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YIL: ı &TEM iZZET BENİCB 

-ıtehit Avrupa HiikUmetleri mi Kurulacak? 
Fransız Başvekili radyoda Amerikalılara hitaben söylediği nutukla: 

"Henüz yapılacak büyük işlerin daha başında bulunuyoruz,, dedi 

Yine MQttefikler de darbeyi Garp Mil~; şeı it / J J h • d . . JKomedıFransez 

. ... ., -
l 

Q yanın. cep esın e ındırecek temsillerinde 

vaziyeti Çörçil kabinede yeni vazifesine başladı 
~ radyosunun bir cüm-
le.si, üzerinde hakikaten du- l.Jooıdra 4 (Hususi) - Dün ak• o 
tıdacak bir mevzu mahiye- şaım Basvekfılet tarafından ~ -
~ iktisap etmiı bulunuyo_r. len n<srni bir -OClbliğOO ikabbwde ~ .. 
- ğ'işiıkliik yapıl'dığı bH.dtLriL'meıltted1r. 

~: ETEM İZZET BENİCE Dahilıi.yı:.: Nazırı Sır Saımıu\. Hur ' 
.... Jllava ınoezıare1ıine P"(Iİ 1 lhııi\ş, ('~ m 
~iki hafta ic;inde dünya ha- va n zırı K.Lngse.y Vud mıı.ıhroha.'9 "--
~~e müvazi olarak Komada n~zırlıgtnı deruhd etmı~ . 
~ ~İl' poletik faaliyet miışa- Mfüi faa~ ı tanz m nazırl~ı ılga 
~ edıldiği malumdur. \\ elles'in dilim u nuııkamı ı gal e-cl-en h:>rt 
s-:a _gelmesi ve 1''on Ribbcnt- Ç· tf"ld im ını horıcind: k mışhr. 
lı: ed Yıne Roma) ı ziyaretini ta- En mu hım de k . B nn~ 
'-~ Brennc.r mülakatı ile bü- Nazırı Çôrçile 'en ge s~:t-
-._, . ati üzerine celbeden Ro- ahıy\.: ır. Çcirçı. y nf B hr , e Na-
~ndenbe.ri matbuatı ile, ,rad- z ı olaı ak kal ac.. :.ora, dcmı:a ve 
~.ve muhtelif tondak! ko· ha\3 ~k nıhaı ' rmın vaırdımı 
~ de ve nihn~ et askerı ha-, e ha ıd e ç şac:ı~ıiı . Bu 
'"'t -. 1 ve hareketleri ile dik- u tle bi.itıin 1 J'z mudafaa 
'-' e~uu olu) or. :kuvvctilcı i Çorçı ·il emn al ın gc-
~ lllıer mülakatının musbet sa- cıynr, demcll~tir. s manada henüz vakıalannı Teblig.d kabin; ıd yapı ıcın bu S ~eğiJiz. Bu miilakatm et- değ'işiki ~ı;ıtek mtıksadın, ka'bme -

Ankara 3 (A.A.) - Bu akşam 
F.ransız tiya.trosu tarafından vc>rı
ilen ıkfoci temsilde Reisicumhur 
ismet İnönü hazır bulunmuş!ardır. 
Musset'nin .. on ne badine ;pas avec 
l'amour» piyesi pek büyük muvaf
fakiyet kazanmış ve arti:stler bir
~ defa şiddetle alkı~l. mnı~lıar .. 
dır. 

• 

J Bir armatör y ·ı 
jhakkında ta ki- eşı ırmağın taşması 
1 !:::!/a:~~J':;:,0:Xtım bir f elik et oldu 

S •ıtaa olunan muhtelif tah- nin faalivetin.i aııttınnak v har
lıııa:._, lbeofi neticeler vumekle 
~ le · bin daha azimle idaresinde alma-..._'-it ~ışlerdir. Ancak, ltalya- calk ted ir' erde harp kaıbın sun n 
~ \reya pyrifaal de olsa Al

Çördlin Fransız cephesmi zıyareti esnasında lngiliz ordwm kumıuuhını 1 
Lord Gort ile bİı arada alınmış resmi 

Sadı:k oğ' u l1a.kık ındcı navlun f ıat- • • 

la ını arıt. TUnci'k s~ı~.le ve 11:1 1 O· Amasyanın 40 kılometre çevresın-
ru.runa kanunu ahK.rm a gorı. a-

'111:!~ bugüne bugün miittefiki <v.'.lZ'ifl sini ko!aylıa~ırm. ~ olduğu 
~ ~e kendisine göre Balkan- •taı,T· l edılmekted r. 
;N ~~ ve cenubi Akdenizdc, Mo;rison, Del, '\tar \'e Şk ır de 
~~ -utkasmda, İngiliz ve Fran- ıknbine\ e alınmışlardır. 

Paris 4 (HU6Usi) Ha!1J) keibi -
11es dün ffkşam Ba v k>i[ Rcyno
mm riyaset ndc toplanmış1ıır. Ha
l ın Pariste buJu rx.nakrta olan Fıran-

sız şaTk ordusu kum.ınd.:ını Geııe
:ral Vey~-md topknı!tıya ıstira!k ed
miŞtir. 

(Denmı .a iiacii sahifede) 
~ lliifuzları karşdında bazı - - -

.,si, lllllbafua ettiJi aııkitrdır. Çay, kahve ve 
~ • bUKünktl vuı ve hare -
~ lllbak.ib bu emel ve talep-
~~·? -1939 fasılası içindeki kalay stokları i; ._..ile ortaya koymadığı ka-

-...!• b en_ıekten de tevakki c~~- tesbı•t edı·ıı·yor ~ .... ltti aradabir unutmuş go-
~ rJ>• ~ bu 1939 - 1910 har
~' ~ı aeyir ve inkişaf ile ala'- 4; iki de hakikaten İtalya-

Bono sahtekirı 12 kişi 
1 adliyeye verildi 

~Pa harbi karşısında rol 
~ değiştirmeyi menfaati 
~· li llldan bilmesinden ve 
...._~>'~tine \eda etmi)e doi
.. ~"Qleaındendir. Ancak, dün 
~ ~~a radyosunun f.r ansız
~~ Yon'da çıkan bir resim 
~.:-.a ~~nasebetile ~apt!ğ~ 
~ .. • •kinci şık \'e tabınını 
~Natınaktadır. 
~ lfaiı yukarı ıunu söylü-

.:-~ ~~1111' bu resim \'e hari
~~ografçının teknik hata
~~ t Yorlar. Biz f otoirafc;ı 
...... , akat, ıunu söylemeliyiz 
~ tial nıeydauındaki taşın üze
·~~ işçiler Arnavutluğun 
~..: ~~ıni de bitirmişlerdir. 
• "-1.1lluz bununla işlerini biür-

' '4e Yorlar. Daha de\ anı ,.e 
'-' eekJeri işler vardır.• 
4..~iQ l'adyo,unun ve Roma ga
~ ~d bu ivması }'ran aJ ı ol
--~~\> ar •!1roa\ utluk işi ve 
-~ a .. :ı· l)llla cdildiginc gore 
~ lt1.1şk anları ve s~ rkı Akdcni
~. 8u ~Ya verebilecek bir ıy
~~ • 1Yrna laalettayin bir ga
!ıt ~ ~· Palavrası da olamaz. 
~~·~Ilı f.an gazeteleri istisna-
~ ~n emrinde bulundukS tiQ illa :radyosu da ancak 

S .... iL.~_e Propaganda nezare- ı 
S.~~~den gecmie ve mü· 
: ~ ifade eden haber ve 
~' 1nı ~ermekle mükelleftir. 
~ 1~~a neyi, kimi kas-

Şıtı IÖllliilakatında tekarrür S ~ Ylenen bir Balkan tnk
~ lataı1.1:unu nıu, müttefiklerin 
~i;ke:u~l~rı !>limali Afrika 
~ k erını mi, yok!i:a bizzat 
\~:'.iti, it endisini mi?. Onun 
S""'-" 5 

81Yanın 10 sınıf deniz 
~ '1t1ıı •nıf ha, a kuvvetlerini 
'~·~" ıtldığı \'e birçok askeri 

