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İtalya' nın harici siyaseti 
• 
Kont Ciano'nun nutku, biz:•, ltalya'nın, neden Al· 

manya il• bcrab•r harbe 6İrmeditini ötretmiştir; 
aynı z.amanJa, ltalyanın Balkan •İyantini bir da· 
ita teyit etmiıtir: ltalya Tuna havzaarnda ve Bal
lıanlard111 ealhun devamını loat'iy.,tle i.ıemehtedir. 

~==="" -- . _,_ =>===·'"'-"'"'-""'== 

Yazan: AIJidin Daver 
İtalya Haıici)e Nazırı Kont harbe girdi. Fakat biL hazır oJ-

CİMHı, bir müddetteuberl . bek· mad.ığınu~ için, Alman~ amn ya· 
Jenen nutkunu söyliyerek Ital • nında harbe girnıedil •. 

1uım dış siyasetini izah etti: Gerçi, Kon Ciano aradaki itti· 
Nutkun büyük bir kısmı, es1!i fak ve dostluğa hünuetcn, hRr· 
Mdiscleriıı ve bu hadiselerde 1- bin mes'ııliyetiııi Alınanyaya de-
ta)yanın takip ettiii ıılyasetin ğil de •İngiliz ve FransıL ı:aran· ı 
41oinduiUJıu isbata çal~aktan til"1"ine dayanarak müzakere yo-
Hıaretıir. Bir lı:ı&ıw da İtalyanın luna girnıiyen. Lehistana yükle-
lıqünkü siyasetinden bahistir. tiyorsa da, aradığımız mcs'uli -
Kont Ciano'nun maı.iye ııit söz - yet bahsi değil, İlal)· anrn Alman-
Jeri ve iddiaları İtalyan noktal ya ile bcralM-r harbe girmemiş 
ıaazandır ve hi şüphesb, İtalya· olmasının sebebidh-. Nitekim 
•uılrlnden başka noktal nazar • telgrafın daha a~oğısındn şöyle 
Jaı da vardır. Gc~mişi tetkik, tah- bir fıkra var: 
lll ve tenkitten bir (ayda taııav· •Kont Ciano, İtalyanı>, .müsel· 
vur etmediğimiz i~in nutkun bu lah bir haldi? intizar vaziyetinde 
kısmını, hatta Arnavutluğun il· buhnınıası• hakkındaki bütün 
Jıakmı haklı ı:östermiyc çalıpn şayiG'lan ve sııçma izahlm-ı red· 
parçasını da ı:eçi~·or; daha ya • dettiktcn ve iki harbin yani Af· 
kın zamanlaıa ve istikbale ait rika ve İspanya muharebe -
kısmını tahlll etmeyi {aydah bn· !erinin blı"çok ve1'.ıiti .stimal mec-
Jnyoru:ı. buriyçtini haı;ıl etmesi üzerine 

Nutkun nıühlıu noktalarından İtalyanın askeri b;rzırlıklıınnı 
biri, İtalyaDJD, Almanya ile be· yanmak için en azı üç seneye 
raber neden harbe ginnediğini mulıtaç oldu~unu ilan etmiı; bu-
anlatan parçru.ıdır. Geçen ma • Jımdukunu beyan eyled;kten son. 
yısta, Almanya ile İtalya vazi· ra İtalyanın harptan korkabile-
yeti tetkik etmişler ve .Her tür- cel!'i suretindeki şayiaları cer • 
.hl düşmau \.aarruzunu .ilah kuv· hPlmiştlır. 

Bundan daha aoık söyleM- -vctile püskürtmeğc karar v~" • ' ·~ mez: 
miş olmakla beı-.ı h<'r iki memle· · 
ket içİll dahili ima.- ::;ıerinl mü- Italya, harbe hnzır olmadıiı 
keınmel bir şekle sokmak ve as· ,-c hazırlanması için en a:ı üç e· 

ken. haz,~J·'-lanııı ıtn"1ln c'-ek neye muhtaç olugu için, Al -
~ "' wu ınanyanın yanınıla harh• lsthak 

.için, zar.ui olan uzun 'bir müı • etm"111iştir. 
det zarfında, sulhun muiıaf8f.11 Fabt sebebi, bu olsa ılabi, f · 
ve takvıye...ıc bütün kuvve' • 

•• •• •• 
KRUVAZ RUNU BA TIRDIL 
Graf Spee'nin mürettebatı tevkif edildi 

Londra. 18 (A.A.) - An>lralhiUJ. 
rtMni teb1lii; 

Anılrallılı. u ... ul• Uıcltb lahlelb•· 
hlriuin, 14 k;i.nwıuevveJ perşembe 

JtimU I:lbe atu»U, Köln tılOafındau 

bir Alman kruvaaörtınü bahrdıj'uıı 

k-blli" rdtr. AIU muhribin rcl'akaUn· 
de bulunan knrT&Utr 600G tonluk O• 
Jup 571 Jd~Hliıc muft'ttcba.h vardı. 

•Könil'~~rp '\c «K;ırt.,nıbea, u
nı ııuıfa meu pturtar. 

ll~rlJ &<'ınih ri yıUıa-ı, Koelıı tipi 
kı-u,·.uörlt-ri hakkında "'o ra1ramlan 

vtrl:ror: 

Ankara, 18 (A.A.) Rei,irnmhur i,nıct İnönü bugiiu 'aat 
15 tc Ankarnyu a\"det buy·ıırınu !ardır .• !illi Şef, vila ·et hHdu • 
ılımda Ba"·ek!I Dr. Rl'.'fik SaydJııı ile Ankara Valisi vt• Beledivc 
rt.·isi Nc\·ıat Tandoğan larofuıdan, Ankara gRrJnda da BiiyüJı :llil
let :\Jcdisi Reisi J\hdiilbülik " Re.ıda, :\lııresal Fc' zi Çakmak, Ve· 
killer, melıuslvr, Gt•nl'.'lkurmay, Iilli Mii«afaa V<·kalcti vo diğer 
Vekuletler ileri gelenleri tarafından kar~ıh11m1 tır Garda bu • 
hmmakta oloıı kohbalıl bir halk kiitle,i, Er:ı.urum • Erzincan ,e 
Sivas -•yahallerinden ılön('n :\lil!i Scfi lınraretle alkışlaıııı~lardır. "· --- " --- -

Fin - Sovyet harbi 
genişleme tehlikesi n ..... ıı .... ııı. • '°"' s ..Ut-aill', ... 

dtl .hafif hava dafl tuvu, llı.I lorpil 
kennı. aaatte 32 mP sUrat. 

Si.mdikl harbbi Nslanl'te•ncla, Al
ma.nyauııı, l1are•eıe ha.tır ıooo ton
luk G kruvuorö ve tt:1.~ihıa 7000 ton ... 
hık 4 Jt.ruvasörü mevcuttu. 

Garp••ııb•bıd•klt..saıs · ı .. m••tıerıncı•n 1r~11 göstermiye başladı 
Hava muharebeleri 1- · N 

KOf"ln sınıfı Alman k.nrvuOrvrnln, 
inS"llterenin l.1nute tahtelbahlrl tara .. 
tından batll'dması keyfiyeti, Breınr.n 
zırhlısını ıörtn talıtelbatılrhı bir de· 
nlzalb ıemlslnl batırdıiına ve bir Al
man ltruvazUrünu iorvJIJedlilne dair 
oJarotk buudan dört •ün ev11el AnıJ
ralhk tarafından nqredlltn teblfl Ue 
mün:uebattar delUdir. 

. I . b I d sveç ve orveç 
şıddet enmıye aşa ı tahş·dat yapıyorlar 

AJman knıV&7..örtiııu bıttu.w inrt-
11.t. labt.lbahlrlnln, Buyük Brltanya
dakt Ü55Üne avıld etmekte olduiv 
söyleniyor. 

.4..hnan banıiırah Antichia vaputu

nun, ceeen ay 'l.al'fında şimal Atb- ı 
sında takibe uğradığı ır.&da kendini 

(Arkası S 111\Cii •rlada) 

Alman taarruzları 
geri püskürtülüyor 
Londra, 18 ( A.A.) - Dün öğle üzeri ~imal doi;"u sabili ÜL<•riuılc 

Alnıan "e İngiliz tayyareleri arasında ~iddetli ~arpı~malar vuku 
bulmu1''tur. 

İngiliz tayyareleri Alınan ta:vyareleriııi biiliin siiralleı·ile 
knçmajta nıecbur etmblerdir. 

Hayat pahalılığı ı 
ve ihtikara karşı 
alınacak tedbirler 

Paıi.,, 18 (A.A.) - Havoıs A
J8l1S' askerı vaziyet h. kkında ~u 
tafsilatı veriyor; Almanlar <lıin 
müteaddit keşif kollau ~»karmış
Ja:rdır. Buııl&r e:'tYClkl. gün ~los~ 
tin şarkıııdn yapı lan taan-uzuıı 

hem, '1 hemı·n ayni artları d b~
lindc bir ufak taarruza gc..;miş
lerdir. Bununla beraber har,'ka· 
ta iştirak eden efradın evv iki 
gün takviyeleri bır bölük kadar 
tahmin edilcrı ku vvcte nazaran 
daha az sayılı oldı:.~u zannedil· 
·ıınektedir . 

Ticaret Vekili dün mühim 
• 

Muharebe şiddetle devam 
ediyor, 7000 Rus öldürüldü 
O,,;!o, 18 (A.A.) - lsve.; AJan· 

sının Fınlandi} a hududumlaki 
muhabiri bildıriyor: 
Kudeıarvi de Rusl:ırra Fillian· 

diyu:ıbır ara'ilnda çarpı~mala.r 
dü.-ı 'bütün gece ~iddetk devam 
etıni' ve şimdi de devam c•mek· 
ted'r 

S<ıvy ı kıt:uıtı ı;imd. , • orve<; 
sahilleri boyunca Finlandiy:ı. a
rnzisrnin buyük bir kımHru ı al 
etmektedir, Fakat azim zayiata 
ıığramı._oJardır. Ane:lk imha olu-
nan alaylar y"rine tazd"ri ilta
me olunm:ıktadır, Cnm, danberi 
S:ıv~·et ordusu mütemadi) er. ce· 
nuo i'il kameth.dc zorlrunakta -
dır Elli kadar Fınlandiya a ke-

ıi bıtwı bir halde Norveç hıdu· 
dunu gcçmi~lcrdL: Bu,,la n sı.
lf.~lan alınm · >tır 

Kiiçiik seysa. 1'. luıı<lıya nıüf· 
ı ezel 0 ri. ormanlarda aaııılarak 
yol keuarl.ın:na ,.,zJenerek Jıafif 
toplarla ve mıtral ·özlerle S·'V' et 
kıtaatın, imha ylemektedır. Bas· 
kına u~yan 7UCO Rus a keı h· 
den tek hır k. ı kur!ıılam rr. 
tJr. 

Helıılnki, 18 (A.A.) ~ Uzak 
~inıalde Ct•rc) an de'1 askeri ha· 
rekat hakkında wrilen bııbcrle· 
re göre Ruslar. son günlerde f. 
rat ve nıalzeme bakımında • üU .. 

him miktıı da takviyeler ~J.:ıık -
(Arkaoı 3 inci! "3 ·f•da) 

rlle çalışmalan lüıumunda t:-., · (Ark>Sı -:ı. iıncü uytad&J 
mmnile mutabık Alm~· au ı A?JİDİN DAVEK 1 • 0 
inti=r devresinin devamı müd· ----------·--- tetkiklerde bulundu 

Al:man te~ebbüoü Fransızların 
kuV\ etli ruü<laiaası ka1.>1;;mda 

·akim kalmı~tır. Mevcut lııtiba 
Alınan taarr112laruıın yalııız as

"kerleri değil zabi kadrolarında 
taliın ettirmek gayesine matuf 
olduğu <rııerkezindedir. 

KA ADENiZDE SOVYET deti, İt.alyanlarca üç ve .Alman
larca dört ila beş sene ol.arak 
tesbit edilmişti.• Bunun üzerine 
İtalya ile Almanya, Çellk Pakt 
denil~ ittifakı imzaya karar ver· 
mişlerdir. Kont diyor ki: •Alman 
hükfuneti, İtalya ile mutabık ka
lar«k yukı=da ı.öyleclii"Pm müh
let JıiUım bulmadan evvel yeni 
ıuüııak..ışalar çılımasına sebebi • 
yet verecek mahiyl'tle herhangi 

•bir meoeleni:ıı ortaya atılmama· 
sı lüzumunu kd ul ve te:;lim et· 
miŞ• olduğundan bundan sonra, 
22 ın:tl ısla Ilcrli ıdc İl'-İfak im· 
:calannıı~trr. 

İtal) a Hariri) e Nazınoın bu 
sfi:1.lerini ö:vlece tefsir ve itmam 

• edebiliriz: Alnıa1" a ile üc o;ene 
müddetle sonu harbe dayanacak 

· maceralara giri!inlt: mek esası Ü· 
zerinde anlaştık. Çiiııl<ii askeri 
hazırlıklarımız tanıam değildi; 
fakat Almany•, ); n~ rağmen, 

Lchislau :rneselesir~i (ıknrdı ""' 

YAKIN DA .... 
Bir cihan 

t•ITi/ıaya 

Yazan 
Emil Zola 

ıahe•erini 

ba,lıyoraıı 

Türkçesi 
Selami izzet 

Bu .J'fHMa.ll diinün aUui.a. kadar 
bu;cünün eserltlir: rUnk.ü Fransım .. 

r\lman lıa.rbinde )'alılmı hr. 

Dıınim olduiu kadar bu ıönün 
mevzuudnr; çünkü Avrupa 
harbini ve harp içinde aşkı 

en i7i anlalan ~erdir. 
'l'ltı.n:t VekUJ N. Topçuoilu dünkü topl.tnU e na ında 

(Yazısı 3 üncü sahifada) 

FRANSIZ TEBLiGi 
Paris, 18 (A.A.) - ıiı kiuııı· 

nuevvel akşam tebliği: 
Bugün öö-le üzeri Vosgeslerde 

keşif müirezelerimizden biri ile 
Alınaın unsurları nrr$iı.rıda şid
detli bir ~~nıı=a olmuştur. 
İkbi subay olmak üzere bir 

lrnc esir aldık. 

. ... . • . ,,, . .. 

Sporun dere 
ve tepesi 

Yazan: Sadun Galip 
Yazısı 4 iincii sayfamızda 

-~ .. .............. '"' t • • - .... 

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

MANEVRftLARI _Bil 
.. 

Sovyet Rusya 11 Sın 1 

silah altına almış 
,\l""k°' a, ıs (A.A. J - •lla • 

vas• Sovyetler geçende Karade· 
uiıdc yap!ıldarı deniz nıuncvra
tıınna torpitolar, denizaltıları. 
mayo gemil~ri ve tayyareler iş
tirak etmi tir. 

J. tan \'. ralarnı başlıca ıncvı:u -
unu denizaltılara karşı ınürade· 

1 
le ı.,,,kil etmiş olduğu zan11~dili· 
yor. 

STOKllOL. 1, 18 (A.A.)-Aftoa 
Blatlt ı;:ı:ıcteshıin Finlon i ada· 
ki ınuhubirioc beyaıı3tta bulu
nan bir Rus esirinin bildirdiği 
ne göı-c Sovjctlcr un bir sınıfı i
liıh altına JhnL~lardır 



BOYOK TARİHi ROMAN: 47 ... -. 

ÇO A 
Yazan: M. Sami Kara yel 

oğlu, Canbuladın Kalender 
kaçtığını haber almıştı. 

- Ne oldu atam?. 
- Efond.rnlz, p,.1ıuıısıa1111 berbU 

etti. 
- Sonıa"l 

- Canbulat adeııiu istanı.aıa gel-
mt'<;ine ferman e1ledJ. 

