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Yarın 

14 bin takım 
elbise geldi 

İngiliz yardım komite
sinden prof. Garstang 
dün geldi ve Ankara-

ya gitti 
zc;,eıe felaketi müna,,.,b(' 

J{il.z ''ardım komıll·si namma mı\ 
lekelimize l(elmis olan Sir DC'cds
ten s.onra dün de a\ni kamile aza
sından Profesör Jolın Garstang ls
tanbu.la ,ııelmis ve akşam Anka -
raya harekC'L ctıniştır. 

John Garstanıı LivC'rpu! ün ver
sitesi profcsörlcrındendir. Kendisi 
Anadolu hafrh·aıı esnasırıda TÜi'· 
kiyeye gelerek bir müddet Ana -
dcl'ıuda calısmı~, ve biraz türkçe 
de ö~renm stir. 

Profesör beraberinde 14 bin ta· 
kım c.lbisc ve birçok mı>!zeme de 
getirmiştir. 

Avrıca dost ve mütlelik İran hü
kumeti de dün mühim .miktarda 
eş va .gönderm stir. 

Sabık Arnavut Kralı Zoııo da fe
liıketudelerc 500 İngilız Jira<ı te
berri.ı etmistir. 

Yalpa vuran 
bir otomobil 
Şoförün sarhoş ol

duğu an laşıldı 
Dün akşam saat 21 raddelel'in<le 

2194 numaralı h0.>usi b,.· otomo
bilm zihak yapa.rol< Beyazıttan 
Veznecilere doiıru .ııiune~e oldu· 
jl;u görülmü~ ve memurlar araba• 
yı durdurmek ıstem~~erolr. Oto
mobı.i idare eden şofor aldını; et
miyerek <:.vni vazırette yoluna de
vam ederken. Şehzadebaş'11da 50 
numaralı elektrik direl!ıne çarp
mış, bundan sonra ya;·akaldırıma 
çıkmış, Ziva adında birine çarpa
rak ysralamıs!ır. 

Şoför bundan sonra da yoluna 
devam edeı'C'k Fatihe kadar g•lmiş 
ve burada 94 ııunıaralı tramvayla 
toslaşmış ve olomobtlin ön tarafı 
parcalanmıslır. 

Fatihte Fevzipaşa cadde.sinde o
turan Minareci İzzet olc!uJlu anla
şılan şoför, otomobilin içinde ken
dinl bilmiyec~k derecede sarhoş ve 
kırılan cam perçal&rile muhtelif 
yerlerinden yera.h bir ı..Me bur 
lurunuştu-r. 

Hariciye Vekili Sarncoğlo, Meclis Reisi Abdillhalik Reııda ve Başve· 
kil Dr. Refik Saydam ile bir arada ... 

tün .bu meseleler üzerinde Balka~ 
larm büyük ada.mlaı~ndan biri ol
duğıında şüphe olmıyan Prens 
Polün derin vukuf ve mütaleala.· 

rmı iki defa dinlemek ve iı;tifade 
etmek fın;&tını buldum. 

.Reı;mi celsekrin hitamından 
(De"8nu üçüncü sahifede) 

Sovyet ordusund 
Alman zabitleYİ var 

Finlandiya'ya gelmek üzere A merlkada da 
iki bin gönüllü toplandı 

Londı·n 8 (Hususi) - Helsin.ki
deıı g~lcn haberle;·e göre, Kareli 
benahma Rus kuvve~'~ıin idare 
etmek için Alman zabitlerinin gel
miş olması uzun mütalealara se -
bep olmaktadır. 

Sovvet ordusunun ve topçusu -
:rnın son gürı1erdl'ki taarruzlarında 
daha büvük bir disiol n ve isabet 1 
ııöstermcsinin bundan ileri l(E.Jdi
J(i anlaş.ılımaktadır. Yalnız Sovyet 
cephanesi iv ; kalitede a1ımadığı için 
mü:;.t.erck Rus • Alman lop~'llSU -
rnın atışları bekledikleri muvaf- / 
fa kivE-tli neticeleri temin edeme • ı 
mekte<lir. 
iSVF,CTE İHTİYAT TEDBİRLERİ 

Paı-is 8 (Husu sil - İsveç hü -
'küımet', emf.iik sahip1crini SJğınak 
inşasına mecbur tutan bir kanun 
J:ivihasını meclise vermiştir. Bazı 

nııntakalarııı en mecburi suıette 
lahlivesi kin de ledbire!r alınmış· 
iır. 

DANL\iARKALI GÖNÜLLÜLER 
Koocnhaı; 8 (Radyo) - Birinci 

alay kumandanı İstefan cl'.an bir 
miralır• vazifesinden istifa etmiş -
tir. Miralay Finlandiyaya g decek 
ve Danimarkalı gönülli:ılerden mü
rekkep ala)'a kumanda edecektir. 
Miralayın km dalı:ı evvel Finlan· 
diyava gitmis ve Kızıl.haç h 'zme -
tine gir1nistir. 
AMERlKADAN DA GÖNÜLLÜ 

GELİYOR 
Ncvvork 8 ( A.A.) - Öğrcnil<li

j!ine göre Amerikanın mulılelii 
(ııntaka':arından ~elen iki binden 
fazla ııöı,üllü. techiz ve Finland:
yaya sevkcdi!mek üzere Nevyorka 
~-elınistir. 

Çinde on gün içinde 
43,000 maktul 

Roma 8 (Hususi) - Resmi bir 
J ap<>n tebli(!.ine Pöre, Siansi mın
takasında 27 kanunusan. ile 6 şu• 
bat arasında cereyan eden mu}ıa.. 
rebellerde Çinliler 43,000 maktul 

verntl:ılerdir. Çinliler bu muhara
belere 30 fırka sokmuşlar, buna 
ra.~n kaybettikleri araziyi geri 
ıtl!amamışlardır. Japon zayiatı ~ 
azdır. 

Amerikan - Sovyet münasebatı 
kesilecek mi ? 

Va~inııton 8 (AA.) - Mümes- kat'ına taraftar olanların artmak· 
siller meclisi, demokrat azadan ta d!'du~una bır delil \eşkil e<tmelr-
Maccornack'ın Amerikonın Mos - te bul,;nduğunu bevan etmekte • 
kova s;,firiııin maaşının hariciye drrler. 
bülçesındeıı çı.karılmasını talep e- Bundan evvel mümesııille:r mec
den takr.rini 105 reye karşı 108 reyi ],isi. B. Macconmack'ın Moskova -
ile reddetmiştir. SiYasi müşahit - daki Amer~ka oofaretinin idamesi· 
ler, cak çetin müzakerekrden son- ne muktazı tahs satın ilgasını talep 
rs \"Crihniş olan bu kararın So\'ye\j eden takririni .3~ reve karşı 95 rey 
Rusya ile diplomasi münascbatının ile reddetmıs ıdı. 

(Diğer Telgraflar 3 üncü Sayfamızdadır) 

Yeni lstanbul · 
komutanı 

Busabahtan it ibaren 
vazifesine başladı 

Vefat ed<-n ist<ınbul kO'· ıtanı 
Koi'~eı.eral H aHs Jtınk!.a -ın yo -
rine tavin olunan fırka komulan
l!arından Tümgeneral İshak Avpi 
dün akşam Trakyadan şehrimize 
ge'mi.<; ve mera.simle karsılanmış· 
tır. 

Yeni komutanımız bu sabahtan 
itibaren vazifesine başlamıştır. 

Cür'etka 
otomobil hı --

Otomobili çaldı, tekrar 
getirip yerine bıraktı 

Dün şehrimizde çok cür'etkarar 
ne ve ga~o bir otomobll hırsız • 
lığı vak'ası olmuştur: 

Maruf tütün tüccarıarız 
İskender Dramalı dün olu ğu 
IMaokadaki .İsk~ • apart n-
dan isine gitmek ·Üzere sol<ağa çık
lıl!ı vakit; kapının önündeki hu • 
susi otomobilinin \'Crinde cil:ma -
dıf!ını hayretle görmüştür. 

B. İsken<ler bunun üzerine her 
iht mali dfü;ıünerek garaja ve ica
beden bazı yeıi',cre telefon etmiş
se de arabasının oralarda da olma~ 

(Deva.mı 3 üncU ıablfede) 

Beyaz zehir 
kaçakçıları 

Dün azılı bir sabıkalı 
daha yakalandı 

Zabıta düıı azılı. 
·-sabı]oa}ı}aTdan bir 
lıeyaz zehh· }ıa(;ak
çısını yakalıyarak 
adJiyeye tesltın et
miştir. 

Bu adam Siga • 
racı namlle mıır.ıf 
İhsan isminde bi- ", "-'"" ,,, 
ridir. 

ihısan birkaç de
fa eroin satarken 
yak alımın ıs ve 
mahkfun olmuş -1 
tur. Daha ge· 
çenleı·de Ü2!'rinde 
15 gram eroin ile 
ya~ olan İhsan lrumıu.lın' 
kurtulmaz tıekrar zehir k&Qakçılı
,i!ı.na başlamış, nfuayet dün de ero
in satacl<en suç üstünde yakillan
mlştir. 

Sahip ve Ba~n,uharrjri: 
YIL: ~ ETEM İZZET liENİCB 

ı? 
reisliği 

.. .. 

gıtrnıyor 

·~ . 

Jlfısırdaki İngiliz kıtaatı kumandanı Kahlıe civarında Abbasiye<le 
bir manevra esnasında Mısır askeri erkanı ile görüşürken 

