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Ribbentrop dün ~omadan ayrıldı 
Nazırı Papa ve Almanya Hariciye 

ltalya Kralı tarafında ab 1 edildi 
Kont Ciano ile V. Ribbentrop arasında dün 
akşam ik~ uzun mülakat d ha vukuhuldu ..... -. .. .. ı 

Alman taarruzu Papa Al many a azı:""· v-....... ----Ni~ü~---<l-~ f~;--~' 
ve Mart ayı ihtaratta bulun uş •• ')Meclisinin dün 

·)lyaptığı toplantı 
Bu 6 ü n Jı ü ııaziyelte, 

harp 6arp cepheaind• 
bıttcelıtir ı Almanya 
muhtelif mülahazalarla 
bı r yıpratma harbine ra
zı olmıy:ıcalc•a, 6arpt• 
illrbaharda ııe yazın tıı

arruza m•cburdur; fa
kat bu taarruzu n•nd• 
yapacafını tayin elmtolc 

mümkün detiidir. 

Yazan: AB!DıN DAVER 

A lmanyanın 15 martta 
t.arruza ceçeceti hak
kında ortaya bır riva· 

Romada neşredilen resmi tebli -
Roma, 11 (A. 

A.) - Alman 
Haridve Na -
zm V on Ri.btıet. 
roıı'wı bu aa.baıh 
Kra.Jlıl olaıı mü
Mlkıttı iO ı:lald

k a kadar &ilr
müŞt;W-. 

Müdafaa hazırlıklarım:z 
memnuniyefi mucip 

bir haldedir 
Anlrnr:n 11. - A. A: 

Baıvelı.aletten tcblit edil
miıtir: 

YüLıcJı Müdafaa M~c
! liıi 7, 8, 11 A1art 1940 

tarihlerinde Reiıicumhu
run Ruıliğinde • tc;pla· 
nard ru"nll' ••;rıe dahil 
i,!eri bitirmi,ıir. 