- Df'Sen• ki attı şalıane vuku bul· 
ıl• 

- Evet sullanun: 
- Şeyhnll•liim, n• söyledi? 
- Namına hutbe okutan ve s!kke 

b·~cı.a!I böyJe bir adamın altoluııamı-
yacafmı arzettl-

ce Esldşehinlen ıızakla-,tı. Ve, Ge:ı-· 

veden, Adapan.n m,mndeu İM1anbula 
can: attı. 

Kalender oflu, Canbııladın kaçlı· 
ğını haber almıştı.. Fakat, padişahın 
atfına mazhar elı!Qfııaa l<aUyen hü.· 
meımiyordu.. 

Neden sonra, caııltuladın affı .,.. 
haneye mashar olup İstanbala r;llU
tln'tl-aber alınca, şaşırdı. Bursayı 

baslı. Başlan b""' yağma etıL Kma
ı., kııvvetlttlyle ortabta daba dya
de delışd verdL 

- Ya!- Bu derece cilret 
ılemekf. 

- ETI!I ımltaııım.. 

.rösıerdl Canbulat sade İıılanbula ,rellr, gel
mez muzaffer bir vezJre U.7lll: tekil

l de l<arşıhındl. Bııa1111l hümayıına pl<-
- Koca ~tura& için ne söylendi'!' 
- F.fendlmiz, Koca ~uradın lsıtk· 

1 tı. 
Canbalat, padlşalun misafiri ol-

liıllni f"llndı-n aldı •• 

- OhL Bu, birinci bas:unakbr, 
- ....... . 
- Bak, ben o 8an'•llah EfeııdJTe 

ttelar yapaeafım •• 
- ........ . 
- llele, Canbulat zade bir İstan-

- ....... .. 
- Veziri llııamlıi> ona verdlrece

(im .. O, isyanı hl< anda baslmr. Son
ra, Sthzade M11stal&T) yok etmek 
ıle,tcndi:r. 

- Ağam, C:ınbolada adamlar pi<· 
iı mı? 

- Evet 1111\anım; hem kaymakam 
tarafından, hem de sarayı bibpann
d:ın . ." 

- Demek Efendimiz ele a1nea a
dam yollad.ilar. 

- Evet sultanını .• 
- Çok ıribeL. - ....... .. 
- Baydan. cördü.n mii:T 
- Gördlim, sarayı blimayuııs el· 

den ata ile beraber ıılllL 
- EJleriode ferman vu nu.? 
- M fermanı var .• 
- Bele, 7arabbl ıükUr~ 

.. 
Canbulat zade bii.tiia. bu fınJdak

ları Kalender oflandan gizli ~evlrl-

1'0rdu.. Efer, affı şahaneye mazhar 
olursa deTbal İstanbula kaçaca.kh. 

Yok, eğer affı şahaneye mazhar ol
.IU&TIP da pzabı hümarmıa •irana 
Kınah oğlu, Kalender ofln kuvvet
leriyle bl<leşlp, İstanbııl üzerine yü
röyecektt 
Kaymakamın, san:n hiimaJllbUD •7 

n a7n, ve blrlbl<lerladen haberi ol• 
mayarak Esklşehlre relen aiaJan 
Caobuladı bulmuşlardı. Bu adamlar 
~bdill kıyafet etmişlerdi. 

En evveli. Eskişehtre g-elen kay .. 
makaınm afaın idL Usuletıe, Canbu .. 
ladın olduiu yere sokuldu. Koynun
dan çıkardılı batta bümayan11 ağa. 

la rından birine g-östererek paşa71 
~örmeye müsaade istedL 

;\fa, lı~tlı hümayunu görünce ba
yut' ettı. Ve, Canbulat zade AH paşa
ya da lta.bcr verdJ. 

Ali paşa, aiayı lıuzurana. kabnl ile 
h~lll hii=yunu okudn. Öpllp başı· 
tıJ ltoydn. Vtı, Allahma hamdü sena 
rltL 

.\•r;W.110 hir triin ıtectlkten sonra, 
K; .. lar a.ğ:··~•nın yoU-adığ'ı ferman geJ
nl•tl. Bu, blp•t pullşnhın yolladıiı 

r Je :di. 

K n.rnaz Ca.ıı.tnı1at bruıfa.rı keınaH 

tllOdf."iffı ma'1reM tuttu. Maiyrtinde 
hcln11~n ahJ:ıta cıkı, sıkı tenblhatta. ' 
bulundu.. 

Ctinkü, ferman!:ırdaıı cier, Kalen· 
deı· o~ltmun ve Kıuah oflunun habe· 
:-i otmuıı;; olurc;a, kııtlyeıı İst.ıınbula gt. 
tl: ıne-- 1di. Bu. isUer derhal hücum e
d;p lendbtnl maiyetiyle beraber ke
"t'rl .... rıll 

r'.ahbuJ;ıl sade, .!ıe?:dirmedtn bir ıe-

mwıtu. Günlerce, balta ballalatea 
SoltaniJe .kasnnda .. eno padişahın 

husanma kabul olunarak aaaUerce 
aergüuşttnı a.nlatıı. 

Ve, neticede az kalsın vezirli.zam 
ve serdar ol117ordn. Bereket versin 
.,e7bullslil.m ve ulema harekete •el
dL Padişah, faz.la ileri .. Jdemedl. 
Canbıılat zadeyi İslanbuldan uzak· 
laşlınlL TamllfVlll' beyler beJ'llflnl 
verdi. 

Şe7hullsb.m, ahvali adamları va .. 
sı&a.sl.Jle Koca Murat .P34a1a mahrem 
olarsk blldlrmiJ!L 

Koca Mura'1 aı:bnkir ve ciiretkir 
hl< a.damdl. icabında o da, Canbalal 
Z&de clbl pacllşaba dirsek ~evı.ebilir· 
dL 

Canbulat ude işi bu suretle hallo· 
lıındıı.ktan sonra, Mab F•ruıda ümll
ler sönroenılttl. Günün birinde her ... 
halde Ali Paşa71 serclarllia ve,, Ve· 
zlrlılzamlıta .-efüeukll. 

Kalender otlu lle Kınalı oilu.nuıı 

Bursayı ihrak etmeleri İstanbulu &e
liş içinde bıraktı. Ehil Juyamuı gelip 
İstanbuhı n.pkdeceklerlnclen &deia 
korkuldu. 

Padişah, Mah Flruzan lahrıkii.tma 
nime.o Koca Murat paşa,.ı serdar
lıkta !uluyordu. 

Cilnkü, vu17et tehlikeli ldL Koca 
Murat pa.p. 4a i.sJ"ana l'eçer ve lfli
ri.k edene hal fena olurdu. 

Koca Murat, o vakit Asilerin başı
na geçerek İstanbul üzerine yürürdü. 

Zaten, Suıı'ullab Efendi de her lh· 
!imali düşünerek, paşaya gönderdiği 
mahrem adamlarlyle bunu bildlrmlt· 
iL 

Paşanın yapacaiı kolaydı. llfalreU 
efradı ile, Kalender oJhmu, Kınlı 

oflunu, ve dijer isllerl maiyetine a
larak 7ürümekti. Bu kuvvetlerin Ö• 

nüne kimse ıteçemadL 
Sullan Alııııel, ~;rle bir irade çı

kardı: 

- BllllU sefere oıkma7a muktedir 
olamayan devlet memurlan birer 9( .. 
pah1 ıeslih edip ordu7a g-öndereler .. 

Kalender oi1u, Burs.adan Mih:ılı
ça, Bahkeslre9 Saruhana, Aydına, 

Konyaya doğru &'idince, İstanbul de
rin bir nefes aldı. 

Kalender oilu l\lurat paşanın üze
rine ridlyordu. Mihahç clvannda 
Nakkaş Basan paşanın Sillstre ve 
Dobrice tatarlarından mürekkep bir 
hükümet kuvveti mevcuttu. Bu kuv
vetler, Kalender oilu ü:ıerhıe yürü .. 
diller .. Arada vaki olan bilyü.k bir 
muharebe neticesinde Kalender of· 
lu ku ı'Veilcr:I bozuJdu ve kaçtL 
F~bt, Nakkaş Hasan paşa ile Si· 

Ji.stre kuvvetlerJnıe kınnand:ı eden 
Dal(lç .'\hmet bey meydan muhare
besinde maktul düş;tüJer. 

Lakin. mağlübiyet Kalender oflun
da kaidL Sarnhatıa. do!ru rtr.a.t eül. 
Bu sırada defterdar Hkmekcl nde 

'Uımet paşa; Koca Maral -
nın let.edfii para ile imdadı röttlrme
ye :m.tJUQr olmnşlardL 

[Arkası var] 

riKDAfl'~~~;~~ı~ 

~ .. P E BENi! .. 
~.~ XT-x:ı? YAZAN·: SELAM 1 1 Z Z ET ;;i-~iii& 
- Moda meselesi Pertev .. Her-ı 

h<1 lric baca şekli şapkalar hotoz
dan daha az gülünç değil. 

Kfilktı, gene kolkola girdiler, 
yürürlüler. 

Uzun b;.- müddet konuı;madı· 
lar. Peıtev d'l 0 ünüyor, bir şey 
söylemek ister gibi arada sıra
da dOOaklannı kımıldatıyar, son· 
ra gene suı.-uyor, yutkunuyordu. 

Nilı:ayet birdenbire dedi ki: 
- Semi sana bir şey sornıak 

istiyorum. 
- :Sor Pertev. 
- Fa:Jrat bir türlü Ces>! 1 h eoe-

m iyoruan. 
- Neden! 
- Bilmem, sıkılıyorum 
- Neye dair bu soracağın şey 

Pertev? .. 
- 4te bul1'U söylemek güç! ... 

Selma .güldü: 
- Sen bana her şeyi soraoı

lir, .her şeyi söyliyebilirsin Per
tev. 

- Bana ces:>ret verdin Sel • 
ma ... 

- Söyle dinliyorum. 
- Haruna dai:r so:ııacağı.ın ... 

Nimet haladan seni rEGllleıı. ia· 
tem i~ler. Ha berin var mı?. 

Selma hafifçe kızard~: 
- Haberim var .dedi. 
- Nered<m duydun? 
-- Altın hala sö; l•-di. 
- Ne dedi. .. 
3elır.a birdenbire cevap ver

meyince Pertev atıld1: 
- Beni affet Selma... Müte

madiyen reni düşündüm ... Neler 
düşündüğümü tasavvur edemez
sin... O adamın küstah!.$ beni 
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Belediye bir 
nümune fırını 
açacak 

[ Yeni kaldırım \U'!-iversitede 
,,, iktisat günü,, 

Böylece çeşni farkı 

ortadan kaldırılacak 
01111llll'tesi n pau.r günü aldedl

len Üskııdar ve K:ıdıköy parıl kaza 
kollgrelerinde halk, ba iki kazada ek· 
meklerden şlltiyel elmlşlerdlr. Veri· 
len izahata g-öre bu iki kaıa.dakl fa
nmcııla.r bir tek flrkel halinde blrl'9· 
ıruşlerdlr. Bu şirkel de ltarşwııda bir 
rakip furun görmeyi.n.ce ekmeğin ka· 
litesini aJabilcUfhıe bozmuş ve hak• 
h fikiyeıtere meydan vermiştir. 

Kona-relerde hazır boluııan vali ve 
belediye reJsl Liıtfi Kırdar derhal ba 
şiki7etlerle alikadar ola.n.k. dün tis
kildar kaymakamı İhsanla Üsküdar 
beledi:re doktorunu nezdine çaiırmq 
ve bu firkcün laaliye~I, hareket tar
a, ştmdlJe kadar cezalandırılıp ceza· 
lanclırılmadıiı baklanda maıaıoat Is· 
&emiştir. 

Şehrimizde yapılacak ekmekler i
çin kabul edilen üç clns undan her 
fı.rm ayn blr cins seçip kullandıtrn

dan ekmeklerin çeşnisi her tarafla 
a:rnı olmamllktadır. Haber aldılıım· 
u. ,röre, Belediye bu farkı ortadan 
ka.ldırmak. hem de rı.rnmculara en 
&iiul ekmek hakkında bir örnek ver· 
mek için bir «Nüm.ane turunu• aça
caktır. 

BELEDiYE 

Bulaşık tabaklar yıkan· 
madan kullanılıyormuş 
Son hafta aartmda aşeı ,.. lokanta

larda yapılan tetılt ve kontrol nell
cesinde haralarda ~bllie rlayel e
dilmedlll, bilhassa bulaşık tabak.fa... 
rm temizlenmeden tekrar ııervlslerde 
kollanıldıiı giirülmıqlür. Bu &UÇ• 

tahakkuk eden bl< eok dükkan teesl-
7e edlldlil ırlhl beledlJe aabıta me• 
murlannın buralarmı sık sık kontrol 
ebnelerl alikadarlan bilıllrllmlttlr.' 

Bundan başka h&n ve apariu:au 
slbl umumi binalann kapılarında 

se7yar satıcllann 7erlepnelerlne mti.
saad• edllmemeıd de tıılıele.re lamba 
edllmlşUr. 

Halkalı ve Taksim sula
rının pisliği tahakkuk etti 

llalkalı ve Tak•lm ınlan hslı:km· 
dakl tellı:ll<ler ikmal ed1inı14, hazırla
nan rapor Sıhhat vekiletlne .rönde
rllnılştlr, Raııorda llu sulal'lll bqiia· 
ki:l vazt7ellerl,.-le kutıanılamu'acak 

derecede pis oldulı:lan, fakat tebeke
lerlnlıı ıslahı suretiyle temiıdenelıl

le<>elı:lerl bilıllrilmittı.. 

Belediye Ebeleri 

ve lağımların 

yarı masrafı 
Para vermiyen bina 
sahiplerine haciz 

tatbik olunacak 
Şehrimizde Yeni yapılan l<aldmm

Jarla lajiunlarm yan nıaaraflıı.rıııın, 

bunlara civar bulmıaıı bina sahiple
rinden ahnmMI icap etmek:&edll". 

B&Jbukl bir çak semtlerde yeni •· 
Cııa.n sokaklardakJ kalduımlıu•Ja, Ji.· 
j'amlara alt bu m.&llraflarıo halktan 
tahsil olıınmadılı &örülmüştür •• 

Beled1ye reislıtl dön ıul.ıelere ,rön

derdiği bir emirle bu kabU yeni yapı· 
lan yerlerin te.pillnl, bUıl.irml.ıtir. 

Bundan sonra da, ber kua.dald len 
heyetlei"i yeni kaldınm veya. mecra. 
lnşaa.h biter bitnıeı yarı parasını ver

meleri icap eden bina sillıJplerintn i

simlerini listeler halinde derhal hazır .. 
lı7arak belediye iahııkkuk ŞUbeleri- 1 
ne göoderccc!derdlr. 