PaPie 8 (H11&wa - Elt.selsivor tantını misal tutarak birl n<clf 
ııazctesinin Kahire muhabiri, y ,.. fh1.l.Yücn·u ciuvduıcı-.. , hikllnne~ 
kmşark m~eketlerine Alınan - tedtr. 
larla Sovyetlerin muhtemel bir Muhabire göre, Ahnanya ve 
tazyikleri hakkında dönen şayia- Sovvet'ler mütlıefklerin ablukasına 
!ar karşısında, Yak~ıı.rktaki bü- bu memleketleri Yakınşarktan te
tün memleketlerin de Bd!kan an- (Devamı üçüncü sahifed•) 

~~~~~~~~~~~~~ -
.Bir adam metresini 
yeni aşıkı ile yatakta 
yakalayınca ... 

Kadını bıçakla delik deşik ederek öldürdü, 
erkeği de ağır surette yaraladı 

Bu gece sabaha karşı aşk ve kıs
kançlık yüzünden Beyazıtta kanlı 
bJ.r cinayet olmu~; sevgilisi tara
fından terkedilen meyus bir ııenç, 
yeni aşıkı ile ba§ba~a yakala<lığı e•-ı 
ki metres·ni öldürmüş, rakibini de 
01üm halinde yaı·aladıktan sonra 
ikendisi de kazaen aRır suretle ya
ralanmıştır. Bu sabah bir muhar-

Ç_ERÇ~VE 

ı;irimizn yaptığı tahkikat göı e bq 
feci h~diseıı'n bütün tafsilatını y;ı
zıyoruz: 

Jl~yazıtta Soiti!nafıa mahallesin
de Dibeklicami sokağında 20 nUr 
marada Feriha isminde genç ,.e 
güzel bir kadın oturınaktadır. 

Oldukça serbest bir ha~·at ya • 
(Devamı 3 üncü sahifede) 

~ 

Balkanlar ve baş 
muharrir 

Dün sabalı, Ankara yolıında, t 
bir başmuharrir yazısı okudu m. 
Bayılınnı ben bazı lıa5muha rrır 
yuılanna! 

İkisi ortas ı adamlar, doğn•'1ı çc· 
kllmiyor. İnsan , muhatabına kes . 
kin bir alakayla büyülemek İ(in 
ya dfilıi, ya aptal olnıalı ! Aptalca 
cür'etlerln bazan hakikaten se • 
vimli olduğu vaki. l\tesell\ Bis
m arck, harp cephesinde ya Goelhe
y i olrol'Uluş, ya en ahmak macera 
ronıanlannı . 

Ben de kaskatı idraksizliklerle 
temastan doyulan bir nevi mistik 
zevki, bazı başmuharrir ~·ozıla -
rında tatınln ediyorum. 

Bu sabah okuduğum l azı, harbin 
asla ve kat'a Balkanlara incıniye· 
ceiini, niçin ve nasıl ineıniyecc
l in i isbat ediyor. 

B alkan birliğinin ku vwt ve t 
zaferini canıgönülden üLJeınilecek 
tek 1'ürk tasavnır edilebilir m i?. 1 

}~akat diiny :tda dostu ve dii"nıanı 
' ol d ıığund nn daha küçlik ııiirmrk 

ne silo.sız i llet !. ' 
Buşn1uharrir, ıniithis bir t8bi\ e 

ıılan ı da lınzırlanu~: !\İarar or.ı;,. 
su, l\tacaristan bittikten sonra Ro
n1an:vara gc('i;yor, Rıunen oı-tl u~u 

da Bulgaristana! Yugo>lov~ a or
dusu Yunanistana, sonra ikisi bir
den yine Bulı:ari tana! Pe i-ıden 
\:c icabında biitiin ordular :'- a Bul
garistandn, JR Bulgar ordul.iil~ be· 
raber Tlirkiye; e geçerek. Tiirki· 
yede nıiidafaa ediyorlar. 

Ne garjp tabiJe, n~ tuhnf tn ... 
savvur değil ıni'?. 

Ajan~lar hırnftndan 24 saatte 
bir t<'kziı> edilen , .• 24 saat sonra. 
Y<'Hitf~n da,:ranan bazı ba~nın ... 
iıarrir cesaretlerine hayranını b<"n! 
Diin sabahı idrak etmekten İl<İa 
insanların, ycrın \;abahı ko\ raını
ya (alısıua>ı. hana •:ok cazibtli ge
liyor. 

ll<ECiP F AZIL K ISAKÜRl:K 
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DOKTORLARA 

Mi:JDE 

Gazetelerin haber verdiklerine 
ı<vre lstanbula bir ton ta.ı:çın, se
kiz ton karabiber, bir ton çeş-ıtl!iJ 
baharat ı:e: miş! 

Bizlm Reşat Fey.ı.i ile .kaıuıııı • 
yorduk da: 

- Dokt.orUı.ra müjde. 
Dedi ve sözlerini f')yle bitıı:di: 
- Bahar ve bil:;er stoku. aza.\n-

ea tabii kar~r ve babrsal< 
haBta lık lan :ızalııcaıkh. Bınaen -
aleyh havadisi enönı:e dokt.oı1ara 
mü idelemek ~erektir. 

BUN'AMIŞDA MI 

ÖL!lfÜS?. 

külfet ihtiyarına sevkeder mi? 
:Mealinde hır tatlı beyanda bu

lunuY'<J'1hı. 
Bana öyle ge!fyıo,: ki, Devlc.t De

nizyd' an direl<törü Hasan Kum
çayı'nın bu yaı;,sını okumuş, son
ra da sanki kar~:s:ndayrruş gibi: 

- Peki Asımcığım, sen kendini 
üzır.e, ı:cabına bakanın .. 

Diyerek kena:-ı knmzı k.aJemle 
çizili ,gazdeyı dosyasına koymuş
tur. 

Gelecek siste muhıı:kkak ki A
s-..m Us yine makalesini ve talep
lerini, direktör de bu cev2bını ha
tır'ıvacaklar V'e karşılıklı birer te
be,;sümü esirp,emiyeceklerdir. 

HÜKÜMET TEDBİRLERİ 

VE FİATLAR 

Avukat Uı.tfi Fikri öldüğü va- Gazetele11in verdikleri haber • 
ltit bir vasiyetname bırakmış. 6- lere göre hiıkilmetin aJd.ıW ted -
l;ümüne acınd~ kadar vasiyeti birler sayesinde baı,ı fiatlarda 
bakımından da horkes.i sevindir - d~lük başlamış. Buna mem -
m.ıı;Ui. Çünkü senede beş talebenin ram olmamanın imkiuu yoktu ... 
Avrupacla okutu:masını :t<Jvsıye Ancak, şu. .tedbirler sırasında ga
ediyor ve servetirun bl.lll6. kı:fayet z.ete ki~ıt fiallarını da bir ucuz -
edece~ kaydediya.-du. H..rbuık.i, latmanı.n imkan. bulunsa lıiı; fena 
yapılan bütün tetkikler netlıce - olmıyacak. Bizzat devlet fabrikası 
sinde bıına imkan olmadığı, çün- ve malı olan İzmit Uğıtlanru ga
ldl. Ul.tfi Fi'l<riıa ııeriye kaJ.an pa- zetelerin yerinde 22.25 den aldik
rasırun 300 liradan ibaret oı.±uğu lan ve tereffüün % 50 olduğu mu
anla'!ılmw;. hakkaktıır. Belki, onlM' buna da 

Buna bc.n şe.ştmı, siz de şaşarsa- razı. Flakat, iŞittiğirıı.ize göre fab
D17. deitil mi!. ACllba, ~eldciri rikaya bıı da kafi gelmi.yo= ve 
merhum .buna.dlda mı öldtl. idi yeniden % 25 - 50 bir zam düşü-
deırsinlz?. nüyonnuş ki o zaman ka~dı.n ki-
ASIM US lıosu aşağı yukarı 36 - 40 kuruş gi-
VE Sts ıbi b'f'Sev olacak ki .ııazetenin mü-
.Asım Us'un müslıeM" adı da: veZ"Zie satı.ş fiatıı kal(ıdın ma Jiye

Hasan Kumçayı'd:ıc.1-te Asını Us, tinıi k:arşlhyaanıyacak. 
namı di/ter Hasan Kı.ımı;ııv'ı sis eıı- Ne divelim, Allah .ııazete sahip
ııasuxl.a Kad?köy vapurlannrn in- lerine kuvvet, takat, imkAn ve sa
~ işlemem iıç?n. baZll tavs!- bır .. ıı;ilıi lfıı?aıtte ne kadar kelime 
ye'lerde bulunuyor -· yazısının varsa hepııim versin. Bizzat, ken
monunda: - dil~ vernı.ek bittabi elimizden 

- Acaba bu talepler<k! buhm - ~lmez. 
malt Devlet Deni.zyoUanm bir AHMET RAUF 

~~~~~~~~~~~.;_;. 

Muhsineyi kaçırmak 
tuhafiyeci 

isti yen 

Erenköyünd.e IMtıbslne isminde . c- Sahi kaçacak mıyız? Hem de 
bir ta.lebe kızı kaçırmak suçilıe otomobille ha? Kat'iyyen olmaz, 
Z inci aRızcezava ver.Jen tubaflY"'" annem duyarsa mahvolurwn• diye 
ci Rıruiun muh6kemesine dün de- söylenerek gehnekten vaz geçti. 
vam olunmuştur. Geçen celsede 
Rauf deli olduğı.ı.n<l iddia etmiş • 
ile de adli V9 taİ,ibi a:r.afKı,d,.n ya
pılan muayenesinde h'.ıçbi:r şeyi 
bıffluımad•ltı a.nla$1hı.ı~W'. 

O vakit day.aık yedW için akh 
başında olmaçiı!i"l' ve şimdi iyi • 
~ söyliyen mınııun genç 
dünkü muhakemesinde hadiseyi şu 
ı;ekilde anlatmıstır: 

c- Muhsine ile dört senedenbe
ri sevişiyor, gezıne~re falan gidıı
yorduk. '.Münasebetimizi her jki -
mizin de e.llcs bilivar. Ev.Jenme 
işimizi görüşüyorlardı. Fakat beni 
t.aM>be zanneden kızın ailesi tuba· 
fiyeci olduğumu öğren.nce, Muh
sineyi bana vermekten vaz geç -
tiler. Biz de Muhsine ile kaçmayı 
kararlaşbnbk. 

Va.k'a günü ben bir otomobil hl> 
llarak 9e'll'gilimi beklemeğe başla -
dun. Biraz sonra geldi, fakat oto -
mobfi görünce: 

Ben gelmesi <;İn ısrar ederken, 
enım>uda ilıtilô.f çıktı. Gürü !tüyü 
:iŞiten kahveci Habip kaşarak gel
mişti. Yoksa kızı kaçırmak mı is-
1.edii{imi sordu. Muhsine utanmıştı: 

c- Evet beni kacıracak!, dedi. 
Bıı sözler üı:erine Habip üzerime 

atıldı, birkaç lll\kada.51 da kendi -
sine yardım ederek kızı kahveye 
götürdürer. 

Bu hareket çok fenama git.miştı. 
Her zaman yanımda taşıdığım ta
bancamı ~ekerek kah,"Cye yürü -
müşt_üm, Lakin atoe> etmedim ve 
ki:ınsevi de V'l1Inlak niyetinde de
ğildim ... • 

Su_clu bundan sonra tahlıyc ta.
lebinde bu.lunınus, fakat mahkeme ı 
rfddederek, bazı noksanların ta- · 
mamlanar&k yeniden mahkemeye 
yo1la.mnası iı;lıı Üsküdar müddei
umumiliğine evrak gönderilmiş
tir. 

Yazan: fskendcr f. SERTELLi 1 

BAR ÇİÇEKLf.'.!J 
- Pekala. Haydi kalk öyle ise .. 
Yılmaz arkadaşına icabeden di

rekti.O verdi. Ayrılıdılar. 
Yılmaz, ııırkad~ Beyoğlunda 

bir »astacıda bekliyecek ve netice
yi öıtreiı.ecekti. ... 
Yılmaz, Salma'yi niçin 

takibediyor? 
Beyoğltında.. Doğru yolda .. Kü

ç(l:k bir pagtacld:a oturan Y•lmaz 
mütoınadiyen saatine bakıyoc ve: 

- Nocati hala geimedı? Selma
run şimdiye kadar bardan çıJı:ınış 
ve evine ı;ıitmiı; olması lazı.ıhdı. 
Dıye söyleniwrdu. 
Necati otomobil ile gidip gele -

cekti. 
Sa.at biri .ııeçi yordu.. 
Yılmazın arkadaşı hala mey

danda yoktıı. 

Yılmaz, Sehnayı niçin takip edi
ywdu? Bu, bir sır de{(Uii. Fakat, 
Yıhnaz gevezeliği sevmediği icin 
-mesk:ki icabı olarak - heır husus
ta ke~urn davranı<, ve ari<a<iaoları
na herhangi bir iş hakkında lüzum. 
suz izahat venıt<.'kten çekinirdi. 
YWrıaz bir f{iin avv&i polis mü-

dür 'vetindek:i odasında otururken 
yakısıklı bir "enç içeriye l(U'erek: 

- Ben mühendis Cemil ... 
Diye kendini takdim etmi · ve 

şıınlan anlatmıştı: 

•- Geçenlerde, Bebekle lanrn
mıs bir ailenin kızile evılerımek ü
zere idim. Bu kız hakkında bena 
çok ,garip ve çirkin haberler ve:r
diler. Se'ma glıya BeyoJtrunoo 
(Yeni Bar) da artısf.llkediyormuş. 
O muhitte yaptıj!ım tahkikatta 
(Yeni Bar) ırrti;;tleri a.rasıııda. bu. 
nam de bir kız olmadığını öi!ren
dim. Fakat, bu mallımaı beni tat
min eımıvor. Mütemadiv-en imza
sız mektuplar alıyorum ve Selnıa
run sahnede çalı.;;tıj!ı hakkındaki 
iddial.a.ra inanır l(ibi oluyorum. 
Gerçi artık aramı..cla hiçbi.r rabıta 
kal:ınamı.şsa da bir aile kızının · 
liden ~'ive ne CCM!"Ctle barlarda 
oalı.şt~ı bir vatandaş sıfatfüı 
öğrenmek istiyorum. Sizce imJcin 
varsa. bu. işi boş zamanınızda tah
kik et.men izi ricaya ı;ıeırum! • 

İşte, Yılmaz Bey, SelmQyı bu -
nun için ta kip ediyordlL HattA 
mühen<l.ls Cemile: 

- Son kararınızı, ta.lrkmltım 
net:ce.sine kadar Vem>e'finiz. Bel
ki bir <iftiradır bu. Ben size blrk114 
ııüne kadar kat't blr cevap vere
bL.ece~ı ~ Neticeyl 

Fikri Tayyarelerimiz ticari 
kaynaşma nakliyat da yapacak 

lstanbul, Belgrat, Bükreş 
ve Atina üniversitelileri 
arasında seyyahatler 
Her an gittikçe inkişaf edip 

kuvvetlenen .Ba.lkan b diği. va-

Bilet 
ücretleri 

Biletleri ucuzlatmak için 
vapur hesaplarına 

bakılıyor 

Japonyanın 
politikası 

Yazan: AHl\IET ŞÜKRÜ f,5 

tandd:;larının iklısat ve kültür ci
hellerinde de bırbirforine daha 
yakınla:;ınası.nı temin için çalışıl
ımaktadır. Bu cümleden ci;mak ü
zere Bal.kan üniversite! !eri ara -
sın.da önümilzdeki tatı.lde müte -
kabil seyahatler tertip olumnası 
kararlaştırılmıştır. Bu karar mu
cıbince istanbul, Bclgrad, Bükreş 
ve Atina üniversit.ek!r nin ayn ay
rı ilim şubelerınden teşkil edile
cek o.lan profC>-ör ve tS:cbe g:rup-
1an bu vaz mevsiminde Türkiye, 
Yugoslavya, Romanya ve Yuna • 
n stan merkezlerine seyahat ede -
rek Balkanlı arkadaslarile temas 
edecekler, muhto1it" kültür, san'at 

Sür'atle nakliyeci pilotlar yetiştirmek üzere 
Avrupaya talebe gönderilmesi kararlaştırıldı 

Avrupa ve Aınerik.ada ol~u 
gibi rneml..<>ketimizde de tayya -
relerle ticari nak:Jyat yapılması 
kararlaştırılmıştır. Bu nakliyat 
bilhassa posia oaketleri, ıkabili iş
tial o:lmıvan muhtelif mallar ve 
:nı;tlzeme ile müteaddit eşya üze
rinde teksif ohınacaktır. 