Mcıcli•, bilha .. a mem. 
l•lrcıtin müd~faa hazır

lıklarını ve tertiplerini 
tetlıik etmİftİr. bunların 

memnuniyeti mucip bir 
hal de ol dutu 6Örül-

Telg. latanb11J ikdam • Tel. 2330:> 

-
Musolini, Ciano ve Ribbentrop 
yeni bir sulh planı hazırladılar 

• 
~~~~~~-aamE111~~~--~~-

PLAN ROMAYA AVDETiNDE VELS'E VERiLECEK 

S. VEL S 

İki ay içinde sulh temin edil--
mezse Almanya geniş 

istila taarruzuna başlıyacak 
Vels dün lngiliz Krah, Çemberlayn 
ve Lord Halifaks'la görüştü 

Vels bugün Londradan ayrılıyor 
Koııe~. 11 (A.A) - İkm- 1 

di üstü çıkan B-'l' g.:zetesi Bu :: 
dapeşıe'de.n a!dı2ı bır habere go
re, Rlıbentrop. Mıısolini ve C -
ono'nun hazırlamakta olduk'an 
sulh plfınınt, Am~rıkay a dönme
den evvel ikinci defa olarak Ro
mayı zıyaret edecek olan Swn
ner Ve~'e tevd' edecekle.rini bil
diriyor. 

Gazete, bu bdJ(!rin e1yevm 
Kont Ciano ile temasta bulunan 
Macar s'yasi mahfdllerlnden te
reşşüh ettiğını ili\ve evleme.kte
dir 

Londra, 11 (A.A.) - Daily 
Sketclı, ııa:zetı>s ' nin Kopcnhag 

• muhabiri yaz:yor: 
Söy lend!f(ine göre Von Ribben 

trop, Amerika Hariciye müste-

şa ·ı Sunıner Vels Romnya do. 
ml'den evvel A!manyanın ııenış 
b ir askeri taal'l'UZa taşlama· 
dan ya·ııacağı nihai ve mutedil 
sullı tekliflenn .. hazırlamaJı: üze
re it.alvan hükiınıct mcrkezil'e 
gitmiştir.· 

Alınan Ha.ricıse Nazırı İtalya
yı co~ vaziyetıinin icap l'tti.r
dilt" ııavri muharlıı'ikten ULdk.a.j 
tırmak n1yC'tinde deiiilı:lir. Alrnao 
yanın bir iki ııtıne kadar füı ya 
ile .f\n.landıyanın uyuşacag;r" ti
m · ettii(i .söylenmekted r. Nazi
k Rus - Fiıı ihtilafının h:ıll!nı 
müteakip ~tered,, ve Fra.ıı511-
da hükfunetin de~eğini ve hu 
suretle ili; memleket arasında ya 
pılacak müzakereleren kolay:aşa-

(Arkıısı 3 üncü sayfada.) 

yet çıktı. Alman başkumandan
lıiı taarruz eününıi, vak\ındco 
ev:eı ı.lşa etmemek için elinden 
selen bülün tedbırleri almu; ola
cağına ııöre, bu haberin bir tah
nıınden ibaret olduğıına hükmet
mek daha dotrıı olur. Bununla 
beraber Bitlerin mart ayını ı;ev· 
di&i muhakkaktır. Alman dilııa
törü, martın kendisi icin uğıırlu 
oldutuna kan.dir ve fimdiye ka
dar, bireok hamlelerini, evvelce 
bilmün .. ebe anlaltığımu eilıi, 
hep mart ayında yapmı,tır. Hit
Je.r, u&urluya uj:ursuza inanır bir 
adam oldum için, belki bu mart· 
ta da, bir hareket yapar. Fakat, 
lnııiltcre ve Fransnya kartı ya
pılacak büyük bir taarruz, öyle 
sadece, mart uğurlu aydır, d.ye 
yapılama&; bütün muvaffakıyet 
çare ve vasıtalarını bir araya top
lamak. mükemmel surelle hazır
lanmak ister; yoksa mart ayı öy· 
le bir ul{ursuz olur ki.~ 

Alm•'> Hari
cive N aıı'!'l Vorı 
Ril:ıben'lroıı 'un 
Ltalva Kralı uı-' 
rafıından kııbulii 
diolomat1k ma
hafildıt der1'i 

blu- havret t 
vandııımı.,ı.ır. 
Cüııkü zivaret 
on>ıır""'1ında bu 
kabul mevotlt 
dP.ll!ildi. Bazı 
mahafi.1 bu ha
reketi ikıi mem
leıketin eaıter
oosvonal vazi
V'!'t karşısuıdA 
avni clüsüncede 
olıdı.rltlaı-ını te- Ribbmtrız!> ııe Ciano bb- tebliil imza edivorlar .. 
barüz e'lltirımiye matuf~ mü- Ribben1rop bu~n sa.a.t 16.30 da 