Bu yarı masrallan verr.ıek is&.emi
yeu bina sahipleri hakkında da tab
slll emval kanunu hiilı:ümlerl, 7ıuıl 

h:ıciz tatbik olanaeııklır, 

----o•u-----
Taksim gazinosu • 

Taksime yapt:rılar, Belediye 
gaz;rosunwı .bir şirket idaresin
de işletrkeeğini yaıımıştık. Ser
mayesi 1-00.000 lira olan bu şir
kete Belediye 40 bin liralık his
se ile girecektir. Belediye bu pa
rayı nakten ödemiyecek, karşı
lık olarak gazinodan 4 sene kira 
al:rruyacaktır. Şiirkete iştirak e
den diğer ortaklar 60 bin lira ko
yacak.larılır. Gazirııonun işletme

si Avru'Padan getirilecek bir mü
tehassıs tao:-afmdan idare edile
cektir. Gazino turist celbine fay
dah olacaktır, 

Taksiler birkaç müşteri 
alabilecekler 

Beledive, taksi otomobilleri
nin işsizli1'ini gözönünde tuta -
rak, taksilerin birk~ müşteri al
malarını serbest bırakmak için 
tetkikler yapmaktadır. Yeni şek
le ,ııöre taksiler •D:ılmu.ş usulü• 
denilen şekilde birka.; m~teri 
ehna.ıttaı serbest kalaca.k.laıı'Uır. , 

SORUYORUZ! lı 
Bir yol ki, arabalar ( 

geçmemeli · 
Şimdiye kadar evleriude oturmak 

suretiyle hastahaneye ç:afınlmasmı 1 
belı:l.lyen belediye ebelerlnln badema 1 
mensup oldukları kaymakamlıklarda 
sıhhat ıeşlı.lli.luıda, diler memurlar Belediye Karaköyü nakil 
,rtbl sabahlan alqama ka4ar vazife vasıtaları izdihamından kur -
deruhte etmeleri kararlaştınlın.qtır, tarmak için, Eminönünden 

f b k 1 gelen otomobillerin yolu.nu 
Tuğla a ri a arında değiştirdi, nbtuna sapıyorlar 

sıhhi şartlar ve dar bir yoldan geçip Ka -
raköypnlasın köşesine ~or-

Tuila, kiremit, kireç clbl inşa mal· 1 ar. 
zemelerine mahsus fabrikalarla tq 
ocaklarına verilecek olan rııbsatna- Otomobillerin geçtikleri da-
meler de göz önünde tutulmak üze- racık bozuk yolun kötülüğüne ~ 
re belediyece yeni ve mühim bazı rağmen bu suretle Karaköy- \

1 sılıbi şerait tespll o.lanmuştıır. 10 mad. deki izdihamın önüne gçildi -

dün kutlandı 
Hatipler tasarrufun ehem

miyetini izah ettiler 
Tasa.rnıf ve )'erli .mallar haftasmm 

son rünü münasebetiyle dün Üniver· 
1dtede bir «İ.ktı&at ri:nü» tertip olun· 
muştur. Merasinı saat 17 de ·ünıver ... 
site merkez binasının 19 numaralı 
büyük salonwıda yapılmıştır. 

Vail ve Beledl:ye reisi Lütfi Kırdar 
ile diğ'er bazı zevatın ve ıırofesörle· 
rlo, doçentlerin ve kalabalık bir ta .. 
lebe kütlesinin buluuduiu merasime 
İsUkW marşı ile başlanmıştır. Maf'll 
müteakip Vniverslte reklörü Cemil 
Dilsel bir autu.ki& merasimi açm,,.tır. 

Bu nutku; izmir mebusu Rahmi 
Kökenin, a: Yerli mahsu11er» isimli blr 
hitabesi takip etmiştir. Eunılan son· 
ra iıı.ı-t F~küllesi talebesinden İf. 
fet Onn lıararetU bir nutuk söyle· 
mi~tlr. Müt.eakibe:n profesör Döbrest
berger «Milli ekonomhıln iJılı.lşafwda 
tasarrufun rolü» nü tü.rkçe olarak an
latmıştır. Bu nutuk, UZllD zamandan 
beri ttniversitedlf bulunan profesii
riiıı ilk tlirlı:çe bltabesldlr. Alaka ile 
dinlenen bu hallplerden sonra da İk· 
tısat fakültesi .jlçüneü sınıf talebt>le· 
rlnden İbrahim doçent Ömer Liitfl, 
talebeden l\lehmet Tfluı:, profesör Ö
mer Celi.I Sal':ıcm nutuklarlyle mera.
sime nUıayet veribniştlr. 

-----rı·• 

Taks~m lbidı~.sinin 
yeri diğiştirilmiyec~k 
Taksim meydanının genişleotil

m<'Sınden sonra CumJı..ııriyet a
bidesinin meydanın kenarında 
kaldığı ileri süıiilerek abidenin 
ortaya .;ekilmesi düşünülmüştü. 
Öğrendiğimize göre belediye 
Taksim Cumhuriyet abidesinin 
yerini d!'j\lştirunekten vazgeç • 
mi.ştir. Meydan tamamla·ndıktan 
sonra icap ederse muazzam bir 
Cumhuriyet abidesi yapılacak -
tır. 

Vilayetle Belediyenin 
ayrılacağı asılsızdır 

Ankara, 18 (A.A.) - 17 tarih
li Son Posta ve Yeni Sabah ga
zetelerID<l<! İstanbul ~kilat ka· 
nununun değiştirileceğine ve bele 
diy<: ile vili\yetin tefrik edilece
ğine dair olan haberlerin asıls.z 
oldu~u beyana Anadolu A· 
:i&nsı mezundur. · 

Tiyatrolarda yerniş 
yemek yasak 

Belediye, yaplırdlğı leftlşlerdc bil· 
Wn llJalro ve sinemalarda ballwı 
fıstık, fındık, kabak çekirdeği ve sa· 
lre clbl me>'valar yiyip bunların ka
buklarını ıerlere atttklarmJ &.espit eı .. 
m.lştlr. 

Avrupanm bio bir eğlence yerinde 
&'Örülmiı'en hallwı tıyatro salQllunda 
kabuklu yemlf yemesi v.sulü Şehir 

tiyatrosu gibi dlier tekmil tiyatro ve 
slllemalardan da beledJyecc kaldırı

lacaktır. Dün ka.1makamlıklara ve
rilen bir emirle tiyatro ve sinemalar
da- yerlere kabuk abnamn esasen ya~ 
sak olduğu bildirilerek bana teşob· 

büs edenlerin zabıta marifeti7le me.n 
olunmalan tebliğ olnnmwıtur, Sinema 
ve tiyatro müdü:ı-lüklerl de bu lıu
swı:~ levhalar a&aeaklardır. 

-0--deden ibare! baluııan bu sıhhi ıart- ği muhakkaktır. Ancak o dar 
ıar dün belediyece ,u~ere bildlrll- yoldan çok kere yük arabala· ı Lastik fabrikatörleri 
mlştır. rı da geçiyor ve seyrüsefere \ k k 

engel oluyorlar. auçu istiyor 
Çocukları kurtarma yurdu Otomobillerin geçtiği dar Lastik fabrikatörleri dün mın-

Cocuklan kurtarma yurdu müte· yoldan arabaların g<.><;meııi Y•· 
1
1
) 

1 

taka iktısat :müdürlüğünde top-
b ... ısı emn. .. akliye müteb:usısta-1 sak edilemez mi? Diye !anmışlar. hariçten kau.;uk ıı;e • 
rındaıı Neeall Kip, Yun müdürlütll: Soruyoruz ! tirilmesinin temini için Vekale· 
ne de Çorum maarif müdürü N"t•• te mür.a.ıaata karar vermişlel· • 
tayin edllınl,tır. ..l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"'!!!!!O~~!!!!!!!!!!!!~~ dir. 

isyan ettiriyor ... Nimet hala :is· 
yan etmemiş mi! 

Selma biraz <lıaha kızaı'C!ı. Boy
nu, alnı yanaklarına kadar kı.r
nı;.zı oldu. 

- Nimet ha.la.rıın gözü servet
te. Benim için zengin bir istik
bal tahayyül ediyor. 

- Zengin lbir istikbalden kaı;. 
ti nedir? 

- Beni çok zengin ibir koca.
ya vermek .. . Apartunanlana:n o
lacak, otomobilim olacak ... Mon
den bir hayat süreceğim. 

Tatlı tatlı gülümsüyordu: 
- Tam bana göre bir hayat de

ğil mi Pertev! 
- Gülüyorsun Semi, alıay edi· 

yorsun ... 
- B~ka ne yapayını istiyOil'· 

sun? 
- Kat'i olarak Hanınla evlen

miyeceğini söyk<lin mi?. Bu me-j 
seleyi kesip attm mı? .. Nimet ha
la ,·pd cevabı verdi mi? ... 

- Hayır, henüz vernnc.odi, ara
ya girer. bayanla tekıw göruşe
cekler 

- San:a dü.şiinmek için zaman 
mı bmıJuvorlar? 

- Hala:n benlın düşürımeğe 
ihtiyacım olmadığını anladı. 

Pertev durdu, gö-.derini Sel • 
manın gözlerine dikti: 

- Semi, dedi, korlruyorum. .. 
Ve sustu. Selma pek şaı;tı: 
- Neden korkuyorsun Pıe.r -

tev? 
- Sen halanm tasıwvur etti· 

ği boş ı:rayesiz bir hayat için ya
ratılmış değilim... Fakat sakin, 
sessiz, muti bir kızsın; sevdikle
«-ine karşı zaafrn varcbr... Seni 
Hına ederler, kandırılar diye kor
kuyorum. 

3elma ciddi ciddi başını sal • 
ladı; 

- Benim zaafını yoktur Per
tev. 

- İnanayım mı? ... 
- Her zaman, ne istediğimi 

kat'iyyetle •bilmediğim olur ... 
Fakat ... 

Pertev merakla sordu; 
- Fakat? ... 
- Fakat ne istemediğimi dai• 

ma bilirim. İstemediklerim kaıt'i
dir. Buna emin olabilirsin. 

Pertev Selmanın yüzüne muz
barip bir ifade ile ba.kıvo.rdu. Son 

r.a birdmı·bire, kendini tutamadı: 
- Semi dedi, seni ailımasınlar! 
Selma güldü: 
- Öyleyse müsterih ol 'hedi, 

zaınneder.sem hiç evlenmiy~e -
ğim. 

Şimdi koruluktaın ~lar, 
ta tepelerde bir tarlaya girmiş - ' 
lenl'i. Her taraf zümrüt gibi ye
şildi. İki gii verein ga.galaşıyar -
lardı. 

Pertev baktı, gülümsedi, son
ra Se!maya gösterdi; 

- İstikbalini kiınce bilemez 
Semi ... İşte bak, bize hükmeden 
budur. Gönlümüzün hakimi ... 
Dünyaya istediği isti.kıameti ve-
rir ... 

Selma gülümsüyordu: 
- NJ;: ı;ıüzel sevişiyorlar! 
- Ke>klıaşa ko~ ... 
- Tevekkeli değil, birfüirleri-

ni çok S!!'Venler için giiverein gi
bi derler ... 

- Aşka inan1yor musun? 
- Bilmem, ömrüm oldukça 

sevm""ece,i!im gib1 geliyor ıba-
na. 

- Emin misln? 
- Şimdilik. 

Graf Spee katledildi! 
Unııuvay lıllkümell, Grat Spee 1 

'kumımdan= yetmiş iki oaal mühlet 

vereli ve dedi ki: 1 
- Eter bıı müddet içinde limanı 

terketmezseniz., harbin soıuına. kadar 
sizi esir addederim! 

Graf Spee kumand:uu lçbı iki şıl<
tan biri idi: ya limandan çıkıp İnııl· 
Uz ve Fransız 6emlleriyle harbe .cl
rişmek, yahu& da Unıguvaya esir ol
mak, 

Graf Spee würettebatıudau yedi 
yüz kişiyi sabile ı;ıkardl, kumandan 
iki yüz :önüllü ile demiri aldı, Gi'a.I 
Spee Hnıaıuhıı açddL 
• Xabraınan bir milletin okfanasl.a
ra bi.klın olıuı dona.nma.larma karşı 
koyan gönülliilcrlyle kumandam, 
her seyc rağmen mertçe ölmeFe ka
rar verdiler ... Sanmı!jhk. 

Büyük Harpte Türk geıntetlerl AJr. ... 

denizde, İngiliz gemicileri· Okyanus· 

İnşaat işlerinde 
yolsuzluk 

Bir mimar, bir sene müd· 
detle işinden menedi'di 

Bazı mlihendl<i ve mimartarm, be
lediye len heyetinden ıWnış olduk· 
tarı rJlısatnamelere muhalü in.p.a& 
7apmakta. oldukları belediye rirase
tlnc lbbar cdilmlşLir. Bu ihbar üzeri
ne yapllan kontrollar netlcestnde fil
hakika Galat.da ya:ııha.nesl olan bir 
mimarın, almış olduğu nıbsatnameye 

aykırı olarak yapmakta olduğu bi
naya, banyo yerine her kata karan
lık bir oda. ili.ve ettiği cörülmüştür. 

Bu mimar, bir une müddetle illşaa.t 
yapmaktan menedilmek suretlye 
tecziye edılmiştlr. Teftişler, btna ruh
satnameleri alan diğer bJ.zı klmsele· 
rin de inşa.at plinlarında ufak tefek 
bazı tadilat yaptıklarını meydana çı
karm1Ştır. Beledl:ro riyaıetlnln bu 
mesele hakkm«!a dün Belediye şube .. 
itti baş mühendisliklerine sönderdl· 
il bir tamimde inşaat mabalierlnln 
sık sık kontrol edilerek lsUbsal edil· 
miş bulunan ruhsatnamelere muhalif 
harekete meydan vtrllmemesl blldl ... 
rllmlşUr. 

---o-
MAARiF 

Yeni müdür muavini 
Maarif müdüı- muavinliğine 

Galatasanay beden terbiyesi mu
allimlermden Vahi tayin edilmiş
tir. 

Mekteplerin yılbaşı tatili 
Yılbaşı dolayı.sile bu sene 

mekteplerin ne kadar tatil ya • 
paca.klUı dün tesbit olunm~ 
tll'l'. 

Bu karara. göre 'l'esmi ve hu -
susi mektepler Kanunusaninin 
1 inci PazaTtesi ve 2 inci salı 
günleri kapalı bulımacaklardır. 

Şehrimi.7.ıdeki ekalliyet ı:ı;ı.ek -
t.eplerinin Noel yortulan için 
dün kararkıştınlan an'anevi ta
til günleri de şunlardır: 

Ermeni mektepleri Ki\n.unusa
ninin 4, 5, 6 ve 7 inci günleri, 
rum okulları 5, 6 ve 7 inci, mu
~vi mektepleri de 3 üncü günü 
tedrisat yapmıyacak.lıınlır. 

İzdiham hadisesiniı 
mahkemesi 

İzmit, 18 (İKDAM Muha<>i • 
rinden) - DoimMmhçede 11 w.
tandaı;ı.n ölümile neticelenen iz
diliam hiuiise3i:nin muhakıeme
sine bugün devam edilmiş, fakat 
şahitlerin istinabe ile istenen ifa
deleri ızelmediği anlaş.ı.ldığından 
muhakeme ayın yirmi yedisine 
bJnkılmıştır. 

- Bun>a kimse emin o:ıamıaz. 
Ya seni biri severse, çok severse 
ne yaparsın? ... Ona ...,ı.ıııaz ırıı

sın? 
Selma omuz silkti ve ta uz.ak· 

fara, K.aradenize doğru büküle
rek, kıVTaıııarak uzanan ve sonra 
iki kıyı arasında s~ıp ııöl man• 
zarası ı>lan BcJi!aza. bakti: 

- Acımak kolay fakat sevmek 
güç... insan sevmiyen kalbini 
sevsin diye zorlıyabilk- mi? Na
sıl ki, seven .bir k~l'bi de sevgisin
den vazgeçirmek iınki\nsızdtr. 

Sakin güii.. ısüyordu ammaı he. 
yeca.nlanmıştı. 

Pertev hala ona muztari'P bir 
ifade ile ba.kıyord~•-
Ge~e 1ıekraır ettt: 
- Ya seni .bir sevecek olııırsa? 

Çok sewrse ... Ya biti yeryüzün
de yalnız ve yalnız seni d~ü
.nür, yalnız ve yaln,z seni ister
se?... Gay-esi sen olursan?... Ya 
serui, bütün bir öınriin saadeti 
elinde olduğunu anJarsaın? .• · 

Selma önüne baktı, baı;ınıı ha
fif lıa.J'i.f salladı, cevap vemıedi. 

