
riz. "lckftrın b rkaç gtın sor !Ya. - Yine Kiınde'n bahseW!Wk i9-
1ıalı cdıki ; ı sayit"t"i'z. Bu !er tlyorsun• 
her z:ıır.an. E'rkesh başına gele- - Yine onodıı.n .. Hep ond:m .. Ma--
bilir. Biraz met 1 C' unuz!. ~ bıihscd~. 

- Vo.lla:h! bu h:ıyaııtan usandım 59mih kulaklarııru eAırile tıka-
aır\ . Kı~ yıJdJ bir kadın sev- yar 
dio:! Ond:l da kıı!k ki.ş'..nin gözü - Sen beni Q)lir.ıacaksın.! diye 
var. bağıtdl. Aııtık soııinl:e konu:,maiia 

- Bu kad..ndillll size hayır yok, irnilcan yokıtur. 
• y! Kırk okişinin ı;ıönlünü ça.-

lan bir kıııdın, pek ıyi bir ayaıldcaobı 
oh:ııasu gerek_ 

Tam bu sırada, ~ırun önünde 
b?r oOOmobil durdıl-

t.aşmma!erı karadaştın.cnıştrr. Eyi.iptiEn ıınüteşelııkll bir jüri önün-
..... Bırinci ve ı.ki.nci hamur ika _ de cımıık.u rahiım kaınserlerinin son 

~larının şethrimi-, oiysaı;ıında hiç lıedaıı'i şejlriMeımden radyom ve 
buhmmaıdılh, .ıtti&ıt buruıımnın rön1ıkerterdeıı alınan neıticelC'l·• 
...ıt.ıeı h:ıılokında ~la.ra ya_ isimli OC>-ı;!ni muvattakıyetlP V"ere-

nı.J.an ~.er Ül'leriııc taNkilkata l=..-ek==ih=· =t=ıs=as=dcıpnn===""=ı=a=l"'='ş='=·"='-== 
ı:ı....;..nılmııştu-. * Firuancliva - Sovyet Rusya 
h31!1bmdenberi ilik defa olaııaık dün 
.aehriımtzxten Finllandivaya 300 bal
yallk bir parti tül.Ün ihraç d'un -
!00$ızr * Ticar-,ıt Vdnli ıbu akşam saat 
19,15 <le n&ivoda tıJtün müstoah -
snJemıe fıOt'..al'ihok kalayhldar 
ha.'ld<ıncfa blor h.itıaıbede bulwııaca.k
tır. * .l\Jlm fiao1j arı mü!em-aıdiyen 
y;iıkse~ Dün de 1870 ku
r~ 1885 kıunı<a çıkmıştır. M'-11'
kez ~ı da Stıes-line 524 kuruş 
mııt i<m-ınuŞ!ur. 

dık. Sa bahlcyin erkenden beygir
leri koşup arabayı sürdüm. Ak -
şam sa~t dokuz, on sularında a.bıra 
gel<n Sabrlden Hııc:nın öldü~nii 
öl!rendim. •Hacı ölmii.ş; acaba sen
den korlkttoııf:u ııd:ın mı, ödü mü paı1ı
ladı ?. dedi. Soıı.rıa benılb r çıkıp 
kathveye ~«lıı'lı:. Bi''ilım! J .ııkııMan
dtm!.. 

&mih kendi kendine: 
- Buıııda.r da k iıın acaıba? .. 
Dive söyleniyordu. 
Ara<lan çok gt"QlJY:dL Bahoçıe ka

pısından içeriye fü; sivil memur 
giriyu:du. 

Semih boo':ardarı birini tanımış-
tı: 

- Buyurun YıJıınaz Bey .. 
Diyerek yanlarına sdkulöu. 
iM•ur po1iı; hafiyesi Yılna: gü-

lerek selfun verdi: 
- Sizi ıbeş d.J:kiıka ralhatsıız e<J1e.. 

bilir miyim, Senüh beycl-endi? 
S muh, Yı.lm.ıza ve a<'kad~ arına 

Yet: gösterdı: 
- Hay hay .. Beş daıkilka deği;ll 

ıtk.şama kadar v~m var. 
Semüı de bir kanepe.~ oluıır11.h'i 

~u .. ~ sı;µsan idi. Mutmıadi -
yen ayaklarını titretiyordu. ÇQk 
ttiniırli olıfo'gll halinden bel iydi. 

Yıl:ınn2: 

- Çok a.sabısin z, beyefendi! 
dedi. Kn'V'I( ,, ın. çıkrriış bi -
rfne benzııyqrsunuz! 
Sem!lı y:ıvaşça basın' salladı: 
- Evdt. Şiımdi n .. ahımız kıyı

lacaıotı- Umu amran bir feliiıket, 
bana ba mes'ut anı ~edi. 

Evlen ıy<>r mıydınız? 
- EV'Ot. se.ırrta hanımla evlı:ıni

yoırdwn. 
Yı;ırrıaz birdenbl!TC kaşlarını çalıtı: 
- Np diyorswıtrZ, Selma hanım

la evkruyor mıydınız? 

Kabahat kimin ? .. 
Dünya vaziyeti malfun. Herkes, 

en ziyade siyasi haberlere merak 
ııalmıstır. Binaenaleyh, gazetet:"r
cı., en çok ve en evvel okunan kı
snn ajans telgrııflandır. Orta mek
tebi henüz bitirmiş bir çocuk var. 
O da, lierkes ı:' bi, siyasi hadiseleri 
takip etm~k merakında. F~ acı 
bir itirazı var: Siyru.i ajans telg • 
raflarının mealini tamamen anla -

. mıyor. 
Sebebini oorduk. Cevap şu: Bi:z, 

mekt.-nte bu li58Dl öğrenmedik, bu 
kelimelerle, bu şekilde elimle ter
tiplerile kaıı;ılaşınadık. 

Bu işte ajansın kabahati yok. Ha
yat akıyor. Çocuk, bu akışa ayak 
uyduramıyorsa, kabahat kimin, o 
hadP?. 

&ORHAN CEVAT 

Scıın.ih yerlnde oturamadı: ı 
- Felak.et aızizi.m, fafiket deWnı 

ya. Doo onu it.iliıf po:ıs~ın ~ ' 
dESl ı.orla al<P göıtürdülcr. Asatıı
mın yatuıınasını 'lxklıyonım .. D~-J 
hal ittW zabıta;ımn en büyük a
mirioe müracaat ve şikiyet ede - j 
cn'ijım, Ileğ başında mıyız? Bu ne 
rıeza~?! 
Yt~az hayrelıiııııi ııizliyemedi: 
- Halıulti bendeni.. onu aca -

ml!Y ıı. '"6krı iıı;ıtiın. DElnelk ki, iıt.iliıf 
:ı:abıta&ı biızıden önce te\lkll ~ıtıın.iş 
ODU. 

Diyiıııce, Semi.lön gö;ınri d.OOdü: 
- Siz de mi onu arıyorsunıuz, 

azizim? Demek ki buraya om.ın 
için gdd'inıiz? 

Y ı ımaz ön üne ·ba.ka.rak ilave e<tı1ıl: 
- Evet. S Uııa hamını tevkıfe 

gemıŞtıi!k .. Maamfilı, müsaade- e
derscmz, ih11iy~n. ki)Şkü bi.r kE>
re arayalım. 

A'11 AUahı:n. şıırıdi nere-
dı:-yııe çıldıracağım. Onun ~in ku
rulan bu tUZ3l?a s;z de mi inanır 
yorsu;ııuz? Bana ilimaduuz ydc 
mu? S ılma burada de~l. Onu dün 
:ror ~- ıp ~ler cliyol'l.lım size. 

Yı'.ınaz aya/.(a kallııtı: 
- Vazi.fumi yapmama ınü:.>.aade 

e<linlz, Semiih Bey! B ıııdcniz me
munmn.. A!llclıltııın eımri ay~:n ifa 
e11nek i~Jın. 

Sllmih: 
- i_<rtc. kapı adk .. Buyurunuz .. 
Herk~ araynuz! 

İnhisarlarda tayinler 
1nhisa:rlaır idaresi umum tii:tün 

:fabriokade.rı ~besi miidür muavini 
Sevi<Elt Peköz me21kılr şıjh_ ıınü -
dü!rlü~. tuz ınhisarı muarne:at 
ve lıe9abat o:ubesi müdürü Sedat 
Okan meı:ıkür rnb.i9:ır.n f<>n şuixsi 
miidül"Lüf:ürııe, 1n.ız rr.uameliıt ve he
salııaıt müdür rnuaıvfai Ba.'1a Emzon 
de Lu ş~nin müdür:üğüne tayin 
olı.mmuışlıardır. 

Cımıarlesı günü saat 16 da da bir 
ıınatine veriLcektir. Bu matine j,;ıin 
Üniversite genç.erine 180 paradi 
yeri aıyrı1ınıştır. 

Uımuım paradi yer1'rinin satııı -
lanna da bu"ii ~ "~lb:len i111iba:ren 
lbaş'oanı.hıuı;tır. bu .verloeor>n de tek,. 
mil kd'. tuik ve rocafar gibi bh-~ 
iç'inde sattlacaltı ve ~!erde be" 
haıeüm olacağı nazım d~ alı
naratl' Pi.o<:•Jer ÖınÜnıde po~ ~İr 
alınmıştır. 

Biiyük sinema harikası 
Türkce kopyası 

filminin 
Fransızca kopyru;ı 

TAKSİM ve SÜMER 
Sinemalarında görülmemiş bir muvaffakiyetl.- d.-vam eru ·or. 

Bugün İPEK ve MELEK 
Sinemalarında birden 

Gözleri kamaştıran lüks ve ili tişam_ llarikıılade •engin sah
neler - Orijinal bir mevıı;u - Nefis Şlll'ltılar - Gii:zNliğine doyul
nuyacak bir şaheser. 

lMO senesinin en NEFİS - TABİİ RENKLİ FİLMİ 
Filme ilave olarak: 1- En son dünya haberleri. 

2- BALKAN KiK KOŞUSU ve 
3- Amerikadan hususi olarak getirilen en son renkli 
FOKS l\IODA GAZETESİ (lı:atlın ve erkek modelleri). 