terıni v d"-. h. d \r . er ıgı ır sıı-a a 
~~~~e e b~nıanın Roma radyo
~ll Sil 11 ~malı gazetenin 
~ııııı....:, b lfedılınesi manalıdır. 
~~-~ 11

• tıp s?zlerin, İtalyan 
~~in rlndekı bazı nıüte:ıat 
t.._~ ~ t ta~Yanın üzerine za
~ 1>et e\'cıh edilmek i&tenea 
~ -.;.:lflarını ihliıl ettiğin

ıa vaziyetbli tilpbeli 

Yirmi şeker tüccarı 
isticvap edildi 

Şehrimizdeki ca~, kahve \'e ka
lay stokları depolarda arastırına
laı· vapılmak surctile tesbit olun
maktadır. Diğer taraftan Ziraat 
Bankasının sipariş ettiği kahvele 
rin ikinci partisi Bulgarya vapu
rile )imanımıza getirilmiştir. 

Akreditif açılan çayların birinci 
partisi de gelmiştir. Çay, kahve 
saklıyanlar bunların geldiğini ha· 
ber alınca hemen ellerindeki mal
ları piyasaya çıkarmışlardır. 

ŞEKER TCCCARLARI 
'l'AHKİKATI 

Polisçe bazı şeker tliccarları hak
kında yapılan tetkikler de, am et· 
mektedir. Şimdi~ e k. dar ~ apılan 
tahkikatla toptancı tiircnrlarm ta
mamen kontrolsüz hareket ettik • 
leri an1aşılımştır. Çünl<İİ zabıüıya 
gusicrileu hesaplnr gal ri m•mla
zamdır. 

Halen üç şeker tiiccarmm 'aıi
~ eti şiiph<'li AÖrulıuektedir. 

20 kiı,i U" istic' ap ııltınd dır. Ilım 
lar hakkıııduki t. hkik:ıt l nlmıffa 
bitecektir. 

.•. ~ "' 
~ .. 

YAKINDA 
ETEM tZZET 

BENİCL' ııın 
Edebi Romanı 

ve karanlık göstcrmiye hizmet et
tiP.inden şiiphc edilemez. l\luhak • 
kak ki. zaman zaman: 

- İtalya, ha-rbin sonuna kadar 
bitaraf kalmayı istihdaf edi~·or, 
hatta, Almanyadan uznklaşı~ or \'e 
menfaatinin de kendisini hu yola 
sevkcttiğini e"örüyor .. 
Tarzında ileri~ e siirülen ıniitale· 

alar bu nevi neşrivat ile ge' şiyor, 
zayıflıyor, İtalyanın bal ve hare
ketlerini içten pazarlıklı 'bir görü
nüşün edası halinde tefsir mevzuu 
yapmıya bilhassa dısardan hadise
leri tetkik edenleri mecbur lub)'w.' 

Suçluların sorguları yapılıyor 
Sahte mubadil bonolarile Anka-

ra ve İstanbul Ziraat Bankaların. l 
da.1 alınan paraların 120 bin llra-
YJ. bulduğu n~şrlmaktadır. Bu sah
tekarl'ıkklrla alaka 1.arı göriilenler 
ha:kkmdakı delail tesbit edi.l<li~)n
ıden bunlar yakalanmışlardır. Ya
~ şwılar(Jır: 
Kumkapıda De.ı?irmen sokağın

da 1 numarada oturan mütekait 
Haılit Kırmaz, Soma. sokağında 6 
numa ·ada Mustafa Mesci, namı di
J!cr Mehmet Nazif, Kumkaph Yi -
vatro caddcsınde :n numarada Hav
va namı dıger Zekıye, Haım.am cad
desınde 7 num, rada Nihadın hem
~;resı Ref a. Gumrük muhafaza me
murlugundan matrut Hüsnü, Ga
labda ;ı.ı. hmudi:ye caddesinde Va
t<. o elıı dC' s k n aızuha,ci Ah· 
rr '2 H km t. arkacl sı Halil, demir 
ti.ıccaı Ar<iak, klı · cı lstelyo, ar-
k d Pa ndCJ \<' Yervant. 

Ank rad, !1€';larct altında bulu
na l· r. b rı•ktc mevkufların sa
~ ,ı 14 u butmaktadn. 
Tcsbıt o.unan vaziyete nazaran 

Mehmet Nıhat ile Hüseyin Hüsnü 
isminde iki kişi; iskan idaresin -
den. henüz tedavüle ÇJkarııhnıyaa 
bonoılar tedarik elm~ler ve Gala
tada hırdavatçı Arşak, matbaacı. 
ve ık lıişcci İstelyo, Kadıköyde Pa
pazın Razin.osu sahibi Hüsnü ile 
teş.rikı mesaı ederek bir matb~ 
dan ıki baskı taşı merdaneler te
darik etmisler ve bunlarla bir 'ta
raftan on iki adet sahte bono bas
makla bt>raber, diğer taraftan ken-

e De\ amı 3 üncii sahifede) 
Yakalanantardan Arşak, Stello, 

Yervant 

Şimal Denizinde bir 
muharebe mi oluyor? 
Alman tayyareleri müttefiklerin 
vapur kafilesine 13 bomba attı 

kfüa:ta g ~·. . d b .. .. k .. ı l d ' 
MU bir banxamn komurleımi e UtUD OY er SU a tJD a • 

resmi :f attan fazlcry ıı~.ıd tmeık 
ıstc~i idd o me.n arına; o· milli 
korunma J<ıamm una göre müddei 
umurn ilkçc stç\ p 'e muh kem~ 
olu a~a!ctır. 

'. . 
' •. - ... :. 

SON DAKİKA 

Tehlikeye karşı 
Arap milletleri 

birleşiyor 
K'l.ldüs 4 (A.A.)- Salahı) dtar 

,A!rap mehafi' · Emır Abdullahuı 
~eçenlerde Iı·ak. vapmı o-ldugu 
sevahate ve Ma..:er y".sşerıa Emıri
nin ve Irak NaibJ saltanatınm Su
r.iye - Irak cö1iinde kfön Butba 
kampındaki tclakı 'l'-rine kar bü
yük bir alaka gostPrmckted rkr. 

Bu mehafil, muhtemel b r harici 
teh!ikeye karşı bir cephe \ ticudc 
getirmek mak ad'le Arapların el
birlıgi etmeler n n de bu !'Örtişme
Jer esnasında derp c aildıs oldugu 
mtitaleas nd..ı bu u makf...dırlar. 
İk1 de' let re n be\ az k tapta 
derpiş edılmı o an ahkam çt:'rçe
vesi dahılınde mı lı b r hıikumet 
teşkiJı içın Mavera~ ı . erıa il.(' Fı
il§stinin takip edecokleri yeni siya
setin şartları hakkında da ı::örüş
rnüş olduk\ıarı rivayet edılmektcdir. 

Lüksem burg' da 
tahliye hazırlığı 

Pa.ri6 4 (Hususi) - Lüksemburg 
tdediyesi, her ihtimale karşı şeh-
rin başa]ti.ması hu .. u:sunda bir 
p)an bazırla-mrştır. R smi makam
lar bwmn sadece ihtivati bir tedl-
_birdmı i.baret ol'du~u be} an et
m!ekt'€dir. 

Almanyanın kış 
kömürü 

Ber'Jıiın 4 (A.A.) - Mmanyaıllol'l 
kanür lrom eeır>i, dün mw.telıükteri 
önü.müzdeki kış için mahfuka11v.ı.
ıın ~!iden iladanhk e11meğe robar 
eden bir beyanname ncşretmiştliır. 
Faltiır ve muHtaç vatandaş1&r .iç!n 
hubusi krcd ~m- aQılnu..c:rt.ır. 

1 

(Diier baHrler 3 uneu salaif~ 

Amasyada bir çok evler boşaltıldı 
Ankara 4 (A.A.) - Ye.ş ırma -

gm tasması büyili~ bir felfut ha
lini alm:ı.ştu-. Buroya .gel•m ha!be-ı
Iere göre, bilhassa Amasya civa
ırmda bağlar \ı ho~1 er sulıar al -
İtırıdla ıka:Lmısıır. Bn·çoık Mmse-1 T 

caa1[onm kurt<mnuk için .a~~ -
:rın ve daanl!Mın tepesine çıkmış -
ard . Irmo.ğm suları şimdiye kR
da göriiilllemş bir şidldet't1 ibı:ş 
ımc:trc birden yüll selın.iştir. 1 

.Amacy ada ımıok boyunda bur 

ıkınan ıevmn bır çoğu tahh~ e e- ı 

dılmişfo·. Bu e\ erle beralbeı. b.ızı 
moğaımlan da sular basmıştır. 
Köybrdon henıiız biır ha'ber ahn<!
mıoonışt.ıx. Aımasyarun ot'l.lz kırık 
lk.Jlhmeıf.re çew-esitıd& Ovasaraıv, 
Kayabaşı, Kar~wiT, Akd\.ırıan~ 
Kı.z:.lba, Be med1~. Külfüık, Kara.
lköprü, Si.gere. YeJıicc V'E. di er 
ilroy.lerin su~r altın.da bud.'unduğu 
anlıaşıtlımıştıır. Bu köy!:€1rin bütun 

(Devamı 3 üncü sahifede) 

Tuna, Sava veNiyemen 
nehirleri de taştı 

(Yazısı 3 ii.ncü sa1ıifede) 

ÇERÇEVE 

Fevzi Çakmak 
Şahsı) la isi ve ga) esi arasın· 

da, ondan daha güzel bir ahenk 
kurmu& insan tanımıyorum. Bu 
ahenk, nef ini 'c nefsinin kaba 
ihtiraslarını en bıi~ ük çapta 
:yenmiş, bütün' arlıgını işine \C 

gayesine tahsis etmiş olmanın 
gözkamaşbrıcı ifadesidir. Fakat 
en büyük ihtişam içi.Qde ne te
vazu, en keskin revnak içinde 
ne donukluk, en parlak tecelli 
i(inde ne gizlilik ifadesi! 

İşte Fevzi Çakmak'ın ruh ve 
seciye cevheJ'indeki büyük sif'! 
Onu sahsı ve nefsile hi(bi.r yez
tle göıemezsiniz; eseri ve tlava
sile o, Ecli.rneden Kars kalesine 
katlar uzanmakta. Sanki Fevai 
Çakmak, (Ekberi cihat) denilen 
büyük 58\"aşm, nefsini yenmek 
demek olduğunu şahsıyla isbat 
'e ilan eden insan! 

Onu bu zamana kadar, iş ve 
salAbiyetinden akseden bir sule 
altında. $8hsını ve nefsini aydın
latmış görmedik; fakat azametli 
bir kafa ve ruh terbiyesinin 
mahsulü okm nefsinden faşkı
ncı ışıklarla, büyük Türk ordu
su kumanda me\·kii na11I ışıldı
yor görmeliyiz. 

Ge(en sene kızı Ayşe Muazae
ziıı cenuesinde Fevsi Çakmak'ı 
Türk MaretaH eerteve•I ifbule
ki ....... w ..... ... lfaM-

sile goren bir 1''ransız enteJlek
füeli bana demişti ki: 

- Auupa de\ let rl•c-ıılleri 
arasındu ben, dış görünu i13 le 
bu kadar 'akar, olgunluk, dü
rüstlük ve tabiilik arzeden insan 
görmedim. 

Bü\ ük bir artist olan f'ransız 
haklı3 dı. transız, Fevzi Çak -
mak'taki mükemmel dış görü
nüşün mahfazasında yatan z~n
gia ru mubtevasuu sezmişti. 
Eğer Fevzi Çakmak, parato· 

nerlerin yıldırım çekmesi gibi, 
şahsıyla methiye ve kaside cez
beden bir insan olaydı, şimdi ne 
burada bu yazı:n bulurdunuz, 
ne de rinlümde ona beslediğim 
büyük saygı \'e sevgivi... Beliti 
de bu satırlardan samimi) etle 
sinirlenecek biricik insan o. Fa
kat ne yapa) un? Tek kaside -
nin altına bu günedek imza at
mamıs olmak serefinden gavri 
kıymeti olmıyan bu muharrir, 
bir büyük hakikati tecellı et -
tirmek ga~·retini, her kugının 
üstünde tutmu tur. 
Yarı insanllfuı birbirine &ir

diği ve pek yakında tamamlDJll 
da birbirine •innek istidathnı 
gösterdiği bir hengamede. tarihi 
'binlerce yıl sırtında taşımıs bü
yük Türk ordusuyla Mareşali 
arasındaki karşıhklı mutabakat, 
sevindmi"41lr. 
NECİP PAZIL KISAKORU 
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Eski 
zırhlı ar 

YILDIRIM 

CEZASINA DAİR 

.,t"ıe u .ıradnr çok ki, ba- gün, ibıun
la.r;n ne. ri ıçin, me\ cut. renkler Bazı batmış zırhlı ve tor- Bunların tahdit ve tanzi

Her~y y dımr. ~tı. Beled"y.e ı 
cezaları b · e... Baksanıza, beledı
"U".e>nı iz hri:n ıkı bu ilk ote ıne, be-
J -·· ' k . 1 ~r lira yıldırım c ası esmı.ş. 
!Sanki. o ı0tellerin de ruhu du~
mu.ştu! Ni:hayet beş ••• Yani hır 
ımü~.tt.erıhınn d fa y m 3-t ~ 
ib lmak ·çin odcd' ri para ... 

Be'!ediyemrz, cezala:rında yıl! • 
dırım usulumi tatbik ederken, di
ğer ~Terinde de, avn· sür'.:ı.tJıı göz
öni.me a ma dır. İitırazı, te."llyizi ol
madan derhal ıkesı:en bes lira ce
za mü~ d ur mu, olmaz mı?. Bif... 
ımem. .• F -kat, bu husustaki he -
ves · d.ikkıat ve ıiiinamızda ytl'dl!"mı 
gfu.1 sür'atle ge Jp geçiyor. 

TOPRAK KAYMASI 
VE ESKİ HALILAR 

Artıık heyelan da adet oldu. mo
dada 'k>prak kayıyor, Anadolruda 
§U şehirde, bu ~ırde toprak ka
~yor. 

Toro-nk kayması da, göz kaıyma
m., gönill kayrruısı ~bi kol'ıa:y bir
şey oklu. Gazetelerin xazdığma gö
:r.e, hal&ılaırı He meşhur GQıdes ka
sabası:nm yeri, vUkua _gclen heye
lla.n:l:ar doli&yıs~, degişt~ -
miş.. Demek, GörtlEs değişiyor. Bi.r 
811kadat;:. !bunlardan bahsederken: 

- Zaten Göcdes halıları da de
~i. dedi, nerede o eski Gördes
llleır?. 

ŞEYHİN KERAMETİ 
VE BEYAZ KİTAP 

Almanlar bir beyaız ki:tap- neş
retmiş.. Malum yaı, ş:iandi, her sit
yast me&ele ha:lckmdaı, dev:t:etler, 
tÜJ.1llü ıtıfiı-lü renk!ıerde kitap ıneşre
~:rlfla.r. Kmnlfll k:ita:p, mavi kitap, 
san kıitap, beyaz kitap gibi ... Dün
yacırn başınrla gaile ve ~ me-

Sahte bir 
ff 

Universiteli 
Üruvem·lıe<ie 20 ®n fazla paJto 

E.e ibıarzı kııtaplar çalan Hüsnü s -
mıncl.:ı biı:r genç bugün a<lliyeye ve
~ t •"1cif oluınmuŞtur. Hüsnü 
~ suretle yakalaıınuş'tır: 

Fen faikifiltesınm biııınci sınıfın
dan Hayrıünınisnm çaiitnsı r e k -
ıtıaplaıl'lll1ı.n çalmıdığı zalbıtaya haber 
veı ilımlş, tatllciılarla gir~ memuc
kır, bu lci.tıaplıaırdıan bir kısmının 
Verroecilca- cad!d Sıirıdu udcu Seli
min düık.lkaru yıanmda k .. ta.pçı Hü
seyıne scfulımaık üzere bııra!kı.ıliı.ğını 
~Sbit e:tm"Şlıerdir. BunJarı bıııakan 
gencin geleceği saa.tt·. o civarda 
1l ırtt.ılbaıt af.an memuıı'-ilar, biraz son-' 
ra gedıen Ünivens·te kask"'E'tiLi ded.i
!kanlıyı yıakıa.hmŞkı.r, hüvi;yetını 
1ıafrlki.lk etımıiŞ "<-ifdiı·. Bu taıltldkd., 
!bu gencin, Anıtakyıalı 337 dogumlu 
Lfr fiı og]u Hüsnü oldugu ve üni-
' ersi.te tıal ıbelıiğ'~ e hiÇ1l»r alakası 
bulumn.a:Clıgı arulaşılımıştır. 

Sah'te tinlve.rs·tei cürmünü iti
raf etmiş ve 1,5 s n evvd Antak
yada!l bur ya <! dtgıni o vakiıt -

1 
ıtıen.ıbe · 20 cl:n farzla palto çaldığım 
malf etanıştir. 

kaf gelmiyecek.. . pitolarımızm enkazı 
Alman ıann beyaz kitabı, galiba, l 

lçıı boş birşey ... Çünkü isminden t çıkanlıp satılacak 
befü: Bevaz kitap!. 

Halbuki, ken<lileri, bu kita.bm İ~anbul lima.nılnda ıh~ ge-
i~:ndekille-.rin taıınamıın hafif ol... nııi:LrLn çıikATıkması için baŞl.anan 
dugunu söylüyorl:ar .. Şeyhill keraı- faaliryete devanı o ıunmak!tadıT. Bu 
metı kendinden menkul!. mety.aıntlla Kaıba.taş önJ.erinde lbat-
EN KİBAR SEBZE ~ olan eSki Vrangı..ıl yat...ını.n da 

'Çlkıarılım.ası i-ç.iın ç~ışıJıma!ktıailir. 
HANGİSİDİR? 

Trbbi yazılıarile m~ bir mu
harrir yazıyor: Dünyada en kibar 
sebze engı.rıar imjş ..• Kiöa:dık, bu 
devirde, o kadar umum:Jeşti ki, 
k~bar ol!mıya.n iınsan~ ki bar olnu-
3 an sebzeye raslama.k dahi müın
kıln değil... Heıikes bi:r kibar'ıık., 
bi:r yükseklik, hlr ~österiş ~evda
sında ve hevesinde.. Herkes ol -
duğ"undan başkıa tüııru görünmek 
iddiasında!. 
Insanların bu Jciba<r' ğı, tabii, 

sebzelere de intiıkal etmiştir. Zaten 
şebze ve meyvalaırdaki kibarfak, 
son zammıarda nedir öyle?. Han
gimizin evine girmeğe tenezzül 
ediyorlar?. Hepsinin burnu Kaf
~··· Y.aruar.ma y~ 
-aşkolsun!. 

KADINLAR NEDEN 
DOC}URMUYORLA.R! 

Bir gazeten.mı, ıimrıasız bi.r tıkrıa 
rouherriri şöyJıe yazıyor: cKadmlaır 
az çocuk doğuruyor~ar.Bu neden?> 

Filvak.iı, kadınlaa:-ınıızın çdk do
irurmasıru gön~ .aırzu eder. Fakat, 
hayat öyle bir istikmette seyriıni 
rutil.unmuş J.?idiyor ki, kaıd.tnLar c;ıok 
çocuk doğurdukc;-.a, bu cemaatin 
hepsini birden beslıerneğe, geçin
~e mecbur olan erkekler de 
dokuz d<>i!tıruyorl'aT .. 

AHMET RAUF 

Şekercilerin 

davası bitti 
Beya:nname vermeden şeker 

sak.hamak suçiJıe adl'ıyeye verilip 
ıtevkif olunan Liyon - Melba çiko
ia ta ve şekerleme fabrikası mü -
dürleri Kostantin i!ıe Yor~inin mu
h'aiiiı6malerı dün ne!ficd~r. 

Dünkü celsede evvela müddeiu
mumi Tahsin iddianamesini- tek
r~r ederek ceza talebinde bu'un
ımuştur. 

Bilahare nıaznunıların vekilleri 
Asım ile Şaban Sım müdafaala -
rını yapmışlar ve bero.et ~stcmiş
:l~rd ·r. 

Müteakiben de hakim Halil ıka
<rarını biki~miştir. 

Bu karara göre hadisede suniyet 
ve cürüm kasd «ihtiknr ve ü.tis
mar. maksadı mevcut olmadığı, 
dava edilenlerin fabrikatör olına-
. lanna mebn· manrn,;ıtta ham mad
de olarak sarf ve istıhlak ettikleri 
şekeri mahkemey<: ıbraz ett.kleri 
nıhs'4tnamev€ nazaran senelık i
ma1ifıt miktarına nisbetle kanunu
sani ve şubat aylannda tedar:k et
tıklerı m kta.rın satırı almalarııu 
:fazla görmemek lazım ge:ıcii~ı. bun
da ihtikar değil, sadece ticaret m.Ut-

D.i:ğ"er t:aırai'tan Iıım t kör11...ıti dıar
hif.Jmde baıtımı:ş olıan eski toırpidb 
ve zımlillaırırnızın unkailının da çı
lkıa.lııılıp saıtihnooı kıararlaıştııd lrnıŞ-

ıt:Jıı-. iBunlartia:n <ldtalıve w1ı.hsınal 
4080 lira, cN~"~• e 36~.o 
liıra, cıMuıa~-;rtıiim'illliye> ,....._ cNu-
munıeihamıııyıet> torpiıdıdllarına 1103 1 
e· fü-.a kıyımet tahmin d ımmuşıtwr. 

Bu mey.arıda cSul't1aınıhisar" ve 
.c Yunus~ torptdolıarı ile cGarrato.~ 
yıaıtı ve küçük bir csa<l>ih havuz> 
enlkazıda saıtıı.lıacalkıla.ıdır. 

Se!hı~izd.ıki demir vıe: hurda 
de~ıir tücewı arrı bu ~ar:ı alaka 
ilJe ka.rşı.lamışl.ard 1. 

--ooo~--

Yüksek mühendi• 
mektebi genişletiliyor 

Taksimde yü~k rnUh!:ındıis m{k
tefb.i; her y!l yapılan yeni :iJWm -
ler ve ze.n.ginkştirıiılen ~.e1 

g.i.tıtikget ·t.ekemmü" "ıtımeklted:ir. 
Bu k°€tt'e dıe: Tl11C'kı1ıe'bıe yenil bir 

pavyon ilfıvıe ol tınmlası w 1ıa'.1elYeı 
kıadıroou nıuın ~cmişletfh:rmsi kıarar
l'.a şıt:ıırılmııştıır. 

Bu pavyona 16 hin 'ira sarlolu
nacc:Kk ve 20 güne kadar inşaata 

başlan ııl!aıalın ır. 

(KÜÇÜK HAB~~~ERf 
*Eminönü Halkevi temsil kolu 

gençleri İzm t, Esk~ehir ve Anka
ra h ... vatısinc, Bey.of{ u Halıkevi 
temsil kolu san'atkiırları da Kırk
larelı ve EdıTneye l!ıderek temsıl-
1.er vereceklerdir. * Pltıkıa rüsumunun indıribne
Sıini istiyen şoför1.er bu ta:l!ebin be
lediyece kabul olwunaması üzeri
ıne bu sefer de Partiye müracaat 
etın.i.şlerdir. * z:.raat Vekiıli bu aıkşam saat 

' 19,25 de Ankara radvoswı<lan köy
lü 1ıer.ı:rnize hitap edecektir. * Dün saat 15 de Bcşiktaşta Şe
ref sfadında kız liselileri arasmda 
atletizm müsabakaılan yapı ımıştrr: 
Mani ... lı atlama-da İstanbllıl kız J;se
J:hler, maniasız ve man:ah koşuda 
Erenköy kız iseliler tevaffuk edip 
finale ka1'mışl:a:rdı:r. * Limanda antrepo iaaıliye.ti ya
ifJ yarıya azalrruşLır. Bu isle bera
ıber !.ahm:ıL ve tahliye faaiycti de 
esas ;ı bir sckilde tanzim Oılunacak
tı:r. 

••••t•amea•OO•eeeeec•a•aeee• 

Çocuklu kadına 
çarpan otomobil 

Soför Rahminin idaresindeki 
3051 numaralı otobüs köprü üs -
tünde .kuca:!ında iki yaşındaki ço
cugu ile beral>er tramvava b n -
mek üzeı·e bulunan Esma ~dındaki 
kadına carpmış, her ikısini de ya
ra.»amı.ştır. 

sadı ~özetildiğ, anlasılımış ve Kons
ta:ntı.n Me .'.)pu1o.,;la Yorgi Amasli
dis, beraet kamnımşlardır. 

Yazan: lskender f. SERTELLi 
- Kim ge1iyor? dt:.di. Ş yta.n -

laır mı? 
Sem.hin sesi duıyuldıuı: 
- Ccla.Ji sen misin? 

BAR ÇİÇEKL!;1!!!.J 
(Y ~ :n:ız, .. 4.nıc!ıECri kıü.fuıyi Ce[aitiın 

.efiıne ~wr<ıu: 
- Allaha ısmar.l:aıdik. Yaırm be

llıi KaJ11aımışta bakleyinıiz. 

* Avukat Celil küfeci 
kıyafetinde •• 

Cehil KaYa.mışaı gef.ıdiği zaman 
sıııa<+ on .i!ki.yi bulmuştu. 

O fil Ka:lam1.ş ı Skelesine çıkaa
ç_:ılkırr. ..:z. S ımihln kö.Şküne dbğru 
bı2l'lı hııJ ı yurüımr~ıite :baş:adı. 

C<. kı af ıne ba'ktıfkQa, ken-
~ dine güli.ıvıooıdu. 

K ~y ı. 
b!r a!ksılik .. 

1B aı ınlOOr:oe köşedıEın kıw-ı.lıp çı
kan mahaı e !bel«:is?le karşı~ -
maz .rru? 

c . : 
- Ayı'k 1 a ba1rolım 11 'Iiıntcıin ta-

Dur! •. 
O kor'kitu.: 
Dı...~u. 
- N i.st.ivorsun? 
- Bu saaıtte bura?arda ne c:lia-

IPY«E>..ın? Hi.:ıe ge! ~ l:b-az.., 

Celal, bekçrye deroini na.sil an
:tcııtac Ci.'k:tı? 

- Yahu, ben valba.ncı değoiıliım. 
SerriJı ~ kıöŞküm:ı misafiır 
gıE.l.Jd iım. 

Dı'\:e mıırıid'.aındıvsa ela, bekri hiır 
k.are ışÜ'nlh eiıorımrşt i. 

- Semiih Beyiın ki>şloürııdc bu ~ 
aJl(te misafüır ~. Soıyacaktın 
d~il mıi köşkü? 

- Va:ll2ih.i b~ lu.""Sl.Z değilim. 
Bekçi Celıalim lrol.unda!lı tutitu: 
- Haydi yürli di'}'Wum saııa. 

Hm;ızlı:..'l{ y\izündl~n ~r senin! 
Oelal hi.d!detılencli: 

- Y atıu, sen benim hırsı:zlık 
yaµtıığ.mu gördün mü? Bliak 1ro-
1umu. Kapıyı çalaeağım. Hela bi
'NlıZ belkıle. Semin Bıeov beni k.albul 
eıtım ~"'e, o zaman şlı'P'he-l~mekte 
haıklısın! 

Soıkeikta ,Rı.hılillıtti artlt..ıkça artı -
YOi!dU. 

Odfı!I: 

- Ben burudan b·r adını ata -
mam. Semıh Bey benı ~dıym. 
n·~ söy.lmıirl!en kbşkıün lbah
~dc lb:iiı- g-Olgıeınin yürıüdügü gö-
rifüfü. 

ceıaı revmçle bağ1'Tciı; 
-1$.e~-
Be'kıcıi: 

&ık.ci, Semıiıh BeyJn sesini du -
ywıca kt. ınaır.a çt:lkihnişlii. 

Ccliııl kö:ıkün bah~-e ka.pısmdan 
içer ıye gi.ııdi. 

- Yahu, hırsız diye bek.çoi çe
virıd..i beırıd. Kaırakola ~ürmek is