Bu. suretle şehrimiz.den ve An
karadan en uzak yerlere ve bilmu
ikabele de en uzak vlıayet.lerden 

buralara büyük b'·r sür'atle ticari 
nakliyat vapılması temin edilmiş 
olacaktır. Ancak nakliye pilo!lluğu 
büsbü liin ayrı bir iş ve ih tıs asa mü.- 1 

tevakkıf olduğundan Devlet Hava 
Ycilarl umum müdiiJ'lüğü sür'atle 1 

nak!1Ji~ pilotlan yet:şt:irnı.eği ka -
rarlastırınıştır. Bu .karar mucibin
ce Devlet Hava yolları umum mü
dürlüğü nam ve hesabı.na Avru
paya talebe gönderilecektir. 

Bu talebe, memur olabi".ıınek va.
sıilarını haiz bulunup pilotluk dip
lomasını hafa bulunan. ~aşları 
30 dan faı!la olmıyan ve e<:neb ı U.. 
sanı da bilen gençler arasından 
intihap olunacaklardır. 

Askreliğini yedek subay olarak 
bitirmiş olanlar veya aske:ri pilot.
Mar tercih ed lecekla-dir, Müra -
caatlar avın 20 sine kadar kabul 
olunacaktır Biliıharof' de seçilenler 
hemen İncillere ve Fransaya hare
ket edeceklerdir. 

Liman tarife komisyonu önümüz
deki hafta topla.nacaktır. Dün bele
diye rcısliğine ve mıntaka ticaret 
ımüdürlüğüne davetiyeler gön<le • 
rilerek bu içtimaa murahhas gön
derilmesı istenmiştir. Diger taraf
tan Şırketihavriye ve Haliç va • 
purlarmın son 6 ay !ık hesapları 

tet..kik e<U:mek üzere Liman reis
li.it tarafından istenmiştir. Bu he
saplar tarife komisyonu tarafın -
dan da tetkık olunacak ve bilet 
ücreUerinde tenziliıi_yapılacaktır. 

ve emsali müesseselerle tarihi Y!'r- A t •• 1 
lerı ziyaret edeceklerdir. rma or er bi "liği ida

istif a etti 
Ekspreste hazin bir 

ölüm vak'ası 

H" v<larpasa, Kadıköy ve Adalar 
bfüet fıatlaı ının ucuzlatıla.mıya -
cağı anlasılmaktadır, Yalnız bu 
hatlar volcuları için tenzilatlı ay
kk aboncman kanıeleri çıkarılması 
dü~iinülmektedir. Boğaziçinde o
tUian halkın bilet ücretlerinin pa
hal.ılıj!ı hakkında yaptıkları şika
yetin sür'aUP tetkik dllınması için 
!Münakale Vekaleti tarafından /!;"" 
çen hafta cm .r veriınesi üzerine 
Şirketihayriyof' idaresi de biletleri 
ucuzlatmak için tetkiklere başla -
mıştır. 

Hariciye Vekili Arita, içl~ 
!arı.na başlıyaıı ııarlamento 
sÜ>Ünden bir defa daha i•P"" 
politikasının aııa hattını izah. 
Anlaşılıyor ki Kanoenin r• 
altında olsun, başvekil:ıı.te_1 
ral Abe ve yahut da AıJılP' ııl 
nai bulunsun, bütün japoıı .'il' 
künıetlerinin ancak bir dıt P"'")lı 
kası vardır: Çinde yeni ni••~ 
mak ve bu nizamı diğer de• b 
tanıtmak. Japonya şimdi 
mesaisini bu nokta üzerin~ 
lamıştır. Ve japonyanın diğd' ~ 
!etlerle olan dostlugu ve~·a . 
manlığı bu devletlerin Çin~~~~ 
ni nizam karşısındaki vazıı.e 
rine bağlıdır. Bu yeni n! 
sempati gösterenlere karşı ı~, 
ya dosttur. Sempati göstr~1• 
lere karşı da düşmandır. J\rı 
sözleri en kısa olarak bıı s 
izah edilebilir. 

Dört Balkan .memleketinin mü- re heyeti 
nevver l('!!Ilçhj!ı arasında bu su -
reıt.ıe .kolay b 'r tanl$1na ve ka;ıc -
naşına temin edilmiş olacaktır. 

Hariciye Nazırı, japonyaıııJI' 
manya ve İtalya, Sovyetlef• 
rika ve İııgltere ile karşılıklı 
nasebetleri.ni anlatmıştır. 8~ 
!erden anlasılıyor ki antik 
tem paktının suya düşmÜ$ 
sına rai';men, jııponya anli ~ 
tern siyaset tııkip etmektcıı_.:ı,., 
geçmemiştir. Ve hatta bu"':;"" 
eski antikomintern ortakları, 
Almanya ve İtalya ile işbirlifİ · 
mıya ha:ırrdı.r. . ,/, 

ouo---

Berberler pazara mÜ• 
nakaşalı bir toplantı 

yapıyor 

Ekseriyet olamadı{(ından yapı • 
lamıyan bcrberJe:r cemiyetinin se
nelik toplantısı önümüzdeki J)4zar 
günü tekrar olunacaktır. 

Türbedeki esnaf cemiyetleri mer
ikeziıx!e saat 13de ya pf..acıık olan 
J:ıu umumi heyet içtimaı.nın resmi 
tatil ırüm.inc tesadüf etmesi müna
sebellle çok kalabaJı.k olacağı ve 
ayni zamanda hararetli münaka.şa
J.ar:-a ten.kitler yapı'acaj!ı da an -
l~ıhnaktadır. 

1 KÜÇİ.ıh. HAliEHLEf 1 
* İşsız Istanbul liman amele -

sının va<ıyeLini tetkik eden Mü -
nakalat Vckalctı musteşan Mah- , 
.muıt. Nedi:ın ~ehrı.rnızcieıı Ankaraya 
dönm~tür. Bu a.n1t 1 ~ıeJerin :.Jirik -
mi:; paraJarı da sür"atw verilecek
~ir. * Halk bankası lsıanbul şube -
sinde dün yan>ıan bir toplantıda 
memur.ıara ve e&nafa daha fazla 
krc<ii a~ılması, doku.ma<:ılar koo -
p.;ratıfme vardım olunması sieri 
görüsülmü~tür. · * Yeni Eminönü - Unkapanı 
oedd~ Tak.>im -Avaspaşa ciheti
nin imarı planları Dahi:ive Vcl<a
let . tarafından tasdik olunmu,;tur. * Sehrirdzde süt ve ekmek Lb
rikalan açılması için hüklımet 
kredi verecektir. * Ankarada bir toc:ıık tiy;.trosu 
ku :;caklır. 

· ıli pıy3n~onun dün <,;{•ki
ralık ikrami~-eı;ini Top

evi makinecilerinden 
ı Aziz kazanmıı;tır. * Arkadaşımız şair V'e prof<sör 

Necıp Fazıl Kısakürek tarafınd,rn 
bu aksam Ankarada Cebeci dev~et 
konservatuarında b r konferans 
V'E!!"ilecektir. Saat 18 de başlana -
cıık olan bu konferansta kıvmetli 
ş~irirrıiz cAbdülhı>k Hamid ·,,e do
lavıstle sah<ı. hayatı. eserleri ve 
inkılap edebiyatına tatbikı. ndan 
bahsedecektir. 

bek:Lemek herhalde daha hayırlı 
olur, dem~ti. 
Yılmaz pastacıda beklerken te

lefon çaldı. 
P;ıiron telefonu ·actı: 
- Kimi istivocsunuz?. Yılmaz 

Beyi mi?. Evet, evet burada. Şim
ıli veriyl)["U!Jl telefonu kendisine. 
Yılmaz bu muhavereyi duvar 

auvmaz yerinden fı.r!amıştı. Bel
livdi ki, telefonla konusan Necati 
idi. 
Yılma-z: 
- Sen misin? dedi.. Ne vaT, ne 

yok?. Ne dedin, hfila gelmedi mi?. 
O hıtlde ,gelinciy<? kadar beklıye
ceksin!. 
SeLınanm henüz bardan dönme

diıii aıı.!aşıhnıştı. 
Yılmaz, telefonla arkadaşına 

sordu: 
- Evi tarassut ettin mi?. De -

mek vatak odasını bile keşfettin 
ha?. Bravo sana. Ne ded'in .. Oda.
sı.nda ı.sık mı var?. O halde sen 
.ııörmeden .ııelmiş olacak. 

Telefundaııı gürültülü sesler ak
sediyordu. 

Yılmaz: 

- Çok bai!ırınaı! dedi. Mademki 
eve ltiıns_ı: ııel.medl. O halde revü.
de ovnıvan Sel:ına ~dir. Maa -
mafrlı şüphemizi tamamile izale 
etmek için. yatak odasının pence
resine tırmanarak, Sel.ınanm ya -
takta "!'atıp yatmad~ da öj\Ten
mek llıım! Hayd~ orava kadaT 
ıı!tıııl6ken, bu işi de yap. Ve ıl:ıiraz 
sonra bana neticeyi te!clonla o;}. 
diri. 

Yı.lınaz QOk !leki bir zabıta me
mııri}'di Eıler Selma yat:a(tmdıı. 
yıatı,yorsa, baıxl'a oördük:lm kwn 

Me"kezi şehrimiıde bulunan 
cTürk armatörleri birliği.• idare 
lı<!yeti azaları bir vazivet üzerine 
istifa etm slerdir. Yed.ekcıe de ka
fi aza bulunama.dı{(ından bu vazi
yet karşısında birlik heyeti ımıır 
ırniyesinin fevkaüide olarak kon
ııreye <;aJ!ırı.Jmaları kararı.aştır~ -
mıstır. 

Bu fevkalade toplantı ayın 14 ün
cü carşarnba günü saat 14 1ıe Ga
Jatadaki b.ırlik merkezinde akdolu
nacaktır. 

Devlet tarafından 
kiralanan binalar 

Şehrimrzde ""diğer tekmil şehir
lerde mal dairesi, şube, depo, mah
zen ve saire oJarak müstakiL1en ve 
ya diğer dairelerle müştereken is
ticar olunan binalarla bunların ki
ra beçlel.Jerinin ayrı ayn miktar -
ları dün Mao;tye Vekaletinden so
rulmuştur. 

':laliye ~ kfrlcti; bu b"nat.b..rm ye
ni mali yıl idn tutu.lurken mahalli 
kir;ı seviyyolerinin nazarı dikka
te alınmasını da isleınişt r. --

İnşaallah doğru 
değildir 

$imdiye kndar İstanbul dok -
torlan Erzincan felaketzedderine 
2COO lirnlık yardımda bıılunmu~ -
lnrdır. 

Aııartıman, kazanç, servet gibi 
kelimelerle eş ve arkadaş olan 
t!oktoriuı:un en zengin, ~n çok ka~ 
~ı?nçlı ve :ıpartınıanlı olanlarının 
Istanlmlda bıılundıı!:-unu hatırla
~·ınca insanın yüzündeki deri ha~ 

Haydarpaşa - Adana eksp:res'nd<! 
hazin bir ölüm vak'ası olmuştur. 

Halime :isminde 30 y~nda bir ha
mi1e kadıncağız Ereg.:jde sancılan
mış, fakat bütün tedbirlere cağ -
men ooğuramamıştır. 

Hasta kadın hemen bİr sedye 
ile trene konulup bir doğrun evi
ne naklolun:rnak istenmişse de eks

pres Konyaya yakl:aşırken zavallı 
kadıncağız ıztıraı)lar iÇ.inde öhnüş
tür. Halimenin bundan evvel de 
6 ı;ocuk doi!urdu~, fakat bu ço -
cuklardan hiç biris:iniıı de yaşa -
madıl(ı anlaşılmıştır. 

Teşrif at işleri 
Tekmil Vekiı:.ctler murahh11Sla -

nndan mürekkep olmak üzere teş
kil olunan cte.şrilat komisyonu• 
vilayetlcroeki merasim ve te•"İfat 
işleri hakkında yeni bir nı=na:me 
proiesi hazırlamaktadır. 
İstanbulun hususi vaziyeti na -

zarı dikkate alınarak şehrimizde 
yapılacak ol-an merasim, istikbal
ler V'e teşrifat !<;in ba:zı hususi hü
kümler konulacaktır. 

Bilhassa KöprÜ - Üsküdar ve 
Köprü - Beykoz l:xiletlerı u.cuzla -
tUacaktır. 

---o,ooı--

Yeni bir esnaf 
hastahanesi 

25 yataklı bır be .:ar 
esnaf yurdu d ı 

açılacak 
Esnaf cemiyetlerinin müşterek 

yardım teşkilatı sene..!k konı(l'esi. 
dün öC.leden sonra yapılmıştır. 

Cumhuriyet Ha'k partisi !sta.nıbul 
vilayet idare heyeti reisi F kret 
Ştlayı.)a ticaret müdürü Avni ve 
esnaf şubesi müdürü Kazını Yo
ırulınazın da bu:Luııdukları bu t.op
lantıda esnaf hastaneı>inin fay -
dalı lı:izmetleri gözden geç 'riQmiş 
ve yeni, geniş bir hastane binası 

ıınevcut bıtlunması kararlastırınuş
tır. ,Şimdilik 25 yataklı bir bekar 
esnııfyurdu acılması için de 3000 
lra aynlma.sı kararlaştır.ıarak ida
re heY'el;i aynen i'>ka olıınınuşlur. 