• 11ır r 
Fakat bundan sonra. sı 1 ,ıd~ diplomasi ahasına intıka r•~ .J 

manya Sovyetlerle anlaŞBi ;Iı".J 
bi çıkarmak mes'uliyet~ 0~ 
dan attı. Sov) etler, Bal . 10~-" 
de temin ettikleri konsCSl1e!l".I 
kabilinde demokrat de' 11~ıl 
mes'ul olduklarını be) aıı e /.":iJ 
harp devam ettığı takdirde;;~ 
manva ile aı;kni sahada ıııı>'...i 
yap.;,_alan ihtiıualindeıı ~u t~ 
ler. Demokrat devletlerd.lel'· ; 
~ısında boynn eğın~ !.

11 
~d 

we ilkbahru·a kaldı. Butıı I 
zi gazeteleri: dl 

1ı;·ıı 
- Hele ilkbahar gc 1 p 

mokrat devletler görürl•'· ~ 
Mealinde yazılar yaıd~b~P. 

bahar geldi. Hitlerin cl~ı f. 
olan mart da gcçiyor.Jı. jıbl (. 
bentropla Hitlcrin ınc ·diP ~ 
ıııa ile Berlin arasında g:e"!~ 
melcrinden b~ka bir ha~'.J 
riilmüyor. Ribbentropun Y.i 
gideceğinden bahsedildi·.~ 
aslı çıkmadı. Molotofnn 6 ııll "J 
reket etti&; bildirildi. Bı>0 ıılf."" 
durma bir haber olduk" " Jllİ, 
Gerri Roma ve Mosko~~JI( ; 
memnun etmek için bıt 

1 
ı,ıJ .1 

atmayı ı:öze alıyor. Fal<Jııtıl" ~ 
safe Almanyaya ne yı~d. ,.,,, 
ni, ne ~ sinir harbinı 1"• J 

yor. . . Jı'1'/, 
Almanya için bu s"':ır. 1;- ı 

talihsizlik, İngiliıler gıb!• blf~I 
en kuvvetli olan ve bati• J>İ',J 
yete göre sinirleri olm;'Y~ fi' 
l..t ile mücadeleye girı~ııı 
larındadır. 

' 
bay;lis1 

Piyango 
ı)<l• 

Mili pryanı:ıo uınrnrı J11 ~ 
piyango bik>raın;n bC! ..ıt 
süriimiinıü tcmm eı.ıncl< jj.IP/ 
mil 'bayilik kayrt:!annı Jc' b# 
w her mt.yen vat:ır.d·ı$l"rl/ 
yapınaısııım tt'ıninir.ı k3 ı"ll 
m ıştır. 0 <tJ 

Yeni karara ;ıöre ııer p 
25 bile;. adnaık şaırtile ııer ııı: 
hiç'bı.r kıryde tabi o r.,ad,ıı ;/ 
ruhsatnamesi veri.ın sır.c 
rnlmıştır. 

eıl' 
<:eref dolu h ftalanoa yeni bi· zafer daha ila.~~ rıı'I' 
San'atın lilk! ve ihtişamla çerrevtlenen en biiYU J 

MİLYONERLER Bft~" 

A 

.._,,, Dünyanın iliıhi güzeli Sevimli yı~,I 
MADELEİNE CAROLL FRKD MAC 1'f ,..ır ' 

yarattığı eı;siz bir 5er; Paramunt Şirketine '11 I 
bir Iİnema zaferidir. 1pı 

Sat'atla süslenen bir fantezi ... A.<kla güzeieııen bir hayat rotı' 
bu harib - Evet. Şaı;;ıloc'"1< ne var?! Ev>

lemnek, oek tabii bir hakıkım d<'ı

i!'il mJdil" 
- Evet .. Ş~ hakkınızdır! 

D\•e söyleodı. M<1ınurl8"1aıı bi- ı Bu akşam 
• h rMe kaldı. Yılımaz bi:r ar -
kad~lle ıı.~ köşke girdi. llııll••••••••iİliiı\ıiviıeılolarıık Renkli Mi K t vem son P:ıramunt~Jıİurnalmİİll•••-~ 

LALE Sinemasında 

F.ıart ,buna maru olan ne idi? (Devamı var) 
• Yer~ evvelden aldırın. Tel: 4:l:J9S • 



, 

f 

~ 
I 

NSON DAKiKA 

Beş Alman tayyaresi 
daha düşürüldü 

İngiliz tayyareleri bir Alman 
karakol gemisini de batırdı 

~':dra 28 (Husus) - Garp cep- ARK RUYAL İNGİLTEREYE 
t:.ın ~rind" İngiliz tayyareleri, DÖNDÜ 
' • Oı'lleden sonra ve s4<şam Lonara 28 - Alman proµa«an-

lıl!lun ıic; hava mıılııınıbe - dalnnm bat.ıriliığını iddia ettti:i\"i 
llıi.i Altn:ın tayyaresi düşür- Ark Ru:ıyal İngili~ tayyare gemisi 
~ t"dd .. ·r. Dı,f(er itki ~"YMenirıt b"Ş aylL~ bir seferden sonra in -

3- S O N T 1: L G a A P -28 llAltT 1941 

.Müttefikler harbi kı- 1 1 AskerHk iş~eri 1 22 

1 
v • 313 - 14 - 15 ve 16 lıJar.ın 

sa tmaga azmett F:!İ~ı:~:::' 
(1 lool sahifeden devam) 

ml>D(YlllYa giıdıun va.purlaırı araclukkırı 
~ır. 
Koı:ıenhafı 27 - İnqilizlerin Nor

veç sularmdak.i faalıyetı üzerine, 
Alrna:ıı vapurlanmn hareki.tı ~ 
mu.şl:ur. Btı hadise İsveQ"m dcıniır 
oev1hıeri. nıhk<ine mam o~aktrr. AL
m.m.laT çok muhtaç olduklan de
miri İsveçten alıyorlar. ~'a 1rnı 
Baltık <1en<izi buz tutmuş olduiiun
dan derıirler N<ırveçin Narvik li
manı vasıtası!~ nak'ed'lmekt~ \li. 
Baltık denizind ki Isveç Lmanl.r 
nndan ailca:.: m.n-.stan itibaren is
tifade etmek kal.il o:abıleeekt'r. 
İNGİL!l VE l'RANSIZ BAŞVB-

ı..I.L\.J::Ri GÖRÜŞE~ 

Parıs 23 ıHusu~l)- İngiliz ve 
Fransız B~,·ek .i:.-ri ara.sınd:ı ya
kınd~ ı.ondrad.ı brr mül!kat yapı
l.aca.~ı haber ver'im<'ttedir. Bu ı;nü
lakatra harb, kısaltacak ted!ıin."'.!
rin p,,()c;!~ülecc~ 2 nnedilmekt~ .. 
dir. Caıete-Jeı-, Balkanla-nn ""'' -
yeti hakkında da İngiltere ve 
Frans;ı arasında mWıim müzake
reler cereyan ett:ği·ni yaz>yorlar. 

Fransa istihbarat nazırı 
Londraya gidiyor 

Fransız istihbarat nnun Frossar 
hafta nihayetinde Londraya gide
rek İngiliz istihbarat naurını ai• 
yaret tdt.cektir. 

İhlİlyaıt ydklamasma dewt. 
1 - Her ne mutat olan lbtiöraıt 

yıo1<:arna.sına :lO mart 940 ç.rşamba 
giınünıdı:ın iıtib:ro-uı başlanmıştır. 

2 - Ydltlama:!Qr doğum, doitum 
yaıpliaıcax ve her mük<! ~ef ~>İ'.lZaot 

l.azaalar: 
lıkelldn- F. SERTELıJ Cevdet Reıit \'ULARKIRAN > 

yıoık1arnasını yaptıracalotır. "M k d • t" J " 
3 -Yoklama (hattanın cumar· a e On yayı IS ıyor ar, guya 
i:t~~~::ı>~o/:- cedleri bu ülkeyi onlara bırakmış,, 
cıuma gım.leri saat d.Qkı.r:odıaın. on 
Jloi;ye kadar d.ıvam Erleceik'tir. 

4 - öii:ooen sonra şube kendi 
işlerile meşgul o· acağından her ne 
selx'!Plıo o:ur•a obun y~ iı;in 
müracat kabul edilemez. 

el::. \ııııirıııc;u~ za.ıınectı.ı.ınd ııilb ıreye di>:ı.müştür. Gemi, bu 
Aı... ,..,{eri esmı6mda birQıj< A.:man 
\!~karakol P'e'misine esadüf et.. "-:'---lerinin ve bh· Almıu'ı tah-'"" ,._, • __ f:>' - ç 

Aı...-·"' ""'n Iıııgiliz ayyım:deri d.6rt telbaıhıri.n.in ta:ıımızuna u.~r. 
C~ ~ esrıd.üf etıınişİe1", Tayyare'.erin attıkları bombaiar ve 
lı:I~ b' inin üzerirııı hücum Wıi .llbai'-.irin alıhiiı ,\oropoid'O hede -
~. lıonıb:ıi':ır ~r. Bom- f'ni tutrn~dı~ için gemiye birşey 

Yeni Fin 
kabinesi 

\Mareşal Çakmak 
Türkkuşunda 

5 - Şulıode irld!hama meydan 
venınemek ve rnGılteJefteri uzım 
müddu. i:tind:ın. ahko)ımamaık için 
vuku bu.ıacak müra-caırtlar .ıı.au
te'erOOki ilana göre ya.pılacaktl1'. 

6 - İlan olun-an doğurolulaıxlan 
baı;lkasmm müraeaatl.i kalbul eıdıiıl
mi y ecı.!l!ıtir. 

Yiııe bu sırada, Reşit paşanın mü
kerreren vaki olan iş'an üzerine 
•Elviyei selfu;e• ele esa Jı bir jan
darma teşkilatının icrasına karar 
verilınis ve •Fransız fandıırma ten
sik heyeti reisi• sıfatile Jill Veraııd 
isminde bir general de SeliıUj:e 
gelmişti. 

Bilahare Türkiye umum jandar
ma müfetti lii:ine tayin edilmi_ o
lan - o zaman lıinba ı idı - Fnlon 
Paşa da Seliniktc jandarma teş
kilatı yapmakla meşguldü. Yüz
b~ Ogüst Sarcı (ı) da Fransız ten
sik heyetinde bulunuyordu. 