tiyor. Allah •ına şu adama hir 
iki laf söy.lle. 

S.:.ani.h: 

- Mıehmet ağ.a, ıs.en misrn? diye 
seslenıdıi. O banim misa!ir.iımıd!iııt. 

Bıeı'k.çıi : 
- A:Meckırsiıniz beyim. 
Diyıerek çekilip git.ti. 
Smniıh, karanlıkta Celalin kıya

fetini. gömnüyıordu. 
- Ne ha:ber v.ar, 0:'1cilciğim? 

N~den böyle geç kaidm? 
- Modadan ~1iyorwn. Sellma

nın faini bulldum. Meııak e1ırd2"! 
Ve yavaşça Jronıuşara!k !köşkün 

ıtıaşlığma vard.ıllar. 
s~ni:h elekıtı.ri~i açınca, hayretin

deın ağn kuJ.a1da:rına kadar uzan
dı: 

- Bu ıne kıyafet ayol? Soydu
lar mı~? 

Ce!:al taşlıkta:ki hasır kolthııktlar
daın !birine otıuırdu: 

- Soo:ma başı.mıa ıtelen?erli.. Mo
dada dolasl!rlken, Yıiltnıaız Beye rnst.. 
lm:bım. 

- Şu In€$1"ıın polis hafiyesi mi? 
- E>vet. 
- Güzel bir ~üf. NclClr an -

~sama? 

mi için mühim bir proje 
hazırlandı 

Şehiınfad.Jki srzyyar sa.tı.cı.ılıarın 
vazi'j'\..tıleri He yakından aialkıadıar 
d an belailly._ reisliğ'i bu husuSta 
yapltıogı ti.ı~kilk'lerıni aro~icc.Lwıdiir -
miştLr. S.ıyyaır esnafm her zaman 
muayyen oir yerde Olım.aıma:ları vıe 
konltrol esııaısınd!a heµsinin bulu
naımaımıaı:.ı g oı se!OOpktı· yüzünden 
s.:ıyyar esnaf işiniın ıkat'i bir disipJi:n 
alltma alın:ması b~ f\:ÜslıİKinoe 
zaruri gôııı.ilmüştıür. 

Bunu teımt.n için de; seyyarr saıtr 
cııların her oorn11tıe m uıa.yyenı yer -
:C:·ı'Cie tıor.fü111maJıaırı ve yalnız; birıs 
küçi.ık lıfııl vazi:ytrt.lıııde açılacaık o
lun .Yerlerde· saolış ya:paıbilmeleri 
içiın biı p •oje hazı:d aramıştır. Bu 
projeye ~ÖP mecLres~ 0bina ve av
luJaırıın:dan da ist1fü:ııd , c.üllmeK ü
Ze'N! şelır.iınrİ."L.:iıı mu!h.~li! semt -
]ea:ündıe biırer s.ıyyar esnaf hali 
tesis olunacaıkıbr. Bu hfıl k•r açılcıık
ta.n son:ra seyyaT salıcılık tahdit 
ollu:.noo.iı.ctır. AınC'ak; ha!Lırde sa -
lıl'arrnıyaca:k bazı çeşit maJI arın; 
üstü başı düzgün ve bdediyen.n 
s ıyy.ar esnaf ruhsathyesini hamil, 
aıd!ıı.ıSlen ıwar&lut ~af taıı·afından 
maha J.e araaırında satılmasına ırnü
asade 0ılunaıl:filecekttir. 

---00:.----

Spor bayramında Edir
ncde bisiklet yarı~J 
19 rna.yııs spor ve ~.ınçli!k bayra

mı giiınıünde istunıbtıL ilo Edirne aı
ra<ıl!Dtda biiyüık bir •bislıkıleıt yarışı 
teıılıiıp ohmması kar:ır1aşl:m.1.imışt.ır. 
O gün; Toıpk.apırla asfaltt yol haş -
lıaıngıoınd.an hareket edecek cJ ıan 
l::fü;iJl>l<eftçfil ır EdİmEıye kadaT ~İ.p 
geLcekl:crdir. 

Bıu gid.i,p g€lme kaeaıı.aclara mü
kıafa 1 ar ~rilecektir. 

---000---. 

Talebe diş muayenesi 
Şı.ır.mtızd ki Hk okulJ..laırd::ııki 

tekmil cocuk)arın diş'.er:.nin esaslı 
bıır şd:iıKle ımıı;:.ı.y.enelt-ı i He caibe
denlerin tıeda,viısi iC:ın muhteHf 
liemtlerde «diş dispanseı-leri» a -
ç:ıZlması. kararı :aıştırııLmıştır. 

Avırıca; [ ,;;• aınbul kazıaıları i'.e 
kö_v"er.ndeki ilk okuDlarda o.kuyan 
ço..."'l.iı&·. n d4' erini rr:ıııay~n~ ve 
tedavi etmek ımaksad1le 3 sey -
yaır dJis tıabFbi mcra.rif :rn üıdiin ti.iğli 
ka:dro:.-ıma atl mmstır. 

Yeni .vspılau Taksim gazinosu -
nun, beıed·yenin de iştirak ede • 
ceği oir şirket tarafıııdan işleiil
ınesiac Dııhilivc Vekaleti müsaade 
etmemiş. Çünkü, bu. bir kanun 
mesele idir. ~onra. im. bir ihtisas 
mcseıcsid·r. Helediycmiz;n, Lö~ le 
bi·r işte mutlaka muvaffak olacağı 
temin edilemez. Yt.nj zarllrı da gö
ze almalı. Nitekim. belediye, haııgi 
şirkete istirak etmişse, hep ser -
mayeyi kediye yükletmi$tİr. Süt 
şirketi, et şirketi gibi .. 

Nihayet, her nevi ticaret işinin 
ancak erbabı tarafından görülece
ğ"ini, çiinkü bir ihtisas meselesi ol
duğunu kabul etmeliyiz. 

BÜRHAN CEVAT 

- O da bugün senin halinız acı
mış. Bu işi tcıııcibe kaTat' vermi.ş. 
Mod ayn ~clmiş. SeJanamın malhıwt 
aoartıımana - iki İingiliz askeri~_ 
fofi,wkde - girdiğini ~ş. Saaıt 
<mdcı <la Selma bir otomobil He - ya
nı.nrla ça;nsafilı bir kadın aliuğu hal
de raıınhcaya ~itmiş. 

- 'l\ıı}hl şey! Kıa,pi1ıem Ciırn ya
nımda yOk mu imiş? 

- Hayır. Kapııcı.nın anlaıtıtlğınıa 
hakılın;a, İ~ilJrz yüibaşm, Selma
yı Ç'.ımlicaıtla. bekliyormuş. 

- Olailıillr ya. Kaıptıon Ciım gez
mey!i vt~ ıınacc:rayı sever bir adaıın ... 
dıır. Onu Çanilicadıa .~ecak ga
liıba! 

- Beıı de öyle düşiiındüm amma. 
Yııhruı.z Bey bu iŞte bir oyun vıaır<lır, 
dedi ve ben:iım. clbiselıarimi smtıın
daın ıısrarb aldı .. Onları taıki1lıe gittti. 

- Yn bu e~isel.eri nerden: bul
dun? 

- Bı.ıın!lar Y ı:lmazm sıııt:ında idi. 
O, apa:ı1tıman civarında lıir küfeci 
kılıği'lıc do~ıyordu. 

- Vafüııhi va.man adamıdır şu 
Yılmaz 'css fum. O bundan şü.phe-
11 ınıcti:Vse-~ muıha!klkıaik bu iıŞte - omını. 
decliğl giıbi - bir oyun vıardır. 

Celal, Semilitc<n si~ara istecli: 1 
- Ben.iırn rtüJtün paketii!mıi ~ Yıl

maza verti ~ ce!lrotimin cebiınıde 
unwlhıuşUiffi. Demindenbe!Itl sigara 

!içemadim.. Üsb:..ılı.tk su ımrsam her.iıf 
de yalrnm.a yapıştı. Fena hatde si
mr<bııdiı.di benıi. 
Sandı Sigara pake:t:ini ~: 

(Devamt vu) 

Sebze ve 

Şehrin çehresi 
J{avaklard::ın tutunuz Floryaya 

kadar, Pendikten başla)' ınız Ra -
miye kadar hep İstanbuldur. Ve bu 
geniş şehrin içinde o dağınık ma· 
hallcleri, eğri, büğrü caddeleri, so
kakları, kaltlınınsız meydanları, ger 
niş bostanları, ıssız yangın yerle
rini düsününüz. Biitün bunlar, İs
tanbuldur. 

Toptan fiyatların ilanı bir 
faide temin etmiyecek 

İskandina vy 
paktı 
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Bu şehrin talisizliği, çok bakım
sız oluşundadır. Binaenaleyh, imal' 
namına lıan"i hareketini yapsanız, 
obur bir adamın dişinin kovuğuna 
giden küçüciik lokma kadar, ehem
miyetsiz, nisbetsiz kalır. 

İstanbul bu .. Arzullnhülvasina! 
Milyonlar dökünüz; yollar yapı -
nız .. Göze görünmez .. Müstakbel 
imar planı da, zaten. belli başlı 
cadde \'e me.·rdanları istihdaf eder. 

Yol güzel seydir. Bir beldenin 
amudüfıkarisidir. ı•akat, şehirde, 
belki, daha ıııühinı olan müessese
dir, binadır. 

Koca, dağınık İstanbulun bir kö
şe.sinde milyonlar sarfederek yap- 1 
tığınız yol. sadece, o semtin çehre- · 
sinde bir :renilikti.r. Fakat, ya, mü· 
essese, bina?. 

Bunca nldır, İstanbul, hiçbir ye
ni müessese kazan:ımamıştır. Çatı 
kurnıak. nedense, ihmal edilmi~tir. 
BiT misal üzerinde düsiinelim: 

Bilfarz, on milJ on liralık yol 
yapınız. İstanbulda değişen, hemen 
hemen hiçbir şey olmıyacaktır. Fa
kat, on milyon lira sarlederek mo
dern, umumi bina yapınız; şehir, 
derhal başkalasacakhr. Bir tiyatro, 
bir kons.crvatua·r, bir gazino, bLt 
k.lüp, bir otel, bir belediye sarayı, 
bir hükumet dairesi, bir ticaret sa
rayı ve saire ... 

Bızce. İstanbulun imarında, u
mumi binayı, yola takdim etmeli
dir. 

Fakat, yolun külliyen ihmali ta
raftarı olduğumuz manası çıkarıl
masın!. 

KESAT FEYZİ 
•••••• il •••••••••••••••• ••1 

Zeızele mıntakasına 
iki hey' et gidiyor 

Er.tin.can ve h:ııvalisi ?JCLwL ımın-! 
laL1(a:..ııİ:ııda teLk1kJ.•_ır yapmıaık ü.zere l 
şclıriırııJiııde: yenıi ilki heyet t~ 
d Uınımuştur. 

Üıı:ir\ı'..:ırsiıtıe pro!esörler1ndc-n Ha
mit Nafi~ Pamir i e diğ' r bazı pro
fesörler ve müiehassısla·rıdan mü-
. reGillô ıp o' an bmn ci hey.et örnhnıüz
de'ki pa:zaırbesi günü Erzıncan.a ha
rekodt --.:dec€!ktir. 

Profesör lbrahim Haklkı Dogru! 
ile d!"ğG- 'bo.zı müıteha$ıs.1ar'dan 
mü~:!;Şf.lkkt. olan ikıncl heyet de 
ay.ni ~nı şehrti:mizden Tok.uda gıi
d·.c :J'&'ıli.r. 

Bu heye~let'C Ank:ırada N~fıa 
Vekalo~: ıntühencl!s!l. ı ı ı. mü tıelhas-
sı-sbırmdan muhtdif zevaıl v:. t· fl\:
nisivenl eır de istfra•k etreıcrık11r.ıdıir. 
Hevetller z Ilı . le mıntaıbılarmd:a 
sıoınd:lilcr \ (' i ni tetkiJhır ya ~ p 
kurnfacaik ye:ni matı ailelerin yer
e ı t j-.:t d ..-.eı:ı e:::d!i ·. 

Perakıe111de seıbze ve meyw sa
~ hallk.ıı.ınızıın. al.ıd.<llnımıaınınsııruı. 
tıernin .~yıesill!~ ~e \1~ meyıv.o ii
aı1J .arınıın her gi.ın haıTuıa :ilan edil
mesi çinı heled!~ye iikıtısa.t ırrüc:Lür
lüğıüncc .vapımn hazw JJkl.a.r neıtl -
aaleırıımiŞti:r. 

Bu k-ar.crra göre bıar saiooıh saıaıt 
5 fıe 6 aııasında U.nlkıapruıı sebııe ve 
roeyvıa ihaillınıdıelki tıo.ptan satışları 
1ıe5b1t olunacaık ve bu fia11lar ayrı 
ayrı her ka) makaımtığa te -efonla 
veya ..ııdtıosıll:I e1ll.i ımemurlaırla bil
dir'1Eırek pazo.r yeıılellnde ve kay
maıkaımlrk1aa: bınasmda gönüler 
mlhıal ıl!ere 1isu \ıeı ilanr.1ar asıla -
cakıtır. 

BU SABAHKİ FiATLAR 

Bu 1i:stıeı1er her gün gazote!ıere de 
gönderil.ıeokıt.ı!'. Ezcüntil~ bu sabah 
sell>ze ve m.ıevv".ı hıHlıılClcln satıŞ.a~:a 
alt lıi.steniın bir lQsmı şudur: 

1 lillo ıb;ıık.la 10 - 15, aralka 20 - 35, 
pıa:taltes 6 - 10, .ııspa:na!k 8 - 11, pıra
sa 5 - 6, lahana 10 - 14, havıuç 7 - s. 
Jrok kerevız 10 - 13, yıaıprak kere
V'i-ı 6 - 9, karnabaıhar adl.ıd.i 3 - 25, 
aı:ı;gima.. aıde<li 6 - 13, 'taze yıapı"<lık 
kiiloou 43 - 50 kul'Uş. 

E ıma ama.!lya 20 - 40, elma kıa -
vaık 5 - 12, kesane 6 - 8, muz yerli 
20 - 80, Qa.~.na badem 17-25, limon 
yet. · İ 100 tanegı 80 - 300 kıua-uş, ar
mut Aınıkara 20 - 35 kuı·uş. 

Diğer ta!I".aflan bu il.ani.arın milii
bet bir netices obnıyacağı aınla
şıı'lııruıklıodır. Ç'llrık.Cı ilan d lln3n ıbu 
:fiartlla.r ı:«ıraken<f., sall~ıkaın. hal
den boıptun mal ii·uiken kilosuınu 
kıaça a1d1!1daxını g~mcktediır. 

İstaırılbu[un 11 kazusı iç.in bu fi
a!IJ1a a belieciiV' :nım muyyeırı ~ir 
maısrd ve kar nisbeti tıfıve 00.ip 
perakı..ınde satıs fıatlarıını da tes
bit ve ilfunıı ıst.emnelkıtcdir. 

--o:ıo 

Bir tramvay daha 
yanıyordu 

Vatman Hamdinin idares.ndekı 
2 numaraılı tramvay Üsıküdardan 
Kadıköve ,...;tmekte iken kon.takt 
•·aparak tutuşmuş ise de söndürül
müstür. 

-~ 

Hukukçular cemiyeti 
E~i Daırüılfilınıun ve Universit.e 

hukuk faıki.i tesi:le Anıkıara hukuk 
faıkii.il ıtesinıd1 ın maru:ı1 olanları bir 
te$ ık.kul alltmd.a tıoµLama~~ için 
chu-kuıkçuılıar oomiyeth 'kurulma -
sına t ~abbi.ıs dl'urn11 uştıu ı·. 

Uzun Uaıhsll y~.Laı' bn: a.acl:ı bu
lunıdUıkıta~1 sonn·a a.y.nıi g.aı_ve ve me\'54 

l& için muhtelıif vazife vıeırleriınr
~ıdliıp biıib;rleniooen a.vrıl '<1!11 hu -
kttkcular arasırda bu su etti<! d-a -
iırni t ın a5 i:nı!kqnla ı da temin e
dilırn~ ofacaık.t?l'. 

j
1 

__ A_v_n_ıp_a_H_a_r_b_in_in_Y_e_n_i_rvı_e_s_e_ıe_ıe_r_i __ ı 
Memleket işleri ve halk 

Geçenlerde İrıciltercden cesim 
bir gemi kaldırılarak Aınerikara 
gitti. Yolda dfüiman turpilinc r&s
~~clmedcn Küin ~lizabdiu bö;\.·ie 
bir sefer yapması lngilizleri meın· 
nun etmesi tabiidir. 

İngiliz gazetelerinde günlerce bu 
gemiden, yolculuğundan bahse
diid ·. Bunun etrafında telgraf ha
berleri olarak da her tarda tafsilat 
verilmişti. Bunlan tekrara lüzum 
yok. Fakat İngiliz matbuatının kay
dettiği b.ir keyfiyet var ki üzerin
de durulmadan geçilemiyecek: 

Küin El'izabet vapurunun ha .. 
reket edeceği gün ve saat son de
rece mahrem tutulmuştur. Çiinkü 
düşman tarafının bunu duyarak 
haber ahnası elbet~ istenilir bir
şey değildi. Bunun mahrem tutul-
mak istenilmesi ue kadar tabii ve 
zaruri bir keyfiy A ise bu ketunıi-
yete sonuna kadar riayet edilmesi 
o kadar şayanı dikkattir \'e harp 
zamanında esrarı muhafaza et -
mek, ketum olmak, yani ağzından 
laf kaçırmamak hususunda İngiliz 
halkının ne kadar yetişmiş oldu
ğunu göstermektedir. 

Yeni gem' ıin yapıldığı tezgahın 
birçok ameıesi vardır. Orası deniz 
ic:ırilerile dolu olan bir semttir. 
Bunların evleri var, aileleri var. 
Fakat bu kadar kalabalık bir yer
de koca bi.r \'apurun kalkacağı gün 
ve saatin gizli kalabilmesi ihmal 
edilerek gibi bir keyfi;vct değildir. 
İste üzerinde durulacak nokta da 
budur. Harp zamanında olsun, sulh 
vaktinde olsun gizli tutulması la
zım gelen ne varsa mubafa7.a edil
mesi lüzumuna her yerde herkes 
kanaat getirmiştir. Fakat hıma o 
kadaı; knt'i olarak riayet ehncnin 
ltiıuınu her yerde layıkile anlaşıl
maımşhr. Onun için Küin Eliza-

{ 
betin yola _çıkması böyle bir key
fiyetin de Ingiliz halkı lehine ola
.Eak tezahürüne vesile olmuştur. 
lngilterenin girdiği bu harbin her 
mcseicsile Inı!iliz efkal'l umumiye
sinin nasıl alakadar olduğuna,dair 
bir fikir vermek üzere Londranın 
haitaLk gazetelerinden birinin sor· 
duğu sualler ve aldığı cevaplar 
kaydedilmektedir. 

Mühim meseleler etrafında va
kit vakit halkın reyini almak A
merikada resmi olmamakla bera· 
ber devamlı surette tatbik edilir. 
Bir yenilik oldu. İngilte.rede de 
matbuatın okuyuculanna sualler 
sorarak fikirlerini öğrendikleri gö
rülüyor. 

İngiltcreııin harbetnıekte haklı 
ölduğ"una kaııaat gctiı:ıniş olan İn
gilizlerin gazeteye yolladıkları ce
vapların tasnifi neticesinde şöyle 
bir nisbet göze çarıpyor: 

% 14 Çekoslovakya ve Lehista
nın ujtradığı taarruzdan dolayı, 
% 19 lnjtilterenin menfaatleri tch· 
ilkeye girdiğinden, % 21 Almanlo-
rın zulüm \'e fen.alık yaptıkların -
dan, % 27 Almanların dünyaya ha.. 
~im olmak istemelerinden dolayı 
Iııgiltercnin Almanya ile harbet
mesini cok yerinde bulduklanQ.J 
söylüyorlar. Müttefiklerin bu har
bi kazanacaklarına emin olup ol
mamak sualine de % 69 evet, % 21 
hayır cevabını vermiş. 

Harp dola:rısile her sahsın en 
ziyade neden endişe ettiği sualine 
de % 49 ıstikbalin emin olınayl• 
şmdan cevabı verilmiştir. 

Netice şu çıkıyor ki İngilterenin 
harbe ginııcsinde İngiliz efkan u
ıııunıiyesinin tanı bir müzahereti 
vardır. Yedi aydanberi edilen fe
dakarlıklar da bunu göstermekte
dir. 

ALİ KEMAL SUNMAN 

Finlandiya, imzala 
ahcdcsile So,·yctlcr 
zahını tcrketmiştir. 

kılacak olursa, bırak 
kadar geniş görliıı 

kendisini Sovvetlerd 
taarruza karşı kor 
lerce uğraştıktan ve 
para sarlettikten so 
müdafaa sistemi de 
ile beraber bıı küçü 
linden çıkmış bulun 
raftan Vipuri diğer 

Hangö Sovyetlere t 
sonra bu iki şehir ar 
kalan Helsinki şehr 
de pek ziyade zorlaş 
l\fanncrheiın miida 

raz da bütün İskandi 
dafaa hattı idi. Sovy 
ele geçirmekle iktifa 
şimalden biri isveçe, 
veçe olmak üzere, i 
hattı ile hu iki İskan 
letine Finlandiya to 
rinden ~eçit temin et 
halde bu~ün ~·alnız F 
ğil, bütün İskaodin 
tehlikesine maruz ka 
Bazı emareler, Sov 

landiya ve hatta büt 
navya hakkında istila 
lemekte olduklarım · 
dır. İskandinavya de" 
landiya - So\'\'et su 
dıktan sonra, gölgesi 
daha yaklaşan teblik 
için aralarında bir k 
dım paktı J'apmıyn te 
lerdir. Böyle karşılık) 
tı, So\•yet - Finlandb 
evvel yapılım~ olsayd 
bu küçük memlekete 
meğe cesaret edemiY 
gün artık körler bile 
mışhı:rdır. Fakat İ 
memleketlerin, .bit 
verilen tehlikeli bir 
tikasına saplanıp kal 
ticede bugün lıepsiniı 
hatta varlığı tehlikey 
lunuyor. 
Amanyanın İskand' 

hakkındaki gö~Ü 
olarak anlasılmaınıştJ 
çük devletlerin, arala 
hklı yardım paktları 

nna Almanya umuıni 
olmı;ktadır. Almanya, 
!etleri kendisinden b 
devletlere tema) ül e 
netliği gibi. bu küçü 
kendi aralarında herh 
laşma yapmalarını d 
memiştir. Binaenalcy 
naVYa paktı AlrnanY 
kıt'~sında takip cttif;<i 
umumi hedeflerine u 
dir. Bu itibarla Alm11 
kandinav) a paktına . 
çalış· cağı tahmin edı 

Fakat hiçb'r şev de 
bu iki devletin mutıı 

nakta k rşı takmdıld 
kandinavya devletleri 
davet etmelidir. Bu t 
da paktı inızalamaktaı 
milli ist:klali feda eh 
defa harici pulitikr.da 
feda edildikten sonra, 
dahalenin nerelere ka 
leceğı m.alüm değildi 
ııavya devletleri l'C d 
küçük devlet bilmelidi 
ya tam olur, yahut d 
Müstakil bir devletin 
karşılıklı yardım paktı 
salahiyeti var mıdır: 
Böyle bir meseleyi ın ·· 
zuu yapmak dahi. isti 
mu ile telif kabul ctnı 
ziyettiı:. Takip citikl~ 
politik.asile istiklallerıt 
düşüren İskandina\'J'~. 
leri bu hakikati gözönil 
ona göre hareket etili• .................... . 
Çocuklara eroJ 

adanı 
Numosmaniyede otu 

dmda biri Saban ve J 
dında iıki çocuga er0 

suç üstünde yakaılanJll 
ılan tahkikat neticesifl 
ıbirçolk ~an;ç cocu!klla11 l 
tırdığı anlaşılmıştır. 

oturan Aris adında b.ı 
çekerken ya.kalanın~tı 

--oOO---

Denize düştü k• 
Kasımpa.şada oturan 

da biri Sirkeci iskeles 
makta iken, deni2e d~ 
kuı:ta.rılım.ı.ştır. 



Almanya alelacele 
Y ni asker topluvor 

~ llern 4 
tıınıı ~A.A.)- Ncue Zurcher ı;- ua";ene M>vet.erine sevkcdilmek-

Q • ' t'rlr-den istihbar cd!- tedirler. 40 yaşını geçrni9 birçok 
tıı kimsel"er, s lii.h altı~da buknmak-

illva, lclaee ıe geniş mik - tadır 
. !~k<'r toplatnıl/; başlamı:r Eski sınıf'.a.Ttn 914 - 1918 muha-
~a ıt~Vel.!ütlUler, mu~·aı:u.af r"pler .. in t<:'Crütıck-rindcn ıstlfade 

ID;fj a... ıxlilmclı:ted:irler. Butı- etmek vt genç k.ıdrolara lNıa;Jim 
,_ ~1mdı.'.ı l1'lıC"Obuıri aSker-

lll •..:'.'ct tatb>k edıldiği zaman efradı ifua.1 eyli?mek arzusu ı e ı-
~ .. ,,..,_.._ zah edilmektedir. 
a91te;~...., okluldanndan do-

l;ıı tın~ tile hizın<:tiın yapıruıınış Gazete muhabıri, haJlhJ.Z rda Al-
J:;:~a dahi bulunmakta _ manyada silaiıaltı.nda bu \Unan ef-

~-ı.rda 1905 ilfı 1919 s:ı- ra-t mıktan !ı 6 m~yona ya.kın tah.-
dahi! olan Jdınsel'er, sıhhi min etmektedir. 

'f una ve Sava nehirleri taştı 
lla ııeıı:ı 4. (A.A.) - Sava ve Tu• hıi'lele.-, su alt111da kıı1mıştıL 
~'il, "11 suia:nnın :11ilkse~ei, BinlCTce hcl<.tar araızı'Yı su bııs-
"'I -ta.....::~r .ı:ıöıitlmefl1iş bir nis- m>şiır. I":ı ...ıcat, ç<ık ıniiıhimdır. 
~1:!lde !W..mışt!r, ~n NİY:EJMEN NEHRİ TAŞIYOR 
._ ~ >ndan alan Zeınııoım 'da Tu-
~;:,:'..-ı, ~l ~ymin n 725 .KaUlllaB 4 (A.A.) - Niy rnLın 
f.t. ~ ~ cıı.'<lmEbr . .Ne- nclırı sulııı.rı noı.'ınal. seviyenıın 7 

lllit~ nht.cııan iısllil:a tı1lıDi:ı metre ı~ ()llimııl1tır.Aıhah, Ka
_. ,-.,. i.-ıtıla cıtııncı:!c ba.;J.a - ı tınal';'ın şavk ınaha.llesmi tah'.oy~ '4-

~ · Nootsı Belgr.aıdd.a bil: ~ ma- mı.;tir. 

tansa yeni harp gemileri yapıyor 
!> • 

bin tona bal:I ğ harp ~lmıler.>niinı in

şaatı tıcıı:gah1arına kıonuimw; ol:du.-

L ll. r:JA_.A.) - Bc'>riYe Na
i;' baırr"";"ıııpınc~ı. m~b'ı.ısan ın<.'L~ 
t~ !Ye e-ncun- ııınde muhte-

~· V'e h~iırue yekünu 200 ğıınu beyna e!ını.iştir. 

ltıler altınlarını hükumete veriyor 
~~~--,,:-~ 4 (Radyo) - F n hil- ı Fin h:ılkı, hükılınt.V•ıı bu tare -