~U AKŞAM 

IP EK 
Meraklı ve ook Heyecanlı 
:MEVzu stzf SARACAK. 
Harikulade şaheserler' sizi 

Sinemasında 
Kendisine Bağf;ıyacak Muazzam 

BİR ŞAHEsER 

ESiR 
TO LARI ~ 

Sovyetlere gelince; anti1' 
tern politikaya rağmen, i• 
bu devletle iyi miinascbet .. ~ 
idame etmeyi miimkün ~o iıl 
Filhakika Almanya, konııiJI 
leyhtarlığından ayrmıadık' 
de Sovyetlerlc ittifaka yal<'!' 
nasebete giriştikten sonra. 
yanın antikomintern siY 
Sovyetlerle girmeyi diiş ·· 
normal münasebetle telif 
mcsi için ortada bir sebep !.ı 
Fakat Sovyetlcrden beıv 
Çindeki cyeni nizamı• 
tır. Sovyetlerin buna hazır 
!arı heniiz malfuıı deği!dir·b~ 
Arita Sovyetler hakkında 
ınilekar sözleri sarlederkeP• 
çuko ve l\fongolistan koıPİ!~ 
nun müzakerolerini tatil eti• 
dirilmektedir. . 

Arita, en ağır sözleri iııt 
hakkında söylemiştir. Ani .· 
ki japonyanın nazarında jl 
•yeni nizam• ın kuruJınasıD 
büyük engel İngilteredir. 

Fakat Çindeki yeni nizanı' 
şı en kat'i itiraz vaziyetıni 
Ingiltere değil, Amerikadıl· 
rika yirmi dokıız sene evvel 
dilen ticaret muahedcsiııi 
miştir. Ve Amerika ayanı ~ 
ye encümeni reisi Pittmaıı 
pou ticareti hakkında abl 
tatbikini talep etınektedir:Jı' 
taraftan Tokyodaki Amerı 
firi Grew de geçenlerde sö~ 
bir nııtukta Amerikanın •Y 
zamdan• anladığı, Çini jaııo" ~ 

ı tuzuna terketmekten ibar•1 . 

kikaten bu haber karsısındo Anıe- On binlerce figüran-Görülme-
rilc?.u \·ahşilerinin kır~ derisine 

duğunu ve Amerikalıların. ;i' 
zaman buna muvafakat el · 

, ceklerini bildirmiştir. Çiııd•; 
nizam• kunnak noktasında 
Amerikanın muknvenıctiııe , 
ruz kalmakta oldui!u halde;, 
ponya, daha çok İııgiltereY0 

ber görünüyor. Ve TiensiP ~ 
Asama lUaru gibi hadisclet il"• 
ederek İngiltere üzerine 

döııiiyor! mi~ derecede heyecanlı ve 
Bunun irindir ki, 
- lu<ollah doğru değildir. Canlı sahneler 
Tesellisini bu horndi..teki yüz ı' Bac 

kızartıcılıktan üstün buluyor ve T RoHerde : 

öyle di~·onız. BüRHAN CEVAT lcı_R•O-B•E•:•ı•~mıE•T•:ı:ııı:Vmı~rat•~•~•E-~.~-~.Rı•~•I •N•C•E
selma olmad!i!ına hükmedecek ij_ 
ve tak.ip!En-.vazgeçecekti. 

Telefonu· kapadı ... 
Neticeyi bekledi. 

+ 
Gece yansından sonra... Saat 

iki buçuk. 
Telefon çalıyor. 
Dükkan sahibi, Yılmaz Beye 

seslendi: 
- Herhalde yine sizi caıi!ınyor

lar .. Buvurunuz! 
Y>lmaz telefonu ~L. Yanlış 

dei!ildL 
Necati. Yı·lrnazı arıyordu. 
- Benim, dedi, ne var? Yatıa -

i!ında vatıvor mu?. Gözünle ı;ıör
dün demek .. ? Tuhaf ser! Demek 
yataaında mı.şıl mı.şıl UVUYOT ha?. 
Eh. ne v apalını Ben alıdannı.ıs ola
bilirim! Haydi dön artık oradan. 
Seni beklemej!e lüzum ııfuınüyo
ırum. Neticeyi a.1dık... Ben yat -
ma11oa ıridivorurn ... Yarın buluşur, 
konuşuruz. • 
Garib bir tesadüf r .. 

O ı.ece. Necati Bebekten dön"° 
cei!i sırada. yal; boyunda bir tak
sinin cturd~u gördü. Otomo -
bilden ,genç bir .kaıdın çıktı. 

Yalı boyundan elli metre kadar 
yürüyen ırenç kadın, biraz sonra 
Sehnanın kapısı ÖDÜnd<! durnıuıı
tu. 
Yılmazın muavini $ii:pheye düş

tü .. Acaıba, karanlıkta yürüyen ve 
yalıya e1li metre kadar uzakta 
otomobilden inen bu kadın kim
c:W. 

(Devamı var) 

, 
ŞEHZADEBAŞI 

T U R A N Sinemasında 
HER PERŞEMBE HER cu:MA UCUZ GÜNÜ 

1 

ak 
. . a~• 

yapın istıyor. Bunun ı• 1 
aralık İngiltere üzerine yal'' 
olan tazyikin müe""i.r ota< ıJ 
japonların inanmalarıdır .. 
S<ıvyetlerle anlaşmak ihti 
İngilterenin gözleri önünde it 
ma.k da bıı tazyikin başka 1ı 
hasıdır. 

Hususi Balkon Birinci mevki paraditı 

Japonya şuna kanidir ı.; 
terenin Avrııpadıı ziyadesi!~ 
gul oldnı'tu bir sırada • ,l 
yeni nizamı• bu devlete ı
cak olursa, diğer devletlete 
mnsı büyük mesele teşkil e 15 10 5 

Bu !tafta iki büyük filim birden 

1-KARAR GECESi 
Polonya sinema yıldızı POLA NEGRt ve İV AN PETROVİTCH 

2-BAR KADINI 
MİCHEL iMORGAN 

lMatiile'ler 11 den itibaren haslar Tel 22127 

coktir. ~ 
Fakat japoııya Çlndeki r~ 

zamıo en büyük muterizirıl :'. 
yor: Çang • Kay - Şek. JJll ııl" 1 

ı:eneral mukavemette de~ 
tikçe yeni nizam kuru\ınuS ,. 
Ve kurulmadıkça da jap?"~;.f, 
cut olmıyan bir vaziyetı. 
ler olsun. İngiltere veya 
olsun, yabancı devletleri 
davet edemez. 

Henüz görememiş yüzleroe itişinin viıki talep ve ısrarı umumi üz.erine 

SARAY SiNEMASI MÜDÜRİYETi 
VİCTOR FRANCEN ve MADELEl:NE OZERAY'm 

Yarattıkları GÜN B A TARKEN fiJJ!Iİ.,e 
İlAvoe olarak bugünden itibaren CEBELÜTTARIK CASUSU Fransızca niishaSl 

GON oATAniEN ,., crnmrr ARıiCAsus~ 
Saat 4.25 ve 8 de saat 2.,30 - 6.20 V'e 9.45 de 

Suare saat sekizde her iki Filim birden 



, 

Yugoslavya Almanyaya istediği 
kadar odun vermiyor 

ae1grnd 8 ( sılldan· A.A.) - Havas ajan- taleasında bulunmaktadırlar. 
Alın' Bu mehafU, halihazırda Yugo~-

h~13: ve Yuı:oslav odun müte-- Qavyanm Almanyaya fazla mil< -
aı..ı•d ıı konferanaı bu harta tarda odun vermeıt<ı mecbur ol -
ıı...._ -~ toııiana ' -·~ı caktır. Yugoslav du~ndan dolayı s>kıntı çekmekte 
llaa,;ıda ~1ha!ili, bu konferans es-

1 

olduiiunu,. r.ünkü Fransa, İngiltere, 
'1-asında d manya le Yugoslavya İtalya ve !s_oa.nva tarafından daha 
ltiij_flacı ot un. hakkında mevcut yUksek fiallar tekld f edilmekte J\} n eı.-dıt edl:miycceği mü- aldui(unu ilave eylemektedirler. 

ntanlar 316 vapur batırmışlar 
Londra 8 (JJ • 

harbin bida rnsusı) - Alman'.l,ırı lunmustur. Bu vapur zaviatında 
V&nuru b t Yetııııdenberi 316 ticaret mühim ınsan zayiatı da vardır. 
4rın tnec a ırmı~lardır. Bu vapur- l Ami ısmiııdeki 1420 toıiluk Es
diinva urnmu tonajı 1,114,957 dir ki tonva vapuru da ııccelcyin İngil
l'İi>de l G um ticaret flosunun ter~nin şark sahillerinde bir mayne 
)?ansız :ını teşkil etmektedir. çarparak batmıştır. 4,305 tonluk 

~nazırı ~ecll,inde iktısadt Muıı.oter de batmış, içindeki 200 

Rusyad; be~:;ibu~;ı;;~lard~~arları 
nudaPl!§.te 
~~ 8 (A.A.) - Magya - J 

Riire ıııe:~zet.,slne gelen haberlere [ 
r• Y.ıtio.· ez! Rusyad~ kain Sama-

Bakü petrol damarlan ile muk~ -
yese edilebilecek üc büyük petr~ 
daman keşfedilmiştir. 'f" llıde ehemm,yet itibarile 

"Urk gazetecileri Parlamentoda 
iı.y:" 8 (A.A.)- Türk matbuat mişlerdir. 

Yakın Şarkta 
Mısır ordusunun 

rolü 
(1 inci sahifeden deva111) 

min ettikleri iptidai maddelerden 
mahrum ederek, mukabil bir aıblu
ka tatbik etmek emelindedi.ıter. 
:Mısırın pamuihı, Musulun pet -
rolü, Fratın bııl!dayı, Efganistanın 
derisi ve yün:i elde edilmesi ıste
nen hedeJJen teşkil etmektedir. 

At;nıanya harpten evvel İran ve 
J;fganistan la ticareti i_ç .n Hindis -
tan yolunu takip edıyordu. Şimdi 
bu vol ona kapalıdır. Ayni muha
bir, Mısırın Saadabat paktına ııiı~ 
ıınes.ni dahi mevzuu bahsetmekte
dir. 

GENERAL VEYGAND 
KAHİREDE 

Londra 8 (Hususi) - Fransanın 
şark orduları kumandanı General 
Veyııand, erkanııharbiyesinden ba
zı yüksek rütbeli zabitlerle beraber 
tayyarelerle Beyruttan Ka.hireye 
ı;ıelmişler, Mısır ve İngiliz resmi 
makamları tarafından karş mış-
Jardır. Bugün Generalin huzurun
da Mısır ve İngil z kıt'aları büyük 
bir resmlı;ıeçid yapacaklardır. 

General Kral Faruk tarafından 
ka:hul ed;Iecektir, 

btıı,kan.ı, meb'usan meclisi Türk matbuat heyE:ti erkim, mü
:tı~. aı.a."''"" Herriot ile riyaset teakıben Lüksembur,ıı sarayına git-
~d·sı tarafından kabul e- mişler ve ovada ayan reiıı! Jea.ruıe , .................................................................... ,......,......,..,. .... . 
lf.,et ır,. miş'er ve orada ayan reisi Jean 
~ ,~anı, kendilerine şarap neny tarafından kabul edilmiş -

4 
lo~d;;d:az ~;;la

1

;diki İrlandalı 
~ ~- ~ (A.A.)- Canlc ahali- Şehrin ana caddesinde İrlanda 
~ lı-~ ın erce ~ id.am edilen vatanpervcrlcrinin hatırasını teb
l'lılıııırı i ~ tedhı.şçinin istirahati 
ct!eyr.ıı ;:1 dua elıınek üzere ge- cil için dikilmiş olan abiden>n ö-

Pla.nın.ış!ardır. ni.ro bir mi~inıı aktedHmJ~tir. 