•·ordu. Fulon Bey, Serezde Re~it 
Pasa ile sık sık temaslar yaparak, 
.Makedonya çetecileri hakkında 
çok esaslı malumat toplamıştL Fu
lon Beyi bir yandan da kol ias1 
Küşat bey tenvir ediyor ve tensik 
he~·etinin )'anlış yoll rdan yürü
memesini temine çalışı)'ordu. Kü
•at (1) Bey (jandarma tenııik h&
veti) ile erkaıuharbiyemiz arasın
da irtibat zabiti olarak nzife al
mış ~k değerli bir askerdi. 

Binba.•ı Fulon Bey bilüıare Se
ttz sancağına memur edilmi.!ıti. 
l:"üıbası Saro da Menlik, Petri(, 
Demirhisar mıntakalarına bakı • 
yordtL 

313 doğu,rn_ular: 
1 Nisan 940 Pazartesi. 
2 • 940 S:ııı.ı 

ı..ı;;: ~et etmiş. Alman v~ oılm.'.laımjtır. Y"'1ruz pek ya:kına dü.- (1 ı.c:i sülf...., ...... , 
11-'llitır. !jl!'n büyiik. br boe!Jba'llın ~i m Fi.n şehirlerininin iımarı .iışhıde 

}:,,._ ır_ İnıtiliz '---~~-'--an +- - infiil'-'- \-'"-''--'~ı "~'nın· ·'---ı ç:wışmırk Ü21-Te U.ün, beral>eris:ıde \ jül Verand vilavetle ve ciheti as-
~"'.'<si ~ :;:"d'~tl;ı,.. ~; ~;,;.. 'A:; R,:~;1 500 amde bulunan 5 kişilik hlr İs-
~-ş., blr.i. ağır suretltı::ı tıechlzatıını ta.mamladıkt.an soru-a veç y=h.ır, hey>e'ti HeE;i.nlciy-e ge)..I 

~- te>l<raır ııefere çıkaoolctır. mi:,ıtiı". Daha binlerce Isveç a.me - / 

(1 inci ıa.hilcden dev,.m) 

re bulunan :büyük hanıgarla i>'a
nör aı:ölıyesini ve tamirden f!.C -
çen ta,yyareleri giı.dük.t.en sıon -
ra cTi.iıtık Klh>U okU.:•unu• tıefliıı 
buyuııwu.şlar, modolciJık Jalbora
tıııaırında. paraşüt ıınooı<iı" sa-Mln
~annda saaıı 12 ye karlar kaımıır 

3 • 940 Çarşamba 
4 • 940 Perşeın'be 
5 • 940 Cuıma 

keriye ile SJkı ı;maslara başla - 1 

mı• hattiı kıı;a fasılalarla birkaç 
kere Sertte gidip gelmişti. 

Üründi ordu kuman danı, askeri 
bakımdan jandarma tensikatına 
çok ehemmiyet vmyordu. 

Fransu tensik heyeti ilk hamle
de gi;u carpaıı bir faaliyet gös
termi ken. bu faaliJ·et - hE'r neden
se - Fulon Be~· Selıinikten Serew 
geldikten sonra ı:evşemis görünü
yordu. 

ı. • • • • • 1'esi goeluıekıtir. 
lYJ SOVYET RUSYAYA 

acar hava kumandanı Roma'da He~~~J:F~ 
111.'<ia va hUkitmeti, Sovvet Rusyay.a döıı.-

~ulııQPeşte ~ {Radyo)- Macar Macar hav.a lı:ı.ıııwıtrıdaru, saltanat nınk i9Mn:iyen Sovyct esir.lıerİ!n 
'.ı..,._~....,a kuvvetleri Jruınan- mibi Arn±ral Horti tarafmdan İta!- v;o.ta'Jl :haini addnlııınacakla.rını ve 
~~ lta~i:ııde erk<indıarl:>>yesi . 
' 'Yaıı sef t.ı. t militeri y.an hava cırduları kumandanına bi'•ı:ıluıre yaıkalandııkları taıkdiırde 
~ ~ M:atei ::ı.~ ı:kıe dün tevcih olı.ına:ıı biır nış;ıııı gôtür - ~~a dizilecek1erin1 ili.n dllmiş-1 °lllaya !ı.&re!ret etmiş1iı". mektedır. oo•o---

\aJyada yeni bomba tecrübeleri Mallarını gizli-
~o():• 28 (Hususi) _ Muı;olini tıecrübclerinde M=- bultınrnu~lur. yenler Ve başka 
~~ ı;nda Haıriı.rye müşavıri ol- Yakında bütün Ol'dunun te;hız e-

l~!~ .de_ Yellıi bombaların ve dieccf(> yeni. bir ~ip ~eyyar mutfak / J J 
doldurulmuş memıJerin modelmi de teftiş etm tır. e e aevre en er 

ll ·ı . . 1 'gı tere yenı banknotlar çıkarıyor ikinci ve üçüncü eller-
ıı... "'~a: a 28 {A.A.)- İngiltere hk Lralık baiikrıDt bulunaca:k ve deki stoklar için de 

l9J9 
1 t.<ıı, ~ ediyoı:. her ı.kis.i aynı :uımaııd.:ı en b · t .,. k 

• s~esi b1<1cyinden yapılmış eyannaıne ıs en--ce 
ı.~,, ı;t;ı.,~ -· u""zerıne _.....,,. _ _._ b·~ tedavül~· Yetıi bankııcıtbr, l "k" bb"" ~.._.--.uar ,~........ ~ Md sak'avıp ı ıtı ara t.eşe us 
\ıııi; !);..lir~ı kı:ımıatinde ve Y"'ni eck banJı:notlar eb'aıdmdadıı-. y;ıı:.. etmek istıvenl ren takiplerine de-
~ ~ u-ııknot tcdaıvü,; mevkime nız resımlerı "" r~n:lc ri -b<!Şka o- vam olunmaktadır. Bu hususta 

~~ktıtr. Su haitle iki nı:'Vl .lacııllotı.ı·. muhteLif p yasa merkez:erınde 

F kontroller yaııılmakt"'1ır. Dahili-

b inler daha neler kaybetti ? ye Vekıl:eti bu hususta tekmil vi-
'"' Jayetler meyanında vilaJl'C.tim ize 
~İn.\, 28 {AA.) _ Öğrenil. - OOıı. 1250 sanayi blna:=m tal p de bir tamim gôndererek s;kı tef-
v, ~e Rexholın'u ~l oJen · · olıı:tuğu •e zrra .te sa1tJ a- ti.$1er icrasını bild rmİ$tır. 

"' ada - ın · · yüzde 15 · ile l>il'cuk İhtikar kom,,,;yonu diın top .ana-

'

\'1! h~ ı, or vanıız uç - raızımn 1 
· e <- rak tesbı't olunan bazı ihükıir ha-

·-.a Fiıılandi'.YQh bu!mı.ış- trik lnıV\ ~' membalanııırı ve a-
ı:ı..:.. re ketleri üıennde kararlar 'er -

l'ıa,;"l:Qn s~r>aV'i merkc-zerinm &>\" ıt R s- mıştir Bu muhtekirler rnüddchı-
""'ilıı F·baŞka .iOll istat:istiıkle-": Y~ bı.ralolmış ~lan arıı:i'.'yıe l!"ı.'" mum '""c veıi'.mektedirler. 

11' ıyada 1000 köpı-u- m'~ ibulırnduj!'u o~nılmişlır -"" 
D:ğcr taraftan Ticaret Vekılle -

~\l .. k" "f gun u pası 
korunma 

b, tecrübesi 
ı; e1tt 
.._-.~tik d~ esi depo ve şube-
-.ıı 'ia •apı tt>crübelere bu sa-
ıı~ıro:evazn oı.unmuştur. 
~ r1y ~ ılk tecrubc saat 9 da 
~ ı de ""1vay deposunda, ılrin
' "1-ı~ llb, zıttak clclctrik mü -
'lır. lllasuıda ıı:ra o.lurunuş-
ll 

tt;,~ ~ 
,,. "''le t" belcrm tramvay, e'ek
""Uı!Ur \UıN ıdareleri memurin 

İş Bankası 
Umumi Heyeti 

toplantısı 
İş Bankası heyet ı umumiyes: bu

gün An.ka.rada toplanm.;ktadır. 

tinden verilen emir üzerine mın ... 
taka licaret müdürü bu sabah da 
muhtelif tacirleri cağırarak elle
rındeki malları gizlemek, :ba.şkaı 
ellere devretmek gXı: hareketlerin 
kcndi'erindcn beklmıncdiği, fakat 
bö.vle bir harekete cür'et edect"kler 
bulunursa Milli Korunma kanunu
nun ş,ddetl cez:ıi hukıimlcrııle- kar-\ 
şılaşacakl"nnı. bu defa yalnız bl- )' 
rinci dlerdeıı <legi', kinci ve üçün
cü ellerden de stoklar hakkında 
lıcvanr.ame istc:ınusı muJ<arrer 
o'du~undan tacrrlenn ellerindeki 
stokları b2şkalarıııa devirden fay
da hasıl olmıyacağını .söylemiş ve 
bun'mn temasta bulundu klan di
ğere:;nahı bildir'lmesıni istrm;,.--tir. 

BULGABİSTANDı l\İUHTEKİR-
LER ASILACAK 

la:ıxlır. &ı;ym ma:ıı_ışal Etim<.'6W 
uıeydanınıdan ayrıJm;ı.en G~ 
taJıeıb,ıvi ve öğre1ımenl erıi ŞU söz
ler k> ıtaıı.ıt.if ~r: 

cArkad<l§!ar; 
Bugün yaplığım leftişten ve 

Türk Hava Kunununun göklere 
hô.kim bir gençlik yetiştirmek 
yolundaki mesai.sirı.den çok ınem
nuı.um. Gerek sızın gibi genç, 
din.; vatan evlatlarının göster -
dig• gayrete, ö9tet11 .. mlerinızın 
sarjettiği himmete ve gerek ku
rumun vatan müdafaası yo ııııda 
verdirıi e1ıı.eğe bıihassa 1nü.teşek· 
bnm. GıTdığimız yol, §Crff ue 
kalıramanltk yo!udur. Burada 
gösterdiğiniz gayretı gidecegııtı.: 
hava okuluııda ve httva ordu.sun· 
da da gösterececrinize eminim. 
Mrmlekeıin s~lıimeti hın=ılıqı
mınn çok kuvvet i olmasına bağ
lı bu undugu için sizdrn bekledi
ğinıZ.. hizmetler büyüktur. Asil 
bir nıillete ınensup olduğunuzu 
diişiinerek gayretinizi taz'ıf ede -
ceğinize erııminı. lluırün gördük
lerime nazaran Türk Hava Ku -
rumunun c Gedıkli Hazırıııma Yu-

vası• nın verniği v~ vereceği hasıla 
bizim memleketın haM mt defo -
ıumm ku1'ı>Ctli bir zam!'fnıdtT. 