' lle<;ırctitiği b r lrvaruıame bini: bıü yuk bı r memmırfl,ycl le ka
Fi.nı.er1 a!tm ve altındın bul etmi_'lt.i:r. Kadına bilezik, kü-

~ •ı --1 • ı m:ı- , l:<"dan'lık gcbi kıwne .; ş~yle-
otmı . k ürene h funet m b:Mıı1<1a,va wım • h"l'ıiir. llirç<ık-

t~ !!la ~ . d"avet f'tımıiştir. ı.._, mak1b112 almayı nddıotımıiı;ıt.ir. 
~!~ ır~ :ıahC e \ r Jec<.k Bir ~n toplanan 67 bin parça 
' . beG::li hllaha.re ıı:rle edJe. kıır,>ıınatl.i _ for arasın:cla birçok 
~ı nlsnn )"iraüJcleri de Vaırdt1', 

A. ltıanlar bronz heykelleri eritiyor 
,. t1ııan 
~~.P~~4 (~.A.)~av~ 
ıııı;;~ıi..,r...:...:.._~bv ,ı,;ımu_ 
~ ~· ~~ .. ~. ır mı.ııu ma 
b;;,~tUi h tert;p etmiştır. Bu iı; ıçın 
1~ ll' l>!'opag:ıntla yapı.lınağa 
a:-!Jıiıı tı.r. İşin ehemmiyeti J,ane 
;::~ h ınuvaffakfyetini lhUıl e
.. ~ er- tür'ii ih~ idam 
~~ ()l...~lanmasına karar ve-
14; ,"''"'8!r.daıı anl~ak!adı.r. 
~en azı üç kiıio !Uıı..ıy, ba- ı 

kır, bronz veya urşuaı. venn<>k mec
buriyetindedir, Alman{anın meş
hur abide1'er sınıfına dah1l o;mı -
yan büttin abıdeteri, Atman harp 
san:.yiine teslim e<l E~ktir. 