[Arkası var) 

larda bu kahraman lıklann en !l'ilzel 
nömanelertnl vermişlerdi, İ:ıle GrJ.f 
Spee kumandanı ile l'Önlüllülerl de 
böyl- bir kalıramımlık g-österecek· 
Jerdi. Esareti nefislerine girau bul .. 
muş olanlar •tef acaca.klar ve dövü• 
şe dövüşe vazifeleri başındı. öleeek
JerdL 

llatbuki böyle yapmadılar; g-emiye 
ateş verdiler ve l<nmandaıılan başla 
olduğu halde, kayıklara lılnlp ka9-
tılar ve nefisJerlııc yediremedikleri 
esarete döndüler. Harbin 10nana ka
ılar Unsunyda l<alacllklar. 

Grat Spee yazılılıit cibl inlllıar •'
memlfllr, Gr:ıl Spee kalledllmlştlr. 

Her halde Alman tarlllaln övünerek 
kaydedemlyeeeğl bn hareket, barblıı 

neticesine ttimatlA bakbimı söyllyea 
AhlwıJa lcilı ba:rırlı bir lal sayıla-
mu. 

SELAlllİ İZZET SEDES 

6 Ayda 780 
bozuk madde 

Bunlardan 14 ü sıhhat 
için tehlikeli görüldü 
Bıbassıbha kanununa l'Öre, biltb 

,rıda maddelerinin teftq ve l<ontroll 
lıakkı, hazlrandanbert Belecllyeye 
devredlbnit bulunmaktadır. Da vad· 
fcyl pli.nlı bir ••kilde b_.abllmek 
Jç.in kadrosunu lüzumu kadar cenlt• 
!eten ba müdürlük bu vıulfe;ri der
uhte ettlfl alh a7 zarfında muhtelif 
esnaftan 6590 nümune alanı.lı: tahlil• 
haneye ,Jöndermi.şUr. Yapılan tahlll 
neticesinde bu nümunele.rden '780 1 
bozuk, 4703 ü de muvafık a:ubur et
miştir. Bozuk çıkanlardan H ti ••bir 
halkmm sıb.batiul tehlikeye düşüre

cek mahiyetle görilldüiii için bunlan 
salanlar mahkeme7e &evdJ edilmı,.. 
lerdlr. • -ONI VERSITE 

Halide Edip ve Hamdinrn 
tayinleri tasdik edildi 
Ü'nivers'te Edebiyat Fakülte

si •İnıı;:iliz edebiyatı tarihi• pro
fesörl~ne seçilen Halide Ediı> 
ile avni Fakültenin profesör ve
ki1lii?ine intihap olun.an Güzel 
&ın'atl&r Ak!ademisi san'at tari
hi muallimi Hamdi Tan'Pın.arın 
yeni vazifeleri tasdik edilmiş ve 
yeni bocalar derslerine başla -
mışlard.ır. 

MONAKALE 
Silivri limanı yeniden 

inşa edilecek 
Miinaıkale Vektleti Silivri li

manını ı;üzel bir şekilde yeni - : 
-den inşa etmiye kı.rar vermiştir. ' 
Bu iş i<;in şimdilik 10 bin lira 
ayr:lmıştır. İlk olarak limana 
bir mendirek yapılacak, vesait 
fırtıl))ld.an korunacaktır. 

Ayni zama-ndia sahiller de te • 
mizlen~ektir. 

--<>-
POLiS 

Oç yangın 
J:>ün şehrimizde !iç yangın ol

mll§tur; 
1 - K:urtuluşta Fevlezof &0 -

kağınd.a 34 numarnlı evde Katina
nm yaktığı Meryem ana lrandiliD 
den yangın çıkmı.ş, itfaiye tara
fından söndürühnüştür. 

2 - Kadık-öy Nakil sokakt& 
Mühendis Şakirin kiracı olarak 
otıurdıığu 3 nwnaralı evin alt ka
tında soba borula<ruıın tutu.ş:ına
sında.n yangın cıkııruş, itfaiye si· 
il'ayetine meydan vermeden sön-
dürmüştür. 

3 - IKasımpaşad'a ~an 
sokaJ<,ta Konoksi apartımanı.nda. 
Halide adında bir k;ıdını.n otur· 
duğu iki numaralı daires1nden 
yangın çıkmış, itfaiye ta>rafı.n -
dan söndürülmüştür. 

Bir adam helanın laşile 
beraber alt kata düştü 

Galat:ada Değirmen sokağın • 
da Cavidenin evine mJsai.iı: ge • 
len Behzat, binanın üst kat he
lasmda iken hetanm taşı çök -
miiş ve Behzat taşla beraber al 
kata düşmüştür. Muhtelif ya -
!erinden yıı-ralanaın ka=ede hali' 
tahaııeye kaldıırılmı.ştır. 

Bir adam iskeleden 
düşüp öldü 

ıK.alyoncuda Eczaotbaşı. soka
ğında N aum apa.rtımamnda otu
r.an Galata be<:inci noterliği vez.. 
nedarı Mustıtfa Arman evinde 
sandalyeden düşerek hafiçe ya· 
rnlamnıs ve bir müddet sonra 
da ölmüŞtür. Ölümün sebebi te~ 
kik edilmektedir, 
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Sov e Rusya • Romanya Kitli bulıranı bir nııdaıı --
cılan diliüodürörlıen, bir :randan da 
emafı sıkmQ'a bafladı. 6- ak· 
ııam bir balılı.çı. lı.enclistnden 7'Vllll 
kilo balık alan bir kadıııa baiırı;ror· udu ne zaman açılaca da: 

- Alıbim yanm ktlo balılı. be! Ya· 
rım kilo balık Join sana bir de krBe 
kfiiıdı verecek detlllm a!-

Danimarkaya gidecek 
vagonlar bekliyor 

Cernauti, 18 (A.A.) - Havas: Romanya • Sovyet hududu henüz 
aÇJlmamıııtır. D:uıimN:.aya Almanya transitile geçecek ~lan . 300 
vagonla Aimanyaya gidecek olan dokuz vagon, Rusların ışgalı al· 
tın~aki Lelı topraklarından ge~elıilmek icin Sov_ret lokomotiflerini 
J.,eyhude beklemiştir. Sovyetlu bu hususta ~ekilen telgraflara ce· 
""P \'ezmemişlerdir. 

İngilizler Almanların bir 
kruvazörünü batırdılar 

(Baş tanfı 1 inci sa>fada) 
bat.rılıiı bil sabah leyli edllmekle· 

dir. 
10 ıu. 16 k.inunuevvelde batuılıın 

İ.aı:iUz semiler.iniD tonejı mecmuu 
2li78 ve bitaraf ı:emllerln tonajı 
20.244 olarak tahmin edilmektedir. 
Ayın müddei nrfmda tonajları nıec
mu.u 7920 olan iki Alman ı:emlsi tev· 
lı.lf edilmiştir. 

GRAI' SPEE HAKKINDA ALMAN 
Jl.ESMİ TEl\LİGİ 

Bertin, 18 (A.A.) - D. N. B. alan· 
sı bilcliri1or: Ordu balj kıımandaıı· 
lli't leblli ediyor: 

Uru.pay bükümetl, Admlral YOD 
Spce'nlıı IU>vuzlanması için icap eden 
mühlell vermemiştir, Ordu Başku· 
ınandanı Führer, bu sebeple 
kwnandana, sırhlıyı kara sulan ha
ricilule berhava ederek batırmasmı 

emretmiştir. Bu b.idise 17 kinunuev· 
vclde. ıaat 20 de cere1an etmişt.lr. 

GRAF SPEE NASIL BATTI? 

Arjantin kruvuörü Llbert&d'ın bir 
tahllsiye sandalı Admiral Graf von 
Spee'nln kumaıulanını ve 'l&bltluhıl 
lı.ıırlarmışlır. 

Alman petrol cemlsi Tacoma, Gral 
von Spee'nin tahlisiye ·sandallanna 
aUıyan mürettebatmı toplamıştır. 

ı~imana meıısup bir ç0k hlmıei va
purları kurtarma qiııe 7ard.ım ic:la 
harekete geçmişlerdir. 

Uruguay bükiimeU, tamiral için ıu. 
ımmlu miihlell verınlt olılutıı bııa&· 
!indedir. 

Sanıldtima ,ı-öre. Urucua7 Ue Al
manya ara.~mda bu meseleden dola-
1'1 bir lıAdlse çıkacaktır. 

ALMANYANIN PROTESTOSU 
Almanya orta elçisi, beynelmilel 

halı. ve leamüller nakzedllerelı. Graf 
von Spee'ye yeniden denize açılabl· • 
Jecek vasiyete •irmesl için linm o .. 
lan müddetin verllmemesinJ proteı -
to eden bir nota7ı hük.Umeti namına 
Guani'ye tevdi eylem.iştir. 

Montevldeo, 18 (A.A.) - Graf von 
Spee'nln lnliban tarihin en dramalilı. ı 
sahnelerinden biri olmuşlur. 

Nevyo•k, 18 (A.A.) - Nev;rorlı. 

Times ıaı:eteslnin Montevideo muha
biri, Tacoma geııılııl suvarlsinla, icap 
eden resmi muamelih ikmal etme
den, cemlsl ile birJilı:te, habenlzce 
llmandan çıklıi:ı için tevkif edlldiil· 
ni blldjrmektcdir. Graf von Spee'nta 
Tacoma'ya aktarma edllen subayları 
ve efradı da ıevkU edilm.1'tlr. 

Gemi demir ahyordu. Kalabalık 

halk lı.illleol limanı Punta ve L'Este
yl ve ııahlllerl doldurm114t11. Gökle U • 
rqua.7 ve Arjantbı tayyareleri uç•
yonlL Uraıua.7 harp l'emllert Pa.ııa
merllı.a uııntakaaının hududwıa doi· 
ru Uerllyorlardı. 

Von Spee IOll dalı.ikada karaJ'& 11 
:r&ralı tıkardı. Yaralılardan biri has
ta arabasına bhıerken Gra.f \'Oll Spe
e'7e döndü ve ıözlert yaşla dolu ol
dujıı halde cAul wledersehen • Ge· 
ne ~rüşellm& diye bağırdı. Direr bir 
:raralmm elinde küçük bir ııod •· 
lacı sirlilii1'onlu. İki Alm&a sabiti 
•e ttP kruvazöründen çıkmıştı. 

Bütün tamir Ye oUl.len ma.lı.bıele· 
rlnJıı mürettebat ve liııllerl heails 
Graf VOR Spee'7e Jıailı balunaıı. bir 
npura ua.Jdedildller. 

Nihayet Graf voıı Sı>ee demir aldı. 
Arl<ssmda Tacoma oldufn halde :Y•· 
ft1J y_avaş koydan inmeye başladı. 

Cep k:ranörünün yanındaki Tacoma 
ile birlikte kara sulan hududuna var
dığ'ı ve bn buduHa Ar,ianUn ve İll,fi
İiz harp cemilerinin sert hareketler .. 
de bulundufu ırörüliiyordu. 

Graf von Spee dota • oenuba dof
ru llerled.L Dlrelı.le bÜ)"ülı. aınlrallık 

ba7raiı dalplanıyordL 

Saal 20 71 J ıla.k.llı.a ıı-•!"'. Monlevi
deo radyosu f1l haberi veriyordu: 
«Grııl YO• Spee kendi mürettebatı 

taratın dan batırıl.nru,br .» 
Bir lı.a!) ılakllı.a oorua Almıı.ıı elı;I· 

Uf:i şunu bildirlyorcıv: .Graf von 
Spee'niD. kumandam Luıgdorfl ge

misini terketmek ht.emiyerek boh} ... 

mwıt.ur.-
D. N. B. aJ"""' d& _.,. ,. 1ebll· 

l;I neşretti: 
cUru.ı-uay hükiim.eU. Grat yoıı Spe· 

enin taınlrl için lizun eıa.. milclıleli 
vermeklal imtina •lmlt ve ba .. hep
le Graf von Spee'nln kumandanı Pa .. 
ııamcrlkan bölgeııl hııdııdllllda goaoı. 
ıinl batuma;ra karar vermiştir. 

Dlier laraftan öğrenildiğine a;ön, 
lı.umaııılan LancdorU, Jıarekellnden 
evvel, Montev!dec'dakl Alınan elçili· 
cine ıu<llll bir mektup rönaererel< U• 
ruguay hükU.meUni, zırhlııuıL tamtrf .. 
ne ki.fi derecede N.ma.n verınemesin· 

den dolayı tlddeU. ııro1esto elmlştlr. 
Komandan, ba mektuba.uda, '12 saat ... 
lik müblelln dcfll cembıln harp ya
pacak va2fycte, fakat hatta denize 
tahammül edeblleeclr bir hale seıt
rHmrsine blle 1':8.fi olmadıimı söyle
m lş!IT. Uruguay malı.aınlanıun bu 
hallı hattltel ve diğer iaraflan lıea
dı.ine mevdu bin ~inin Jıayalırun 
m~suliyeti kaqısınd&, ırumaudan, tay

.fanın ba,..atmı kuri.armaia ve pro
testo makanu1111a da Grat van Spee· 
yl lıalı.nna:ra karar verdlilnl bilıllr· 

ın.lşttr. 

Graf vruı Spce 1ll&balll lia&tle -
19 u 55 ıreı.ıe (Ölleş ufulıta lı.a7bolur
kcn mülhlş bir lnfllaklen aonra bal
,ınuıtır. 

Geminin ioinde her tarafa. petrol 
döküldülü için seri bir y:ıııgın başlıı.
llWl ve bütün Moutevlıİeo Okyanu
a.n bu noktasında. yükselen muazıam 
alev sütunl.ırmı seyretnıl.ştlr. 

Londra, 18 (A.A.) - AmJrallılı leh· 
!it ediyor: 

«İnglU. hava kuvvetlerlııe mensup 
bir bombardım.a.n miifrnesl buaiin 
Re11galand körfezi üzerinde, denbde 
riireceğl her Alman .-emislne taarrus 
elmelı bedeliyle bir keşif ucuşa yap
mışta.r. 

W9 bir harp cemlslııe tesadilf e
dDmeınlf ise de mühim Alman harp 
tanare lı.11vvellerb"le blr mııharebe 
olmuştur. 

Almanlann, 11 tana-resi diqürW
mtıştür. 

Bizim tanamerlmbden yedisi 
dönmemiştir. 

Fin - Sovyet 
harbi 

(Baş tarafı ı. inci sayfada) 

tan sonra tekrar taan"Uza geç -
mışlerdir. Düşmanın sadece ili;
tünlüğü karşısında Fınlandiya~ 
!ar kücük Salınija.rvi şehrini ter
ketınişler \'e ~ehrin cenubunda 
müdafaa mevzilBl"ine çekilmiş . 
lerdir. Finlandiyalılar, Sovyetle-

' rin Ulak şimal mıntakas.nd~ iler
Iemesind;m endişe duymamakta. 
ve takviye kuvvetleri sayesinde 
bu ileri haı.-eketini durdurmak 
ümidini beslemektedirler. Buna 
mukabH .bu taarruz, hareketi İs
veçlilerle Norveçlileri endişeye 
dü~ürm'*tedir. Isveç ve Norveç, 
Ru.s küala:ıınuı h uıd ut istikame
tinde ilerlemelerine karşı hu.du· 
dun bazı noktalarını son günler
de takviye efradile kuvvetlen • 
dirmi.şlerdir. 

.3tokholm, 18 (A.A.) - Havas 
Ajansı bildiriyor: 

İsveç gazeteleıi, Leningradda 
büyük bir heyecan hüküm sür
mekte olduğunu. müttefikan söy
lemektedirler. Halk, matbuatın 
sükiıtuna rağnı.,n, Füılandiyada
ki muvaffakivetsizligi idTak et
mektedir. Sovyet cephesinde ma
neviyat ta çok sarsıhn:ıştır. Bir· 
çok Finlandiya tayyareleri, Rus 
saflarına beyannameler atarak, 
Kızıl-Ordu askerlerini, .silfilılan • 
ru, reji.mi devinnek, Gepeu zin. 
cirlerini kı:rmak, haııbe nihayet 
veıınıek ve Rus generallerini ce
zalandırmak ;çin kullanmağa da· 
vet etmiştir. 