Arzu ve talebim hepınL">n u•ık
balin bire!' hava kartalı olmanız-
dır. 

Türk Hava Kurumu Başkanını:a 
teşekkiir eder, muraffakı!letler 
dilerim. All.aha ısmarladık.> 
Mareşal Tüıık Ha"'a Kurumun

dan ayrıl ırk en· 
cGörd;iğiimüz ınti.:ama ve 

kurumun büyük /ıizmetlerine mii
teşekkirim• •Ö2' er:ivlc nll.':mı ını~ 
yetı'ı m" bi:r d;;Jıa iz:har eylerniş
ret"dir. 

314 doğum'.ırlar: 
8 Nisan 940 PazaM<ısi. 
9 • 940 Salı 

1 o • 9 <O Çarşmnba 
11 • 940 Perşembe 
12 • 940 Ouma 
315 d.oğııımlulaır: 
15 Nisan 940 Paıza~si 
16 • 940 Salı 
:ı 16 do.,üuml u .ar: 
17 Nisan 940 Çarşamba 
18 • 940 Pcrşembt> 
19 • 940 Ouırıa 

1 Halkevlerinde 

1 - 2'l mart 940 cuma gümı saat 
18 de Ev rr-..zın T • ~ıaı.pncı;ıki mer
.kez bin - nda Ev trıyço;u a.yJıık 
koooerini ~~ktir. 
• 2 - Herk:fs ı>ekll>llir. 

i ıınhul ıkiııci ?cra dai:resmd(!'ll: 

O ırada Serezin şimalinde yani 
Menlik. Cumaibiıla, ve Nevre kop 
cihetlerinde iki koldan hudut köy
lerinde iğtişnslar çıkaran ve bir
çok Türk köyerini bombnlıyan, şi
mendifer köpriilCl'ini tahribe yel
tenen Sandan,ki ve Paııiçe çete
leri i i uıştırmışlardL 

Nevrekop civarında bir Bulgar 
çetesinin sekiz k.işlyi (yani müs
lünıan koylüsünü) karınlanndan 
deşip dere boyunda bıraktığı ve 
iki kôyü bir ~de ate )ediği ha
be.ri, Fransııı jand. nna tensik he
yetilli hayrete d~ürm · lü. 

General Jül \'ernud, müfettişi 
umumi ile vaki olan bir konuşma
sında: 

•- Bu adamlar, Türklerdeıı ve 
Türkiwılen ne isti)'orlar, Ekse • 
ıans? • 

Dive sormu. Büse1in Hilmi P -
şıı da: 

- Makedon~·ayı istiyorlar, gfıya 
ecdatları bu iilke;yi onlara bırak

Kurıt oı:lu Uu.snunürv hnilh:.mden mış .. ! 
borç ıU:iığı par-.ya rnUIİ:ili.oı._ hirm- Dh-e eevap vermişti. Jül Verand 
ci <Y.wede jjpatck ı;Oslcrdıgi Ka - bu havalide yapılan ıslahat proje
~a Sınan.,aı;a mah~iıı sini ~arrabuk hazırlamağa ve bu 
Yt.1!11Uk Mumhane sokağında eski suretle. birbirini ko.-alıyan kanlı 
10-10 mük<ırTe-r 10 y.ni m "' ecrer hadiselerin önüne geçmeğe çalışı· 
2-4.-12-H numarat.ıı:r. muralckam y<ırdu. 
ıiki tarafı yul bir tarafı caım.. Halbuki, buradaki dert. ;ralıuz 
bir taralı kalırıs':a.n dijier ta.ra.1'.ı. jandarma ıslahatı ile tedavi edile-
'Vine yıo.? ile m:ıhdu;t kı>ı-ıden Mum- rek kadıır basit d "•ildi. Bilh 
ha.;_ \v~ Koıtra ve dükkan ha.len bu !\•valiye ~-abancı olan Fransız
ıılıı.r v>e s:ımaıılık ve ha.ne açık art.- lann, buralarda isabetli i er göre
tııımııya kaı ~- bileceğine akh•eliın eshabının i

E-w;afı: İnek ah •ı. kar.ıı'ir yem- n nması güliinç olurdu. Zira, be
liıldi ve iııt~mde samanlık Vaın:il!". ~-ette bulunan zevat hcr.jeyden iiıı

ee memleketi ve hu toprak üstün-
Hane, toprıtk bir av-t.ı iı.stlliı'e i'ki de va•rvın insanlnı tanımı) ordu. 
oda vt' zemmi torımk bır mutt!ak Hüseyin Hilmi Paşanın, General 
ve b:ıılıçcdı bir h~1 "5ı \'ar vt' ıkk- j. Veranda V<'rdiği uvap. vaıiye-
1' rdır IA.ıMi"n vıkı.m . Batı- tin rok beliğ bir ifade i\di. Komi-
C"erıin etrafı (MUV la ımt.i.'.uı'!ltır. A- tacılar Türklerden Makedonyavı 
hırın ook""a lla2lr ceı:f". 'nele et- konorınak istiyorlardı. Halbuki, 

Bakaya vergiler r;:,!· dm.u-ı .. = dut-avlusu vardır. Fransız ı:•nera1i, küçük bir züm-
uwc= mes.:ıhıısı 1800 zn5re mu· renin bövle garip istila emelleri 

Bakava vergi._'ttın tahsılatı hak- ral:ibaı oh.ip bundan 300 metre mu" beslemesini havsala ına sığdmı • 
kında diin Ma.liye V de.;. etmden ratiıaı aJıı • ve saımanük 16 m<tre mı yor: 
def erdlrlığa bir e · ;töndcrı.:.ım~ mumlJbaı m:ı.lıa.Jini hane iışga, et- •-Bu bir avuc eskiyanın "mdi-
tir, me.lııtedır. Mutebaki k1Bmı balı'<'· ye

1 
kaded~ ~a~ıl oldu da hakkından 

<lir. ge em ıntz .. 
Bu ""JUrl tokmil baıka~a YUl:İ- Diyerek, mevmt janclıırmanın 

1erm •sasl1 bir ŞEfldde takip ohm- Muhımıotıen kıymeti: Heyeti U• aeilen takvi~·esile, bu tslebi ileri 

Fransnlilr, Selanikte nıel'anet • 
)erine simi bir siyasetle devam e
den Elyopolisin faa1iyet sahasın
dan haberdar olmadığı için, zaınan 
:ııanıan karşılaştıklan engellerin 
sebeplerini bir türlü anlıyamıyor
lardı. 

J)lesela bir gün Sel3.nik eh·arın
da bir teftis :npauk elan General 
j. Verandııa yel paro_ını hic olmaz
sa bir gün olsun teahburla ver -
mişlerdi. 

Verand gideceği yere bir gün soıı. 
ra 'anlıbnd.an hi~ de müteC5 ir ol
nıanuş. batta buna b:r mana bile 
\ermek "stememisti. Haltmk.i. bu 
bir günluk tealıhurun sebebi şu 
idi: Elyopofü 'ilii ·<t defterdarım 
sık"itıra rak: 

- Gt>neralin lstediı; ol para
şmı ir tiin teabhurla \' rıni)e -
ttk olursanız. mabe)...; hü111a) una 
çekti •im müstacel bir telgrafın ce
vabını alnıanııı:,ı olacağım .• General 
yola çıkmadım, sa-r-•ydan cevap 
bekleme~e ınecbıuum. 

Dem" bu suretle deft~ntan bi
le tehdit etmişti. 

El ·opolis artık t•!ıammül edil -
mez bir ba~belii" olmuştu. 

Ondan \e onun adamlarından 
herkes çekiniyor. ka('ınıyordu. 

Elrnpolisin de ~ekindiği b r a-
l dam nrdı: Reşit Paşa. Elyopulis, 

son defa SerezE' geldiği zaman, k<•n
disini h "katle sevml)cn. fakat 
do>I &:ibi r:örlinm. ·erlilerden biri: 
•- Sen bir daha S reze gelirsen, 

sait olarak diinmiye;:eksitı!• 
Dem'şti. Binlcrc-e lnsanııı canını 

~-akan hir adam, elbette kendi ca
nını dü itnmesini ve koroıru:sını 
~k jyi bilirdi. Elyopoli bu sözden 
~ulanarak: 

- Beni Rcsit P Oldıirtmek mi 
istivo.r? 

Dive sormu • muhatahı bu lah 
süpheli bir «>kilde söyliyerek. tav
ziha da liizum giinnt'mlşti. 

Re«it Pasanın bu hid" eden ha
beri bi)e. ;.oktu. 

İste Elyopoli• hundan sonra Se
rez<o ıı:elmekten korkmOJ! ve Seliiı
nikten aynlınamıştL Ötede be
rick: 

'""'• ~ v ni Ahmet, pasif k<>-
J~t<iır ' $ükrü Ali nezaret ~ 

Avrupadaki harp vaziyeti mü
nasebetile 1939 y;lında iktısadi im
ki>nların çok degi.şmiş olmasına 
rağmen İs Bank.ast muı:melatı mü
teı.avit b:r ınkişaf ııöstermekte de
vam etrcytlr. Bu suretle; lüzumlu 
görülen karşılıklar tcvkıif olun -
duktan sonra Banka: 930.278~ lira 
gibi memnun-iyete sayan safi bir 
kar tahskkuk ettiırmiştir. 

ması, filen ~aka gCett"J"i.p matlup mırmli!}-eslııo_ 2ti50 '.ira kıym"et tak- süren çetelerin derhal tenkilini em-
Londra 2.8 (Radyo)- Röyter ır neticebi temin etml·-en mmıur - dir ediltniştıir. Bu .ııa.yrimcnJı.ul"" redivordu. 

jansırun Sofya muhabiri bildJxi - la.rın teczj.ye o:unacakl:ırı bildiri.!- ait şa.rt:Jarne 29/4/940 taı-Wıinden Binbası Fulon Bey vaziyeti biraz 
yor: Bulgar Harbiye Nazırı, .Sob": miştır. ititıaren •heı1kesin ızörebliıınesi .için J daha yakı.adan kavramış ıörünü

- Sereıde benim bir düşmanım 
varsa, o da Reşit Paşadır, derdi. 