Berlbde HohenzuHern h.a.ıııeda
nmın şerefine dilciıl'ml.ş o'aın birinci 
Fredrikin bi.rka<; ton bronz sıık.le
foıde o.lan hevkefi vakıında eritiıle-
ce-ktir. . 

~- Seı~";n. lxrlıili 1000 1ira olan 4 adot Dizel veya benı:in mıcıWırlü 
'l~fuı tu:'. ba 19/4/1940 cuma gıinü sa.ııt (10.30) on buçukta 

ıı,, ~ı gar !birası dab !!indeki lkx:ırrusyon vaııafınd n aQık ıkGiniın><• 
~ . n alınac lotı r. 

~.ı:'İr.m.c;k iStıİ}relerin 147 liralık muvaıkkat tı:-:rMnaıt ve kaırınııun 
ı.. ":ıa • < v ll'aıkle b.irlilclıı cksinme ı:ıüOO saatine kad.:ır kom.is.yona 
"il 111;, hizr.:- cill". 

"- "1.t iaı'0trJ!nt'ler kom:syondan pacas!ll dıaırak daJ!'ııtı!mak:tadıc. 
ı .........______ 2616 

~~anbul Nafia Müdürlüğünden: 
~~ ~ P~zartes.i ~nıü saaıt 15 de bıtarılbUlıda Nafıa n{üdüd~ ek

~i!Jyonu oda .n.tla (4867.49) Jird. keşiıf bedelli HıJibeli.3dld sana,. 

. Y'a)ıı =k küııiliı'lliiık duvarı inşaatı aı;uk ek:.il\ımeye lroınııJ,. 

~lt~elc, cksı.t:ıne baı.vınrlırlııkiŞJlc.r.i. ,,,.,,.-ı, hususi ve fenni şartna• '.k! keşli hutasasile buna. mi.Ltetoon. diğer evrıık dıai.reSndc 
•! r. 
it~ 

l ~ 1 ~ l<mıoot (366 J hir:ıwr. . . 
~ 1a~ l'rin en az ıbtr Uıahhutılıeı (3000) Iıradk bu me heme.- is yap

~rcleırillden almış olrluı'iu vesikalara istin.aclen İstanbul 
'-.1\ 9~'1ll c~Ula aksl.flııne t.adhindon (8) gün C\"' ~ ~ ıııınuş ehli-
~~ YEi na a~ tica-mt odası vesikruan .;ae ı,ı t!m ıl: ri. (2141) 

Y~'=---------m:mm--._. 
~: Rahmi Y AGIZ No: 76 

()onanma Geliyor 
~d~=-=ıııcmmmsmıaı::m~...;.;~~ 

111lara kendini kaptırırsan, böylece ziyan 
ı,/ ~.k 0lnıağa doğru yol aldık demektir 
~~ lıtı .. •l)doktorun k.ıbinesiınden j Iarı, talihinin ku\'vetile muvaf 
~'ı~ 'lai.._'.';to.r Ruhi bir arlıı:ada- fakiycte yürütiiyordt. 
~~l"ıQ c oldürühue'i "e ev· Delikanlı Tophane)·c gelince doğ-
~"ıalı ~~ı.nnı~ı hfıdısesinin mu. ru acenta~·a nrdı. Arabadan indi. °'• ~., lı •nlerıne dalarak dü - Babalığını görmeğ.e koştu. 
~: ket tarzını teshil et- Rasim Bey odasında, y:ızılınne _ 

vermeğe çalıştı.. ı;.inin yanında bulunuyor, önüne 
• serdiği bir sürü evrak arasında bir 

sevler arıyo., aradığını bulamadı
ğı içjn hafif bir öfke ile söyleni -
yordu. Armatörün paraya ihtiyacı 
vardı.. Levazımatı umunıiyeden 

de ayniyat ve &eslim listelerini ib
raz etmek Ü.ilere tekalifi harbiye 
dısı.nda arnns olmak bu paranın 
verileceği armatöre ridolunmu~tu. 

Rasim Bey sabııhtanberi bu ay
niyat Jisteleriw arıyor, muhtelif 

Şim 1 de ·zinde 
bir muharebe mi 

oluyoı ? 
Alman tayyareleri bir 
vapur kafilesi Üzerine 

15 bomba altılar 
Oslıo 4 (Rıdyıo) - Dcin, Noc -

veçtn Beo'.g'Clll liımııını -açı~ an 
şrddatıli lıqp sesleri · ış hldi. Burada 
ıbüyiiık bir d!.rr>iz mu'harelbooi oldUr 
ğu ımıilıaıkk:ıık aıcli::dilm ktrofr. 

.Flayda vermıyen protıesW.Qr 

FAYDA VREMİYEN 
PROTESTOLAR 

İstoi<Jı<>lım 4 (Radyo) - İsveç 
hükCıme1ıi Hariciye Nezareıti, Al· 
ıman denıi:ııa•Jtı ları t:ara!ındruı Üç 

·veç gemı ""1!İn rut:ırılımasından 

dla "'Y'l !'J.ır1ın h,.kı'.'arru.ıtııni pı"Oilesto 
elrn.iştiir. Şmırliye kıadar mayn ve 
derm.allıJarı t.arnfından bıatmlan 
İsveç f(emilerİillİln sayısı 45 dl ır. 

$.İMAL DENİZİNIDE BİR 
TAARRUZ 

Loodro 4 (Radyo) - Bahriye 
nezaret.mm remıi tı.ıbli.lti: Düın, ~i
maıl derı'i:zıllııkki mütıl !ilkin vaptın' 
ka~ .'ıesiın<! tıaurıruz eden Alman 
t.a.yyaırc*-'ınııin atıtığı 15 bomba hiç 
bir !ı=ı mucip olimanıııo-tıtı.r. Şet

Larıtl'dıaıbi-r Alırn.ın tıı:yyaı ,.; düşü,- ' 
riiliıı üştıür. 

-- - - - ---- - - - -- - -- -- - - - - ---- - -- - - -- -

Müttefikler de dar bey~ 
Garpte indirecekler 

U ln<ıl sahlft.S.n rltvıun) 1 g 1!1Q]Jk >çıu s:ı:rsılıına.z bır azim ve 
Patis 4 (Hususi) - Başvı:ıkıil Pol ~t..:.'00 . .ı bugıünkü naroe gmıiştı.r. 

~""'° dUcı ac<.saım Amcr.iilralı.4ua ~dlci alıavalin veh.'ıimeti ı:ıenç
hi!ta'beıı n:ıdy00a bır ll'llLUi. ııöyı1e- 1 lıkıtiı:n di&p in istıiyor. ~ 
miŞ!.ılr. kısıt'i dard>., bu s"1e _ga.rpte ındıi -

.Jlıı.ueırıillrl 1 cbı'l.Jnrıw· o..ye sö- l'lliOOkıt ır > 

ze ba~ıı Royıno bugüıııai harp- Aım.>n proplll"1Jl la.sı nw. m;ıhi -
te =t,uefiık..'<ııım galı bıy 1ıı.n n lii - )· ıtıı nıclıbn ctduğu ı(lin. G<ırnııgin 
tarnflaır ıçın ha)ıaıt.i hır ch<ınıımı:vıc-- l1u sii7Jlmi hiç de M\Tetlle <kaı-şı -
ti OlK.llll;WlU, folk.at unların AJimı>tı- lıa"'1maıını..,br . 
yanın 'kull.anWgı tecilltş usui.u kar- Dk,"'er ı:w~ müttcl 'klcr ikt.ı-
ş menfaaılıieri ~ mma tıa - sa:di a!ıllblııa QEllrib9riıri gıtıtikçe da-
rektıtc mrobur ~· söy.leıniş- ml1ıınnlctıadı.ır. Nıtc'ldm Af.ıınanl;ııı 
ltix. Bu 00..ılıe!tler, keadi ~.tmcı/I: - N<llV ç Sldınınna ı;r..rllnı gem· :rini 
rirı;n ö dı.ıri.ıl<iiüğünü goz gure gore hiına)ı;ı etıme'k ınedbuxiyet '11 duy
şalı. l ~ı haılde ; ne HıUer'e ınakt.aıcbı1Ja.. GomlOOr!in himayesi 
filet oiu:vnc! ıar. H2bı.ı'l<ı bımlaır Hit.. için H:üt'lıeriıı ıtıyasatliııde Göri~. 
Dcırın he2liım: ıtıııre ça;l.ı malı ıdım-. Atn ral K~.. ı..,.ı... ·--dan 

Reyıııo So''·yaö orle Oa2l leii.in de- ""'l"'~•=• 
mdkırasrlcre i>aınette eılbiniiği va.ı>- ftıamlıiş'in iş1ıirak.ile yapılıan ve üç 
t:ılklıarmı sö:,•liyıc1Xk demıi.şltli:r k:i: saa.t sü.rcn bir bopllıatıt.Kla bu m~ 

sele görüşülırnüşt:ür. 
cB.ın harl:ıı d.aıha enerji .ı.le iclare 

• çin ;'Cni k.aıbin.eyj teşkil. elan.iş bu,- Hal bı.ıık Alina.n h;ı.rp gcmil.erıni.n 
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Reşit P~şanın Hatıratı 

MAKEOO YA ATEŞLER İÇİ DE 
\azanlar: 

}eke_nckr f.~ERTELLI Ce-..deı Retit l:ULARKIRAN 

Sirozdaki ticaret makamında 
bulunan adam, ticaret ha

ricinde işlerle uğraşırdı 
Komiwon reisi Türk olduğu icin 

Osmanlı Ban.kasile •ahzüita, key
fiveti ikinci reis olan ecnebi uaya 
havale edilmişti. İkinci reisin sa
lfıhiyeti cok genişti. Bütrclcr onun 
vereceği direktif dairesinde tan
zim ediliyor, tahsilat onun göste
receği vere vatmlıyordu. Artık 
mali islerde idare adamlarının hiç 
bir re~·i ve murakabe hakkı kal -
nıamıştı. Konıi,:,.,yon kararı olnıa

dan bir yere •on para• t·crmek im· 
kıinı kalmamıştı. 

* 

şı ck.ôpek Bulgarlar. tab!I'İi'e italei 
lisanda ve t~ a tınakta buhınmı.ış-
1.aırda-. 

lwmyoıı1.B111. Şmıdi Fı;;ııısa ve in _ <;imal drrı.i2ıi:ıı.e ç&a.rak Alman vıa,
giliere ha.r'bi .idare v sulhu oı-ııa- 1 ı:mıilarım nasıl h: ım.:ıyıe· edeceği ayıra 
niıı. etmek için tek blr kuvvet t-ı:ş- ıbfu- nJe3e'lf.dit. Bu vaıpuı lM'ın bil -
l@ eıcliyarlaır. Hod.cf şerefli bir h.aBsa Aılınınn ha'•a Jruvvetf eri ~ 
sıJ MUır. H.ooz yapılıa~'Qk şlccın .ııal'ınlhn hir:ıaycsi.ne ait k:ıraıiar 
başmı.d.a buıhınuvwuz. Avnıpa,yL ımncis aın<ıısı muhtımneldir. , 
Im>l:ııın t.aooli'Uılıımd.a.n Iou.ııtarooa - KOMJÜNİ:ST FRANSIZ MEB'US-

Bulgar ticaret vekilinin 

Rumun ışbu harekatı müşevvi
kanesi alelıimuın Bwgarlara Jı:arşa 
ve derunu mekteote çocuk.Lara bl.'
le icrayi tesiır eden bueuz ve hu
sumete bir delil e>lu p alı va!i rnez
kıiren:n def ve izalesine memurini 
zahıtaca tedbir itti.Jı.a.z.ma hımmet 
buyurulmadığı takdirde müesit 
hadiselere meydan verileceği ta
biidir. Geçenlerde vekaletiıın.z kır 
vas1n,n silfilı1 alınması mesele& ve 
emsali husu.satt.a failk.ııın mey -
dana çıkarılmama.. . ınaQ:lı'.imun 
dava hakkını da sclbetmektedir. 

j?ız, diınyayı yıaşa.ıu.· bir hale gıe- LARI MAHKÜM EDİLDİ 
ti.r.:ceğiz. Yarııırı yamalal<, keBı> bir Paınis 4 (Hususi) - Mı:ı1:ı·usıu1<-
ıru.llıa r"'zı olırnıyacaı(-ız.. tan iSk!at edi en kmk dört kornü-

1"ransLZ BilŞVeldi.li noı.ıllkıınu .Oıtı- nıstin muh~kamıııI ·ı·i bitımıi.ş ve 
!"iriren, sulhk<ı sorun, Amlrlka.d.a ıbıı.tilar bc~ı.eıyc kadaa- çıik:.a.n 
aldu.ı;t !ıi'b A VIN))ada da mütıtetııılt ımuıhbe}if hapis e>ezabrtna mah -
bir Avnopa hilkuma~l'eri w,kti.ıne Jruın e-lilt,-ıGşil:roir. 
d~ru gid:ilec.·~in:i iıliwe etmişW.r. İNGİLİZLER DE DARB!EYİ 
AllMANYA DABEYI GARP CEP- ' GARBDE İNDİRECEK 

llIDSİNlDE İNDİREJCEKM1Ş lıomlrn 4 (A.A.) - Afanaırıya-
Lonıdlııa 4 (Hıı ~ i) - Mar ~«l ıvın oek V9Il<.ıoo~ gaır., ~hesinde 

Gör'ng dü:n radyoda A! man g:nQ-j f?.tn<s nıkycıs:t.a bir lıarel<Ptc ~ 
liğine hl!ı:>bı.J1 bekılıenıen utkunu orei"' 1i beya!' f•dcn G""ri!rııg''ll dünıkıü 
söv!Jerıriştıir. Gör.iTI(I( bugünkıü haı-- .~ flk oohif · ... ,...,~ g<>rı~ 

bir müdahalesi 1 
Bütün bu gaileler yetmh·onnuş 

eıbi, bu sırada, Sercz Bu•gar tica
ret vekilinin fuzuli \'e küstaha.ne 
bir müdahalesi de hükumeti hiç 
yoktan telaşa düşürmü~tü. 

Binaenaleyh bu g:bi husuat ha:k,. 
kında ahkamı kanun·veve değil, 
tcdabiri rnülki.yei zabıtanın i!ttihaza 
hususuna müsaede buyurumıasııü 
rica ederim.• 

(Resmi mühür) 
Serez Bulgar ticaret 

vekilliği 

bm tarihi man=ını ve Almaııı geru;- hu!flro1mfü ne':lmll'ırı ııt:tıliz gaz<:'-
İSt sli 9 h ı.'.k • h 'k i? n düsen vaıziife.l!:ri anlııitıfkıtan te .,..;, bu yazrlaruuı cdaıiıen garp 
. . a ye uncu t ·u" a. ;m- \ sonra ..,,_,.,..,. kıi·. · ,, d. ,_,.._ 

Serezdeki Bulgar ticaret veka
leti deıuek, Bulgar kons1>losluğu 
demekti. Osmanlı imp,,datorluğu, 
Bulgarları müstakil bir devlet o
larak tanımadığı ve dii!er devlet
lerin mümessilerinden a)·ırdetnıek 
istediği için, onlara bu nanu ver- ı 
d:rmişti. Halbuki, Bulgar ticaret 
'·ckilliği bir konsoloshaneden çok 
lazla faaliyette buJunur, çok mü
him işlere burnunu sokardı. 