İngiliz sahillerinde şiddetli infilak 
~~·~ (A.AJ -:- tnııilterenin Londra 8 (A.A.) - Cebelattarık
~lı<le <1ndeloi şehirler, bu gece da dördüncü defa olarak alarm işa
~lclarda:uku bulan birçok infi - reli verilmisbr. SabaH.'eyin mahi
~lPurıar1 ı::;sıl~ıştır. Tahlisiye yeti anJaşılamıyan üç tayyare Roc
ı.~ hazı 1 ıh1ınıale karşı hare- her'e doğru uçarken görülmüştür. 
"lı tf.len r 8~ıef'8.rııa da henüz hiç Ahali sığınaklara girmiştir. Alarmı 
...... vaJn olmamıştır. 15 dakika sürmüslür. 

ltaıya Memnun Değil mi? 

lstanbul ikinci icra 
memurluğundan: 

Blr borçtan dolayı mahcuz ve 
paraya çevrnınesi mukarrer ga -
zinova ait mAfla, sar>dalya ve hasır 
koltuk, a_yna ve ı;air eşya 15/2/940 
taı'ihine müsadif perşembe günü 
saat 15 den 17 ye kadar Taksimde 
Şehitmuhtar mahallesinde Mete 
sokağında panorama bah~si gazi-
nosunda. acık arttırma sureOe sa
tılacaktır. Muhammen kıymetinin 
% 75 ini bulmadı~ı takdirde ikin
c:.i arttırması 20/2/940 tarihine mü
sadif salı ayni saatte :cra edile -
ceği.nden t:fip olanların yevmi 
mezkfı.rda mahallinde hazır bulu-
nacak memura müracaat eyleme-
leri i!An olunur. 39/3732 

Fatih birinci sulh ha-
ıulİinU, b~~~ş~akaledeıı devam.) Şiikrü Sraco~lıı ~·ukarıya nak- k İ nl fiğinden : 
1.llılr.ıı " unluk müdafaasındaki )ettiğimiz bu ~öıleri ile Balkan Hazinenin Şelıl"emininde Melek 
"ııı.,, c~ 80

}h ınahfuziyctini is- bütünlüi{iiniin ııınunıl viizııhunu Hatun cacides.nde Peştema:cı sokak 
~1'1~ leMııe iınkfın kalma - ortaya koydultu katlar, akıl ve 

liıı 'b nıantık yolile Harbiıı Balkanlara 23 numarıı~ hanede mukim Sa -
~racofc~'kıından bilhassa Şükrü siray<;tiıie imkan olınadıl:ı yolun- dettin aleyhine açtığı alacak da -
['deQ iy~Qun şu sözleri vaziyeti dak.i kanaatimizi de kuvvetlen - vası için gönderilen zaptı davaya 
• lı11\lv~{ı~ t~nvir eden fcvkala- dirmiş olmakta ve her türlü ya- gii<;terilen adresde bu namda bir 

h •--. llatk 1 hır mahiyeti haizdir: hancı emellerin Balkanlarda ça- kimse olmadığı ve zabıtaca yapı-
b atp ate.- an moınleketlerinin bir lışma fırsatını artık ka~·betmiş ol- lan tah:<ikatta dahi bunu nıüey -

1 a~l bir ~n~en korunması lçln ve duklanna bir isaret te~kil etmek- yit bulı..nmU$ oldui"t.ından müddei 
lı~1fıılıa d ~~anlı!ık politikası için tedir. vekilinin tır~bile müdJeial~vh hak-
,_~r Batı.- a ıt olan veya olnııya11 Maahaza, biitiin bu havadislere 1- ·· ·· "d ll ., . t ı. 
"tııa-e""Q devletinin~. ekdı' "'cn·ne t 1 d h landa ;> ııun nıua e e ı.aııen e.,-
llııı ~ il ınu . .• " rağmen biz ta yanın n ugüııkü Ji_gat icrasına ve muhakemenin 26/ 

labıı.. hl vazı, lıattii tamamen vaziyete nazaran Balkanlar su) - 219.ıo saat 11,30 a talikine karar 
•tııı.ı~ r tarzda polı.tika t-'-ip hunun mahfıız kaln1a<ından meın-"-1 '"e old k "" verilmiş o'duğundan bermucibi ta ille u !arı kanaati lıer ta- nun olması Jfızım geldiği zannın-

ll·t•· Vcuttur karar yevm ve saati mezkurda 
h. • ~aıı • dayız. Nihayet, bilaraf kalmok ve 
;j'daki t •olhunun bekçileri ara- sulha hizmet ctıııck iddiasında bu- mahkemede hazır bulunmadığı 

Bir adam metresini 
bıçaklayıp öldürdü 

(1 lncl sahifeden devam) 

şıyan ve 24 yaşında Çenı:4!lköylü 
b r kadın olan Feriha birçok genç 
kadınlar ıtibi süse, dlenceye ve 
zev~ fazla düşkün bulunmakta -
dır. 

Son zamanlara kadar bu ihti • 
· yaçlarını metresi Hıdır ismindeki 
gence temin ettiren bu şuh kadın, 
Hıdıra bütün servetin ı ·bu uğurda 
harcatmıs ve nihayet onun tekımi'l 
parasını tükettil'tini sezince kendi
sinden yüz ~virip yenı bir metres 
bulmuştur. Hıdır birkaç _ı:ün evvel 
yediği bir yemekten zehirleııio ilti 
gün için hastaneye kaldırı"imıştır. 
Hastaneden bir akşam yorgun, 
argın eve döndüğü vakit F:erihayı 
bulamıyan ve ihaneti komşular -
.;1n öğrenen Hıtlır dcl!S gibi oradan 
uzaklamış; eskimiş kıymets z bir 
eşya .ı:ıibi rerkedilmeyi nefsine ye
diremediğinden bir daha da oraya 
dönmem stir. Fakat, bu nankör o
yuna karsı eski metresinden inti -
kam almayı da unutmıyan ııenç 
kahveciye nihayet dün aksam b.ir 
tesadüf bu fırsatı da vermistir: 
Akşam üstü Hıdırın kahvesine 

gelen mahalle komşularından bi
r si, Ferihanın gene bir de;;i.kanlı 
ile eve girdiğini ve bakkaldıMı 
fazla miktarda rakı ile meze de al
dıklarını söylemiştir. 

İşittiğ ~ bu habeı<;e ııöz.Ierini bir
den intikam alevi saran Hıdır: es
ki sevııilisinin yeni iısıkı •le basba
şa evde içkili bir alem yaşadıitını 
tahayyül edince t tremis ve he -
men dükkanı ka·· tın asabını uyuş
tuırımak için meyhaneye koşmuştur.! 

Cür' etkar bir 
otomobil hırsızı 

(l lncl sablred .. • devam' 
dığını öğrenmiş ve nihayet bu es
rarengiz tegayyübü 2 ine şube 
müdür muavini B. Tevfikc bildir
miştir. 

2 inci şube memurlanndan B. 
Abdurrahman ve arkadaşları he
men tahkikata başlamışlar ve b r 
ikaç saat sonra otomobi'.in izini ı' 
.b,u!muşlardır. 

Memurlar m~hul otomobil hır- , 
sızını yakalamak üzere bulunurlar. 
ken, diğer taraftan öiılcden biraz 
sonra gaip araba yine mechul bir 
şahıs tarafından apartımanın önü
ne bırakılmıştır. 

Otomob 1 lııruzının oollslerin ta
kibinden koPkup arabavı bırakma
yı !ercih etliği anlaşılnııştır. Bu 
münasebetle ııa-zelemize telefon 
eden B. !skender polise te~ekkilr- . 
terini bildirmişt r. 

DEVREDİLECEK İHTİRA BERATI 
.Emnb,etli kibrit baslan ve bun

ların sureti imali> hakkındaki ih
tira için alınmış olan 8 şubı>t 1934 
tarih ve 1753 No. lı ihtara beratı
nın ihtiva etti'!i hukuk, bu kere 
bo.şkıısına devir veyahut icadı Tüı
kivede mevkii fiile ko''mak iç•n 
ic;,,.a dahi verilebileceği t<>klif e
dHmekte olmakla bu husuşn fa1!a 
malumat edinmek istiyenlerin Ga
latada, Aslan han 5 inci kat l - 3 
numaralara müracaat eylemeleri 

Genç kahveci bu suretlle ııece 
saat üçe kadar muhtelif yerlerde 
epeyce ictikten sonra şuursuz. ç>L
ııın ve sarhoı; bir halde gizlice eve 
•J(irip Feriha ile yeni fışıkı derin bir 
sernnesti içinde vat,.kta uyurlarken 
yakaDamıstır. 

Berikiler akşamdanberi içlikler! 
rakının ve aşkın verdiğ . hararetle 
her şeyden habersiz, kendilerinden 
geçmiş olduklarından yaklaşan fe
ci akıbetin farkına varamamı~..ar. 
daha gözlerini açmadan Hıdırın 
korkunç bıçağını Üzerlerinde bul
muşlardır., 

Bıeağını evvela Ferihaya sap -
lıy~ Hıdır kadım delk deşik et
mi:,. sonra da Nurosmaniyede ip(.ik 
bovacılıJtı, yapan rakibi Aliyi 6 
ye~inden lııçaklamıştır . 
Sarhoş katil, isp'rtonun hızı ve 

intikamın atesile şimseı< gibi bir 
hızla bu isleri tamamllııdıktan son
ra kaçarken yere düşmüş ve el n
deki bıçakla ai(ır surette yaralan
mıştır. 

Biraz sonra hadiseyi haber alan 
zabıta derh~ bu kanlı cinayet ye
rine yetismistir. 

Feriha daha ilk bıcak darbele -
:ıtle ölmiis olduiiundan ümtisiz bir 
halde bıfruııan Ali ile Hıdır hemen 
Genahpasa hastanesine kal<lırıl -
mışlardır. 

Yapılan tahkikatta Ferlhanın ev
velce e\'\J olduihı ve 5 Y&.$ında 
Turgud isminde bir cocuğ'u bulun
masına rağmen zevk. eğlence ve 
ihtiras u~una meşru yuvasını terk 
etır,.s olduil"u da anlaşılmıştır. 

VEFA f 
Meşhur elıbi<>e müteahhidi terzi 

tüccar Haci .Sarandi Dirnilriyadis 
dün ı;ece vefat etmiştir. Cenazesi 
yarınki 9/2/940 cuma günü Langa 
Aya Todoıi kifüesinden saat bir
de ka'dınlacaktır. Kendisini tanı
yan ·ve seven dost 1ar.nın mera -
simde hazır bulunmaları rica olu
nur. 

Şeh-ı:adt•başı 

FERAH 
Sinemada Telefon: 21359 

BUGÜN - YARIN 
(Her perşembe \•e cuma) ................. _ .. : 

ı Yeni tenzilatlı a!"' ı 

ı KO'UHL ' E ı 
t Biletleri ı 
t 2 ki<i 3 kişi 4 ki~iı 

ı MEVKİ 25 35 45 ı 
ı Balkon 40 50 60 ı 
ı kuruştur. . ı 
Sinemamız yalnız gelenlerı ı 

ı eişe önünde hic bekletl'Jl{'den 
hemen müsl<>ri ın-upu 

t nini ve teıızt:iıttan 
ı cttirmeği taahh"' ı ...... ~...... .. 

Sabahları saat 11.15 den 
ltibaren 

TAHZAN ADASI -
HUDUTLAR TEHLİKEDE 

Ge ıccek pı ogr" m 
Hurmalar Altında Cemile 

ilan olunur. L_•ytııı ı, esanüt hissiyatının harp lunan bir İtalya için her sulh hiz- ve tarafından bir vekil gönden'.'1e-
~lt lıuu tnıntakaya sokmıyacak metl ve bilhas•a Bolken sulhu . diği takdirde davanın gıyabında ----- __ 
~.~~d ""eti; oldu::U lıer tarafta nun mahfuzi~·eti nimetlerin en bakı~acağı teb'. iğ' makamı11a kaim r.:rmta'.!!mBB1mmmams;~ı . ..;mmmıa1111••••••••••-z 
~ e~tlı~kte ve buna ina- biiyüğüdür. olmak üzere 15 ıtiin müddetle ila- Jllll - y A 
, =---- ========E=TE=M=iz=z=r.=·.T=B=E=N=ı=cE==ne=n=te=b=ıı=ıı=oı=u=nu=r=. =94=0=1=89===' I cBINk şv:~u"~rptl!-oas ves•"j':A::;

1 \' Bir saat siiren bu münakaşada 
-!Zan: Rahmi Y AGIZ No: 32 armatör arzusunu evliitlııhna ka-

[) 

- bul •ettirememiş; bütün gayreti 

G 1 
· boşa ~tmişzti. on a n m a e ı• y o r Bu aralık kapıcı oda kapısını tı-

kırdattı. Rasim Bey sözlerine ara 

" ~ ............... lll••••••••••:•••• verdi .. Seslendi: 
Ua, \'ll - Gir!. 

st babalığının kendisine vermek istediği Kapıcı iceri girdi. Doğruca Da· 
llttni ~ vusta yaklaştı. Haber verdi: 
..._ SUvariJiğini bir tÜr)Ü kabul etmiyordu - Be:vim o sabahleyin geldiğini 
..._ ,!leınen k b 

1 
. . haber verdilim adam tekrar uı} .. 

..._ •·•bit ettı 8 u etseydınız!. di gemimizi.ıı kaptanlıkıııı yapa • radı. Aşağıda benim odanın önün-
l'!ııı ~en; lı m.. caksın! de sizi bekliyor. Zorladım. Yukarı 

"'~lfllt ~•ancınızı tebrik ede- - Beıı ıni?. çıkmıyor. 
~ <\tıııa•• •balıibmt. - Evet., Davust Rasim Be"den miisaade 
~d "'r l>av t n R · Be ı ' il,\ •rına 1 us un kafasını a- - ecel"emem asım y. istedi: 

ett·bit öptı: dı, Delikanlının alnı- Arnıaför şaşmış gibi bu söze göz _Bir dakika müsaade edin .. Bi-
u lilı kondurarak dernm açtı, dudak büktü, iliive otti: .. b . .. .. . 1 

....., lı _ Neyi becercınezsin.. Bizim rısı enı arı)·ormuş, ı;?"oruscyım. 
1ı '"•r • Armatör müsaade \"erdi. 
,,0uıı ... l•~ın' şeker f'\·la'dım .. Amm~ istimbot azmanı gemimiz.in sih•a-, "" • ~ ·ı· · · · ·~ - Peki.. Git konuş. Tekrar bu-t! ıana biT \'azlfe •ıkı - rı ıı:ını ını. 