(Devamı var) 't . 
baı.~YYar 
ıı.,. Vaeıı b 'nn attığı mefruz boın-
tı~.Uıı.ıııı ırı Aksaray tramvay de
~ i";\ıı kapısı önüne düşmüş ve 

· Rııı heınen söndürülmüş-
il ·~ ~ ~ıtta~· ~ ~ili ...,J>ınada çıkan yangın 

ıı ~ l?azler de ekipler taıa -
il~~ l"taraf olunmuştur. 
~ '~t 14 ~ Şışl, saat 16 da ! 

Bu kard:.n 10 hralık hisse se
netleri sahinlerine net olarak 1 li
ra temettü ve beher müess.is his

- sesine de gayri ı.afi olarak 17,89 li
ra temettü teHi olunacaktı.-. 

Tevziata nisanın 1 i.nden itibaren 
başlanıl.acakt;r. 

•••••••••••••••••••••••••• 
da Bes ktaş tramvav depolanndn 
bir tecrübe vırpılmaktadır. 

Rahmi YAGIZ No: 07 -
anma Geliyor 

s~· ~~==ı=ıı=--=-=~aıa11~ 1~ Ya.şta bir gencin tehrin böyle ıssız bir 
L.ıı semtinde oturması merak uyandırır 
..,. •\u t, 
~: d ıı faC~n~ kızın anlattıi;ı lıi- J'lr sahilnnin hü\-i)etini öğrenmek 
~ '~n 1 

"- tecs üre dü~ınüş bir hakkımdır dl'jiil mi?. 
~"\j ~~ t") ~1 tı. Karşısında bulu- _ Doi_ru .. Ben, İstanbul limanı-
lıt: e daha k 3"'ettiği kadını böyle- na mensup Çanakkale nakliye ge-
~·"'du, >ıt"lny llvlı~acaı':ını kes- misinin SÜ\8risiyim .. İsmim Ab -
~<. '~e 1, 111 lek siizlerine birkaç dullah kaptan! 

'"'le ..,,;•rdikt~n sopra tatlı Bu iıahat l\kleğiu gözlerinde bir 
ııı::~•ki. '•e~ı: . hayret iriJe.,nc.i meydana getirdi. 

ıı. 'r lıuı~ "'mdi kimin evinde ~lelek, kelimeleri tektt teker 
...._ ~u t tii~~ urum~ telafCtIZ ederek sordu: 

~ili u; tevnp \'erdi: - Geıni süvarisi ınisiniz'! 
...._ \' Ilı C\·İmde• 
...._ 11 •ni?, ·• - Evet .. Hayret .,ttiniz değil mi? 

"ıııı, tniııı it' Hakkınız da var. Bu yaşta bir ge-
k isr _ •ın olduğumu mu öğ- mi <üvarisi duymuş, görmüş de-
~ lle11 ı," 0rsu.ııu•? ğilsinizdir. Şimdiye kadar bötiln 

~v ·- l$iııı~i ı~da!l geçenleri an- kaptanlan saçlı, sakallı; yaşlı başlı 
liteıı.p1 _ "SIJ.in, bana karsı imanlardan gönnep allfDlışsınız. 

"' hııreket eden ha- Oawı. içia laellİa aiivarilijiln siu 

ranyaya yeni bir kanun la_viha.,;ı 1---------------ı .icra dMıınlıanoesinde aç>k bu ndu>- ------------- . (1) Hürrivelin ilanından sonra, 
vermiştir. Göz Hekimi •-•I .rulacaktır. Birinci aırtrtırması 9/5/ {l) Bilfilıal"e general olan (Saro) Ittihe1: ve Terakki hükfımeti z;nıa-

Bu lıivihada, mecburi ist:i.kraz te-1 Dr. Murat Rami Aydın 940 tariliine müsadii p . .rşemb.eo gü- elyevm mütekait olarak, İstanbul- nu:ıda mec · : meb'usan muhaf,zı. 
mini, casusluk ve ıruJli urndeler a- nü saat 10 dan 12 ye kaıdar İstanbul da ticaretle iştigal etmektedir. idi. Bugün emekli generaldir. 

levhine propaganda yapanann şid- Be~·oğlu - Parmak.lıapı, imam ii<inci icrasmda VlM>ılacak ve mu- ~;::~=:=:=:====~=:;=~~:;;;;.;~;~;;;=~=~~ 
detle tecııiyesi ve bilhassa yiyecek sokak No. 2 Tel. 41:>53 luımmen .kıymetin <- 75 mi ııeç.tiği ''i _____ --------
maddeleri üzerinde ihtikar yap - Moayene ve her türlii göz takıdm:le en son artıırana ihale e- Deni& Lewaaı aatıaa~ Parııı ve Londrn<la oldui:u 
mak istiyenlerin ölüm cezasına 1 amelivah fıkara ·a parasızdır. di!ecekıtir. o .ı;tün böy:Jıe. bir Jıedı, .~·• Koml•yonu lıAnlarl l(ibi sehr~izin BAKER ma -
çarptırılması istenilmC'kt·rdlr. ede edilemezse son arttınırıın ta- i'azalarında da kadın manto ve 

garip göründü .. Ben, ilk mektepli 
kantanım.. 

- Ötek.i kautanlar mektepli de
ğil mi?. 

- Hayır .. Siz:n bildiğiniı o yaslı 
başlı, saçlı sakallı kaptanlar tay -
falıkla gemilere girerler, omürleri 
vefa ederse vıllarca tayfalık, lo;t
romolıık ve kaptan yardımcılığı 
yaptıktan sonra ancak elli yaşla· 
rına doi!nı kaptonlığa yükst-lirler. 

- Sn nerede kaptanlığı tahsil 
ettiniz? 

- inırilterede!. 
- Babanız kimdi? Yahut kimdir? 
_ Babanı armatör Çanakkaleli ı 

Rasim Be)'dir .. O •·atilı tarafla'1n
da oturur. A'.':rı l"Vİ var. Bu ev, be
nim evim .. Buraıla bir uşağınıla 
valnız ba. ıma oturu}orum. 

- Bu ~ekili~in sebebi nedir? 
Davmıt rali bir kııarışla al ka

dife kesilen yanaklannı Mel~in 
gözlerinden sa.lılamak i•tiyormuş 
gibi yapmacık bir tavırla ba•ım 
Jı:apıya doiinı ~virdi, bi( cevap, 
vennedi, Melek devam etti: 

- Affeder.!iniz.. Münasebet.siz 
bir sual sordum. Yalnız siz yaşta 
!tir ııeaciıı ltö;rle ~riıı lilSIZ bir 

semtinde yal1111 başına oturması 
merakı kurcalar da .. 

DnYuSt, biraz daha öteden beri· 
den konuştuktan sonra saa!ine bak
tı, söylendi: 

- Vakit gecikmiş; sabaha he -
men birsey kalmamış .. Yarın bir 
çok i.\;leriın var .. Siz de yorıııın
suouz .. İvi \'C delik>iı bir uyku ile 
ancak yanna kadar kendinizi top
lıyabilirsiniz .. Artık uyu)alını .. Siz 
bu odada ·atacaksıruz!. 

Melek etrafına bakıııdL Bulun
dukları yer evin salonu idi. Orta -
lıkta yatağa, karyolaya benzer bir
şey görünmü)·ordu. Davust izah 
etli: 

- Bitişik oda, benim yatak o
damdır. E\'de bir de fazla karyola 
var. U1ıai(ım onu ~ımdi buraya ge· 
tirsin, kosuu! Siz bıırada yatarsı
nız .. Ben de odamda .. 

Melek hiç sesini çıkamuyor, sil· 
kutla bu fikri tasvip ediyordu. Da· 
\'US! odadan rıktı. Seslenerek Mi
halı ça~rdı .. Kendi odasındaki bir 
karyolayı Mihal salona getirdi. Kö
şeye kurdu, cekildi. Davust da b'r 
defa daha uK-rayıp genç kadına: 

- Allah rahatlık YerSin .. uAyıriı 
geceler!. 

(Devamı var) 

aıhhüdü baki kalmaık ıııutile an.tır-' ropları ıçin yünlü fanted 
n.a o- beş _ı;tün teındut oluna.rak 1 - Tahmin edilen bedeli 2S064 k»>n~ın vr; looı!ıt.i.im tav-yör-
24/5/940 tarihine miisadif cuma lira olan ·200CO. kilo sade yai:"ının !er için Twec-d kum ·' rımn 
~ü ayni 'rnahaJ. ,,... 6aatte iera 

0
_ 30 mart 940 tarihine rasthyan cu- en zellftin çeşitkri ve umu _ 

'·'· nıartC!li .,.;;nü saat 11,30 da pazar - m••~"- '·--'ın .....,,. k·-'•~ 
lunacaıı ;...inci ırrtiuımada uı ,..,.,,. "-· ., ' ""' """"' "- ·"' =~ 

'~ lıkla eksiltmesi yapılacaktır. ,.ııL 1·se -'!P'l' - L"--d ed 
ar:llıranın üstüme lbırakJ!acaıktır. '"" """ ..,........ aır en 
lııotek sah""tıi abcak.'.ılar.a diğer 2 - İlk teminatı •ı819• lira •80• vünlülcr ieıhir l'dilaockte ve 
alaka.dar arın bu .ııa ri menkul ü- kuruş olup şartnıune.i her ııün k,.. her v<"rde mı.ısııit şart ar ve 
:zıerioo.~. lı , 'arını husus} faiz ve misyondan ·126· kuru~ bedel ıuu- ucuz fhtla.-la ıı:ıtılınaktadlr. 

masrda darr 0 mı ı.ddi:.larIJı . . ta-1 kabilinde alınabilir. 
-''-inde • "'---- 3 - İsteklilerin 2190 sav ılı ita -,,;,., n ::~, ~i ııün içinde, 
e;Taıkı miisbitoekri~ daireye btldır- nunda yazılı V""ikalarla blılikte 
melen aksi tııltdirde h an tapu j belli gün ve saatte Kasıınpaşada 

bulunan komisyona müracaatları. 
.sicill:erie sabit olrmıdri<ca satış c2176• 
l:ıede!in · p:whışmasından hariç 
kalacakları '""' talioJE.rin ~ 
bütün ma1 ı'.ıroatı alar&k şartname 
nı-Onde!"ecatını kabul e~ addo
un:ıcakrnrı ve müşterinin yalnız 

* 1- Mevcut ke. if, plan ve şart-
namesi n1ucibince tahntin olunan 
bedeli 958'7,%0 lira olan Kasımpa
şadaki deniz gedikli ubas hazırla
ma okulunda yaptınlacnk olan ye
mekhanenin 4/Nisan/940 Perşem
be günü saat 15 de Kasımpaşada 
deniz ı~vazım <alınalma komis)·o
nunda paaarlık eksiltmesi yapıla
caktır. 