Finlandiy ada,\ti mu vafiakıy:et • 
sizliğin, Sovyet hükfunetiııe cep. 
heye, hakikaten talimli 200,000 
asker göndermek fikrini verdiği 
söy !eniyor. Zira, Rus esirleri, 
üç aydan fazla talim görnıed1k
lerini söylüyorlar. Gepeu, Fiıılıuı. 
diya muvaffakıyetsizliğmin, bir 
ihanet veya sabotaj neticesi o • 
lup ol:maıd~ı.nı. tetkik edecektir. 

Amerika 
Bahriye 
kadrosu 
Vaşington, 18 (A.A.) - İtima· 

da layık bir menbadan öğrenildi
ğine göre, Bahriye Nezareti ka· 
nunusanide toplanacak olan kon-

1 greden deıılı ve zabit ve müret
tebat kadrosunun 25,000 kişi ar
tırılmasını istiyecekfa. Bu tak
dirde kadro mevcudu 170,600 e 
yükselecektir. 
Şimdiki adet, l!'lmilerin tam 

karosunun yüzde 85 ine tekabül 
etmektedir. 

Mevcudün 110 binden 145 bine 
iblQgı suretile geçen eylillde Ruz
velt tarafından tasvip edilmiş o
lan 35000 tezayüdü, modem lıa· 
le getirilen 80 destroyer ve mua• 
vin geıniniıı hizmete Iıonulınas& 
yutmuştu. 

Menemencioğlu 
Parise gitti 

Paris, 18 (A.A.) - Bir müd • 
detten beri Londrada bulunan 
Türkiye Hariciye Vekaleti Umu· 
mi Katibi Numan Menemencioğ· 
lu, bugün İngiltere hükfundinin 
tahsis ettiği hususi bir tayyare 
ile Parise gelmiştir. 

Türk heyeti Fransa hükumeti
nin misafiri olarak bir hafta ka· 
dar Pariste kalacaktır. 

Meclis toplanamadı 
Ankara, 18 (A.A.) - Büyilk 

Millet Meclisi bugün Dr. ~az -
har Germen'in Başkanlığında 

toplanmış ise de, ekseriyet bu • 
lunmadığından celse açılmamış· 
tır. Meclis çarşamba günü topla· 
nacaktır. 

İngiliz diplomatı 
, mevkuf 

Kaılıa da ona çıkıştı: 
- Tabil vereeelı.sln! 

- Ne dUe 'Yerecekınltbll, ı-anm. 

kllo bal•kt.an lı.azanacatun allmı.ıı pa
ra •. Üstelilı: de su• iki knrll@lıılı. ke
se k&ildı mı vereceilm? 

Kadın, baktı lı.I olını:racak, kOJ'· 
nundan çıkardıtı afak bir mendilin 
içine uskumruları rerle~ttrtnee oad.
deyl tuttu. 

Zalcn eskideu de iid•lll: Elma, por-1 
tak.al, ayva, lbnon, soğ-<l.n, patates, i 
şeker, fasulya, ekmek filin gibi şey
ler, ~a111dan pazardan ev:lcre ya mcn
dlllerle, ya zenbWerle, ya lorbaJarıa 
taşmırılı. Eğer bu~ünlı.ü katıl buh· 
ram bir aı daha devam eder ve bir 
u daha a.rtaeak olursa. arbk, sla 
ae)'l'edin akşamlan, ellerinde koca ko
ca. mendltlerden çıkınlar. yabul zenbU 
ve7a sepellerJe evledne öte beri ta
ş17anlan! Yukarıda sa:rd•~m .şeY.ler 
ınendile, zenbfle, seııete g1:lir amma 
o akşam, o kadınm yapbiı gibi men
dilde uskumru balığ"ı, yahut kedi ci
ğeri.. Zenbllde veya torbada pasta, 
bisküvi, çukulata ve kadın tuvalet 
eşyası, gramofon plağı tı.şuna.k bu 
zamanda biraz carip olmas mı? 

Gazetelerin kitıtsız kalma endişe
sine l'"lince: Bu, bence pek o kadar 
düşünülecek bir mesele değil. Çün
kü ort&da k&fıt oım.assa patiska da 
yok değil n. kilıda basda.n ya'Z11ar 
patiska veya salaşpura baS1hr. Eier 
onlar da olma.na yaş:t!nn kadayıfçı 

AH Ustanm ince börek ve baklavıılık 
yufkaları!.. Bunun bir eyl] i ği daha 
Tir ki o zama.n, muhterem okuyucu .. 
lar, bu yufkadan p.zete1erle hem ka· 
falannı~ hem de midelerinl doyurur~ 
lar. 

OSMAN CEMAL KAYGILI 

Çörçil nutuk söyledi 
Londra, 18 (A.A.) - Bahriye 

Nazın Çörçil bu gece saat 12,15 
te muzaffer Rio Pla.\a deniz har· 
bi hakkında rady<>da bir nutuk 
söylemiştir. 

Arjantine ihracat 
Ariantine ceviz, fındık, zey • 

tinyağ, üzüm ihracatı seııbest bı· 
rakılmıştır. Yalnız ibu malla.r A:r
jantinde-n bize yapılacak ihracat 
fiatlanrıa göre ihraç edilecek • 
tir. 

Osküdar itfaiyesine sahc. 
tlslı.üdar İtfaiye l'"DPUDDn bulun· 

duin ;reriıı kar~ısmdaki salıawn is· 
tlmlii.ki lı.ararlaştırılııı1'1ır. 

Burada, son sistem ta.Um vesaiti Ue 
takviye edilecek olan büyük bit' cıa .. 
Um aah....., riieada l'ellrilecelı.tlr. 

Ta kas heyeti lağvedilecek 

Moskova, 18 (A.A.) - Royter: 
~s.kovadaki İ!ngi!iz sefareti müıı 
teşaı-ı iken Bolivya elçiliğiru! ta
yin edilıniJı Qlan Gorion Vekerer 
bir Esb<'~va vapuruyle İngi:Jte· 
reye giderken vapurun Alman 
kruvazörü tarafından tevkifi ve 
ar~tınlması üzerine Almanya· 
ya götüriilmüş va-mevkuf tutul
maktadx. 

Haber aldığımıza göre, takas 
1 tetkik heyeti Nifrvedila:ektir. Ta-

l kas limi1et •irketi hey etinin vazi
fesini de yapacaktır. 

a= 

FlJ'rBOL VE 

GOL 

Fenerba.hçe Yutıostav t~ 
tı.ıye karşı sıfır sayı ile yenil· 

:mlş.. 

- Üstat ı.ep 7entllyor11:1, kırk 
7ılh bir kere de yen.boru. Ne• 
7e varacak böyle hallmb.!. 

Diyordum. AH Nacl Kara.can. 
Jıenıllslııe has plfkln ve J'illıaelı 
atmosferli loıı ve eda lçlnde: 

- AJdır.ma, fu lbol eocuk sfbi
dlr, Biri bol ıuJa ile, bir bol &'ol 
ile büyür. Yedikçe ylyecellı.er ve 
yedikçe büyiiyee('klerı. 

Cevabını verdi. 
Feııe•bahçe bizim blldii!mbe 

göre büyük bir kulüptü amma, 
yedili &'Ollerden ve Ali Nacinn I· 
zahıııd"11 daha da böyijmek JsU• 
tladın1b olduğu anl"'!ulyor. 

ZATEN YAŞAllIAYA 

HAKXI YOK!llUŞ 

Adamın bl•I yanlışlıkla sa ye
rine .).ez:ıap içmiş. Eier. yıuılıı· 
lık 51\bih ise zaten ba adam.an ::ra
şamaya hakkı J'olrmllf, demektir •. 
Çünkü, :ranlıı;lığın bu derecesi 
insan ldrikinln dışındadır. Fa
kat, Sami Ka.ayel'ln s6yleylşlae 
balıılırS& bunda yaıılışlılr 4elil, 
OJ'101 var. Bem de: 

- Meto komedi! 
Tabir Karayel'lndlr. 

DOKTORLARIN 

FAKİRi. 

Son Telı:raf: 
- Doktorlar ~de falı:lrlıır 

- E 

de Tar mı? 
Dlyor. Necip Fa.zıt. 
- Belki vardu amma, ~engmi 

daha çoktur. 
Dll rek devam etti: 

* 

- Bir aparlımanı olmıyana Tür .. 
klyede. doktor dr..ıımez. Doktor 
için 1111 vasıf libundu: Diploma 
ve tapu. 

Colı tapusu olan doklar da çolı 
bizlk Naytlanıdır. 
Anl~ıhyor ki, Son Telgraf: 
- Doktorlar içinde fakirler do 

Tar mı? •• 
Derken da.ha dJ'ade paraca fa ... 

'kiri dcill de, Hindistan blolm.I 
dakl•lero 1 lrasdelmlş. 

YOGURT 

YAPlllAK 

Cumhuriyet sorayor: 
- Yoiurt Y•J>ID•k bir saç mu

dıırT •• 
Son Telgraf'an mtŞhur Ahmet 

llauf"undan BOrdmn: 
- tl•lat ne de .. lnT 
GWiimslyerelı. şıı cenbı 

dl: 

- tlflemeden remek saçtıır 
tn"ma. lDlaJ hakk•nd• Wr fikrina 
:rolı.I 

TİLKİ 

YETİŞTİRlLECr.ı.. 

maaağda Ar.lantbı tDklsl Y•· 
tlşllrilecekmlş. Hatla bir de mil· 
tehass11 getirilmiş. Felek Burhan: 

- bı amma, yetişmiş tlllı.ile
rlmlz ne olacak? 

Dedl. Ve .. etr&fıua bakmdıE 

A. ŞEKİP 

• 

SAYPA-J 

Hayat pahalılığı 
ve ihtikara karşı 
alınacak tedbirler 

Yeni sulh hareketi, 
beklenecek netice 
Iant Cianonun iıab'adakl son nut

ku, Habet harbi ıram•n••rmda birle
şen ııad AlmallJ'a ile İtalyanın, 11 
tenım11& 1936 da bpanyada başlayaa 
ılalılli harp, 937 eyl!ilünde llıl. Maso
Uııiııill BerllD: ae1ahaU, Jaıt0n7anıa 

lioJer palı.Luıa lfllrilı.I, 939 marlmda 

Bohem;ra ve Morav:yanm lt«ail, '"" 
ne 939 ıılsamıım Ulı. baftaaın.la Aroa
VllUıılr lsıtliı!ı ile, 8-7 m:ı7ıstalıJ MI• 
lano müıilı.atı. 2% mayısla Berlbıd• 
lmn•enen ittifak muahedesi hi.dise
lerlnl •J"dml•tınqtır. 

Şelırlmbde bulnnan Ticaret Vekl· 
il Nazmi Tonaotıu dÖll sabahlan alı.· 
f&IWI kadar Mmtalı.a llcarel miidür· 
lüi"üııde meşıı-ul olm114, bir eolı. liic· 
caı-lan kabul ederek l'Öröşmüştür. 
Ayrıca Osınıuılı n İlalyan bank•· 

)4n müdürJerl, ecnebi ticaret ataşe
leri de Vekili dJ'&ret elmlşlerdlr. 

Tüccarlar arasında man.ifaturaea
lar, maka.racılar, !:l:uvalc:ılar, ipUkti
ler~ a.rmat.örler, y111DurtacıJar vardır. 
Yq bleyva ve seh'le utq kooperailf
letl müdürü ile Liman işletmeleri U· 
mum müdürü Raufi Manya& d& vekili 
ııiyaret elmlilerdlr. 

V elı.il, :yanında ihraeatı ı.eşkiliUaıı· 
ciırnıa müdW'ü St::rvet oldııtu hAlde. 
:veni kw-ulan lltılk ve yapafı lhracU
'1ları birili! idare be7eUnln loplan
bsuıda buJunmaşhır. 

TÜCCARLARIN TEMENNİLEltİ 
Vekilin dıı.ıüü temaslarında tüc

carlar 1.a.rafwdan )"apılan temenniler 
iÖY le hulasa edllcblllr: 

1 - Yaş meyva ve sebzderlmb 
harice pek az ihraç edllmekted.Jr. Ba 
yolda tedbirler almmım Ye ilıracaluı 
far.Ia.laşhrılm&SJ Wımdır. 

Z - İhr~cat e!J:Y&ml% vapursuduk 
:rüzii.nden harice cönderilememek1e
dir. Bu mallann 7e:rll vapurlar tan, .. 
tından sevki lizı:mdır. BunWl iç.la 
Vekil bizzat :veril armatörlerle te111&1 
etmektedir. 

3 - Piyasada maka.ra ve çuval 
buhraw fillikçe artmaktadır. Hariç
ten kısa bir zaman lçlnde mal geti:'ll
nıeslntn temlnJ Ji.ı.ımdır. 

4 - Takas primleri ürerlnde ya
pılan son tenzlJı\tın fena tatbiki bir 
ıınk tüccarların uranna olmuştur. 

Tenzilıi.tm ll&nınd:ın evvel harice sa- ı 

hş yapıp lakaslanm Takas limilel 
şirketine satmamış olanlarla gene bu 
tarıht<:n evvel hariçteki müşterilere 
eski Prim nlspetlertne ~öre fiyat ve .. 
rip taahhütlerde bulunanlar ellerin
deki takaslar eskisinden daha az p:ı
ra edeceibıden fena vazi7ette kal .. 
ml!llardır. Bundan dolayı takas ten .. 
2Uitın Ui.nmdan evvelki muame.lele
re blr tesir yapmatnası 13.nmdır. 

5 - Ynmıırla lhracıtlçılan 936 se
nesinden beri hpan1adan olan ala .. 
ca.k.laruıı hill afamamışlard1r. Mer
kez bankası ancak banka temhtahy
Je tiiccarJarnı parasını vermelrtl'dlr. 
Hfllbuki her tüccar bu teminatı gös
terememektedir. İs11an7adau. tiiccar
lann alacağı ancak 70-89 bin lira ko.
dar olduğu halde bııanyanm merkeı 
lıa.ııkasıntla 269 bin lira bloke parası 
\'ardır. 

Alışam üzeri SHI 18 de miinhasJ-

ran Amerilı.adan memJelı.etlmlze lt.ııa
lii :rapan türoarlar Velılliıı reW!iin• 
de loplaıımışlarılır. Bu iüccarlar •· 
rasmda eenebl acenteler. oiomobU. 
rad70, makine llhali!ııılan, pelnıl 

ılrkeıt mildiirlert de bnlımmqı-. 
Toplantıda Amerllı.Mlan memlelı.e· 

llmlze daha kola7Lılı.la mal s•llrmo
nin tem.ini 7ohwda eörü ülmil.$tür. 
TUrlı • Amerikan ıtearel anıa,masm• 
da yapılac.lk yenl ladiliôlla bn temin 
edllecelı.llr. 

Vekil buaiia do lel.ltilı.lerlne devam 
edecektir. 

BUKün lle&rel odllsuıda maıılbtıı• 
racıların lştlrilı.(J'le Velı.llln rclslltin· 
de bir loplanlı. ;rapılaeak, manltatnra 
eşyalarmdüi fJ7at yükwldiif. De ıaa.-. 

riçten mal &'e\irlluıesl hakkında ıi

rişülecektır. 