• E t raya gel! Hem de razı olduğuna .._ )'./. ·ı. - "r ... 
~ •ı · ( Ş k d" J kk k dair bir cevap \•ermek için! . .._ liiı· ~ ı e endim?. - a a e ıyorsun mu ıa · a t-. b •vorsun b Ahdııllah!. Davust odadan hrlııdı. Koşar 

ld Urdaea !{ l'a izim gemi bi- _ Havır .. Şaka etmiyonım .. Cid- ,;bi merc!İ\·enleri indi. Kapıcı 
~•ııı. P>teıııİ~k •ı>tanı da yaşlı bir dl söylüyorum.. odasının öniinde bnşı acık, boyun-
ll ll•nç •ih ~t harpte olduğu i· _ Sen; bir basına bir kotra ile dan geçme Jarivert yün fanilalı 

•lbuı.. arı bulmak ·· k··ı b. · · ·ı k 1 t S d l'ttb "' Va l muş u ... denizler aşıp buraya gelen deli • ır gemıeı ' e arsı as ı. or u: 
Ilı •li olur~ 1 

kantanlar daha tee- kaulı; şimdi oldukça düzııün bir - Beni arı:van siz misiniz? 
le a .. Onıu. erıc.r Ya .. Sakın inan· tüccar gemisinin kaptanlıkmı ya- - Evet kapiten! 
ıı: ru•Und~ ı:"ç•rdikleri tecriibe- pamaz mı?. - Ne var? Biroey mi oldu?. 

r"alıt "'""' t•ın· d · ki • hnt a,ıy0 ı ın e erıın - O başka iş, bu başka! Gemici kılıklı ndnm iki tarafına 
tl!v,!}'i b

0

aş~r~~;:~ıı.aenaleyh bu Armatör Rasimle evllitlıl!ının a- ürkek bakışlarla bir göz attı. Son-
ııı 1>'• ihti . . ıçın genç bir rasıodaki bu münakaşa epey sürdü. ra yalmz Davusta duyuracak kaç; 01••keıı ı aç \'ar. Bu i~i üzeri- Davust; babalıl!ının kendisine ver- dar kısık bir s<l81e mırıldandı: 
h:::;kale ;:'.~,i~?t:rladım.. Sen, mek istediği gemi süvariliğini ka- _ :Mösyö Antipıı size bir mek· 
lııiitı •an bu ı i .•n ~ süvariliğini bul etınivor: eğer gemi ile İstan· tup gönderdi. 

•ınıneı i•I mız hıç aksamadan buldan a~Tılırsa dün ak$am ka- _ Sen nereden aeJlyonun? -ne . er_, .. 
4b d •. ıı her ıa • . pi ten Rcd Watterln kendisine dev- _ Ava•tafanostan kapiten!. 

•~ıl tnl:v' ııınn sızın emriniz- rcttiki vazifeyi ak,alacağına, ya- _ Ver bakayım 0 mektubu ... 
.._ i:veı · un Rasim Bey!?. rıda bır•ktıracaii:ına hükmederek 

" Orası iiyte amma .. Şim- itirazı bastırıyordu. (Devamı var) 

BAŞ ROLLERDE: 

PİERRE RİCHARD W ıLLM -
CHARLES VANEL-JANY HOLT 

r--•H H 1 Tee-"" ... Ve bUvük bir Aşk ... eyecan.. e ecan... ~ 

Göklerin namütenahi u
tukJa.rını aşan bir şerefe 
ülke'erin karlı dağını sa
ran bir şöhrete sehip olan 

PARAMUNf 
FİLM ŞİRKETi ( 

Güzel İSA MİRANDA - Sevimli RAY MİLLAND'ın kudretile bü-
tün dünyayı takdirle yerinden sarsan 

OTEL EMPERY ALI Yarattılar 

LALE 
Bu saheseri göstermekle şeref rekorunu J.cırıyQl'. Ve bu l!E'!liz filrnJ 

salonlannda ııöst~mekle zaferlerine yeni bir zafer daha ilAve ediyor 

Programa tl!ve: 1) En yeni dünya habeo"leri... 

Cihanın gözü ve kulağı PARAMUNT JURNAL 

2) Renkli MIKI W ALT DISNEY 
~ Suare için numaralı koltukların evvelden ıı'ldırı1-

mssı rioe olunur. TeJ..fnn: 4359~ 

,'J_ S O N T E L G R A F - it SUBAT lQ!O 

Saracoğlu bu sabah 
Ankaraya var ı 

(1 inci sahifeden devam) 1 
sonra Yugos:av Başvekili heyeti ~ 
mizi Nl>;e kadar getirerek kerıdı 

evinde bir gün misafir ett~. Avde
timde Sofyada Bulgar Ba~vekili 
ile yeniden konuştum. 

cAlelı'.ımum Balkan politikasııı
da ve alelhusus Türk işlerinde de
rin bir vukuf sahibi olan Bu' gar ı 
Kralı tarafından kabul edılerek 
tenevvür ettim. 

•Belgrat müzakerelerinin var -
dıJ!ı mes'ut neticeleri söv'enen 
nutuklar, neşredilen r~smi. tebliğ 
ve nihayet ittifak aza arı taraf;n
dan yapılan beyanat kafi derecede 
vazıh olarak dünyaya ilan etmiş 
olduğu i(;in berveçhizir birkaç nok
tayı tebariiz ettirmekle iktifu ede
ceğim: 

ca) Türkiyenin takip etmekte ol
duğu dürüst, vazıh ve samimi po
litika, mütteLk olan veya olmıyan 
bütün Balkanlı'ar tarafından tak
dirle karşılanmaktadır. 

cb) Belgrat içtımaındaki faali
yetımiz ı:e hareket tarzı m.ız bü -
tün dünya efkarı umumiyesi tara
fından takdir görmüştür. 

•c) Balkan memleketlerinin bir 
harp atesinden korunması için ı:e 
hatta bir Balkan.h'.1k politikası i
çin i:ttifaka dahil olan veya ohnı
van her Balkan devletinin yekdi-. 
i!erine tamamen muvazi, hatta ta
mamen mutabık b:r tarzda politi
ka takip etmekte olduk.arı kana
ati her tarafta mevcuttur. 

•d) Ba"kanlılar arasındaki ihti
liıfların bundan sonra bir ailenin 
fertleri arasında.ki ihhl&flar gibi 
ha.l:edcceğine ınanılmaktadır. 

•e) Balkan sulhunun bekçı1eri 

arasındaki tesanüt hi•-siyatının 
haı·p alevini bu mıntakayaı sok -
mıyacak kadar kuvvetli ol<iu.i(u her 
tarafta müşahecie edilmekte ve 
buna inanılmaktadır.• 

KONSEY REİSLİ(.;t 

Antant kmıscvi rei.W~ı yann -
dan itibaren Ti.ırkiyeve ııeçmek -
tedir. Bu it ibar'a halen konse:v re· 
i.sı bulunan Romanya Haricıye 

Nazırı Gafenko bu ,·az.,...,,,i Hari
ciye Vekil m;.ı: Şükru Sa acoğluna 
dc\-redccektir. · 

PARİS SEYAHATİ llABERI.Ent 

Harici.ve Vexihnin yakı ... a Pa
rise gideceği hakkındaki haberler 
teeyyüt etmemiştir. 

llstanbul Komutaniığı 
Satınalma Komis~·onu İlanları 

Koıuis:vonun1uı.da ınc\cut ke • 
şif ve ~~rtnam<' ... inc göre harp a
kadcnıisi ın:ınzunıcsinde yapıla • 
cnk elektı-ilı tesisatının arık ek -
siltmesi 15/2/910 P<r~cınbe c\inü 
saat onda yapılmağa başlanacak 
ve ayni günde intaç edilecektir. 
Muhammen bedeli allı bin liradır. 
İlk teminat parası dört yüz elli 
iradır. İsteklileriıı belli gün ve 
saatte Fındıklıda Komutanlık ,a. 
tınalnıa komisyonuna müracnat • 
!arı. •114.• 

* 
Kontisyonuınuzda ınc\.·cut ke if 

ve ~;-rtnan1esine göre Taş kı~aaın 
emaneten yapılacak olan tamira
tında sadcdilmck üzere alınacak 
mPlzcmenin pa:ıarlıkla ıniinak.a -
sası 15/?/940 Ptr embe giinü saat 
on bu~ukta baı,lan•cnk \'e ayni 
günde intaç edilecektir. 

111uhanımen bet)di dört biıı beş 
yüz lira sekiz kuruştur. İlk temi
nat ~arası üç yib otuz dokuz lira
dır. lsleklilerin belli ::'iin \'C saatte 
Fındıklıda Komutnnlık satınalma 
komis,·onuna miiraraatları. •715• 

ZAYİ MAKBUZ 

MülP'a düyunu umumiye vari -
dalı muhassw;a :daresi İstanbul 

ba.ş müdiriyetine yatırmıs oldu.i\u
muz 25.- liraya ait 16/3/1341 
tarih ve 5/388 NJ. !u makbuz i!.e 
25.- liralık d ı:(er bir tediya!ımızı 
ait 19/6/1928 tarih ve 422062 No. 
lu m~kbuzu za, i ettik. Ye-r!sini a .. 
laca ~ımızdan eskilerinin hükmü 
yoktur. 

Hali tasf vede Emtia ve yol eş
yası Avru"a anonim sigorta kum
panvası. 

ı I Deı iz Lev.ızım Satınalma KomisyGnu i anı:!) 
1 l\IAR:UARA ÜSSÜBAllRİ K. SATINAL:\IA KOIIIİSYONUNDAN: 

Dz. Ekmek l:anı 
1- Komulanlık deniz erlerinin senelik ihtiyaçlarından 500.000 ek 

mek kapalı za..C usulile eksiltmeye konulmuştur. 
2- Eksiltmesi 14/Şubat/940 Çıır~amba günU saat 16 da İzmitt6 

tersane kapısınduki komisyon binasında yapılacaktır. 
3- Alıuacak ekıue~in bir kilosunun tahmini fintı 10 kuruş 5 san

i tim olup ilk teminatı 3768 lira 75 kuruştur. Bu işe ait şartname, Anka-
1 rndn M. M. V. Deniz Levnz1uı Şubesi l\lüdilrlüğünden, İstanbuld• 

Kasıınpasada Dz. Leval.lm satınalma komisyonundan ve komisyonu· 
muzdan 251 kuruş mukabilinde alınabilir. 

4- Eksiltmeye işliTak edecek i ·teklilerin ı490 sayılı kanunun t .. 
rifatı veçhile bu isle alakadar olduklarını göskrir ticard \'l'sikalanm 

1 ve yukarıda miktarı gösterilen ilk teminat makbuz veya banka mek
tuplarını havi, hazırlıyacakları teklif m•kluplarını muayyen ırün ve 
saatten tam bir saat evveline kadar komisyon. başkanlığına vermeleri. 

·651· . .. 
lltAR:\IARA ÜSSt'IlAIJRİ K. SATINALlllA KOMİSYONUNDAN: 

Ekmek İlanı 
1- Komutanlık emrindeki kara erlerinin senelik ihüyaçlarmdan 

850.000 kilo ekmek, kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 
2- Eksiltmesi 14/Şubat/9!0 Çarşamba günü saat 15 de İımilte 

tersane kapısındaki komisyon binasında yapılacaktır. 
3- Alınacak ekmeğin bir kilosunun tahmini fiatı 10 kuruş 5 san

tim olup ilk teminatı 6-tllG lira 88 kuruştur. Bu işe nit şartname, Aııka
rada M. III. V. Levazım iınirliiindcn, İstanbulda Kasımpa ada Dz. Lv. 
Satınalma komisyonundan ve koıni<yonumuzdan 427 kuruş mukabilın
de alınabilir. 

4- Eksiltmeye i ti!'Bk edecek isteklileriıı 2490 sa~·ıh kanunun ta
rifatı ve~bile bu işle alakadar olduklarını gösterır ticaret nsikalarını 
ve yukarıda miktarı yazılı ilk teminat makbuz veya banka mektupla· 
nnı havi huırlıyacakları teklif mektuplurını muayyen gün ve saatten 
tam bir saat evvcliııc kadar komisyon başkanlığına vermeleri. (650) 

İstanbul Erkek Lisesi Müdürlüğünden: 
Lisemiz bahçesindeki marangozhane b nasının tı>miratı. keşfi muci

bince on ııün müddetle açık eksiltne,·e konmuştur. Mezkur tamiratın 
eksiltmesi 21 şubat 1940 çarşamba günü saat 14 dt> İstanbul Liseler mu.. 
h.ıısebecili~inde komis''"'l odasında yapılacaktır. Yapılacak işin muham-
men bedel, (771) lira (93) kuruş olup muvakkat teminat akcesi (58) lira.