2- :Muvakkat t~iuat miktarı_ 
719.04 liradır. 

13~9 Hicri 

1 
1356 Rumi 

Sefer !\fart 
18 15 

llMO, A;1< 3, Gün 88, Kason 142 
28 :\-lart P~EMBE 

Vakitler Vasati Ezani 
Sa. D. Sa. n .. --

Gün~ 5 50 11 21 
Öile 12 19 s 50 
İkindi 15 s1 9 21 
Ak$am 18 30 12 ()() 
Yatsı 20 02 1 32 
imsak .. 08 9 40 

1 

. 2P senelik ta<viz bedeli L:.e föı-ağ 
-harcı \'e ilıal~ pulu ~~~ mec
lbur oHuğu dr/!l'T wrgilerin borç
lı.ıya a.ii (\lmak üzere müzavf'de 
bedclıin<l n öd ııeceai ve arttırrna
va i,«tiırıill< eden leriın muhammen 
lm-met.İlı % 7,5 nisbE:tinde pey ak
çesi veya mi:.li bi:r banka tıeıruinat 
ım<kb.ıbu ibraz eıtııneleri ıcabed<' -
oeği f azlıa, mahimsıt aıbnaık is~yen
Iıeriııı 37 /1620 nı.ıammı. ilıe her 1lllrl!<laı 1 
<»iremİ2ıe JJJÜcacaıııt edt>bihıeeiı:kT .. 1 
.ııaın cCunur. (25593.l 

3- Mevcut keşif ve şarlnn-si 
her glin iş saati dahilinde mes"1" 
komisyonclan alınabilir. 

4- İatdtlilerin 2490 yılı ka-
uunuıı tarifatı dahilinde icap eden ı 

\'esaikle birlikte belli gün ve •aatte 
medWr koınis;rona müracaatları. 

- (2378) 
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1 Saf ve Normal Gıda 

\ 

Türkiye Cumhuriyet Merkez 
23 Mart 1840 Vaziyeti 

Bankası 

AK TiF 
U8Aı 
AHm: 1W1 lıiloenm71.721.214 

BAlQDfOT 
UJ'AXJ.JX 

l)ehlldeld .... ..._ 

Altın safi kilogram 

Tllrtı: -

~ Jıtüa1ılrler. 
4ltm: Saft lıiloCram 6.808.338 

Altına lahvili lıabU ller-
dövizlet' 

Dijer dövizler n Borçl11 
kllrinı bald7elerl 

llasine Talı...Ulerl: 
Deruhde edilen evrakı aak-

100.881.625,2: 
10.463.742,-
1.907.132,2( 

310.433,06 

9.576.471,49 

20. 941,36 

32.406.236d:, 

dlye karıılıtı 1 S8.748.S63,-
Kanunun e - 8 inci maddtı
lerine tevfikan hazine tara

fınduı volıi tediyal 

S-edat Clhd.uu: 

TİCARİ SENEDAT 2 

tsham Te Tah .. ııtt Chtaaı 
(D•ruhde edilen evralı:ı 

A - (nakdiyeni.n karıılıl' 

(Esham ve Tahvilli) 
(İtibari kıymeUe) 

B- Serbetl Mbam •• 
lahTillt 

a ...... ıar: 
Hazineye kıaa vadeli &Tana 

.\ltın ve Döviz O:zerine 
Tahvil.it Ouriııt 

lliuedarlu: 
lılahtelit: 

18.206.398,-

35 870.155,22 

~0.214.844,36 

8.395.982.01 

5.840.000,-
10.809,53 

7.808.722,-

• 

Un 
PAS iF 

'--7• ı l~~-
4.217.134,2 11,.2n499, 

İMITat Akpd: 
43Adl.,. ~ 

Bamııl 6.000.000,- 10.217.134,2.5 
____ ,_ 

.310.43.,,06 'hdarildMi 8aabodmt 
I>onohde - ....ıa 
ukdl:t• 1!!8. 748.~3,-
Jlaıı.unwı • - ı ille! IDIMl-
deltrine lntlbıı hul-
ne tanımdan "'1d te-
dl7at 18.206.398,-

42.003.648, 98 Dorubde ..ııı.ı enalı:ı 
nakdiye bolı:iT..ı 140 . .542.111.5,-

.car,.hb lamamOll alim 
oiAru. illvetm W...tı-
le vuedllaı 17.000.000,-
a-ır.onl m\llralıW IJ6. 
.. .ıen 16davQle .....,.nen 153.SOO.OOO,- 311.042.165,-- . 

140.542.165, - MEVDUAT: 
Türk Lirııııı 46.681.310.18 
Altın S.Klg. 55.541.930 78.124.167. 124.805.478,08 

23.5.870.1.5.5,2 2 Döviı: taahhlldatı: 
Aı bna tahvili kabil dövitJer 17.064,7 

Dlter dl7vlz!ft' .., alacaklı 

kliTinı bııJdT.ı.rl ~.061.853,05 39.078.917,84 

Halıtelif! 124.661.267,21 

1 58.610.826,3' 

13.659 • .531,53 
4.500.000,-

16.0.55. 702, 79 --

BAŞ 
DIŞ 

SO~UK 
ALGINLl~I 

NEZLE 

GRiP 

ROMATIZN1 

GRIPiH 
Lüzumunda günde 

RADYO MERAKLILARINA MÜJDE ! ! ! 
Bütün cihanda taıbii ve te;mjz s1!Si ile t:ını:nımış 

KÔRTİNG 
• 

RADYOLARI Gelmiştıt 
NECİP ER SES: h~~~~~:r::;3so1<al<· 

lıtanhul L;v8Zlm Amirliğinden verilen 

Pirinç Unu - Mercımek - Bezelya - Yulaf 
ve 81lir HUBUBAT UNLARI Kuvvet kaymğıdır-:--

Y.U. 624.804 962,38 Yekta 

itibaren : İskonto haddi •/1 4, altın üzerine 

..................... A ... ık•e•n··--Kı ... ıaa .... tı .... ilanlar .• ı .... _...-'"';" 
~24 804 962.38 1 -• ihalesi 1 
- 3 Kütahyada kışla tamiri işi yap- siltrncye konmuştur. d fi 

ÇAPAMARKA MÜSTAHZARATI 
M. Nuri ÇAPA Kunılut tarihi 1915 lstanbul Komutanlığı 

Satuıabııa B:omisyonn İlüılan 

Nafıa Vekaletinden 
% • tırıbcaktır. Keş.f bedeli 15,810 lira 940 Cuma günii saat 15 .:yo' 

93 kurustur. İlk teminatı 1185 lira de Tümen satınalma ko01 ' li 
82 kuru~tur. Şartname, keşif ve vapılacnktır. Tahmin b~dedıf· 
planlar) İstanbul, Ankara Lv. a- lira ilk teminatı 2688 ııra ~ 
mirlikleri ve Balıkesirde Kor. sa- teklilerin ilk teminat 

1
'J ~· 

tmalma komi yonlarında görülür. v&ikıılarile bırabcr tek. 
509

1 

İhalesi 3J/3/940 Cumartesi günü !arını ihale s; atinden bır ·er 
saat 11 de Balıkesirde Kor. satın- veline kadar komisyona ',dJ 
alma komisyonunda kapalı zarfla ri. Şartnameleri konıisY01 : ADEMİ İKTİDAR 

Tebletterl her eczanede bulunur 
p-~ 125~) GoW.. lotanb.ı 

*-.....--

İstanbul Emniyet Sandığı 
Direktörlüğünden 

_ nımlyc _..tıJtnı borçtu <ili a.y Y\9tf vw.El&:ine il.an ~ 
~: 

l\lünakasa günü talibi çıkınıyan 
komisyonumuzda mevcut keşif ve 
şartnamesine göre harp akademisi 
manzumeı;indeki binalatda yeni • 
den kapalı zarf usullle elektr:k te
sisatı yaptırılacaktır, Münakasına 
4/4/940 Persembe günü saat on 
birde başlanacaktır. 