VEKİLİN BEYANATI 
Ticaret Vekili Nazmi Topçuotl11 

dün akşam g"aze&eeilere dünkü &et· 
klklcrl ve piyasa vazlyetl hakkıııd& 
şun lan oiiy lemlşllr: 

c- Her&'ün pzelelerde tallı bir ti· 
kiyeı mevzuu olan ibtfk.ir meselesl
ne ait yuılar görüyorum. Bu ddakl 
gelişim ihtikarı karşılamak üzere alı
nacak tedbirleri tespit etmek iclndlr. 
Pahalılığı dui oran sebepleri iyice 
tetkik etmeden almacalı: tedblrlerJn 
realiteye tetabuk etmemesi •üpbesfs 
mahzurludur. Bu sebeplen ba cüııi 
alıikadarlarla konuş.maya tahsis el
tim. lllüzalterel•re rann ela devam 
edec:etlr.. 

KahYe üzerinde alı!ıiunız mbpel 
neticeler! nzelelere leblli edeceflL 
Zfraat bankası 15.000 çuval B.io•.tan. 
5.000 çuval da 111ar.ıllyadan kabYe 
celirtnıekledlr. Aynez 15.008 vnval 
daha cetlrtmekleylz. Ziraat banlı.ası 
ıarıudan itibaren ister kahve taciri, 
ister speküJiHir olsun herkese ıs ki· 
nıınusaniye ka.dar teslim edilmek a ... 
zere kahve sa.tq:ına başl17acaktır. Sl
yasrtimlzin temelf piyasanın ma.htao 
olduğ-J ınaddelerl lazla.sb"le ~İD et .. 
mektir.» 

lzmltte ihtlklr ve odun 
kömür buhranı 

İzmit, (İKDAlll Muhabirinden) 
Şehrimizde de ihtikar hareketi her
&iiD bir az 4&.ba 1'en._U7or. Köuıe. 
derJ, manltatura, makara cfbl hatir
ien &'elen maddelerde oldufa gibi bir 
kısım Yerli maddeler de pabaWandı· 
rılmıştır, Bu arada odan ye kömür 
flratıarı. mevcut narh& ratmen ala· 
bildltlııe yijkselın"4Jr. Milhlnı bir kı
sım halk odun ve könıiir t.edariklnde:n 
i.cız kalmıştır. 

Koni Claao, Alman7a • İlaJya itti• 
lak muabedMlıılıı b>.ı"p pyelcrlnl ıs
Uhdat e:rlemedti'J ne~si.D.e varmış• 
tır. Ve İtaba Baricbe nazırı, de· 
mokratla.na ihata eemberlerlndea 
Sov;rellerl harı. bır&lı.ınalı üııue ze 
ai'ııstosta Mask.ovada fm73lanan Al• 

m&ll7• • SoVJ'elle• ademi ı.cavüz Palı• 
brulaa, Nası ... Komii:nlst birJeşmesla
den demokrat b~J'ük deylellerl mes
ut ırörmek lstelllİ'lUr. Bu blrleı;melr. 
bllhuaa itaJJoa.n göriış1eriob:ıı, dilşü• 

nİlf]erlnln ltodadunu aşmıı,tır. İtalya, 
Alman7au.ın tasvibi ile g-ayri muha
rlphkte devamda.dır. Fakat yarm İ· 
talya, presUJJnl, menfıudlı-rini müda
faa Jeln lktlı:a edeıı eneı·l.:;i göstere
cek. anca.lı, dııbıı evvel blr sulh le· 
şebbüsü daha 7apacakbr. 

İtalya Har.lclye nanrının ~"T.1eri, de
mokn.'• nazL faş.lsllerla. bu hal'pten 
eTTel olduiu cJbı, ingırıcre. Fransa
nm fedakirlıldan şart\;1•, dünyada 

birlikte hareketlerin!. knmüıılmı &le7. 
bine müttehit bulımımlarını temlıt 

p;resine matuftur. İtalya hiilı.ümcll• 
nln sulb l<şebbiislerlne bir defa daha 
llirl'1Jleslnin hakiki PJ' .. lnl bu cbel 
teşkU ıetmeJrtedlr. Bu defa da muval
fak olamaz~a. İtalyauın ulhal k.ann 
verilecektir. 

İtalyanın :yapacaiı )'Cnl bir sulh te-. 
ııtbbüsil ne glbi neticeler verecek!' 
Gene n:ıe.nll cevap alırsa İtalya ııe 

yapacak? Gelecek haftala.nn hidise
Jeriyle bu ciheUer anlaş.alacak: Ne de 
olsa, müsJ>el iim.iller, neticeler bekle.. 
11eınlyec.finl şimdiden söylemek doi· 
rudur. düşüncesindeyiz. 

HAMİT NLll.İ lRMAK 

İmha edilmiş gösteri.ip 
elden ele geçen etiketler 

İtalya' nın harici siyaseti 

Dün ikinci ağır ceza mahke • 
mesinde bır zimmet ve dmand.ı
ncıhk davasına bakılmıştır. Güm 
rük idaresi 6 numaralı satış ara
ban muhafaza memuru Abdüş
şülı:ür, hariçten gelip muayyen 
müddeti zarf.nda sahipleri tara· 
fından alınmıyan eşya meyanın· 
da KaQl şirket.ine ait etiketleri 
de imha edilıniı; gibi gcisterexek 
varakta tahrifat yapmak ve bun
ların bedelıni ihtilfısen zimmeti
ne ,geçirmek iddıasile maznun 
ve mevkuf bulunmaktadır. (Baş tarafı ı. inci ... ,.tada) 

talyanm harlıe gxmiyerek B~l
kanlarda ve AKdcnızıte snı.lıu 
muhafazaya yarıyan bir barış 
siyaseti takip etmesi memnuni
)·et ve takdire layıktır. Çünkü o 
da, 4.5 sene nıiıddet ılaJıa ha • 
zırlanmağa ihtiyacı olduğı.uıu 
kabul eden ve bu müddet zar -
fuıda uslu oturacağını müttefi· 
kine vadettiği haulc sözünde 
durmıyan Almanya glbi bir ha· 
ta ve suç i~llyebılir ve Akden:zi, 
Balkanları, Yakın Şarkı kana 
boyıyabilirdi. Bunu yapmama • 
sı, S.n;yor l\'1uso!iı:infa, akil ve du· 
renılış oiduğunu göstermiştir. 
Çünkü i;yke hazıriannıadan, İn . 
gilt<;re ve Fransa gibi, denizlere 
hiakim iki büyük devlete kar
şı hıı.rbe girmek İtalya için fe • 
liketli bir şey olurdu. Kaldı ki 
bu barıı, Türkiyenin de, imza
ladığı ittifak muahedesine sa • 
ıiakat göstererek mücadeleye iş· 
tiraki üzerine büsbütün İtalya· 
nın aleyhine olacnktı. İtalya, sö
zünde dnrmıyan Alınanyanın 
mavi gözleri için, kendini ateşe 
.. tıruuııakla çok iyi etmiştir. Bu 
hare~eti ile yalnız kendisine 
değil, İngiltere, Fransa ve Tür -
kiye ile Akdeniz ve Balkan mil· 
letlerine iyilik ettiği gibi bau
·a da hizmet etmiştir. 

Bu noktap böylece kaydettik· 
ten· sonra, İtalyanın, bizi yakın
dan alakadar eden Balkanlarda· 
iti vaziyetine bakalım. 

Sinyor l\lusolini, damadı Kont 
Ciano'nun dili ile, İtalyanın Bal· 
kan siyasetini şöyle i:ilah ewyor. 

•Fa,,ist hükfunetinin hiçbir te
şebbüste bulunmarrıu; olduğunu 
ve bu and:a bitaraf devletlerle 
işbirliiti ve dostluk münıasebet
lerimizi hususi bir surette tarif 
etmek i<;in hiçbir t~bbüste bu
lunııuık tasavvurunda olmadığı
mızı söylemek isterim. 

Madem ki, Balkan yanmada· 
sında·n bilhassa bahsedilmiştir, 

ve madem ki, hikmeti vücudünü 
tarihten ve coğr<lfyadan, an'a
nelerden ve bir Balka-ıı devleti 
haline ıı;elmiş olmak vaktasından 
alan bir alaka ile İtalyan siyase-

ti, bu nımta'.:aya doğru tevec • 
cüh edivor, Tuna havzasında. ve 
Balkanlarda nizam ve sulhu mu· 
hafaza etmeyi kat'i surette arzu. 
etmekte olduğunu beyruı ve te
yit etmekle beraber İtalva ne 
seki_lde olursa olsun, bu ·· bioka 
dahil olacak memleketlere fay
daıı · ve sulhu tesise medar olaca~ 
ğına .kıail değildir .• 

Dikrau ve Morses adındada· iki 
kişi de imha edilmiş gösterildi~ 
ği ha:lde müzayede ile satıla,n bu 
etiketleri satın alnı.ak ve mak • 
buzunda tahrifat yaµa-rak Kaol 
aceııtasına satmak s:ucile maz • 
nun ıb.ulwımaktadır. 
Afıdüşşükür bu eti:ket sandı • 

ğ.nın ambarların na:kli esnasın
da diğer mallara kaI"!~mış ,,ıaea
ğını, kendisinin iddia ediıdigi 
~ekilde bir suçu olmadığını söy
leıni.,tir. Bundan sonra Mon;cs 
te etiketleri satmakta Dikrana 
tavassut ettiğini ve kimseyi do • 
lanciınnadığını söyl~tir. Ne • 
ticede Dikranın aranmasına ve 
şahitlerin çaj{ırılmalaıına karar 
verilmiştir. 

Bu beyanatın son ctimlesi bi· 
raz mjjphem olm:ıkla beraber, 
sarahatle anla&ılıyor ki. İtalya 
'i'una havzasında ve Balkanlar • 
da nizam ve sulhu muhafazaya 
kat'i surette taraftardır; fakat, 
Balkan devletlerile müşterek bir 
blok ku.rruaktvn bir fayda um
mamaktadır. Kont Ciano böyle
ce, Balkanlarda, İtalyanın, ken· 
di riyaseti altmda bir bitaraf 
blo!< teşkili için çalıştığı hak • Bir amelenin ayağı kırıldı 
~oda il~i sürülen şayialau tek· ' Beykoz.da Yalıköy<le oturan a-
zıp etnuş _01uyo~. mele Orhan fabrikaya giderken 

Kont Cıano, Italyanın Balkan yokuşta d\i,,"1!1ÜŞ ve sol ayaP;ı Ja.. 
devletler.ile dost olduğunu, ay • nhnıştır. Orhan Cerrahpaşa haa 
~·. ayrı ifade etmiş ve Türkiye tahanesine kaldırılını.ştır. 
ıçın de •İtalya ile Türkiye arır-
sındaki ıınünasebetlere, 1932 ta
rihinde tecdit ve teyit edilmiş o
lan dostluk misakı hiikimdir• de· 
miştir. Türkiyenin, İtalyaya kar
şı dost olmaktan başka hiçbir dü· 
şüncesi olmadığını biz de, her 
zaman olduğu gibi kayıt ve 'tek· 
rar edebiliriz. 

İtalya Hariciye Nazm, Tuna 
havzasından ve Balkanlndan 
~ylece bir daha bahsetmiştir: . 

cTuna havzasında ve Balkan· 
larda sulhu muhafaza etmek bü
tün memleketlerin müşterek men 
faatleri iktizasındandır. Bu se • 
hepten dQlayı İtalya, milletlerin 
kendi aralannd:aki muallak me
seleleri dostane bir suretle hal
letmek hususundaki axzuhmıu 
izhar etmelerini derin bir sem • 
pati ile karşılrunaktadır ve onla
ra bu sahada da yardımda bu • 
lwınııya, amadedir .• 

Nutkun Tuna havzası ve Bal· 
kanlara ait bn teyidi, sarahatle 
ifade ediyor ki, Cenııbu Şarki 
Avrupa<;la sulhun idaınesine bü
yük kıymet ve ehemmiyet ve • 
ren İtalya, Bnlkan milletlerinin 
kendi :ıralanndaki nizıılı ınese-

leleri dostane halletmelerini meıa 
nuniyet.Je karşılamakta ve bu 
devletlere "1Dlaşmalar.ın• temin 
için yardıma hazır bulunmakta
dır. 

İtalya, bitaraf bir Balkan blo
ku teşkili için neden önayak ol· 
mak istemiyor da Balkanlılara 
sadece dostça anlaşma tavsiye
sile iktifa ediyor. Belki böyle bir 
blok yapınağa muvaffak olamıya 
cağını anlamıştır da ondan; bel· 
ki de böyle bir bluka dahil olun• 
ca, bu yüzden Almanya ile ihti
lafa ve harbe süriiklenmekten çııo
kinmektedir. Bu son ihtimali 
gözönünde tutarak serbest kal
mak ve hildisclerin gidişine gö
re harekete geçmek, elbette t
tıılyaııın bugünkü fm.atçu inti
zar siyaseti bakımından daha 
makuldür. Hulasa, nutuktan edi· 
nilen intıba •udur: İtalya, vazi
yette büyük değişiklikler olına• 
dıkça harbe ginnck niyetinde 
değildir ve Balkanlarda sulhun 
devamını kat'i surette istemek • 
tedir. 

ABİDİN DAVER 
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Haset ve 

daha 

Tefrika: 104 

kıskançhk teşkilatı 
ileriye gidiyordu 

Cariy~lerindeD emSı bildiği 
bırınin suç ortaklı&ı ile gecele
n, Halife huzurunda i~m olmar 
d'ğı geceleri Caferi ıizlice sara
vına kabule başladı. Hatıa ken
di.si ere kıyafet değiştirmek su -
retile CA.ferin ı;ara.yına &idiyor
du. 

Bu gizPi sevi=e mace-rası böy
lece ve bir hayli zaman sürdü. 
Öyle ki, pek az sonra bir semere 
de verdi .. 

Abbasenin Cafertlen bir oğlu 
olmuşıu. 

Atı base bu çocuğu hastalık ve-
1>ilesile k ndi sarayında ve gizli
ce doğunnuş ve sonra çocuk bir 
müddet Calerin sarayında ka.J -
nu.ş, nihayet meydana çıkmama
sı için Bağda\tan uzaklru;tırıl -
.ınış, Mekkeye gönderi~ir. 

ıBu sırra, Abbasenin cariyesi ve 
ııırdaşı olaın kızdan başka kimse 
vak.ıl değildi. 

Fakat bır gün, kıskançlık sa
iiı.aı;ile Abbaoe bu ~ırdaşı olan 
cariyeye kızdı. Onun vücudünü 
12 al eye ka.rai' verdi. Bunu sezaı. 
cariye can korkosu ile hanımının 
.sarayuı<lan kaçtı ve Eıniriilmü
ııninın Haınmun sarayına iltica 
etti. Haruna kız kardeşinin bü -
Wrı urlannı anlattı. 

Harunürreşıt evvela .inanmak 
istemedi ... Fa.kın cariye bu sev
dalı buluşmaların bir de meyv& 
verdiğini ve çocuğun hiılen Mek
kede bulunduğunu söylemesi heı· 
türlü şüpheyi ortadan kaldırı -
yordu. 

Haruniim?•it hem kızkud~i
nc hem de Ciıfere k<ırşı büyük 
bir hiddete kapıldı. Onlardaın in
tikam alacaktı, İntikamı çok müt
hiş olecaktı. Bunun için de hiç 
renk vermeden sabır ve intizar 
etmek, planını yav .. ş la.kal kat'i 
ol:ırak hazırlamak yolunu tuttu. 

O ... Ayni zamanda sadece Ab
ba..e ve Ciıferden değil, bütün 
Bcnnekilcrden de intikam ala -
c .... !""tı.. 

Biraz evvel de söy !ediği mu ;:i
b: artık kendini yolan Halife 
Bemıeki istibdadını kırmağa az
rec>lmi'i bulunuyorou. 