' dır: Bu iş hakkında yapılan kroki ve şartname, lisede her gün görüle
bl~. İstek! !erin, resmi dairelerde bu gibi tamiratı yaptığına dair alın
mıs vesika ile Ticaret odasının 1940 yılı vesika veya ruhsat ünvan tez-
keresi ve teminat makbuzlar.le birlikte belgelerini alı o bel.· gün ve 
saatte komisyona müracaatları. (958) 

, 1 İSTANBUL BELEDİYESİ İLANLARI \ 

l ''k Senelik '' 

l
kira91 te ııin•t• 

1 

480,00 86,00 

• 480,00 36.00 

Galatada Karaköy caddesinde kösebasında 3 haritı. 
numaralı dük.kan. 
Galatada Karaköy caddesinde kbşebaşında 2 harita ve 
3 kanı numaralı dükkan. 

1500,00 112,50 Galıatada Karaköy caddesinde köşebaşında 1 harita Vt 

2 kapı numaralı dfıkkiın. 
Senelik kira muhamınenleri le ilk teminat miktarları yukarc:'a va· 

zıh dükkAnlar l !lA 3 sene milddet!a kiraya verfanek üzere a)Tı ayrı a-

j 
çık arttırmaya konul.ınuştur. Şartnameler zabıt ve muamelat müdür!i.i~ 
kıılemlnde 111\rilk>cektlr. İhale 1~/2/940 pazartesi günü saat 14 de d ~ 1111 
encümende yaoılaettktır. Taliplerin llk teminat makbut veya mcktuı; a
rile ihale ııün-0. muayyen saatte daimi encümende buhırunaları. (617) 



Daima doğru söyleyen ve büyük ikramiyeleri vermekle şöhret kazanan 

NiMET GiŞESi SAHiBİ iMET A -L 
Yedi senedenberi 
2 numaralı askeri 

N 1 M E T A B LAN 1 N uğurlu elinden inad edercesine bilet almakta devam eden Tophanede 
dikim evi saraç kısmında 155 numaralı usta başı Balıkesirli Bay Aziz'e 41141 numaralı biletle 

80.000 ILöRAVO 
KAZANDIRDI 
paralarını tamamen verdi 

• 

Bay Aziz kazandığı parayı NİMET ABL.ı\" 
NIN uğurlu elinden alırken ve 

20.000 LİRA 
15.000 LİRA 

6605 No. biletle Osmanbeyde Vildan 
Apartmanında Mobilyacı Bay Mihran'a ~ 12.000 LİRA 12908 No. biletle ismini vermeyen 

bir Bayan'a 

31650 No. biletle Samsunda Bay Hakkı'ya ..... biletle adresini vermeyen B.Mordohaya 

Nazarı Dikkate: 
Birinci keşidcde hilot alamayan muhtı-rem 

miitt.erilcrime ikiud kefidcde dc,,amla 
olmalı: üzere l liradan bilet vercc..ğim. 

lkiuci keşide biletleri gelmiıtir. so~ 
günlerin kalabalığına kalmadan bir.-' 
evvel biletlt'ri almanw.ı rica cdcrıdl' 

GiŞESi SAHİBİ NiMET ABLA 
Devlet Demiryalları ve Limanları 

İfletme u. idaresi 116nları 

Mtıhaınınen bedeli ve muvalkl;:.W; <tE!ıninaıt mikım-la.n aşağı<~ 
yıuılı 60,000 kg. petrol 20/2/1940 salı ı;ıünü saat (]5) on beşte Hay
~ Gar binası dahlll.tıdeki kamis-"On tıuıafmda.n k;ıpa.lı zarf 
uınılile atın aJmacaktır. 

Bu ~e girmek istl)"!!iil!erin aşağıda yazılı muvakkat temin.,,t ile 
.lıaıoo.nun 'tayin ettiği vesikalaırla tck.füleriıü muhtevi zaırüarını ayni 
gün ı;;aat (14) on dörde kadar kamisy< n reisJi~ine ~lcri Uızı:mdir. 

Bu ise ıaıit şıı.rt'll:ımeler komiııyondm:ı ı:ıar&"lz o1arak dağıtılma.k-
teıd!ır. '887) • 

1 

Muhammen bedeli: 8983 lira 5 

Teneke ile te!lim i~in k~vııı!İtkat teminatı: 673 J:i<ra 73 
lm~u<itur. 

DöJıme dlanık varillerle tes -1 Muhıımmeıı bede.ti: 7950 Iirad'ır. 
lJm 1 · Muvakkat teminatı; 596 lira 25 

~~ 1 kurustur. 

* * 
Muhammen bedel, muvakkat temillat ve rnikdarl.arı ile cinal<eri aşa

Alda yazıı.ı ahşap traversler her J"ste muhteviyatı avrı a,Yrı ihale edil~ 
rnek üzere 23/2/1940 tarihind4;. cuma "Ünü saat 15 den itibal'en ve kapalı 
urf u.mlü ile Ankarada idare binasında satın a:lınacaktır. 

Bu 1.şlere .ıdrmek :stıyenler hizalannda g&.ı~Jen muvakkat temi
nat ille kanun.un tayin ettiği vesika !arı ve teklifleri avni gün saat 14 e 
kadar lrom:eyon relsl!Jtlne ver:ınelıe.:i lazımdır. 

Şartnameler 312 kuru.şa Hayd>ırpasa, Ankara, İııınir ve EskiŞ"E"hir 
veznelerinde satılmaktadır. (966) 

Llıte Miktarı Cinsi 
No. Adet 

B•hcrinin muha,,.. 
men bedeli 

Muvakkat 
!emir.atı 

L. K. 
1 111.700 Cari hat lka;yın tr.aversi 
2 10.000 Köpril trawrsi m~ 

L·ra Kr. 

2 
6 

25 
25 

13.803,-
4.375,-

Fakirleri Koruma Cemiyeti Hayriyesinden: 
Senellk Adi heyeti umumiyesi 11/2/940 tarihine müsadif paza;r 

ııtınü saat 10.30 da idare merkezimiz olan Beyo~lu Minare sokağı, 17 
numaralı mahalde toplanacağından cemiyet azasının aşağıda.ki me
vaddı müukere etmek üzere toplantıya ııehnelıeri rica olunur. 

Müzakere edilecek mevad: 
1 - Gecen umumi toplantı zaptının okunup tasdiki. 
! - Geçen devreye ait idari ve mali umumi heye\ raporlarile mu

nkıp raporunun müzakere ve tasvibi. 
3 - Geçen devredeki vezaifinden dolayı idare heyeti zimmetinin 

ibrazı. 
4 - Yeni seneye ait bütçenin müzakere ve tasvibi. 
5 - Yeni murakıpların intihabı. 

1'cı. 217 Y112ao: l'tl. SAMİ KARAYEL 

Anadoluda sona kalan İsfendiyar oğullarının 
hükumetine de nihayet verilmiş oldw 

- Baban! devlete elzem olan Si
nop kaletıi ile emaret baki~•eslni 
bllsnürizesile terkeltijii takdirde 
keıulw.ne mlina•lp bir malikane 
vuiJecıeklir. Büsnürize~ile bunu 
yapmadığı takdirde cebren alaca· 
ğımı sjiyle. .• 

Diyerek, elçi ile beraber Hasan 
Beyi babasına yolladı. İsmail bey, 
Fatihin bu teklifi karşısında bo· 
cıalamışh. Hükmettiği memleket 
elinden ııidivordu. Hiikiimranlığı 
kalııııyordu. 

İsmail Bey, Veziriazam Mahmut 
Paşaya giderek: 

- Padişahın dileklerini yerine 
getirdikim halde bu son teklif ni
eedlr .. 

Diye, sikfıyette bulundu. 
Hatla, daha ileri giderek: 
- Ben, bu teklifleri kabul ede

mem . .Sıtlt!\11 Mehmedin yaptığı 
znlümdiir. Biitün Anadolu beyle
rini birer birer ortadan kaldırdı. 
Simdi de bizim hükmiimüzü kır
mak ister .. 

- Fakat; ben, askerimle size 
mukavemete hazırını. Biliyorsu -

nu:t ki Sjnop kalesi n1ukaven1et 
edebilir. dedi. 

;u alım ut Paşa, İsmail Beye hüs
nüsuretiJ~ mukabele etti: 

- Padisah, dilerse herşeylnizi 
hakile :veksan e:vler.. Ona kar~ 
konmaz .. Dilekleri kabul ediniz. 

- Mümkün dei!il... 
- Fakat; Tiirk ve islfım kanı-

nın dökillmesi mes'uliyetini üze
rinize . aJnııs bu1ımuyorsunuz!. 

- Ne }'apayıın, beni, padisah 
icbar edi:vor. 

- Sinop kalesi belki pek çok 
mukavemet edebilir .. Lakin, so · 
nunda diiseceğiniz !elıll<eti bir göz 
öniine "'Ctiriniz dcdL 

Nihayet ismail Bey padişahın 
ıeklillerini kabul eyledi. Zaten ok· 
lu Hasan Bev de Fatihin kuvvet -
!eri hakkında babn"na mufassal 
ınalôınat vermişti. 

Hakikatı halde kale mükemmel
di. Dört kıt'a topla miieebbezdi. On 
bin kadar cengaver muhafız, iki 
bin topçu vardı. Fazla olarak kat'ı 
limit edince iltica edilecek liman· 
da donanması dıı vardJ. Hem de 

1 Jstanbul Levazım Amirliğinden Verilen: Harici 1 
Askeri Kıtaatı İlanları ....................................................... , ....................... _ 

Aşağıda yazılı arpalar hizalarında yazılı gün ve saatlerde kapalı 
zarfla cksiltmeleri yapılacaktll'. İsteklilerin teminat ve teklü mektup
larını llıale saatlerinden bir saat evveline kadar Edimede Miişiriyet 
dairesinde askcrl satmalma komisyonuna vermeleri. Şartnamesi Edir-
nede komisyonda görüliir. (1230) (972) 

Cinsı aıiktarı tutarı teminatı ihale gunö ve saatı 
ton liaa lira 

Arpa 
Arua 
Ama 
A:rna 

150 10,500 788 27/2/940 
27/2/940 
27/2/940 
28/2/940 

11 
150 10,500 788 15 

16,30 
15 

100 6, 750 507 
150 9,750 732 

** 280,()0jl kilo un kapalı zarfla ek-
iltmeye konmuştur. Şartnamesi 
İsptttada Tümen sahnalma ko -
nılııyonunda ve Ankara, İzmfr le
vazım amirlikleri satınalma ko -
misyonlarında görülür. Tahmin 
bedeij 36,400 lira ilk teınitıatı 2790 ı 
Jiradtr. İhalesi 10/2/940 Cumartesi 
günü saat 12 de İapartada Tümen 
satınalma komiayonunda yapıla-' 
cektır. İsteklilerin belli günde sa
at 11 e kadar teklif mektuplarını 
İspal'lada komisyona vermeleri. 

•1151. .593. 

* Beher kilosuna 7 kuruş 25 san· 
tlm flat tahmin edilen 600 ton yn
laf kapalı zarfla eksiltmeye kon
muştlll'. İhalesi 12/2/940 Pazartesi 
günü saat 15 de Kırklarelinde il!· 

ri satınalma komisyonnnda ya
pılaca tır. İlk teminat 3262 lira SQ 
~t . isteklilerin muayyen 

ve saatte kanuni vesikala
rile komisyonda bulunmaları. 

·1149· ,591. 

* 120,500 kilo kuru fasnlye müte-
ahhit nam ve hesabına şerait ve 
evsafı dahilinde a~ık eksiltme ile 
12/2/940 günü saat 11 de Manisa
da Tümen satınalnta komisyonun
da alınaeaktır. Muhammen bede
li 24,100 lira ilk teminatı 1807 li:ra 
50 kunı•lur. Şartnamesi komis • 
yondan alınabilir. l•teklilerin ilk 

bizim gemilerimize faik büyük 
gemiler vardı. 

Hatla; Fatih, Siııobu fetheyle
dikten sonra; Sinop gemileri inşa· 
atı bahriven,i2 itin nümune ittilJ:aZ 
ohmmu~tu. 

j,fendiyaroğlu İsmail Be~fo kuv
vetleri abana atılır gibi değildi. 
Cenc,izlilerlc, Trabzon impnra -
torlu~ arasında kuvvetli bir Türk 
hilkumctiydl. 

Cenevizliler bile Sinoba el uza
taınamıslardı. Karada asker de 
mükemmeldi. 

İsmail Bey Padişaha teslim ol
duktan soıırıı; bir malikane ve
rildi. Fetih, beyi huzuruna davet 
ederek: 

- Harekatımzın dürütlüğünden 
ıııemnun oldum. İslam ve Türk 
kanının dökülmesine mani oldu
nuz .. 

- ........ . 
- Size Ycnisehir, İnegöl, Yar

hisar varidatını veri:yorum .. Hu
zur ve rahat i,inde yaşayınız. 

- Ol!;lunuzu da devlet hizmeti
ne alıyorum. Onu da Doluya san· 
eek beyi yııptıın .. dedi. 