Zarflar komisyona mezklir sa• 
"'!ten bir saat evveline kadar ve
_ ılmiş olacaktır. Muhammen be • 
deli on iki bin yüz yirmi altı lira 
elli dört kuruştur. İlk teminat pa
rası dokuz yüz dokuz lira elli ku
ruştur. İşbu tesisata talip olanlar 
bu gibi işleri yaptığına dair vesika 
ibraz etmekle beraber kendisi 
elektrik mühendisi olmadığı tak
dime bu i.şin mes'ulıyeti fenniye. 
sini bir elektrik mühendisinin der
ubde etmesi mecburidir. •1099• .. 

iBay Yuıuf (Mustaf:a oğ\r) Ai~ı:nd.aır &i>ılıiiırnayuu eski 28, 30, 32 Çatalca müstahkem mevki bir-
Y'Clıiı 28, 30, 32, 34 No. h aı1ltıııda ilki di.Jklkaru olaın ah.<;ap bir otı::dm tıs" likleri ihtiyacı için altmış bin kilo 
mammı bi!ı*1ci doorcede ipote1k g.ijster<.T<ik 20/1/936 rt.ariıhinde 23042 he- sığır eti kapalı zarfla ihalesi 10/4 
ııap nuın<r.ı&ille Sandıığınuzd:aı alrlığı (1350) lira borcıu 15181939 tarihine 940 Çarşamba günü saat on beşte 
'-~ ~-..wo:......ı~ ~.,,;,.., ........... _

0 
ve ımasa.tifi ile beraber l:ıorC'. (1349) yapılacaktır. Mulıaınnıen tutan 

--....< ~ ........... -~ ,-., ~•-JY on sekiz bin liradır. İlk teminatı 
tiıra (73) ln-nı.şa ....armıştar. Bu seiıe\;i: J202 ru.mutnıf.ı kanun TTH.ıcihincıe bin üç yüz elli liradır. İsteklilerin 
~ İıll'Q ılaıidbi baıilıarmrak iiızere tıaıl'rliıın oJunan iiıharn.ırne borç- ilk teminot makbuzu veya mek -
Junao ~ ~l>ıi ilkamr~a göıı'Cl.,..;J:mi~ ise de tuplarile 2490 No. h kanunun 2 ve 
~ Baıy Mu,.fıafa Kad:ııkiiy Re&inıpa..'ill Rıhtım lil;kclesi 104 numara- 3 üncü maddelerinde yazılı vesi
da ~ aıı:ı.'lıaşt'.a ......, ~ yanı'lamamı..<jtır. Me-ckiır kanunun kalarile birlikte ihale saatinden 

bir saat evveline kadar tekliI mek
f5 lrı.di. rnedidesl vefat lııaılindıe fıetıil~n ikln slll'lıtılc yaprlmasını a- tuplannı Hadımköyünde Komn _ 
bliırdlir. Borçlu ölü Bay Y usul mirat>crlan 1Şbu 2.lfuı taı·fui·n.den itiiıaren tanlık satı-1ma komisyonuna ver-

13/4/940 cuına-test ,;inıü sıuu. 11 d<:' Anlı.ımıda Nafıa Vtıkiıleti binası 
içme ımalzeıııe mücl'ürru~ odasında topı anan malzorne tıksil'lme ko
nıisyonmıda 15000 lira muhammen bedelll, bir aıı!et .ııııiistaıme~ asfa.:ıt 
kanŞtmma malkincsi ile b:ir adet müııtaımel f'ıtl'l...r makinesi vıeı bk adet 
mmtaımel lronlmsörün voe yedeklerinin kıı.palı zarf usul~e eksiil.1ımesi 

ya;pıla.ookitır. Eksiltme şa!'tnamEsi ve t'der.riiatı belirsiz ola·rak ma1-
zeme müdür:öğfuıden a.ın:ı-bılir. 

IMuıvald<aıt ltie<rninar,; 1125 liradı!r. 
f istek.li! «rin tekfü ınektupl.a'f'mı mu.wl<kat ilemi.ııat ve !;tlıiln~e 
yaz.ılı vesafk .i1'e birlıkıte aynı .ırün saaıt 10 a kada'I' me2ıkı'.ir komisyona 
ın.aıkfbu:z anwk:aıhiiiııııde vemıelel'i JBzıımdır. 2357• 1397, 

Istanbul Maarif Müdürlüğünden: 
IMaariıf Vıeki·l.1iğ:i lköy öğrEl!ımen <*ull.arı iç;iırı aşağı.da cint; ......, mik

tarı ""' fiaıt!lll'l ya.:z.ılı lüıks amba1ari1e yroeiklm açıık Ek.&ilo'tmeye lroııu.1• 
muı;ıl:ur. Talmıiın edilen bedel (2265) lira olUI> ıınıııvaiakat <OOmillrıatı da 
(169) lira 88 lrııTuşru.-. İstekl:ler bu 1'ülks ıeımbııiadc yedıekleTine ait 
~ri iMaarif .müdürlüğü Yardıi!relıW~ görebilirler. İha!~ 
l1in 5 Dİll33} 1940 cıuma günü saa~ 16 d!a maarif ııniirlütlüığünde ~a-
g.ac'ak .km~ mar~ yaoılacaığı ian oliumıır. (2173) 

E~yanın cinsı 

500 l'llllllduk 1iliı:s ıifmı,baı;ı ~1:1,, yatlılı 
~~berd:ıer 

200 ~uık li.ilks lambası ~tie yeızıl'ı 
~ber&b<r. 

300 mumhık :Ukı; Jamibası şa.rılnaımede y az>l~ 
'.YOO~ beraber. 

Miktarı 

Adet 

30 

30 

40 

İstanbul Maarif Müdürlüğünden: 

Beheri· 
nin fiatı 

Lira 
3() 

17,5 

21 

Yokun 
Lira 

900 

1>25 

lılit- buçuk ı:ıy içinde Sa:ıııd>ğmuza müraca.aıt!a mu~.iıJ erinin lborcwıu öde- meleri. (2163) Maar<ıi Vekıilliği köy öğretımaı okuJlan ıiJ;in aşal;ıda ci!lt> ......, miılrr 
ıoolttıi w-ya karıuoon kııbule şaıyan bh- ~. var ise hil:limıe~ .. ..~. . . !farı ya.zıh Y'8lfıa!lı: taıkmılıaxı k~ zari USU1!il e eimH.'lımeye komılınuş-
larnrnıdır. iM:reıecıl:n- ~ kurta\'mazlar w:yaıhut baş].~= takibı Munakasa gunu talıbı çıkıruyan tur. Tatırnm erlhlr.n bedeli 24840 lliallır. M..ııvaldkıııı ıremina1.ı 1863 tiıradır 
IBııl daiıE6iııde durdınıınaZ'aTSa iP'.)lek::!i ga.yri ırnerılrul lllllE~iır irntına Komutanlık birlikleri ihtiyacı için ' w.dr;:Jıler hu yaıta.k takımia.Tııııa aıiıtı şa.Jltlıı.aırneerıi. ·maarif ımüdüTlüRÜ 
RÖI'e sandılııQa .sat.Jacalkt'1'. Bu oheıtlier amlaıdaırl'arca lbfünip ona göre sekiz nakliye. ve bir saka ~~abası· 'Y aınlliırelktörliğ.ürıde oıörebil.iirler. thale 4 niııanı peırşeımbeı f1Ünıii saaıt 13,30 
haniı:et ~ve her ıbi.rir>e "'Y1'l ayn lhbaımaıme tıoh:iği makamına~ n.ın koşumlanle beraber.numune- de. isi. .. M;a111Ciıf Müdiirfuğüırıde 1qı.lanacaikkKımisY'O?l mariıfeıt'iJ.e yapılacak 

.. . ,. sıne uygun olmak suretıle pazar- .,,_,,. f __ _,,__ 15 lk 
kaıilm olrrra.k wıere keyfiıyet illan olıunur. (2383) !ıkla satın alınacaktır. Münakasa· b:r. ,."'"'· ,_,.,,.., en .geç &aat e adar kabul oluıııoae3'k!J.r 2094 

-.na 6/4/940 Cumartesi günü sat Eşyanın cinıl Miktarı Beherinin Yekun 
---.- Sağlan dişler ve ağız bakımı rnuthılvı onda ba>lanacaktır. İsteklilerin fialı 

RiDA Di SUYU 
ıile temin edilir. Müstah!za.rın mayi ol.ıoo;;ı dolayısıe Qi ve diş 

imiied.<iiiıi.-ırıaniıi· iii.ilıııieıniııııideiiriiin veı4 erine kadar ~1"Tekiİllİaint..;iiseilp;iitfil<ii. -----
- t.esrini yapar. 

No.256-14 Yazan: M. SAMİ KARAYID.. 

Beyazıdı Veli Gedik Ahmet paşayı tevkif 
ederetmez lstanbul çalkandı 

Cem kaçmıştı. Padişah Gedik 1 
Ahmet Paşayı şiddetle takibine 
memur eyledi. Fakat işişten geç
mişti. Ahmet Pnşa, Konya Ereğli· 
sine geldiği zaman Cem Sultan Ha· 
le be ginn · şti. 

Cem Türk sipahilerinin yaman 
takipçi' olduklanııı b:Jiyordu. Bu 
sebeple durup dinlenın.,deıı ha bire 

1 
kaçmı$1ı. l 

Ahmet l>ru;a; Beyazıda, Cem Sul- ı 
tanın Halebe ı(ıdii(ini ha.her v.cr
di ve Pa.ıiisabtan yenı tahmat ıs -
tecli. Yani, i\lısır hududuna gire
cek miydi? Bu hareket Mısırla mu- 1 
bareheye girmek demek ol~du. I 
Beyazıdı Veli, Gedık Ahmet Pa-

şa~·a şu emri yolladı: 
- Geri döniiniiz .. Konyaya ge

liniz .. 
Gedik Alunet Paşa Konyaya 

döndiiğü zaman Sultan Beyazıt da 
İstanbul yolunu tuttu. Paşa da İs
tanbula bCTaber geldi. 

Şimdi. Cem Sııl!•nın Karaman 
vilu~·eti yerinde sehzade Abdullah 
\'arılı. '\laiyetiue oldukça kuv • 
vetlcr bırakılmışh. 

Ecnebi tarihlerinden bazıları, 
hatta, Cem Sultan harekatına iş

tirak etmiş olan Anjiyole diyor ki: 
• ... Nereden geçtikse gönlük ki, 

ahali Cem Sultanı pek sevi.Yordu. 

belli gün ve saatte Fındıklıda Ko- Ura Kr. 
nıutanlık satmalma komisyonuna Y.aıtait kırlı m>oo Uıt 2 98 
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Sahibi ve neşriııatı idare eden 
B<l1> mulıarriri 

ETEM İZZET BENİCE 
Son Telgraf Matbusı 

Bütün halk Sultan Cemi istiyor -
du.• 

Anjiyole daha birçok medibler
de bulunduktan sonra; Cemi adil 
ve haksever bir Sultan olarak tav
sif ediyor. 

Hic şüphe yok ki, Anjlyole mem
leketin ve milletin ruhunu bilmi· 
den sırf ecnebi bir ruhla beyanı 
mütalea eylemiştir. 

Çünkü, bu ttnebi müverrihin 
geçtiği muhitler hep Karaman e
yaletleri idi. Karamanlılar hiç şüp· 
he yok ki, Cemi seviyorlardı. Çün
kü Karamanı, KaramanWarın e
mellerine tevfikan müstakil bir 
hükumete götiirecekti. 