._mü,::~-- - - - - __ ; İngiliz tayyarelerinin Tü.r~ - Yunan 

A k d k. . · Klırıng anlaş
n ara a ı Prag ve Vıyanaya ması imza edildi 

Almanya, harbin ha~ından ya· 
ni altı ay on cünJenberi hazırla
nıyor; bilhassa Lehistan hareka
tı· biterek Alman ordu.u, büliın 
kuvveılerile ı:arp cephesine ciön
düğündenberi, )·ani beş aydır, Al· 
man ınilleı ne has, kılı kırk ya
ran intizant ve itina ile hazırlık· 
)arına devam eımekledir. Bu ha
%ırlıklar bitmiş rnidır? Alman
ya, Lüyük mikyasta, bir taarruz 
y•pabilccek kadar haı.ırlanmış 
mıdır? Alman başkumandanlıgı 
böyle bir taariuzun muvaffak o
lacağına kanaat gctirmi~ midir? 
Büliln bu •ııollere cevap verm.ye 
imkiin lokıur. 

Harbin allı aylık bilıinçosn di
ye neşredilen Aıman propaganda 
teblitiode, Alman ordulJruım 
tarihle misli görülmemiş bir dar
be ınd:rmive hazır oldukları, fa
kat bu darbenin ncredtı ve ne za
man indirilecel!:inl kimsenin bil
mediği yazıh iıli. Du mevzuda a· 
raştırnıalar yaparken ikı ınes'e· 
leyi, zaman ve ınekan mcs'cle
leri iizeriude tahminler yapmak 
lazımdır. 

Hazırlık bahsinde, b11ıünkü va
ziyetin alnbildığine uzatılmns ı, 
AlrnanY,aınn aleyhinedir, (Ünkü 
zanıan ıııüt,cfikıcrin nıüttef.ki -
dir. Çiinkii onlar da, deniz haki
mi~ etlerinden lstıfade ederek do
miııyonların, Aıncrikanın ve di
ğer bitarafların yardımile adam 
akıllı hazırlanıvorlar. İngil.z rad
yosu, birkaç gün evvel, hart.in 
ba,ında veriıen 500 milyon İngi· 

(Arkaı.ı J ttncü •avfada) 
ABİDİN DAVEB 

ta.lrasmdıwlır. İıtalva Haniclye Nazın Kom Ci-
CİANO - RİBBENTROP ano ile lnr bocuk saat süren bil' 

MÜLAKATI millıii<ırtıt.a buhırunuştur. 
Alınan Hariciye Nazırı Von (.'~kası 3 üncü ıaufada) 

Milli Korunma 
-• 

lktısat Vekili alınan 
tedbirleri izah ediyor 
, ' 6ü1Un mamleketlerln dahilde her ne v l I' 

istihsali lktısadi ihtlysçlarını karşılıyacalt ı 
bir hadde tutmak mecburiyetini hissettik· il 
lerl fevkıılAde tartlar içinde yatıyoruz. " ---- -~-- __: _ ~ 
Ankara, 11 (A.A.) - Ilııtısa.t 1 

Vek"-ıctine ait me11Zular üzı:.-in - ı 
de Milli Korunma Kanununa tev
f'.kan alınan kararlar ha'kkında 
k>.nd'i.si.ıııdeıı jzalıat rica ettiği -

miz 1kt1S31t Vekili Hiisnü Çaıkır 
Anadıcılu Ai:ını~ı muha.r; irıne şu 
beyanatıı.a bulıunmu.ştur: 

• 

..tlııtısaıı. VlJkaletine teaalı'.iık e
(Arkası 3 üncıi •ayjadıJ) 

c:ovyetler ltaly nın 

seti 
lar 

takip ettiği siy 
tenkide başla 

Pravda "İtalya iki s&ndalyaya oturnıanın 
ne ı:adar rahatsız olduğ·unu bilir,, diyor 
l\!OCkova, 11 (A.A.l - - Tass - Bin&enalJ..yh İngiUeore>ıın teı:lbh·i 

AJıman kömürl rinın İlalyaya sev- daha ziyade İtalya a!e}'h~ııe mü-
hıne karşı İnl[füzl'er tarafından tcvcccilv'..ir. 
al naın tedbirlen mevzu bahis e- - ~iandikı harDtc kalyanın , J'Zi- 1 
dm Pravda diyor ki; . }ıctti biraz tu!ıat'tır. Dir tarailtan 

.italyaya deniz yolu ile' kömür Fransız - İngiliz bloku ile di_iler 
sevki Ahnan harici ticaretti için taraftan da ALmanva ile müza-
o .b.adıır mühKıı bir ~ değil.ıdir. (Arkan " üncü aa11Jllda) 

Misafirler yaptıkları hicumlar Anlaşma 20 Martta 
meriyete giriyor 

Fran•ı:z .efiri dün ln,iliz 