Bunu takip eden takrirlcr de bi
rer küstahlık nümunesi teşkil .,. 
dar. Bulgar ticaret vekili keııdini 
ıidela mutasarrıfa emirler ve di
rektifler •·erecek kad.r salihiyet
tar göni~·ort!u. Bunların mak.adı, 
mahalli hü.kiunet erkanını bu nevi 
şımarıklıklarla hırpalaınıya ve iki 
hükumet arasındaki siyasi müna
sebatı bu gibi kundaklarla ı:ergin
lestirmeğe çalışınakh. 

, _ _,,_ """"""- Cl'1iheshı.._ n .r,,~,.~• başlııluu. 
• ıig"'""''" c.Alırr..aıı. mı.J!lutı.,· mutl:ı'lta ""lİP ıı..~-" ~ı Aşağıda nakledeceğimiz ınuha- • 

berattan da anl~ılacağı ,-eçhile, 
bu ınakanıı işgal eden adanı, ta • 
mamile ti.aret haricinde işlerle 

M.iıımet Şendoga:n tarafından '============"=-=='="CT<'==··=-="""=""'=er=.=======:rl 
kıaTıfü Kaısırnpaşa Zincirlılruyu cad.
dGı 282 Nu. da otı.ı.ran F'a.tıma Ş.n
~an a!l~iıine mahhmır.mn 40/ 
242 No. su rJ.c açımış olduğu Ohta;r 
dav asımn y>aıpılan muh;>Lum~.aıd e: 
Da/VQ olll!ll"1lla iliınen tabtigaot ya
pıJıd:ııl;ı ha,l<le ımahr.<o:aneyıa ıf.J.ıne
dıiğiıııd!en halkkında.ki durufjil1'1111ın 
.l?J<v.ıbıeın icrasına ve muhak,uneıııiın 
29/4/940 saat 14 dıe tıaliıkinc ve da
vacı <la cclı: yi ıııtiycd~ iddıiasım 
şa~lı.;, ~ etım~irıe Vt yazılacak 
grvap karannın rntlıkeme divan
hanes:n.e ta.11'k w gazeteJ:n:'le de< 
iliın.aıt icrosına ve isbu gıyap kara
rına beş güıı =fmtd.3 itiraz etan .
~ ve mtııikiir ceW r.!ıo dava 01:.ı
naınm 'hizz~t ,•eya bil ~it! e .hazıır 
buhı.mn.ası lfrrumu aksi takıcLrde 
~ ırıin gıya<ben b:okı&ıcağl 

tehliğ maıkaınına kaim olmak ümne 
iLl:n o ıu.nur, 40/242 

B ~YAN ve BAYLARA 

Kıymetli Kumaşlar 

Yünıü, iıpo!Qli ka:mı:rlu: "' 
sair. Bu kuına,.Jar F•nc...,..,cılar 
Rraa,ııaşa yokuşu şark han ~ 
'rnrla N o. 25 de kıyımetiındm 

l
aşağı f:a.~a s"tı'nııaktadır. Fır- , 
saıtıtıa!ll istüa.de ~dirıtiz. 

BAKER 
MAGAZALARI 
Size, Gabardin ve Twed 

parıdcsülerini, Trench - Cot -
!arı, en !birinci İngiliz ve Fran
sız kııma.şlarmdan spoıı: ve 
fantrn kootüımleri, her yer -
den müsaid şartlar ve ucuz 
fiyatlada taık:dirn etmektedir. 

dosyaları kıui-;tınyor, fakat bir 
türlü bunları bulamıyordu. 

Bir gün evvel acenteye uğrayıp 
evlatlığı Abdullahı arıyau bir ec
nebi kadının da bu sabah erken
den tekrar tıpış tııııs acentaya ge
li~i armatörün öfkesini arttırmı~, 
bir ara, Ü(' gündür vanına uğranıı
yan evlatlıjbna, Davusta da atıp 
tutmustu. Davust babalığının ya
nına girince güler yüze boynuna 
atıldı: 

- Seni göreceğim geldi babalı
ğını ... Dört giindiir öyle özledim ki .. 

Dive söylenerek armatörün bu
ruşuk yaoaklanna iki öpücük kon
durdu .. 

Rasim Beyiu hiddct,i bu evlat 
muhabbeti tezahürü karşısında 
sinmis, ya.tısmış, yelkenleri suya 
inmi§ti. Maamafih dört günlük ih
mali hiç olmazsa bir serzenişle ev
liitlığına anlatmak istiyen armafor: 

- Masallah .. Şiik:iir görüştüğü
müze! Dört gündür nerelerdesin. 
Bir haber blle göndermedin. Gemi 

f . . ' se er ıçın yiikünü aldı, süvari•ini 
24 saattir limanda beldlvor. dedi. 

Davust birdenbire gevşedi: 
- Yeniden sefere ıni çtkacağıın 

Basim Bey! 

Y eşilırmağın 
taşmusı bir 
felaket oldu 

Bono 
sahtekarları 

Adliyede 
{1 inci sahifeden devam) (1 inci sahü'et1en devam) 

meznı:dt.ırıa maıhı.'Olıımı:; ııaııanle di adam.mı olınak üzere bazı ka-
b~''l'lmaıktadır. dın ve erkekleri bUılıırak yalancı 

Y'e;>iılııımıağın ~ğı daiıa şaı!ut ıkamesi suret.le ücüncü no -
k>V\ •• ~.ıı lınii:ı.ır aıın<lığıncla.n ıııu terden bonolar üzerinde cıro mua
köy,.rde acil tıedbTk>r aımunl>'; ol- mele:eri yaptırmışlar ve bu şekiıl.
~u ıç "'1, İınS3Jlea zayiwt olidUJ\ıu de An.kora ve Istanbıı! Ziraat Ban-

ııaı:mocU mOD'Ckbod>ı·. kalıa.rındaaı ptı!ra çekmeğe muvaffak 

u ıh-aşırdı. 
:Y.lutasarrflığı ardı •rası kesil -

miyen takrirlerie adeta bir mit -
nlvöz ateşine tutar gibi taciz e
den Bulgar ticaret vekili, adli isle
re de müdahaleye b~amıştı. 

(Devamı var) 

Bulgar ticaret vekili, dii'er dev· 
letler konsoloslarının bile kullan
madıkları bir tarzı ifll<le ile hü
kumete sık sık takrirler \"erir, dev
leti tam manasile iz'aç ederdi. Hat. 
ta hazan bu küstahlığını mahalli 1 ===============-
hükfunet rüesasına akıl \'e ders ZAYİ 
vermek derecesine kadar çı..karınlL 

1321 vılının başlangıcında Rum Nüfus hüviyet cüz.danırru kay-
idadi mektebi çocuklarının sebe- betltiın.. Yerıisini çıkillrUtığınıdım 
biyet verdikleri alelade bir zabıta esldıSiruıı hüioınü yoktur. 
vak'ası hakkında, Bulgar ticaret FaırıJk Algur 
veltilinin Screz mutasarrıfJı~ına :-------------
hitaben yazdığı şu takriri bir kere 
gözden geçiriniz. 

ZAY! 
Amasyadla sular henüz ınnıedıği olmuşlardır. 

ve bi.ııltrn şiddıet.ıle al:ıµ ıııt:ı:ı~ .çıırı Sue:uılar, üç aydan fazla b:r z.a- Vesika: 21 
hıaillkı.n kıoı"l..u ,,_ hc""'=ı dev n. mandır imtidat ettLrdil<leri bu i-

Nüfus t.eZkeremı zavi ettiım. Ye
aı.i;ıiııw. çııkaracağımdan eskısiniıııı 
illiikmü ydktu:r. J - s· ·· ı d k Serez mutasarnflığına "'tıı:ıe1ldtı..."'<l:iır. Bı.r>u•ılil.ı beJ.·aber · oa- ın on gun evve mey ana çı tığını 

oc'Clcn t-edbiıtlıeı· almınakiadıc. Ş--ilı.- haber alınca, salıte bonola:n bas - No. 19i resmi 
mı ilki saıhi:hıııı bı:ıl.8'J""""n ~ ~00- tık.Lan baskı taşlarile merdane ve cDün sa.at onda ticaret vekale- ı--------------

Mustafa kızı Hudi 

lü S.Jçııı.U köprüsuırnun gö-Alieri su- sHindirleri Çalatada şarap iskelesi timiz memurinınden Karamh:ıçe!, TASHİH 
.la.rdan kapanmı.ştıı:. cıvnndan denize atmışlardır. StoYanof ve Ezminoleski efend:Ier 

YL>tjtllıııma.ğa k:ırı.,-"1.ı Temanl<on Buraya bir daılgıç ind!rihniş bir ya.lnız olarak gezinmeğe çıkarken, İcl:<ll dakıt.ilıo brıru adresi İsfil<· 
kısım il'etler çıkarılıru<tı~. ' h t· t ı· · 1 

ııııua;:ı da tugy:m autagi L'm 1· Jiı - Dün va:kafanan bon~ ~ahteka·r- eye' ,. ımıyesi.e beraber ınek- lfıl caddesi Suriye pıısaJı kıncı kat 
"'-·" " . ' . - ~ !arı. bu. afuı .saat 11 de adlı"yeye . 1 b •'- lıü•iin'Ü: tfrr San n Sıva· ı 0 tepten çıkan yüz kişi kadar Rum YJUrn:J?r:ı 22 olac:ılı: il.:etı su ıba:ra11 
,,, ı k " nda ·· ~ idadi ta e esı, memurları~" k••- - ı1m tash"'- ol 
uamrryo:.u ı c ava yo .. arı mu- Ycnlmışlerdir 2 si kadın olmak ü- • ===;========·=·~==-=~1=Q"'=·=ış~=="'==u=mı=r=. ==== 
nııkah: duım1.11Stu.r. zere 12 kişiden ibaret bulunan su~ 1 

&lıııı&ırn civarıncbki Mert ve 'ular • ~-
Kuvt.-n ırmaklan da ~ı8'1Jr. pılmaktadır. 

• m sorgu arı ve te,·kıfleri ya- 1 

Feyezanm y::ıptıgı t:ııhribatm• l'f;iii~miii:~:iiEiiDiiii:Zim;;, 
dc11:cesi honıiz r.ra1lını d- ğiltiır, 1 ı 
ul.l!rm çekilm-esi :bek!:I nmd<tOOi.r. Pms ve 1;-onclı·ada olduğu 
DOST ELE!\" .r.IİLLETİNİN ZFL- grbı ı;elu-imızin BAKER ma _ 

ZELE F.EILAKETZEDElLERiNE 1 ğazalarında da kadın manto ve 
YAOOlı\U ropları için yünlü fantezi 

Dost. E en ımlileıtı nirı wbole fe- kwna.,"1arın w kıootWrı. tayyör-
iroi:ıtııedeleııioe ~!er.i~ ü - ler için . Tweed ku.maşlıarmm 
zere t.qplaı:hğı yıaıniııın para&lllıa ait i en ze~n çeşitleri ve umu _ 
i.m:zıa.lı bülten)- r mcrasrmlıe Atma ıniyetlıe kadın w genç kızJ.ııx 
elç~ verr rmşbr. Sa.n'..ıtlka- <!ibisı;d'ıni <ııl&kad.aır eden 
ırnı, yaıpı..kınış, cıJtierı i.İ.lJeTi<ne Thrk 1 .Y'iiclüler teşhfr edi.bn<-kıte ve 
vıe Yunan ba;yralcları ~.mrv;i o ani her Y<mik müsait ş-dııtlar ve 

bu biiı1taııf1eniı 700,814 .imza wrdır. ~~u~c~u~z ~fia~tiar~~la~sa~tıl.mak~~ta~~d~ır~. ~~ 1 Her imza .ik:i dralımi..~ 1ıekabül ~ -
tiğine göre, ·iane ytJ!:ünu 1,923,493 
d.rnılımi<i o·. Umuımi y. ikü.n lx~ mili
yon drMırniyi l.cca'V'iiz ,dece::C! 'T. 

- Ay bu da söz mü evlad1n1 ... 
Senin muvafakatinle le~azımatı u
mu.miyenin eşya sevkiyatını t.ize
rimizc almadık mı?. 

ZAY! 
Tm fa.lriiJtesind.n aldığım ne-,,. 

lıet Deııızy~ına ait paso kağıdı
mı. kayıbfllı"..mn. Yenis.iııııi alc· 
dıan Eıllkbıin.iın h ükımü ·~'-' a.gım -

JVIL\lı.Ur. 

2008 K-·m:ıt Aydın 

Bu akşam SARAY Sinemasında 
Biiyük yıldızla::ın en küçüğü 

Sff IRLEY TEMPLE 
En son çevirriiği 

SOKAK KIZ 
Fransızca sözlü filminde 

Şimdiye kll<lar çevirıliği bütün 
llilimlerinden daha neş'eli, daha 
ltissi ve sevimli bir kahnıman 

,, oluyor. 

... ~?~fi'~ Sahne arlıı:ada~ı: CHARLES 
~~ FARELL · ııU'p) 1 ı.:~~ beğeneceği modern 

ı.11 İl8veten: FOKS JURNAL ~n 
V ~ .JJ.. son dünya ve harp balıccleri. 

- Çok sık sefer yapmak tehli -
keli bir iş babacığım! İstanbulun güzel filimden anhl·an halkı arasında bir tek isim dolaşıyor. 

SEVİMLİ HAYDUT·~~~ 
Armatör omuz silkti: 
- Pilivı seven pirincin taşına 

katlanır! derler .. Ne yapalım. Ge
mimiz batıncıya kadar bu taahhü
dümüzü yerine getirmeğc mecbu-
ruz .. 

Davust sükut içinde babahğuun 
yüzüne bakıyordu .. Bu, heınen se
fere cıkış delikanlının hosuna git
memiş, hatta bir parça da keyfini 
kaçınnıstı. Armatör bu hali, e\' -
Iatlığının aşırı sefahet düşkünlii
ğüne, nıetreslcre ka pıldı4ına hanı
letti. Delikanlıyı kurcaladı: 

- Evlıidun .. Hayalla vazife her 
şeye tekaddüın etmelidir. Ilic üp
hc yok ki eğlenmek, gülmek, ka
dınlarla düşüp kalkmak, hayatın 
her tiiTlü ze\·kinden tatmak, öm
ründen kam almak hır delikanlı 
için nıübah görülmesi icap eden 
hususiyetlerdendir. Fakat, hayatın 
idamesi, tadılan zevklerin sünuesi 
için kazan.mağa, kazanmak için de 

'De•amı var} 

Bu, 1 PEK Sinemasının hakiki bir 

NA1"Cl 

PO VER 
FO~DA 
KELLY 

ZAFERiDiR. 
Filmin uzunlnğu dola •·ısile seanslara dikkat: 2 _ 4.15 - 6.30 ve 9 da 

Bugün matinelerden itibaren LALE Sinemasında 

Senenin .. Sinema tarihini n.. San'atın en büyük 
zaferini teşkil eden iki müstesna filim bir 
programda. 
1- Aınerikaıım POL MU !llİ - ANİT.A LUİS -
DO, ALD WOODS gibi llç ~~ldmmn yarattığı. 

"LUIS PASTEUR'un HAY ATI,, 

2- Lüksün .. İhtişamın., Z evk ve neş'enin sü.dediği 
MADELFJNE CAROLL - FRED MAC ]lfURRAY 
ın canlandırdığı. 

MiL YONERLER BARI 
Şaheseri 

Seanslar: 4.30 - ve 8.36 da 



• 

BAŞ NEZLE 

DIŞ 
GRiP 

SOGUK 

Algınlığı Romatizma 

GRIPiN GRİ PİN 
~ 

Lüzumunda günde 3 kaşe alınabilir. 