Yahya, Cafer, Fadl ve bütün 
B€ meki a:ıcsi hakkında hariç
t dönen dedikodular Harunun 
k 1 ına ka~ gelmişti. 

lbni Haldun ılıyor ki: 
·IIas,t ve kıskançlık birleşti, 
i sın yüzündeki mru;kevi at-

ı iftira yılanı bu müsait zemin 
uz rinde kıvrandı ,.e İranlı ve
tı 1Pr! bütün i.'ıtişamlan a:-as:n-

ok tu, zehirledi .• 

F\·ct. ıeki Arap müverrihinin 
be sözleri dogrudur. Bernıekile-
1··r. hütıin Arabistıında kazandık-
1.Tı ~öhret, nüfuz, elde ettikleri 
nı uazz:ını servet her taraf!& ba
HÔt uiırmı.5, kıskan(']ıjiı çoj\~lt
m tı. 

lI :-unünv id'n yıizüne karşı 
l ı kim: rıı• Yalıv:m•n ne de 
• i!<ıl!ıırı Cafer ve Fadl'ın aley • 
l !r dr :dı: bir •öz bile söyliyemi
''o ' dı. 

B i:ıl nler fcs:ıt ve haset 
ı Ll. t m ıdare e !enler i;·i kur
• a <1 k tüler. 

, ,'1atta p ·k çok şaır vaı'Clı. 
h 1 ra mı. trar namlarlıı Ber
I• ~ İIM' .ılc-vh ne hicviyeler vaz
' '·l r. B•ı hıC"viyeler halk artı· 
su< .... 1 maga ba~Iad . 

R ma S "-l'la,.,, Versay müs
J n aleyhine de ilk hareket
oyl hi ·\·ıy erle bu !ama

li' mıyd ? 
(1 t ra cdinız ... Mutlak bir iz 

lı r) sılzJ bu fesat teşkila
tın başhca preruiplerinclen bi
• oldu. 

Hicviyeler, doğrudan doğruya 
Bermekiler aleyhine değildi. Bun 
lar Haruııürreşide hücum edi:yor
laır, (Halifenin elinde hiçbir aa
lihiye\ kalmadı), (Bağdadın ha
klıni arWt Haruniirreşit deyil -
dir), (Hii.Jınıünü yürütemiyen hü
kiimıWtr, hükümdar olamaz) gi
bi sözler bu hicviyelerin dalına 
bağlantısını teşkil ediyordu. 

Bütün bun1ar Harunürreşidin 
kulağına gidiyor, izzeti nefsine 
dokunuyor, kızıyor, ba.ğınp ça
ğırıyor ve ... Bu ütiralann tesi
ri altında kalıyordu. 

Kewli kendine: 
- Evet, diyordu, bunları yar 

zanlann hakları var. Ben çok za
if hareket ediyorum. Zaif olan 
adanı ise hür bir aclam olamaz. 
Hür olmıyan da hükiimdarhk e
demez. 

Haset ve kıskançlık teşkilatı 
daha ileıiye gidiyordu. 

Sarayda elde ettikleri casus • 
lar vasıtasile Harunurreı;idin hu· 
~usi kağıtları, muhaberab arası
na bir takım tarizleri ihtiva e
den vazılar da koyuyorlardı . 
Bunlaruı birinde bil.lıa=ı şöyle 
yazılı idi: 

(Söyle ... Cenabıhakkın yeryü
zündeki vekili olan ve memleke
ti istene mahvedebilecek bir 
kudreti elinde tutan o adama 
~öyle ki, o bugün artık hiQiıir 
şeydir. Bermekiler Arabistanda 
ondan fazla nafizdirler. Haru -
nürreşidin emirlerini Bermeki 
vezirleri tahrif edel'ler ve ister
lerse h[(; tatbik etmezler. Fakat 
onların. emirleri ve emul.anna 
Harun boyun eğmeğe mecbur
dur. Onlar Hanına ita:at etmez
ler. Fakat Harun onlara itaat e
der .. ) 

Bütün bunlar Harunürresidi 
yavaş yavaş idart!yi İranfa vezir
leroen almal'a ha2 rlıyordu. 

Çok nadimdi .. 
Saltanata ilk çıktığı sene •Ba

bamı dediği Yahyaya: 
- Nasıl istersen öv le harP)rnt 

et ... 
1 .\rkag 'Rl'l 
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HAVA VAZİYETİ -
Y "llköy meteoroloji ı.t .. yonım

tlan alınan malümata göre, hava 7ur
clun ttaap dolusu vt Akdenf~ JnJ"ı
lannda 1nllaUu, diler bölcelerde u
ınumlyetle ~k ltuhrilu ve ye.r yer 
J'•lllth seem1', rö2si.rlar şimali latl
kamf'ttea Trakya ve Ece bölg'elerlnde 
kuvveUlcıt, cUier ytrlerde orla kuv
vette ekmL,Ur. DUu tehrlmizde hava 
kap;.ah l~(ml , rüzcar imali ,arkiden 
~anlyede 2·4 metre hlzla. esmiştir. Sa
at 14 de hava ia;ı3 lki 1029.3 milibar 
idi. Suhunet en ~ük~ ek 12.2 ve en dü
ük 7.ı antfı'rat ol•rak kaydedilml•· 

tir. 

Kongreye davet 
Eyup Fakirlerini koruma. demeii .. 

mlzln '7/1/940 tarihli J)a:car S"Ünü sa.
at Jf dt konS"rcsl akdolunacaiınd.an 
ve nbamnamt~l dt cemiyetler kanu
nuna inUbak etmtk icin tadil ve tan ... 
sim ve takip karaı-ı taltp edJlecei:in
den taahbüdatlaruu muntauman ö ... 
demiş mukayyet azanın bu toplanb
ya "!f'Zt"'f vf'nnelerinl vazife severllk
terindtn MkJertz. 

•· iKDAM 

Sporun dere tepesinde ... r:Y..t .g·:~ 
Yugoslav futbolü - lngilizlerin spor
culuğu - 1940 olimpiyadı ve harp 

Ankara Radyosu 

...... ........... 1 
A,Q, lt,'7 m. 11195 lt<1, it Kw. 
A.P. Sl.79 m. HG5 JleL ıuı:w. 

1119 m. 131 llee. lH K w. 

j Yazan: Sadun Galip j 
Bu alırlan vazdığını bir sı

rada ~ehrimizde mis:,fir bulu
nan •Yuaoslavya. futhol tnlumı 
memleketimizdeki dördüncü 
maçını bitirmişti. Ondan •Onra 
yapacap beşinci maçın netieesi 
ne oluna olsun, Yugoslavya
dan istanbula, İstanbuldan An
karaya ve Ankaradan iı.tanbula 
ikıim deii~lirerek. yonıcu <,ey· 
yahatler geçirerek y apbgı m. 
üc_: maçı k•zauına!tı ve son ma
çını ancak 1-0 kaybetmesi, bu 
takım için bir muvaliakiyet ve 
Yugoslav futbolu için de iyi bir 
kıymettir. 

· Ben bu talmnıu Beyoğlu •por 
il" yaptığı iiçöncü maçı seyret
tim. Geçmiş ııüıı}erde de birçok 
Yugoslav takımlarının •e miıli 
takımının yaptığı maçları gör
müştiim. Son maçta kanaat e
dindim ki, Yugoslav futbolu, 
bazı ınemleketlerin abine ola
rak son zamanlarda epiy bir i
lerleme kaydetmi~tir. Bunun a
mili, bence, eskiden hemen ta
maıniyle Orta Avrupa sistemi 
bir futbol oynıyan Yugoslavla
rın görünüşe göre son zamanlar
da bu sisteme merbut kalmıya
rak Orta Avrup ve İngiliz tarz
la.rmı mezcetmlş olmalandır. 

Birçok Orta Avrupa takımla
rında gördü&llmüz kısa paslı, 
ıröze /le' kli, fakat kuvvetli ve 
enerjik bir müdafaa karşısında 
ekseriya tesirsiz ve ağır oyunu, 
Yugoslvlar İngiliz tarzına ve 
bilhassa İngiliz müdafaa tarzı
na kaymakla daha seyyal ve da
ha müessir bir hale getirnıi.~ler
dir. Galatasaraya yalnız 1-0 gi· 
bi ufak bir farkla yeııilınelerin
de de İngiliz müdafaa tarzının 
rolü vardır. 

Yılbaşında Ankara ve İstan· 
l:mlda muhtelit takımlanmı.ıla 
maç yapmak üzere davet edildi
gi söy !enen Belgrat muhtelitiııi 
gördüğüınilz zanian Yugoslav 
futbolundaki bu değişikliği da· 
ha iyi anlıyacağımızı zannedi· 
yoruz. 

* İngilizlerin öteden beri spora 
düşkünliikleri ve ona verdikleri 
kıymet malumdur. Hnrp, İngi
lizlerin bu bağlılıklannı bJç de
ğişlinnemiştir. Bir Fransız ga
zetesini a(arsmız.: İngiltere or
dusunun spor iııleriylc me gu) 
olan yarbay Ward • .Pertby'nin 
Pari. e gelerek 1940 yılmm ikin
ci kanununda Pariste yapılmak 
iizere İngiltere ve Fransa milli 
takınılan arasmd.a beynelmilel 
bir futbol maçı hazırladığını, 

ordudaki milli takım hasma bu 
maç için Parise gitmek üzere 
<imdiden izinlerinin verilmiş 

olduğunu ı:örürsünüz. Bir İta!-

;)·an m~cn1ua~~nı karı~tll'U".b&lll.1: 
Diiıı~ a hıiıJi,el, rini •ıılu boya ile 
canlandıran T('s~an1ın. cephcrl(" 
tayyare dafii topların hemen) a
nında, bir !.ısım İngiıiz askerle
riniıı top başında niibet bekler· 
ken diger bir kısmmm futbol 
O\'nadıkllll'lllı gös1~ren 1ablosuy
ı; kar"ln.'ırsınu. Bir İnfi\İliZ 
ıuecrnuusını a('arsnuıı: Londra 
ci,·arındak1 bir Aln·.an üs.cra 
garnizonunda esirlf'ı e kendi a· 
ralıırmdıı bir futbol maçı ~·aptı· 
nldığını, rl · ğcr c•irlerlc nöl,et
çilcrin bu ma•·ı a1t4k•l iıc &cyrct• 
tiklerini ı;östcrt>n fotoj(raflar gö
riirtilinüz. Bir Aruc~ika ınecnın ~ 
asına göı. ııczdirir•cniz: Ba~la· 
rmılaki kn•kleri lii~ bir zaman 
~ıkarmam3k mecburiyetinde u
lan iogilü ha\ia topı;ulwrırun o 
km.klerle kafa vurn~ları ekzer
sizleri ,-aııtıkları gii:tüniizc t·aı·
pa.r. 

Anla.,ıian 'por yapa ~ apa bbt· 
bedecekler, harbede ede sulha 
kavnsacak.Jar! 

• • 
Tok>oda yapılacak iken japoıı 

- Çin harbi yüzünden Japon· 
yanın vaz geçmesiyle Helsinki
de yapılmak iizere Finlandiya
ya intikal eden 1940 olimpiyadı 
ne olacak? Sanki harp bu olim· 
piyadı kovalıyor ve gittiği :yer
den kovuyor. Jo'inlandiya taarru
za uğray·mca ve hatta Hclsiı.ki
deki Olimpiyat stadına ha\•a 
d:ıiii toplar yerleştiri!illcc 1940 
olimpiyadının orada da yapıla
mıya~ağmı anlayan Amerika 
Atletizm federasyonu, bir ara· 
lık bu olimpiyat yerine kaım ol
nınk üzere Aruerikada (1940 pa
namerikan olinıpiyıatfar4 adı 
altında bir olimpiyat tertibini 
düşünmüş. Fakat iyi Jıorbetuk· 
Jeri kadar iyi sporcu du olan 
Finlandiyalılar 1940 olİlıtıpiya
dmı yapmnktan harbe rağnıen 
beniiz sarfı nazar etmcdiklerin· 
den Ameriklılıır Fiµlerin bu 
spoıenlnklarıua hiirıneten bu 
fikirlerinden vaz çmişler. 

İtalyanla.• 1942 senesi ıçm 
beynelmilel büyük bir sergi ha· 
zırlıyorlar. Gazetelerin yazdığı· 
na göre bu serginin adını (Me
deniyet olimpiyadı) koyacak
larmış. 

Gene gazetelerin ·azdığına 

göre bu (llledeniyet olimpiya
dı) nda birçok beynelınilel spor 
miisabakalan do yapılacakmış. 

Eğer Hclslnkideki 1940 olimpi
yadı Umumi harpteki 1916 olim
piyadı gibi eüme giderse bey
nelınilel sporcuların en yakın 
karşılaşması belki de 1942 ye 
kalacaktır.. 

SADUN G. SAVCI 

Güzel 
Olmak 

için 

Sizin de cildinizi 
pzelleştirir, gııdclc· 

ferini besleyerek cau· 
landınr. 

40 senelik bir l«rübe ••~•ull olan KR!M PERTEV tertip 
ve yapılış tarzındaki ircelık dolayıııyle, tenin fazla yaflanma• 
aına mini olur. Yatsız olarak buıu•l tüp ve vazolarda ıatılır. 

Düzce İnhisarlar müdürlüğünden 
1 - Düzce İnhısarl::r yaprak tütün bakım anbarl.armda •5642, 

lir .a2. kuruş ke•if bedeli olan tamirat 10/12/939 tarihin<le11 iti
baren on beş gün müddetle açık eksiltmeye komulınuştur 

2 - İhale 25/12/939 tarihine tesadüf eden pazart€Sı günü ~aat 
14 de Dü"cc inlıisaı-1'1l' müdürlü~ odas n<la müteşekkil konıisyon
daı yap laco :lll'. 

3 - Eksiltmeye gm-cek ısteklilerin '< 7,5 teminat olan ,423, 
lira .2ı. kuruşu inhısarlar veznesine yatırıp makbuz almalan la· 
zımdır. 

4 - Şartnameyi göranek ve fatıxn:lerı izahatı almak üzere is
tekliler her gün adı ge<;<:n inhisarlar müdürlüi!iine müracaat ede-
bilir~er. • 10242• 

19 Birincikanun Salı 
S.tı-.t 1 t.~9 l'rocram, Vt' o\emJt-ktt 

saat ;•~·art. 12.35 A .. ja.n.111 ,.e meteoro
JoJl lıabcrlt-ı iı. J ı ·,e Türk ınüıJtl. Ça
lanı.ır; Reıııat Erı ı V«ihr Koz.an, Ke
mal Nil •zi Seyhun. 1 - Okuyan: 
l\lıuaffer İJlı:ar. 1 .. Nlkrl& peştt,·l. ı 
- LemJ - Nlkrlıı arkı: (Yavru ıül 

yanaj·mı a1Jkın aktl sandım.) 3 ..... 
... 'Jkr:z ~rkı: (Fatnu). 4 - İzmirli 

JJayri - ırüuam ....,ı.ı: (H•rKÜn o 
ııizel ·ahllr l·aln12••a lnrrdl.) S - :Sa
dettiJı Kaynak. .. Diuam ttirkli: c E
lit). 6 • iınıtrli Hayri • Hu eyni tıir
JrU: (C'emilf' kı:r). '7 - Yesari Asım -
HU'«"yrtf tüt'ku: (Sarı u.-ıbak). 2 -

• Oku.r.ın: )lf'fhart:&. 8atrıa.ı.). ı - Jl.Ia.h
Ulvt ( elJletı.tn pl\. a - Utiuam şarkı: 
(Kerr-ru " le). 2 _ .o\ril lk'l - KürdlJl 
hlt•azk•r . 3rkr: (Ba.f tla'anı nak·me) 
3 • Lt-ml .. l\lul'ıayyrl' şarkı: (Gezdim 
~·uru,fii 1), ı·ı.~O/lt.liu )rti,.lk: llafir 
mU:t.ik CPJ.J. 

ıs.na Prı•KTc1n1. 18.~ Mtmle:ket ~a.
at a_•·..trı ,\ n '• ınf"tfotoJrıJl hal'lf:r
lt>ri. Jı<. ; J!ı..,i!..: t .ı.zb:ottıd f Pi.) 