Halbuki, bu kiicük Karaman is· 
tiklali anek halele. ı:erek istik -
halde Türklüğiin tevhidi işinde, 
engel bir unsm olacaktı. Düşman: 
!arın ckmrı!inc yağ siirecekti. 

* Gedik Ahmet ra-., Padişahın 
arkasından İstanhula yüriidii. Bir 
hafta sonra İstanbııla girdi. Beya
zıt lstanbula geleli bir hafta ol
muştu . 

Fakat; isin en arı ve meraklı ta
rafı bundan sonra ba~ladı. Çünkü 
Gedik Ahmet Paşa İstanbula gelir 
ırelmez Padişah tarafından .ıemal 

Ya"1.ı·k ikt!ıfı 2000 • 43 860 
1720j 
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Yas!ılk yüzü 4000 • 43 
Batfamve ~ (Ne\'r<'filn) 3000 • 3 26 

tevkif olunmuştu. 
Gedik Ahmet Paşanın tevkifi he

men İstanbulda şayi oldu. Saray 
erk,,;nı eııdişe içinde kaldı. 
İstanbnlda Gedik Ahmet Paşayı 

bilmiyen yoktu. Otrant kalırama. 
nı, Fatihin sevgili serdan berke
sin takdir ve hürmetini kazanmış 
bir şahsiyetti. 

Gedik Ahmet Paşa; dirayetli bir 
kumandan olmakla beraber na • 
muslu bir adamdı. Yeniçeriler, san
cak 9Skerleri.. bilhassa sipahiler 
Gedik Ahmet Paşaya kar$ı mttlup 
idiler. 

Ahmet Pa.,'3, daiına askerle be
raber bulunur .. Onlann noksanla
rını itmam eyler .. Kiiçük kuman • 
danların ,.e zabitlerin botkamhk -
!arını izal" eyler .. Harp sahnesin
de kılıcını çekerek askerin önünde 
yüriir oldugıından askerler, Paşa-

hatten a~1rı severlerdi. 
Gedik Ahmet Pasanın şecaati, 

cesareti, ci.ir'eti herkesçe malfrm 
idi. Bilhassa namuslu bir adam ol
mosı herkesi kendine bendeyle • 
Jll1'ğe kiıfi gelmi•ti. 
Beyaznlı Veli, Ahmet Paşayı 

te\'kif ...ı .. , etmez İstanbul (alkan
dı. Yeniceri haber alınca derhal a
y:ıklandı. 

24840 

Yeniçeri çorbacılan, yeniçeri or
talarında vukua ıııclen galeyanı, 
başlarında yeniçeri ağası olduğu 
halde teskin edemediler. 

Ycni~eriler, silıihlanmı.ş bağırışı
yorlardı: 

- Bu ne demek!. Gedik Ahmet 
Paşa libi namuskir bir asker na
sıl tevkif olwıabllir .. 

- Hele lı:ılına bir bata 1relsiıı_ 
ln.tikamımm alırız. 

- Padişah bizi başsız ~ bırak
mak İstivor?. 

- Divan toplansın .. Padişaha sö
züıniiz vardır .• 

Vaziyet ~etinle>;mişti. Beyazıdı 
Veli, Gedik Ahmet Paşanın öyle 
kolay kolay kellesini uçuramıya
eaktı. 

Ycnireri. ayak direnıişti. Ayak 
di\'anı isliyonfu. Dediğini muhak
kak y apacakh. 

Gedik Ahmet Paşa, tevkif o • 
lunduğu halde fütur getirmemişti. 
:!'anında bulunanlara: 

-Ben, .ı\J..ioımrnna köleyim .. Mil
let hadimiyim .. Padişahlar diledik
lerini yaparlar.. Ölümden per -
vaın yoktur .. Fakat; günahım ne
dir' ki?. 

l'Devaım Yar) 

yapılacaktır. Taliplerin yedinde riilür. (1462 • 
kanuni vesikalannı beraber bu -
Jundurmaları ve ihale saatinden ~-
bir saat evveline kadar Balıkesir- Erzurum teslimi ısoo tı;:. 
de Kor. satınalma komisyonuna Sarıkamış teslimi 1500 t?ı111 .~9 • 
vermeleri. (1392 - 1859) k 1 fi rrııı " + arua apa ı zar a jO 

200 ton kuru fasulye pazarlıkla 
mübayaa olunacaktır. Pazarlığı 3/ 
4/940 Çarş:ı.mba günü saat 15 de 
Erzurum Kor. satınalma kouıis • 
yonunda yapılacaktır. l\lubamnıen 
bedeli 46,000 lira ilk teminatı :W50 
liradır, İsteklilerin belli gün ve sa
atte teminat ve kanuni vesikala
rile komisyona gelmeleri. 

(1461 - 2391) 

600 ton arpa kapalı zarna ek -
siltmede istekli çıkmadığından ay
ni şerait dahilinde eksiltmesinin 
15/4/940 Pazartesi giinü saat 11 de 
vwnıla.cağı. Muh•mınıen bedeliı 
39,000 lira ilk teminatı 2925 lira -
dır. Evsaf ve şartnamesi komis -
yonda ~örülür. İsteklilerin belli 
gün ve saatten bir saat evvel res
mi vesikalarile birlikte teminatla
nm Edimede Sanayi kışlasındaki 
satmalma komisyonuna vermeleri. 

(1463 - 2393) 

* 256,000 kilo un kapalı zarfla ek-

konmu~tur. İhalesi 15/4/:~ · 
zartcsi giinii saat 15.:IO 1<oııı· 
rumda Kor. satınalma h•ııı 
nunda yapılacaktır. M~ ooO 
bedeli Erzurum i(in 10 'k' 
ilk te!'linatı 7875 lira. ~ar~ 1~ tahmın bedeli 120.000 ııra \,ıı 
natı 9000 liradır. Arpalar 1 

rihinden itibaren bir aY ·p 
teslim edilecektir. Tali~l•;,p 
mektuplarını ihale s: atın ~ 
saat evvel komisyona 11et 

(1462 • .. 
ısıd 

Edirnede askeri fırıııd• ııP' 
ve tadilat yapılacaktır. 81 pıJ 
birinci keş'f Tiimen satın9deti 

, misyonundrdır. Keşif b• 111 
lira 85 kuruş ilk teminatı g4d 
28 kuruştur. Pazarlığı 2/4, 1,, .. 
aiinü saat 10 da yapıl~ca bil~ 
teklilerin teminatlarılc td'f1l 
mezkur gün ve saatte lıP' 
Sanryi kışlasındaki satın:&S'ı 
misvonnna gehneleri. (1 

İstanbul Komutanlığı Kurmayından : 
• 111 

Orduda emekli ve ücretli tüfekçi ustası alınacaktır. Bu gib• (ı 
rin Komutanlık ikinci şubesine müracaatbrı. 

İstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezi 
Eksiltme Komisyonundaı>: 

F ,~,, ... '"''--'·-·' ·'- ll lm .. ...,.,,vcıl-a:re ,...,,,,, ~.:.~e ... u anı ak uzere meııkezimi xle , .. -
rm.ınk1Siaıe göre 300 adet kti{en satın aeınacak1tır. . . Jı 

A. Belmnin tahmin h<.:del.i 232 kuruş oup tutarı (696) ıı:r; ~ 
B. Şa.nt:naım.Ef er :rııerkeziwiz levaZl!lnmdan parası·z alınır ' 

nmi görülür. r• 
C. Elksiltme 16 nisan 1940 sa:~ günıü ı;a,a,t 14 de Galat.a.cla.I'~~ı 

ıtıafaıpaışa ookaf{111da me?Jkı'.ır llllel'kez sa.tın alma koırı:iSY 
yaıpl!ecalk:t.ır. 

D. Eksiıltıme açılk oLacai<'h'I'. 

E. Bu ~ a~t m~valkbt teminat 52,20 ku:nı.;t.ur, ""'"s5ıl" · 
F. Eksiılıtımeye gı,recekkırın 194-0 senesi Tka.-el odası '"'""' _,,; 

teıırne:~ri şaı1Jtır. (2403) ~ 

1 inhisarlar U. Müdürlüs)ünd~ 
,;ı 

Cinı Miktan Mıhını- Yüzde iırihi EJ<sillll'sı'' 
Şel<ll men B. 7,S T. 

Lira Kr. Lira Kr. ··f.ı!le :: 
Baskül 6 a.dıeıt 15&1 - 117 - 12/J.V/'WJ A. ~ , 
Soda 9000 Kg. - - • pa.z81l'lıJt ,. ; 
Bım: dofuib> 1 adet 360 - 26 25 • Açık ek- 1j 
Kazam kola 5000 Kıg. • paııarWC 1 
Şiı;e amR:ıa.J.iıj idi. 30000 • • • e ıı 
Ha.va ikıaınprosörü 1 adet s.if 3000 2'25 -16/IV /940 A. cJ<:;ı.~ ı 

I - Şa«ıtn.aane:eri ımue>bince yukarıda ciru; V>e mJktııf ıııı:ıt~ ' 
.6> ikaJıeıın ımal7ıeıme lh~a!larmda gösterilen. u,;u.ll"'1'le s<1'1 ın alııt ~ 

')bılll' 
Il - Muıbıınmıen 'bed.>ll~ri, muv:ı.kık~t forn'natları. cksı ( 

saırtileri lıi:zalannda yazıhdır. ,-e 
III - :Elkslltııne biıııalarmda yazıiıı gün.c('l'dıe, Kaıba.tasta Je11~ 

ba!ı'aat şubesindeki a('ııın kom.iısyonunda yapı larakbr. Jı1' 
'!V - ŞaTtnıameler 'ITT gfuı SÖ'lJİi ~n şube<len parasız 8 ıjllı ,~· 
V - Kompresör ınünaka.3asına girrec-kler fiıııbıız .ı.eık1'iflc t(f"' 

evveirlıne kadl&r müsldrat fabr;kalar şubesine voemıc.'eri '/<! 
saıya i.şti:raık veııi!k.aeı aJınala.n M.zmıdı.ı:. ~t .J 

vı - İs1ıeklilerm ıeıksilrt:me ~ taıyni edilen .ıı1ID ve sııı>tl ,.,. 
~ ~e biııUlıdıe meaJdlr lıanis)ana müra03ıttf9J'l-