1 1 1 ·- ~ 

Üsküdar icra Memurluğundan: r 

MiLLi . 'PiYANGO '. ll>ARfil. :,·K, 
. - • "li - - - : .• : ' - . .. . • . ' - • . . ' ._,'..'. ;~ "I' - - - _ .. ··~,··:_.~_! ._·-~·:1.i; -~· .'..! .... ·~ .... -;·~ 

",,.~::; g·;r~~-~i\~~~;=~:.;~s~~t~~~~~±.ı~~~~!t~~ı 
·bayilik ruhSalnamesivere(eldif~ 

' .~. -·· ' . • ->:· "; :. : .. ,;·.; ·.' : .. ,·~- ~: .: 

isllyenler AIWı'a Milli Piyıngo idirıii .. ~ •ülaci,ı~- ılılitlldfr: ;.'·.~:· • .... ' 
··""' -· .' ---:~'- . " . .., 

Milli Piyango Bayiliği· _ z._'1.bnıetsi~ , 
. - . ~- . 

ve kolay bir kazanç kaynağıdır -.. .-~ . 

• Kan çıbanları, hor türlü yanıklar. 1 

~ 
' 

Balsamin Kremleri - Balsamin Güzellik Ek5ir1' 
Balsamin Rimelleri - Balsamin Pudraları• 

Balsamin Rujları - Fard Balsamin ~tıi' 
Bu kibar mahfillerin kullandıkları ve bil 

dünyaca tanmmı' sıhhi ~üzeJlik müstabzartıırı~ 

Yor_ııiye borı:lu Anna İ amatiyadıs birinci deıecede iıpoiekli Elıı<rı
koy Bostancı mah ılı.tsi Erenköy so keğı eski 62 yer.i 61 No. lu şat ikan 
Baitaaıcıbaşı 1aıriıki ga1'ben evv.:ice Rukı.yıtı ııimdi İskarlatos 63 No. :u 1 

~ sima'lerı Mukaddes Hanmı tarlası :ırnasmda yeni küııat olunan ı 

arpacık, sivilce, koltuk allı çıban-

an, şirpençe, tras yaralan, piyo

dermit, dol<ıma, ak.neler. ergenlik-

!er, meme iltihaplannı ve çatlak-

İstanbul H~inci İcra Memurluğundan: jJ 
Lı:ımarıa (292) liı-.ı vermcge lıocçlu 1~ııql An.; adı-na ]<u~,IJ.ı pı'. 

daıiıt.rni·zce mahcuz bulunan Ye bu boırcun öcfoıımemesinden ~ 
(2004) N~. u J. J.. K. nunun hüık.ümterine tevttilloan paraya çeırr çfll'j 
kaa-a;r v.-rMn, Fatih<!. c Ka= D.m~r ımah.all<ısi'llin funıthall ~ 
wltı>ğmda <mi 15 v<ıni 27 No. ve tıaıpuca 10-08 arsa 5 pJJ'ııel n gir 
ile kay.-.Jı 220 metııı muı-a.bbaındakiarsanın hudut ve evs~f>Jll 

' ct'nııi>en Gi'l'liUi Ali e~ruli tadası \1e mahclut ve tamıımına 7604 
ıra ikı)unet takdir OOi'leın fıcla bahçeli •kö:;Jtütı. 1/3 hiss-ısi 2004 No. }u 1 

ım hiilmmlerine tevfikan S&tılaralk PBTaıya <;lcvrilmesıne kıa.nır veril- 1 
mıstn·. 

lan konjoktivit şark çıbanları 

En erken ve en 
Emin Tedavi Ed er. 

vaziyet rwporu a"agıya yazirnı,,.'11!'. ,! 
Vıaziyoı raporu: Gayıumerık·ul' 220 mNre murııJııpaı;: da ~ıe ıl 

~·-ıJl}ıEısi açık, sag ,.., sill cihı.ıtl~n komşu hane ve bahçe duvarı•" 
E,'Sf; Bo5t<mcı Ercnköy sodcağmd<l'lol !kapıdan gin!.nce k&,k bahçe 

İ<' ınsin<l<-<! r. Köskiiın sokak ~cphe@ne na:ııır kapıdan gi.rllkl.ilkt<:!. 

Z..mın. kat: Üc oo1me .re ayın.lan sofala:r üzeri~ 7 oda 3 ihala 1 
mu'f:lk 2 yem<'k odası 2 kiler l meırdiv 'n al.t.ı nıevout dlup binanm d-Ort 
ı:.::ıa1ııııd:ı lbalıç- ıyc ç•lron kapı mıahalli vaa'dıır. 

d 
1: r 

liin.ııeı .<at: Büyüık hir ;;alon ilki ta.""1fı lbö mclcrle aynllmış 9 oda 3 
.Hıt l hamamcl:ıın ~ba.-et olıın bu \kıaıtıa romiııka;t1ndaıııı biri bi.iyük 

.tüı.n.ık ık: merdi verile çıkılı.-. Bu lkıt'.tan •OOh.Q<(ye ın:lo.ıbı1Ccciı: geniş 
rdn n varclır. 

~ • •ı. Bir sofi:ı k=;.Uh"'!\ bi~ bL.y~k 1:fri !küçük '·'V'IUI arası odw-
'n Pf'i r 

13 hcc · :: gözde- b:ıret ııth.r 1 ba.cıqıvan od:ısı kl.illWr. mu ilim f.rın 
\ unlkazı k8P ;r su hazine muJl1 :al Nt. bo ı...n kuyusu e do-

' bın- •ul baı ~.:v-..ı ·vard :. fıdıçe<ie mcyvalı cy-v = ağ;u;'..w 
\ 

r 

G.ırlı• W!'ltv.ır l,5 metre e 'l ç.meııliik Yf-. avrılm• \e 
fi d.ıvlll' • nıuhaıt 66 ml' 1r<' oclnde \C 113 ııııct"' boyunda rnec-

7474 ,. .re mı rı:.l>baıclır 
ER- fı nım y · Bina he) urr • ..:ırı!L~t;ı n a.p v ba.n~ orıt.ısJ. da 

r '?d lmışür. 
;\le sahası Bma 253 metre rnuratli.>aı ııizerjoo ınş.ı ed Jın ş o up mti-

1< b klsi lb:llı(,'edir, 
1 İ~bu g<>yııi mc'llkulün aritımıır şaııtfnamemnd 25/4/940 tarföınck 

v ırı;ambe günıiiAde.'l itiibaren 938/1698 dosya ile Üsküdar icra dairesinin 
muavyıeoıı mahallinde herkesin görebilmeSl icin açıktır. İlanda yazılı 
olanlardan fazla malfunat almak istiven:er i bu şm-tnameye ve rne
munyetimızc müracaat etmelidir. 

2 --- Ga_yri menkı:ll 9/5/940 tariıhlnJe perşw.ılbe gıi1'ü S.'J:ı,t 16 da 
ü:!kudar İhsaniyede Şerif Bey çeşmesi sokağında 16 No. lu adliye bi
nas: ıda ÜSküdar icra ınemurlul!u odıısında 3 dda bağın d tan soııra 

en son arttırana ihale edilecektir. Ancak arttırma bedeli muhammen 
kıymeb'.ll % 75 ini bulmazsa ve satış istiyenin alacağına rüçhanı olan 
d·rreT alacaıkhlılar bulunursa bedel bunların bu gayrı menkul ile temin
ti caki::mrım ınecmuunda>nfaziiaya ı;_ııkmazsa en çok arttıranın taahhü
dü 'bak• kalmak üzere arttırma 15 gün d.::fua ttemdlit <d'J rnk 24/5/940 
t:ırfuinde cuıma günü sa:ı.t 16 da ÜSküt km 'lll(lffiutlul;u odasında yaıpı .. 
kak aıııtıtırmnıda bedeli ısahş istiy.;nln ve diier a..ac.tldıların mıecrnuıın
d; ın fa2llla çıknıa!k sa.-1.fk en çok aırt.tıramı ihale ~dilir. Böyl •bir bedel 
eJtlt, ed·irfn<)Z.<,e ihale yapılmarz ve satış !bedeli cıili;er. 

;J - Arttırma bedeli peşindir. Arttırmaya iı;tirak için yukanda ya-
zılan kıymebin y;, 7,5 nisbetinde pey' akçesi veya mı1 ı bir baı1k.amıı 
temınat mektubu tevdi edilecektir. 

4 - Gayri menkulün kerıd'sine ihale olunan kım;e derh<Jl ve 
ya vı:rilen mühlet içinde parayı vermezse ihale kararı fesh olarak ken
dısinden evvel en yüksek taklifde bulunan kiıru eye ,ırzetmiş oldu • 
ğu bedeli,. almağa razı olursa ona olmazsa 15 gün müddetle arttırmaya 
çıkarılıp en çok arttırana ihale edilir. İki ihale arasındaki fark ve ge
çen günler icin '; 5 den lı€'sap olunan ra;z ve diJ!er maffaflar ayrıca 
mahkrmeye hacet kalmaksızın memuriyetimizce alıcıdan tahs:J olunur. 

5 - İpotek sahibi alacaklılarla di_ğorr alaca:!dıların ve ır• ;fak hakkı 
sahiplerinin gayri menkul üzerindeki haklarının husus:Je faiz ve mas
raf iddialarını tlan tarih.ind€'n itibaren 20 gün i\ıindl. \Takı mü:.ilbit Je
rue memuıriyetımize bi'ldirmel'eri icap eder. Aıksi halde hakları ~pu si.
cila ire sabit oımadı•kça sıııtıı, bed J!n;in payillıı;;lnacmdan haı .c; kalırlar. 

6 - Alıcı artlıma bedeli harici olarak ıhal karar pullarını ferağ 
harcını ve 20 senelı:k vakıf taviz bedelini veıımiye mecburdur. Gayri 
menkulun nefsinden doğan mütera1<im verg.ler borçluya aittir. 

7 - Göstcıden günde arttırmaya i~tirak edenler aı-ttı, ma ı;artna
m< ın. okumuş lüzumlu malumat almış v bu.nları tamaren kabul et
n. .ıd VI!: •t,'bu olunur. 

t 

ol 

İ$b.ı ga·:ıi menkul gtisltl ın -n arttı11ma sartnan c. i 
~o ı, 23/3/940 k-ihinddki 1 nd llı1it ıur W,hlü paroı 

"- - ''1!! ~ moı. defa an oilıuınu.r. 

ımu.cıb.tılc sa
tR<>2duf etrn · s 

= 

No.262-20 Yazan: M. SA!\ll KARAYEl.. 

Bozulursak Karaman yolu da kapanır, 
kaçamayıp Beyazıdın eline düşeriz 

- Canımız mülk ve millete fe. 
dadır. 

Devlctliım bu hal reva mıdır? 
- Devlet kulu olanlar .. her hale 

bo.} un cirerler .. Kul ta~:fasına itiraz 
gerekmez .. dedi. 

Pa~a, adamı başından savmıştı. 
llatta, Cenı Sultanın nanıesine ce
van bile vermemişti. 

Hatta, Ahmet Pasa daha ileri 
giderek Cem Sultana su yolda ha
ıı..r yollamıstı: 

- Babanızın kurduğu yuvayı, 

düsman eline d!işmemek irin par
çalamadan tevakki ediniz .. Kar • 
d~inize itaat ediniz. 

Cem Sultan Gedik Ahmet Paşa-

dan ters ce\'ap alınca, hareketini 
tayin eyledi. Kasını \'e l\tehnıet 
Beylerle görü~erek ilk evvela Ge
dik Ahtnl·t Pa~a kuvvetlerini vur
ma~a karar verdi. 

.\lehmet Bey, Ah met Paşa ile, 
Padisah kuvvetleri arasını vura
rak ikive ayırmak.ve bu suret ba
sı] olduktan sonra. Bursa iizerine 
yiirihnek .. 

Cem Sultanla Kasım Bey, !\leh· 
met Beyin fikrine muhalif kalmış
lardı. ehzade iki kuvvetin arasına 
girmeyi tehlikeli buluyordu 

Hatta, Mehmet Be,·e sordu: 
- J\laazallah, bozulursak sonra, 

hattı ric'atimia kesilir, Karaman 

Polivalan ve polimikrobiyen aşı 

diıt edilm;,, ve ıha en mE'tnik bir hald€'diır . -,ııı ! 
Hu"11ıdu: Ş..ıi'<~n 2 parwl. ga:t1b. n 5 par,el ctnu:tı IXl'll'lrl ViROZ A PATI Cerahat rnpıcı bütiin mikropların 

yasaıınasına mD.ni olur moe">i s0kaı':ı il<! ına.lı<:uut ur. 

!~~~~~~~~~~~~~~=:=:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~ Sidı!!SI. Tamaıııı 220 ml'tı'<' mıırabbıdır. . ıı1<l ~ 

l

.

1 

Kı)ıme<ti Meakıir g~yrı m<ınkutl .. arsamn bulur at.g,, cl'V~ıi ,_, 

1 inhisarlar u. t :iürlüğünden: ' İ•tım~~· Lt>vazıı~ Amirli-ı bfı>k a>nı ve sıı,tım fı.1.Jnnnın goz roıurıdc tuf.ulm11.>1 su; ~·R .. .i 
----------------- gımlı•n ~t"rılen tarof nd:m tzr.ıaı•,ı.ıa (400) na kıyrııı_,t takdir ed:Jmı · . ~I 

Cinsi M.ktarı M,.;, nı- 7Y,,üzt.edmeı·. ŞeEkkı ;ltmeSaatı· I 

1 
HARICJ ASKERi ]<ou ı:ıavı ı-ı!l<ulun arötırrn.a -.1n...-nı.e ıa/4/940 1 a1ıiY• 

nıeıı B. , 1 ıt b. n Is., '1.bU.. '> ıc.u mErru lu "lt un re nı:;1, _:::, 

Lira K. Lıra Kr. KIT AA Ti iLANLAR! heı• :;ııı l(OD-'b ıç , ~ ıı.ntla yazı,, o {~. 
Sı.. kova.ı 1121 ad 6T'i bo 51 Pazaı•lık 15.;JO 1 l na 't H ııler. ı bu sa<I'tıl<lTll• 't ve ~9/5354 c I 
Çuval 125 , 56 25 4 25 16 " b mc ıl\et nızc m!ü":lc,:.J otm <ıı.d --'• -,,5 
Mu;·n.u parşcxmc kagıılı 7000 tabaka 16,JO ~251t torı uğda} ogtitııwsinin iha- 2 • .rm v.ı ı t>ırak ç ıı vuk da z• ı kı~ n Y:"""':'J~ 

lesi kapalı zarfla 15/4/940 Pazar- bet nele Pl'\" V<'Ya n Ilı bı· bani<anın tem~ıat mektubu ıevdı ec: . .l 
I - Sa .:une' '.i'ı ht ııfunu es muc )l y; ~- om V( m ,_ te>ı günii saat 15 de ,apılaraktır. (Mad<lı 124ı r-~ il'. 

tarı vazıh 3 1'-'ılcm rn .!:z> ırrı.e µ<... ~lı'k J lt1nc"\'t- ·:onmu.ştuı. Jluhauımerı bcdt•li 48.750 lira mu- iti .,. ~ 
11 - Muhammen bt: dlerı, muwi!d<at ı ın:ııt E' ,ıım., saat- \'akkat teminatı 3G;,6 Jira 25 kuruş· 3 İpotek tamıo alacaklli 3 ~eor aı.ıkadarlarm ve ve '..J 

er• hızalw-rı:Cıa yazı.lwrr. tur. Şartnamesi her ı:uıı kom.s _ k. >ili LM n gayn r-:onkLi.. ü?. nnueki ha.<ıarı.: l hu u le fl i!l ı<j 
lll Pazarlııl< 15/IV/940 pazartesı ıç-.o.'lu K.>baı ta \112Jım v mıi- yoııda göriiliir. İsl<'klilNhı mu • raJ da\' n ı'Cldiah-rını işbu ilan.• hmdeıı •tı:.b en v;~nıı ~tf·,,ı1. 