Bu suretle Anadolııda son kalan 
İsfendiyarokuliarının hükumeti& 
rlne de nihayet vcrimiş oldu. 

Padişah; İsfendiyaroj(ullarından 
Kızıl Ahmet Beyi severdi. Sada
katinden emindi. Onu da huzuru
na davetle: 

- Ahmet Bey, seni Kastamonu 
emerelinin kısmı azamına tayin 
eyledim. dedi. 

(Devamı var) 

teminat makbuz veya mektupla • 
rile 2400 sayılı kanunun 2 ve 3 CÜ 
maddelerinde yazılı ,-.,sikalarile 
belli saatte komisyona gelmeleri. 

cl150• •592• 

* Kilo 
10,000 Nohut 

700 Çay 
20,000 Sadeyağ 
20,000 M~"l'eimek 

730,000 Odun 
110,000 Yulaf veya arpa 
Yukarıda yazılı maddeler 20/2/ 

940 Salı ııüoii saat 15 de Balıkesir
de Kor sı>lınalma komisyonunda 
pazıtJ'lıkla satın alınacaktır. İstek. 
Jilerin komisyona gelmeleri. 

1198· •843· 

413/736 metre mikabı kereste 
kapalı ~arfla 15/2/940 per -
eembe günü saat 11 de satın 
alınacaktır. metre mikabı 43 llra
dan 17,796 lira kıymet biçilmiştir. 
İsteklilerin teminatlarile teklif 
mektuplarını Çanakkalede müs -
tahkem mevki setınalma komis -
yonuna vermeleri. (1180) (734) 

* 14,000 liralık benzin, miktarla-
rının yüzde ikişeri \•akum ve val
valin yüzde altısı l(fCS olmak şa.,.._ 
tile satın ı:ılınncaktır. Pazarlığı 
20/21940 Salı giinü •••t 15 de R
dirnede Müşiriyet dairesinde sa· 

Sözlerim.in belki de hiç birisini 
dinlemiyQr, !ıadi.s<2ye bir türlü ma
na veremiyordu. Cebinde mendil 
ka1madı. Tclaş içindeydi. Ve .. Kan 
devam ediyordu. Ben de hayret 
icindeyd~m. Nasıl ısınnı~tım?. Na
sı.! bu kanı ~ıkar.abiinıiştim?. Aca
ba bır daıma.rı mı patlatmıştım, du· 
daJtlanrn dama>ılanndaki bütün ka
nı çeken bir vantuz mu olmuştu?. 
Zaten, beni bu mahkeıneye sü -
rüktiyen ·ve iDt defa kafamı yerine 
getiren bu kan, ve mendillerin mii>
'lemadiyen zsıırık yerinin üzerine 
bası.l:ışı olıdu. 

- Ne yaptım? 
- Neden ısırdım?. 
- Nasıl ısırdım?. 

- Niçin?. 
Diye düsünliyordum. Ve .. Mu -

hakkak ki, bu sual kıvrıntıl:arı bey
nimin icinde yer buluncı,Ya kadar 
ben ne ya· ' ı ):tını, ne yapacağını kat
ivven bilmiven birisi idim. Zantıe
diyordum ki, bütün bu iş~eri ,Yapan 
biı· başkasıdır. V c .. Ben değilim!. 
Adeta. bu saniyelerde Nedim Naz
minin ba•ına bir is ı;ıelmis de kar -
şısında kendisini ve felaketini sey
·redcn birisi ııibi dunıyordwn. İhti
mal o bu hadisenin oluşuna ne ka
dar ha,.ret ediyorsa ben de o derece 

tınalma komisyonunda yapılacak
tır. Şartnamesi komisyonda görü· 
lür. Teminatı 2100 liradır. İstek
lilerin teminat ve kanuni vesika
larile belli gün "" saatte kÖmis • 
yona gelmeleri. (1227) (969) 

* A~ağıda yazılı inşaat malzeme· 
!eri 12/2/910 Pazartesi günü ııa· 
zarlıkla satın nlmacnktır. i•tekli
lerin Çnnakkalede müstahkem 
mevki satınnlma komisyonuna 
müracaatları. (1221)) {970) 

8.5 M3 Kereste 
23,5 M3 • 

6750 Adet Marsilya kircıniti 
845 • mahye Jdremiti 

2900 Kilo çivi 
5 Adet lavabo teferrilatı ile 

(musluk) 
5 Heli\ taşı (Emaye) 

• Şerait ve keııfi mucibince iki 
tavla inşa ettirilecektir. Pazarlığı 
13/2/910 Sah günü saat 16,30 da 
yapılııeaktır. Muhammen keşif be
deli 9574 lira 6 kuruştur. Temi • 
natı 716 lire 3 kuruştur. Keşfi be
deli mukabilinde komisyondan 
verilir. İsteklilerin teminat ve ka· 
nuni vesikalarile Edirnede Müşi
riyet dairesinde antınalnıa komis
yonuna gelmeleri. (1932) (974) 

Jf 
Beher metresine tahmin edilen 

fiatı 14 kunış olan 300,000 metre 
ııaz idrofil 26/2/940 pazartesi gü
nü saat 11 de pazarlıkla satın alı· 
nacaktır. İsteklilt;rin 6300 liralık 
kat'i teminetlarlle birlikte pazar
lık gün ve saatinde Ankarada M. 
M. V. satınalma komisyonunda 
bulunmalan. Şartnamesi 210 ku
ruşa komisyondan alınır. 

·1223· .945. 
Jf 

Aşağıda cinsi ve miktarı yazılı 
4 kalem ınutehiyenin ambalajı ha-

havr~t içindevdim. Kendimi bir 
anılık tamaırilie duvara yaslamış 
da1l(ın dıı1'gm seyrediyordum. 

O. sordu: 
- Neden böyle yaptnuz?. 
Ve .. İliıve etti: 
- Siz delirdiniz mi?. 
Yava• yavaş üzerime doğru ge

liyordu. Kendi kendime: 
- Bunu ben mi yaptı.m? 
Dedim. O ziı:rnan anladmı ki, şu

urunu tamamilc kaybeden bir in
san gibi hareket el.miş ve hiç bir 
şeyin farkına varmaksızın bütün 
bu işleri görmüşüm. Fakat, neda
met göstermernis <f.lma.k: için: 

- Ne var. h~unuza gitmiyen 
bir şey mi oldu? 

Dedim. O, hıi.la ha;Tct içindey
di: 

- Daha ne olacak Belkis hanını. 
Yüzümü görmüyor nıusunu'l?. 

Dedi. Yanının g<ıldi; ellerimden 
tuttu: 

- Niye böyle yaptır.ız?. 
Diye ilk sualini tekrarlodı. 
Cevap vermedim. Elimi tutan 

eı.ıeri >ilklim: 
- Bırakınız beni.. 
Dedim. Ve .. Düıjündüm: 
- Daha niçjn burada duruyo -

rum?. 
Bu bir kararstzhk, onun ilaaı.>si? 

Şirketi Hayriyede~ 
Hissedarlar Umumi Hey'etinin T oplall1 

!Hissedarlar umumi hey'cti 1940 yıJı martının 9 uncu c~ 
günü 5aal 10 da sirketin Galatada Feıımeıı.ecilerde kfun 
idaresinde alelade surette içtiıruıa davet olunur 

İ~bu toplantıya 50 ve daha ziyade hisse sahibi olan 
lırr i.~tirak ed.:rler ve rey sahibi olurlar. 

MÜZAKERAT RUZNAMESİ: .. ı> 
1 - 1939 senesi hesaba tı hakkında idare meclisi ve Jll" • 

raporlarının okunması ve mezkur hesapların tasdiki ile idare 
lirinin ibrası. r.ıJ 

2 - Müddet'.eri biten reis ve azaların yeı·krine reis ve 0 

çilmesi. 
3 - Müddctlc:ri bilen murakıpların yeFlerine murakıp sc' 

ve ücretlerinin tayinl. _/ 

Edirnede Müşüriyet Dairesinde 2. Şube. 
MüdürlüğündeJI· 

Saraciye takımına 60 lira ücretle bir saraç alınaeeltlır. ')' i) 
aşağıdaki maddelerde yazılı vesikalarile birlikte ya bizzat vc-v;ııf 
EclirllWe mü.şüriyl't da resinde 2 şubeye 21/2/940 gününe ]<a 

caatları. · dılf 
A - Saraciye işlerinde çwlşmış ve mütehassis oldui(uns 

kalım bulunmak. ı ·ıe 
B - Kor mıntakasında ı;ıönderilccek yerlere gitmek sure~ 

ne vazife göreceklerine dair noterlikten musaddıık bir ıaııı~ 

v~e~ Türk ~ak ve Türk tabii,Y.etinde bulunmak ve ecnebi 
1 

larla evli bulunmamak. . -et' 
iD - Laakal iki sene saraciye işlerinde çelı.ştıl(ına daiı' bOıı<' 

r az etmek. "el 
E - Mahkumiyeti bulunmadığına dalı- pdi'.isce musaddalt 

raz etmek. ~· 
F- Askerli):tini yapmış olmak ve s&ri hastalıklı olnısÜ\ 

(1931~ 

yiine ait olmak üzere İspartada S l I • TU"' rf1 
Tiimen ambanna teslim edilmek 8 mrye 
şartile 10/2/940 Cumartesi giinü S t 1 f(oıı' 
saat l~ d~ eksilt~ııesi y~pıla~~tır. a ına ma 1 
tsteklılerın temınaılonle bırlıktc yonu llin~er,, 
İspartoda Tiimen satınalma ko • _.../. ı 
ınisyonnna müracaatları. H d .. 

1 1 staııeı.'.. 
. •1233• •978• ay arpaşa sue ıa ,;ı•· 

Mikt yacı için ~artnamesine ,, 
Cinsi an d eııı 

Biiyük yem torbası 1000 adet adet tabure, 50 a et Y s•• 1 
3000 • sası, 3 adet yemek arab• ··'' Küpük ye.m torbası a,• ~ 

Ağır belleme 6000 • ;y,azıbane, 1 adet orta n• -.11 ... 
Gebre 15000 • det sabit dolap açık ~ı.;;fi 

yaptırılacaktır. İlıalesı d 1 

940 Cuma günü saat 11 c~ 
cakhr. Tahmin bedeli ~411d•'· 
dır. İlk teminat (300) hJil 11 
namesi her ı;ün koıni~yo:cıl 
görülebilir. Jsteklilerın 1~~ 
ve saatte ilk temi.nal ~a~~ıt 
kanuni ve.ikalnrılc bırl 

9
1 

miyedeki Tümen satınalrı' ~ 
yontma gelmeleri. 

olmaktan ziya<le bir korkunun ha
hı:lanışı idi. Birdenbire zihnimde 
>bir hatıra canlandı: Cahidin ben. 
den ayırt edili~i. Sanki, birisi ku-
lağıma ebildi, söyledi: · 

- Unuttun mu p~anın ne kadar 
düzembaz dc'duğunu, gene' bü-tün 
polisi. mahallenin imam ve muh
tarlarını toplar buraya gelir, ba
~oa i$ler acar. Havdi durma. Git!. 

Ve .. Bu sözler benim için kuv
vetli bir ikaz oldu, derhal kararı
mı verdim: 

- Durma Beın<is! 
Art>k, bir sanive bile odarla kal

ım.ak, onunla bir tek kellme konıııı
mak istemiyordum. Fakat, bir şey 
söylemeden de çıkmaınalı idim. San 
ılci, hiç bir şey olmamış gibi; 

- Allaha ısmarladık Nedim 
~y Nazmi.. 

Dedim kanwa doi(ru yürüdüm; 
- Sizi böyle vakitsiz rahatsız e'.t

tiğime ıınüteessifim. 
Ve. Yüreğine indfrmek içi~ ha

ıber verdim: 
- Paşavı da ııördüm. . . 
O zaman büsbii'tün şaşa-dJ, hay

retle karısık bir inlılti çıkardı: 
- Aaaaa ... 
Ve.. Söyleneli; 

(Devamı var) 

ZAYİ MAKB11ı 
· ıe \ 

Mülııa düyunu umu"'?~~ 
dalı muhafsasa idaresi İ~d" 
müdiriyetine yatırını' 0 19~~ 
200.- lira.Ya ait 29 n ·sarı ,.i 
2/8-00 sayılı makbuzu zil~ 
Yenisini alacajlımızdan 
hükmü kalmamıştır. rtl 

La Federal Anonim siı!0 c" 
panyası TürJ.:iye umUJll~ 

-----.... ~!"ii'ıı~"' 1358 Hicri 1355 J(lıP 
Zilhicce 2 inci 6 

29 2 -
ıfl' 

1940, Ay 2, Giin 39, J{~~ 
8 Suhat PERSEll f) 

Vakitler Vasati j1 
Sa. Jl. l --GiiDot 7 05 0 

Öile 12 28 9 
tı.lııdi ıs ıs 11 
Alqaın 17 33 l 

1 
Yataı 19 05 11' 
İmsak 5 24 

S 1 "b. . t· idart' a ıt ı 1:e neşrıya • .. 
Baş muharrtrı ~C-

ETEM tzZE'l' BJ!~ 
loa Telpaf" )Sal 