Xonu'-m.ı ( Al1r ılra.alil. 19.JU TUrı .. 
mU7i:i: h.i.Jslk ıırosranı. Ank.ır ... rad
yu .. u "i.ıuıt· !'il":"' \if' .. a, ht>yf•tl. itlare 
edrn: '.\tr .. ul C nıil. 19.JO Korıo ... ma 
(Ç0<'11~ t<'rbl:vf'Sl). 20.05 Türk mü
zttl: Karı.~ıı... pr"tram. ıı.to Konser 
taJ.:dlmi: H:alU Hrdti 1."önt:tkm tara.
tından. 21.15 ;\lli:1fk: Radyo orkf':stra
sı (~l·f: J>r. 1 .• Prıır-tortu!';. 1 - ('h. V. 
Glu<•k: ı\h·~ste opera.!ı.Lndan uvf"rtiir. 
2 - E. \'ol& Ff'rrttırl: Dlvf'rtlment.o, op. 
2ft 3 C'lı, <•ourıod: Faust (Jperaı.;ın« 

dan baltt mözlğı. 22.00 ~lemltket !ta
at il.Yarı, • \jJ.n.~ haberleri Ziraat, Es
ham .. l';ıh,·Jl.ıt, Kambbo - Nukut. 
boı-.ası (Fiyat), 22.'!0 Sf'rhf"st. sa.al 
2'!.30 '1il 11( (Üilf'retltr - PJ.) 22.55 
lJuzJk: Caıl:ı3nd (PJ.) 23.25/%3.30 
l:yarll'tki pr11rram. 'e kapanı.:. 

ç---- ~ 

AULIJfi 

Galip Efgani hakkında 

Yemen hükumetinden 
bir mEkiup getirildi 
Pera.,~Ja. otelı sahibi Mis -

babı dola,ııdumak iddiasile maz
nun Galip Efganinin muhake -
ını!sıne dün sekizinci asliye ce· 
za mahkemesinde devam edil
miş, Perapalus kapı şefi Montero 
şahit olarak dinlenmiı;. Galip 
Efganinin otı lde buıund'Uğu sı -
radaki h r kıitın.a dair maliımat 
vermiitir. 

Bundan son'!'a davac, vekilı 
Galip Efganinin, iddiası gibi Ye
men tebaası olmadığını söy !emiş 
ve bunu isbat için Misbah tara
fından Yomen hükumet reisin · 
den getirilen arapça bil' mektu
bu ~ahkemeye ibraz etmiştir. 
Bu '1taPÇa mektubun tercümesi 
okunmuştur. cHa.-iciye Nazın na. 
mına Yemen kraliyet mecli: re
isi Abdiilkerim• imzasını ta!iı · 
yan bu mektupta Galip Efgani 
adında birinın Yemen tabiiyetin
de bulunmadığı bildiriliyordu. 
Davacı vekiliı hususi poli~ va
sıtasile bviçrede tahkikat yap -
tırd:klarını ve Galip Efganinin 

' arzu edilmiyen adam olarak İs
viçreden dışaııı çıkarıldı~ını tes
bit ettiklerini, bu noktadan em
niyet müdürlüğünün Galip Ef
gani hakkında aynca tahkikat 
yapmakta olduğunu söylemiş -
tir. Muhakeme, 18'MPÇa ımektu -
bun müddeiumumilikçe noter -
likte tercüme ettirilmesi ve mev
cut he poliste yapılmakta olan 'ah 
kikata ait evrakın celbi ~in baş.. 
ka l{ilne bırakclmıııhr. 

1 
ltO 
llO 
110 
100 
100 
llt 
100 
lot 
100 
JOI 
108 
100 
180 
100 
100 
JOO 
100 
100 

ANKARA 
18- 12. 939 

Jla-

S1erU.. 1.%375 
Dolu lS0.86 
Fn.ıık U815 
Liret 1.7"' 
iniore l'r. ~.BO 
Florin .2521 
Rayifmark 
llelra tı.82 
Drahmi t.9'1 
Leva 1.8025 
Cek Kroıı111111 

Pe~•1& 13.805 
Zloti 
Penıö !3.8875 
Ley t.97 
Dinar 3.175 
Yen IJ.34 
İsvee Kr. 
Ruble 

Tahvilat ü:ıfrine muamele olma-
mJl\hT. 

~ .·~ . . . - ~ 

İTİZAR: Hazreti Muhammed adlı 
teirikamızı bugün koyamadık ka
rilerimizden özür dilerb. 

BAŞ 

DİŞ 

ve bütün ağrılarını derhal keser 
Lüzunıunda günde 3 kaşe alınabilir 

:.:'•,,: '.,/C~-Pit • ~ r-;••" 1 0 F ~ .• '•, '"; f'•; •,• 

SATIŞ İLANI 
İstanbul ljeşinci İcra Memurluğundan: 

l o-..t. , c )1111.tfler ı-..rafıudıı1.> \rakrC paralar Jdarf inden 52.281 ikraz nu
ma.r .. si)'J, ~ı-.: 11.ın.a::ı pJırl4 -., ınuk2.bf1 btr1ncl derecede Jpotek c' trrllmlt •· 
hıp b-Or~ııu tid~;ınıt•m4•.,hıdro dula~ J 'i&Wmalima karar verilen ve b.nıamına 
ehll vulmf 1aratmı!ırn (1200! lira 80 kııru, kıymel laltdlr edilmiş olan Bo· 
fa:t.h;Jndt Ortakörd(' Nkl P .. paıoilu yeui eke.ret otlu soJ .. atmda utl '7, 1e ... 
ııi 55 llA:ru "o. lu <ııı&fı Sofl~· .. ~·r tab.Js ulnna.n l"tdlt 57 No. lu ev, sola Araa 
l'Ü Ka!T. ı · ı h::ıu·-.,•. urka.ı;ıı J<aııtarcı ll~Ju~ı ar. ;ı.,ı, l"Cphe.tıl Cf'dtı. Şt kf'rt'lojlu 
sokaiı ne m ... lıuut ._a~ dt>u ;a oıı.,,111 mlkd.Jırnıdalı:J kircir ~vln evsaf \:e me
ahası aşatıda yıu.ıhdır: 

ZJ:"ıtN KAT: Ka.pıdan C"lrUdlkt.e zemlni çinJ bir koridor ve :ıeminl 
tahta bir sora, albnda. odunlufu olan bir oda, zmlhıl kınnı?.l çini ve sabit 
mozaik l<'kurlJ ve tulumbalı bir kuyu ve maltız ocağı bulunan mutfı.k. bir 
ht>ll '\'t' bir mu.,:luktur. 

t'ST KAT: Bir ı.ora uı.rlnde blrlcumbab iki oda ve remini çinko, lalı· 
ta korkuJukl:J bir balkon ,,.e balkonun •lilnda umlnl cimnato blr aydınlık 
tnahalliude-n ibarrttlr. 

Binn.d~ elcklrlk tf',.;l\.ttı mevcuttur. 
i\tP.~:\11.\:ı: ·rao\amı 43 metre murabbaı olup bwıd;,ın 31 mf'tre mu· 

rabbaı bina (f'ri k:ıkuu :trnhJchr. 

Yukarıda hudut. ('Vf..<\f Vl" mesaha'>ı yaıılı g-a1rl nıt'ukulün tanıamı a('ık 
arttırma,a konnıuş olup 2l/1/9t0 ta.rlhlne rastlayan Pf'~tmbt"' ıünii aat tol 
d"ıt ır. ~·a !1;-ıd.tr \'roıd po!-ıtab.nıe blıJ1.,ındaki <l~lretnl:rdl" a('ık arttırma ilt> 
.llıl.u·ahu: \rı 1n1a. brdt.U muham.ntn k11·mrtinin yti:rdt." 75 ini buldufu 

takdird ... ,-rİı!t nkul f'n çok ar1.hraı11n ü?rrinc ihalr tdilt'('Ck~ aksJ t:ıkdlr· 

dr .-ı: 'Ull .lrttı .. 111 tı tao1hhüdu h.:ıki kalmık uu•r(' arttırm·t on bf" J:ıin 

mlfrldt•tlr h•ı2H!.t t>dilt'rf'k 9/2/9.f& tarfhint ra.,tıayan tuma C'Ülılİ saat 14- drn 
16 va kadar Kt'.ne dall't'mlı:de ikinci açık arttırma. ı yaptlae k vt"' bu iklnel 
arttırn1ad:ı •arrt ınrokul tn ~ok arttıranın ÜzPrtoe lhale edih"<"f'ktir. 

~atL, pe indir. TaJfplt>rJn art.tınnaya C'irme7den evvf'I muhammen lııymt>· 

tin yü:r.de- 1.5 u ni"lp,f'Unde pey aktf'<;i ve-rmel<'rl "V('ya miJli blr bankanın ıe .. • 
mlnat m'"Jttubanu lbr:ı:ı f'tmelf"ri Jizımdır. 

Blrlkmlı; Vf"rgllerff belediyrye .ı.lt tnıviri:-, e, taıı7iffye ve dtlliJiye rt>~lmle
ri V< vakıf loart!-ıl s3tı!j lx·dflindrn tcn:ı11 e:dil;r, 20 h-<'Ut>lik taviı bt>flt>li mü ~ 
1erlye aittir. 

2004 numaroıh icra. ve Jflas kanullunun 126 ınrı nıaddt• inin -t tinr·Ü 
flkr:.ısınta. bu KaYrl menknl üz.erinde iııotekli alacaklılar Ur dlier al:\ka<lar
lann ve lrtilak hakkı s.ı.hlplerlnln bu haklarmı ve hU! usfylc fala ve ma• ra. ... 
fa dair olan iddialarını, bu ll<iıım neşr!. tarihinden itibaren 20 ai.ın j('fndt 
evrakı mUsbltelt>rlyJe bOdirmeleri icap eder • .ı\.k'll hald~. hakları tapu .. ıctlli 
ne sabit olmadıkca satı~ bedelinin paylactmaMndan bari(' kalat"aklan ve da
ha fazla mahimat almak lstlyeulerin 25/J2/939 tarlbfnd~ ttlharc:ıı herkto!o;in 
sörebilmest ltJıı ~çık buJnndarolacak olllD artUrm ı ... artnamt ·iyle 939/ 16 
1unıualı dosyasına. ınürac.utları Hin ohtnur. (10489) 

KUS T O Y O yastık, yatak, yoroanlan 
Dünyada En iyi lstiraha' Vasıtasıdır. 

Kuş hıyli ya .. hk. yalak, yorııln1aTun llulla.u.anl;tr bunu her .ıan1an bk.
dlr ederler. (l) liraya al;ıcaJını.z bir kuıı tüyo yastık bımu hpalı& katidir. 
Flatıarda. tenr.Uıi.t yapılm~br. Kuş hiyü kuma~la.rınm btr ct~itlrrl vardır. 
Fabrik<L ve sah ıtri: Cakmalı:çıJarda. Sandahra<"llar sokı1k ku.. tü,·ü 
fabrikası. • 

ASKERLiK iŞLERi 

Askere davet 
Fatih .A~kerh~ şubf'sinde.n: 

1 - ŞlmdlJe kadar hk: a keıllk et .. 
meııdt ceE;.,)I, Ct'za-.u. C.CbdU havası 

hitam bulan ve ıeçt'n l"f'lplf'rtlf" sevk 
artığı bnilkılln iki '.tt"nrük hlLmetc 

tabi SIG· ( 334) dahil dot. (Topçu), 
·(Moha.bere) VP (.Nakliye) <;uufına. 

mensup f'ra.t bemrn ·c\:ktdlleceklt'r
dir. 

ı - ra~nd.ı hulunanlann a.,ker
lik kanunurıuo (~7> madclt"si mn<'i· 
bince bohındWcları maballhı asktrlik 
pbe-ine müracaat ~tm.elerl linmdır. 

S - Bu celple bf<l•I kabul edJI-..,.., 
4 -Toplıuıına ıünil ?6/12/939 ,,... 

h .abahı oaal 9 dur. 
5 - \lükelleflerin oı.itu bövlJ. et 

ciizdmları beraberlerinde olarak t&
Jin olunan ıründe şubede ha.ur bu
lunmaları Uin olunur. 

* Emlnönıi Aô,~rllk •ubesbıdt>tu 

ı _ Şimdiye kadar blıı askerllk 
yapmam.it cuah ve otsatu olan mu
habere oııuflndaD ~18 ili SS4 d&bU 
doPnılul>I" nakliye suııfwılan Sl6 i
li iM dahil doiuınlular ıevk oluna
eaJılanndan toplanma slinii olan 28/ 
12/939 salı rünü saat t da •ubede 
bulunmaları. 

2 - lmdl:re kadar her ne sebeple 

olursa olaon 'fUbe7C mtiraca..ıt etme
miş bakaya kalan s.an'al-kar erattan 

116 Ui 333 dahil do&umtu sayrl mtis· 
Jim era.bn da. biç vakit C<"('lrmeden 

belDf'n .ısubeye mUracaatıarı. 

s - Bu erattan ~rada. bulunan· 
laruı da bulundukları yerin a.!Okerllk 
tuh -iue hemrn müracaat etme1erl i
lin olwıur. 

ZAYİ - 937 eylfılıinde aldıtun fn. 
sllizee mualilmllil ehltyelnamemi ••· 
11 ettim. Yenlolıti çıkartacalımdan 

eskblnlu htilnnü 1olıtar. 
D niı Ünsal 

Bakırkö) c;;ultı mabkt>mt•!'llndf'n: 
Bakırkö)· 4"mr:ı:1.ı akll~r ha. taha· 

nesinde tf"<Uvi tdilh·Sı.eu l/J/9:J!.lı ta
rihinden 30/1/940 tarihine kadar olPn· 
!erin tert'k~ hıe n1ahkrnJrrc ya~;, t•t 
edilerek ınf'tr-Wci.U:arı bilmw.ı <'de 
))&)'aya <'Cvrilmis oldu~un'1an tihilf'r
de-n alaf·alı olanl.ırın kanunu ınf'flı•

ninln 54..il fnt·l madıle ·htl" ff"\ flk:uı hir 
as ieinllr n10lhkeın<"1 f' nıur.;ı.r ıa ll.L a-

13.caklarıru dli~·un dt·ftf·rinr. ka;)tlt•t· 
tinnt>J<"ı i ,.c Ofüh•rin \·olrislf'rjnin ı -
patı ver.a t"llr kanunu tn4':ı.kiırun ı;.3.ı 

üncü m.ıddesine ff>V1 ikan liı• a~ ı.ar

fuıda miiıaraat t•tmcleri ak"'l tak
cllrdc tcrekf'nin ha.:r.İllt t• r1t:' rol•ına
c:ıfı 11.ln olunur. (2273'8) 

~unl · Milmoaaill ve N<!Jnyat l)j. 

relr~rü: A. Naci. Baı;tldli.ll• Ver 
Son 'l'el'1"af B 411lır1 

Şehir 
Tiyatrosu 

TEPEBAŞI DRAM 
KISMINDA 

19/12/93!1 Salı giUlü a.lu;aını 
Saat 20,30 da 

YELPAZE 

* HALK OPERET 1 
Bn akşam. 9 da 

ZOZO DALl\IASLA 
ENAYİLER 

Op .-et 3 perdc 
22 CUMA GALA GECE."! 
(GİT-KAL) Yeni operl'1 

Ş. Atila reviisii Zow • Toto <arkı 
ve danslar. 

DOKTOR 
Feyzi Ahmet Onaran 
Cildiye ve :ıührt-viye mriLehassısı 

Pazar barit her ~n sabahtan 
akııama kadar 

Adrel': Babıali Calaloilu 
yokuşu kü .. ettlnde , ~o. 43. Tel. %3899 