0tı Fran•ız kumandanları 

ı•refintı :ziyaf•t ııtırdi 

Arıkll'l"a, 11 (A.A.) - Şemmıiz
de bulunan ~erenin 0.-.ta Şaıı 
hava orduları ba9kn.mıandanı 
owen.eral SiT Walıliam G. S. Mit
oHdl ile Fıransarun Sarki AkdenJz 
hava kuvvetleri kıımandanı ge
nera Jauneaud :;ercfme buıııün 

( Arkcsı .3 üncii sallfadal 

PEK - -YAKIN DA 

Or; mühim Heri neıre 
baflıyoru;z;. 

•· BAŞTA ESEN 
KAVAKYELI 
SELAMI IZZET'in 

tık tellf romanı • Allahın Arslanı Al 1 
üstat Ziya Şakir bu ese
rinde islim tarihinin en 
mühim safhalarını güzel 
bir üslüpla anlatmakt3dır. 

1f..~~~ ·,:,~.~~! lı 
m anlatan bu eser kıynıet
li muharrir Rahmi Yağız 
tarafından iKDA'.\I i~in ha- ı 
zırlannıışlır. 

- PEK -
YAKIN DA j 

1 Garp Cephesinde faaliyet va!] 
Londra, ıı (A.A.) -1ngi:l:iz tay- uamwı. 12 sonkanunda A ll'l!Stur

yarelerinin diin Pra~ ve Viyana . ya w Bdlıemvada risa.lclett a1ımış, 
iiııfüriJıde '.)"8pnıı.ş o&iukları oew-- sonra 23 _ s~anunda da f'.~n 
ı.anı.aı· hakkında 8$8.~ıdaki malfı· ve Rr:aıı o.zerinden ~çımış ıdı: j 
ma.t ve iza.hat verilmEktedir: . İınflilrz tayyarelerının s.ım~ıye 

1 
İııp;tie tavya.relıeri, 12 sonka- lı:adar yapımıış o)d.'.11<ları en ıyt u-

nun<!a Praıı ve Viya.na ü.zerin~n _ (Arkası~ uncil sayfada) 

Ankara, 11 (A.A.) - Türlüye• 
Ywıanlııt.an kLri.ruı anlaşması 
bıwün Hariclıv" VekMetıi.nı:le hü
kıiındmıiz adına Hariciye Ve
kaleti ıımuıni katiibi Numan M& 
nemeııcio~hı ile Ticaret Veka
leti müstesarı Halid N ;;zml Ke•
cir, Harici- Vekaı..ıtl Ticaret 

(Arkası 3 üncü sayfada) --
Fin- ovyet müzakere eri 
Molotov dün de Fin heyeti ile 

• 

görüştü, muharebe devam ediyor 
kabul · ettirmek için bütün Sovyetler taleplerini 

cephelerde hücumlarını şiddtelendirdilet 
Helsinkl, 11 (A.A.) - Moo.\o-

vadaki Finlandiya he' ctl ~n 
saat 14 de trJkrar Molotof tara· 
fından ka:bul edilmiştir. Henüz 
bi~ bir karar verilmemiştir. 

Öyle zannediliVQr ki, görüşülen 
me5eleberin içinde en nazBtlen Vi· 
inurid n Sovvcl hududuna gid.n 
elem.İl' yolu ile milstakbto) Fiaı
landry anı.n siv ı ve askeri re:ii
ıni ve nihR)-et Hangö yarımadac 
mese'eleridir. 

HeL TI!ri, 11 < A.A.) - Bı:,llln 
burılda bf d<!fa Sovıyet tayyıı
reuı'İne karşı ~ehlikc 1$aretı • 
ri1ıniştir. 

(Arkalı il üneil ıayfa4o) 
~-

ıSotıııetleri11. l'iftlnden cılmak i.ttedikleri Viipuriden bir ıııaıızarı:ı. 

• 
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Ahşap--~~b;i~ ''Vaktiyle ce- Gene Afrodit 

BOYOK TARrttt 

ÇO ''Af rodit ,, diye 
: zamı verin de •A!rodit· nımanı piyasa küliip-1 yasa malı ola~ğını itiraf~ 

hanelerinden top~atılclığı "'"""n meleri takdire şayandır. \ b • b "f • f hiddetlenen, Pierre Louys'in bil- l Şimdi sıra Peyami Salada. Yir-

Yaz ı: M. Sami Kar•yef sürülen kitap 
paşa; ve Krımlılar yaman toplattırıldı 

leler adalara 
isken der 

bir at yarışı yapmışlardı. 
Di:ye tese:li etti. Fakat; Mtilı 

Pl?'Vkerin rahat ve huzuru 1':.ma
ın.ıle ~tır. Hemen her ge
ce,jlÜndüz durmadan iığ'ay~ sur 
~u. 

* ' 
İKİNCİ KISIM 

Ordu. yeni p•d-ı sevinçle 
ııl\ı:ılad•. Çünkü; bu iJtinci cüllıs 
ul<eı:- ıçin mutlaka bir, ikinci hah-