ba'.\:aat ·ubc n.d lı, a !mı komis)onımda \'Upı . .ıc:ıık~ır. an·en ı,<iin ,.c saatten bir ,aat ev- ev. ükt n·~ "'>.n .le birlik!( mC'Jlluriyet mizc b> d iıım lerı iC~ p1r 
lV - Şartnııımel r her gün. sözü ı«'<; ıı sııD<ı<lcn para:ız a ın ı.>ıl'i • veline kudar kklif mektuplarını s hald h,ıkl:..ı ı tapu sıeillı ıle sabit <>lmad..kça satı tcde 'l1l1 ,,/ 
V - i>.ıteı: l'tlcrin pıızaı-hk içi.n t<.yin edil n ııiin ve öaallı.•rde '' 7,5 Afyonda Kor. satmalma komisyo- masındaıı ham;- kalırlar. f"./Y,/ 

ııüvenım parao.ıırı.Je bırl>'.1-:rte mezkfu· koınıibyona müraca;;.tları. c2518, nuna \'ermeleri. (1482 - 2522) 4 _Gösterilen ITTindı artıtırmaya ,,,hra>k ed nl r arttrnna =P~ 

1 ı S TA N B U L B EL E D i YE S j t LA
- N L A .., I ı ,.. sini okumuş '~ lüzumlu mal1•ma~ı almıs ve bu•n aorı tam"1'11 n 1 ~ n 22,500 kilo -.bun \'e 10,000 kilo mj~ ad ve iti'lıar olıınurl'a.r. ~l 

'---------------------·------' sadeyağı kapalı zarfla 16/4/940 gü- 5 - Gayrmıeriku1 8/5/940 tarihınde çarı;anıb:ı günü :;:r'1~ 14 
nü saat 14 de ve sabun da ~yni gün · , ftı b 
saat ıı de yapılaraktır. Sabunun ka-l~T W 5 n<:. ıcro '!'lomuııluğunda münadıi taıra.fınd:'.ll üçc.c ilk Tahmin 

teminat bedeli 

62,60 834,58 
tahmin fiatı 7875 lira ilk temı'natı lan sormı.cn ço1' arr.ıtı.rana ihalk ,diHiı Ancak aa1ıtırma be .,;, ı1l' ti) 

Oer.rahn,,a """·o·"hı, Emrazı ııühı-e·vı~·e ve Has-iki -·'"...ı. •.:...ı ...-. ' ~·, " , 591 lira. Sadeyağının tahmin fialı kı><rrıeıtın vüzde 75 nı bu mart veya sırtış ıst~yenın alac-"f'~.- etJr 
hast<,ı>rd'erlle ZE-JınepkiıımH ooğum·ıvinin 939 mıaıli yılı 12.000 lit-d ilk teminatı 900 liradır. olan dif(I ır a}ackhl:ır bu~.ınu ta bedec bunların bu g.) ıjı11 ~ 
ihtiy cı >Qln aılm.aca3t kaı;nr ve lx;yarı ~niı'. Evsaf ve. şartnamesi komisyonda temin c~nıs a]acakl<1rınm mecmuunıdan fazl'aya ~,J<ınrazsa "'dil 

117,59 1567,75 Darüiı " içirıı alı'llacak 84 kafli>rıı eczayı tıbbiye. görülür. isteklilerin belli gün ve tırnmn taahlııidü baki ka.mıWI< üzere a~ıtıtınm.a 15 giın daha te'l'l' 
Tahmllı. lı<'dıC'il~ri ıl'e lk temınat mi:ırtat<la.-ı yukroda y<>.zil1 P.\vnkle.r- tt b' 1 ·'~ • saa en ır saat evve resmi vesi· rek 23/_ 5./1140 tarihind' J)l'!'ı;<>mbe ı:fuıü saat 14 ten 1.6 ya Jcn_u .,~-'"' ~ 

.e tıbbi ecza ayrı a)Tı ~.ıc <llu;i.ltınıcyıc- komıılımuş<tu;r. Şaı>tnam..UJı• zaib>t kalarile birlikte teminatlarını E- _ stı ,,,..- t" 
ve, mu:ınıelat mütl'ürhiğü kalemmıcl'e görüJ.,._, lkıt.ır. J'haTe 11/4/940 ııeı~ dirnede Sanayi kışlasmdaki satın- ~ıncı ucra mtll'!mrlugu odasında aırtt.ı.rma bedelı s.ıtııs ı i(.ıııiP ~ 
*rnbc gımu sa.al 14 cie dıamıi eıncü<mende yaıp.ıbcaJ.:ıtu. Taıllipluriııı ille alma komisyonunu vermeleri cağına rfü·hıan- o~an eti~ 'if a acaıklılann bu jl<ıyrmeıııkul ile ~ 
dJııınat makbuz veya mdktupları ve 940 yılına .. aıiıt ticureıt odam _.,.,,;,. (1475 _ 24·93) miş a-.acaiklruı mcamuundan fazlaya rıkımaik şaııtilc t n rok aı<t.~ıf 
i<alJ:ıın !ile ihale gfu:Ü muayyen saatte dıaimi "1>C'lllmWdC' buJurunafaı-~ 
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le. edfül'. Böyle bir bed('l tı.de edilmezse ihale ya·p>lırrıaz . V" S ~ 
2371 dü'er. ~&..1 • • ıı- Çocıık Hekimi m 6 - Gay1·i menkul kendisne ih.&111 olunan kim;c derhal~~ 

Keşif ilk Dr. Ahmed AkkoyunJu riLm rnüM1 t içinde parayı vttmezse ihale fe.l:oluna"f~ tıı /. 
bedeli teminat Tak.ohu • Talimhane Palaa No. 4 den e"Vvel en yüıksek teklik bulunan k_.-ru;e arzetımiş oldu~ IJl';ııı 

~99.00 194.92 F' oıyacla gazıno taıaN. oıiarJ .• c:ıki. aydınıhk yerİllın I Pazardan maada her gün saat alımağa razı olursa orı>a. razı olmaz veya bu•unamazsa h'·n>"nı;r ~ ',) 
tanzimi. 
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-.15 den sonra. Tel· 
40127

..._ müdd<ıtle ~tın.ıava çıkarılıp en çok arttıran<: ihale etli:··~ 
4497.29 377 30 ş:,,ıude Hammeferıdi \X Havarzt11>ıs.1'h sm.,,klanmn par- · !• arasındoakı fark ve g>:ı;etı giinier i<:ın yüzde 5 den hesa~-, 

ı ke kaldırım inşaatı. ı faiz ve diğer zararlar aynca hükme hacet kalmaksızın m€'ın -/. 
Ke:;if hecıelJı~n il ı.lk tt'm:nat nrikmlan yukarda yazıJı işlor a}"I'ı 

1 
alıcıdan tah,;J olunırr (Madde 133) ~",I 

ayn açık C'ks:11ın1'\Ye k011flllmuştur. Şalf'lnanıeler zaıbı\ "" muoon,,.ıat l ı359 Hini 1 1356 Rumi 7 - Alıcı arttırma be<Ho haricinde olarak yalnız ta,,U ıııı fi'" 
müdüırlü(:ü kal<'miııd~ görülieooktir. !hale 16/4/940 salı gunı.i saa 14 de j Sefer Mart cını yirmi senelik \•akıf taviz bedelini ve iıhale karar puJlaf / 
daimi eneüırumd y~pılacktn-. Tmip!011<1 ı'tk t<·nıinat n>ak'l>uz v ıya 25 22 Yi' mecbuı'Clur. ı.Jil4 j 
mektu~\ırı, ıhat ;el' ıı 8 gün evvll fen i(;leri müdürlügüne ıınü:-ocaa!Ja 1940, Ay 4, Giin 94, Kasını 149 IMi>ftcıral<ioın ve.ıogil<~·l<· k~ili'ılıvc ~n müt ,-elht ı,e.111"'~ tr 
a1acaıl<l.oo-ı fPnni clı:i.ı ·et'· 940 yt!ına <ııt tica.I'(A od.sı wsikalarile ihaL 4 Nisan PERSEMBE sumu ,.., müterıılkilıın vakıf karesi alıc"n ait din.:-::,· p r.!l'tıtı J 
günü mua, .. -....n. ""a:Uk daimi erıcürneııdc bulumno•J:ım. 2532 lıind~n ııı ımi'l olunur. tp#') ... V k• 1 Vasati Enıll ııte ... a ıt er s D Sa. D•. İSbu ı;ıayı-ımorıkuü~ tamamı yukarıda. ııöstcrıron tW . , 

Bcledov<: me~kırz da;nıa-ilc şubto€.rde ın.ıvcul 110 cr.kcıJ: ,.., ıkadın -- •· · besinci iara m'.ırııua~uğu odasında iGbu ilanen ve g~·-. tc.-'ort 
hadenıe için vaptınT:ıcalk onaa ka5k€'t ell:mc ve mımto!ar al~k <ik..~i'ltm.e- Güne, 5 39 11 02 şaırtn3""'csi daiıresind!. sıitıl!acağı il.im olunur. 39/53:>4 
ye konuıtmustur. 'llahrnin becl-!Di 2310 lira ve .illk tum:1na:tı 173 liıra 25 Jw- Öile 12 17 .5 41 
ru9 ıw-. Ş~nam~ wbnt ve nwamelat müdütılüğü k.ııl('l'.llind gÖrül>.o<·ck- İkindi 15 54 9 18 K l B l d" R · ı· · d ,J 
tii". !ha ıc 8/4/940 pa:rn:rıtesi günü saat 14 dcı daimi cnoİ.İilncrıde yap•!a~<llo- Akşam 18 37 12 00 ema paşa c e ıye eıs ığın en: ıı" 
tır. Talip~ .rin ilk Wminat makıbuz veya m<ımup n v 940 yıl'uıa aii 20 10 1 34 rı~ ıf 
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Yat~ı 1 - Kcma'p.şa be!ediyes.nce su ·le yaptırıl .. cık ..-! 

ticaret odası w&filcal~'i'e iha:lle giinü muaıvyrn a!ıte dai.ı ı encümendı; 
bulunrnaforı. (2243) İmsak 3 55 9 19 şeb.lke kısmı acık eksilt.m<ye çıkarı.imıııtır n:ı{l 

yolu da kapanır .. kaçamayııı Be -
yazıdın eline kalırı~ .. dedi. 
Kasım Bey de ayni kanaatte idi. 

Halbuki, .\lehınet Beyin bu kay
gıları yoktu. O, büyük bir akın ya
parak muvaffak olmak .• olunma
dığı takdirde neticenin vehameti
ııe katlanmaktı. 

Nihayet Ceın Sultanla Kasım 
Beyin fikri galebe caldL Kuvvet
lerile evvela, Gedik Ahmet Paşa· 
nın üzerine yüklenerek bozacak -
lardı. Sonra, ikinci bir yüklenme 
yaparak Beyazıt kuvvetlerini dar· 
beliyeceklerdi. Mehmet Bey Pa -
dişah maiyetinde bulunan yeniçe
rilerden iimitvardı. Belki, bunların 
bir kısmı haTp meydanında Cem 
tarafına geçerlerdi. 

Ahmet Paşa; Cem Sultanın ya
pacağt hareketleri birer birer ~a· 
rassut altında bulunduruyordu. 
Casusları vasıtasile ne suretle ha· 
rakele kaur 'erdiklerini bile ha
ber alnııstı . 

Kuvvetlerini toplamı~ hazır du· 
nıyordu. · 

Cem Sultan, bu seferki muha -
rebede serbestti. Hiçbir dü üncesi 
yoktu. Çiinkii, kızları, oğlu, \'ali
desi, karısı "e ı:özdeler Mısırda 

idi. Bunlar. evvelki gibi hareka
tma engel değildi. Jlısırda, ailesi
nin istrahatını tenıin edecek cn1in 
adamlar da bırakmıştı. 

Cem Sultanın mahrem ağaların
dan S!ileyman alta valide Çiçek 
Sultanın hizmetinde idi. 

Süleyman ağa; valide sultanın 
en çok sevdiği bendegi\nmdan biri 
idi. 

Cem, Ahmet Paşa kuvvetlerini 
bozduğu takdirde muarızı olan 
kuvvetlerin hep kendi tarafına il
tihak edeceğine kani idi. 

Cem Sultan, son bir manevray11 
tevess!il eyledi. Gedik Ahmet Pa
·aya kapıeıbaşısı Sinan Beyi bir 
emri hafi ile yolladı. 

Sinan Bey, Ahmet Paşaya, Cem 
Sultanın iltifotlarıoı sunacaktı. 
Kendisinden taraftarlık istiyecekti, 

Cem, Sinan Bev le Ahmet Paşayı 
ovalarken, birdenbire de hücum · 
edip Pa~anrn kuvvetlerini darma
dağın edecekti. 
Şehzade hücum için l\lehmet be· 

yi seçmişti. Cünkii; Mehmet Beyi'!
Osmanlı ordusunda nühızu vardı, 
Fatih zamanında ,·enlçeri ağası ol
ma'1 hasebile ordul·u tanıyordu. 
Bu sebeple Paşanın bozgun ordu-

sunu kendi tarafına ge<:irınesi ko
laJdı. 

Cem Sultan manevrasını tatbik 
etti. Sinan Beyi Gedik Ahmet Pa
şaya müzakereye yolladı. Meh -
met Beyi de ansızın hücum için ha· 
zırladı. 

Cem, hiicum ile hem Ahmet Pa· 
~yı ve hem de kardeşi Bevaz.ıt Sul
tanın oi!lu Karaman beylerbeyi o

lan şehzade Abdullahı da esir al
mak pHinını kurnnı tu. 

Fakat; eski kurt, ilıtiyar Gedik 
Ahmet Paşa, Cemin bütün bu ma
nevralarını casusları vasıtasile ha .. 
ber aldı. 

Ahmet Paşa; Cem Sultanın a
ğası Settar ağa yola çıkar çıkmaz 
Ahmet Paşa, Konyadan ordusile 
hareket edip Çııkurçimen mevkii
ne yetişti. 

Mehmet Bev de, Konya Ereıtli
sinden kuvvetlerile kalkarak Kon
ya üzerine baskın l'&pmak azmile 
yiirüyordu. 

Fakat; Çukıırçimene geldiği za
man Ahmet Pa anın p15tarlarile 

1, karşılastı. .j -

(Devamı var) 

2 - K~ bedeli 16243 .ira 44 kurw ,.c muv~ " • ter:'• :jJ 
lira 26 kurustur. ııeıı 

3 - Kc . .,,;f ve şart.nam" r Kem~ paşa be! tlı\ ~dcV 
~l~ ~ 

4 - Elksi.:tme 15/3/940 t.ari'hinden nı.saıı 29 gayesı.r.e 
gü~r. ~ 

5 - Taliı:>'"'·in bu işlerı yapmış oldui{una dair vesa;l< • 
!eri ~ azımdcr. . ~aiJı'İ .ı 

6 - Eksihmey.ı işliraık içiıı 2490 sayılı ıkanunda ya·zılı "' .p(" , 
olımalaın lazımmr. ecli\'r t 

7 - İhale 29 nis3JI 940 paza.-tesi günü saaıt 17 de b<'l · 
ınince yapılaca·ktır. c23'l9· 

Nafıa Vekaletinden: veııl>I 
13/4/940 cuımarleS. günü saat 11 de Anilı.aM.da Nafıa v~;siı:ı' 1. 

içiınd;; ımalzeme nıüııJ:ürlüğü oda.;ııı.da top'.anan malze1117 t.ıJflıel •J 
misyonunda 15000 lira muhammen .bedelli bir at!et mil'S. ,.,; -~ı·'J 
karışlıruna rnıaltinesi ile bir adeot müstamel filla maıkıne6t P f 
müstamel kon1msörün ve yedekleı-inm kapalı zar! USU')ı.e oJsı?' 
yapılacaıkıtır .. Eksi!tıme şaa'tnaıın>)16i ve .tef:irrüaü b.dr.Js&Z 1 
zeme müdür uğunden a.ınabılü-. / 

Muıvalakat tıeminat 1125 liramr. ~~· 
. --IstelklrlETin Uıkllf mektuplannı rnU'lıcl<kaı temınat ~(il' ~,, 

yazıl\ vesaik lı:e birilikte aynı .ıtıin saat 10 a kada·r m 
7 tnaılı!buz mukablli.nde verrneterıi lAzıcrndır. c2357• .ı:J9 ' 

Sahip ve neşiryatı idan eden Başmuharriri 
ETEM İZZET BENİCE 

Bllsıldıjı yer: SON TELGRAF Matba•1 