..,. &limett:. , 

Üç ay zarfında altı W.lyo,n al
ım hazineY• kuruttu. Çunku; Sul
tan Jıılustafanın üç ay evve! tah
ta çU;tı~ı zaman verdiği üç mil
yuı a.l.m · tah.Ş şe şinxli yeni bil' 
cfilfis dolayısJe tekrar bir üç 
milyon altın daha verilmiş ohr 
ywdu. 

Cül<ıs halliıişi, rütbeler, ziy'lof& 
ler bendeganı ınemmm eylemek, 
kendine ceL-p eylemekti. Fakir mil 
tttin paıras :le biıtıi:rlerin.i ajiırlı
JOrlar ve, birbirlerinin mevD!eri
ıııi tarsin evliyorlardı. 

Su"taa Osmanın cürus günü, 
Yedi.kulede mohpus olan Kırım 
h~ !dırı'J3ıdesi Met.ret Gva:y 
"-;ımmı hr:<ı21t bu.ldu. 

Sultan Osmanın kılıç alayı ~ 
mirzıılan aUandmnak bahanesi-
le cıtu:ı: kırk at buldu. Bıı:ı:rlan. 1 
mahpusta bulunan ma.7etini bin
dirdi. Mat.pes avlusunda a.rz:ı en
ı:I.am eyledi. 
Şehzade bu kiiçük fll'kaya mah 

pea meydanında at oynattığı sıra
cı.. Yedikule dizdarı (Muhaf=) 
eç& buhıı:ıan lıµı:nın öoüne o
turmuş bulunuyordu. 

Dizdar, şehude ve ma.yetini.-ı 
bapioıhane meydarun<lıı at oyna-
tara.\: e2lendikler ni h~ görmü~ 
tü. 

Bir ıralık şeJızade, ka.pı cmün
ıle oturan diı.dara L'\ti.fe tariki e: 

- A,ı!am; kapı'ar ardına ka
dar açık. söyle ıb'r h'1ylasak. kır
tımız birden dı.şan f,rl:ı.r ve, ka-
çarız. • 

- Bu ınüımlk:ün mü ? 
- Neden olmasın 
- Biz, burada necııyiz ~ 

dan!. 
- Siz, :rt.larıruza binip ıııa;i

mi'ııe ~ayı< karlar~ Bt& dal!-
)ıın aşar Kınına varına. 1 

- o kadar değil! 1 
- Öyle, öyılıe_ Kının SÜ.varisi 

bit ağam!. 
- .Aımna; bizim Sipııiıüeri de 

,..,_ a1ıma!" Dedi 1 
Bıı k<ınuııım:ılar arasında za.taı 

evıveloe ad&mlaırına verdiği t.eır 
bihat üıııerine diııdarın dalı:m
lıfbodan istifade ederek a.ti viıt 
dıGarı f:rlad A.rdın<kı huhın~n 
.ı,amları da peşindleın fırladılar. 

Kırlı: alılı. OO!u di:llf:l:n, 3;<toil
~ ileri alıldılar .. Bunlar Kı-1 
nm Tiiri<Jeri. I">.lrlIIl ~ ı ncııdrınm 
(':)Cı.ihlan .. Binicidir·'Yır .. Bunlaır, 
Ct '1giz Harun torunlarıdır. Bir 
bacn\ede 'Th:ıııkyan doğru yol. ,.._ 
dık. 

Di2ııiar. ""illı ıatıd< için ~ 
h3'i. le kapmm önünde<ı yana kır 
QllbikıUı:ıti. Kmmlılı!r kaçar ka<;
mzz bıle muhafızlan da aıta bi
nere!r: pe<oler.inoe düştü. 

Bu hal, deıı!ıal Kaymabm S..
fıı Mebııet ~ =-tildi . So
fu M<>bıoot pasa; ~ ı>ZıttTl 
çııbrwak: 

- Derhal hareh<te ~ ve bu 
beri!l~i yakala ... DEdi. 

Ve İstmııhul şehri Subaşıısım 
{nrıniy<f>t amiıci) de ç ,;:,--ank: 

ora Sulı • ına h.ıibtt vtt ·· Milr
.kı öııdesinl& şe!tızoıdev'i dedi. 
İskcnder pasa, 8ipa,}ıilerini .. 

1arıık Krrıım Şehzadesiııiı:ı pe!ji
ı:ıe düştü. 

Takip mümnıii. Zaılen, İalreJl -
der r..sa f~ binici ve .,_. 
bur Sipahi akuıcdaımıııı. kum,..... 
da<>lı..TIDdan m. 

Nihayet: t..ıka.d...- paşa maiye
tinde bWunan yüz atlı ile Bul
<>aı:-yada buhınan Pravadi ~ 
ba<,,nın d~lannda KıTım şeiıza
desine ve aıkırıclarma ~ 
Derhal, Seh:aıdeııilı hıılt.ı. ric' . 
Ü21J;rıine diiı;ıeı'flk önlıedı. 

!sk.enier 'paşa; ve K.ınınhbl' 
yımııın bir at yarış yapın~ 
Gece ve siindüz süren bir ym-..
tan ııunra; İskenılıer - relo:ıru 
bııııuştı. 

Kırım ıdwwlesiıui ve nıai:tdi
ni örıfuı<e katar.ık İ.<ıtarbıla ~ 
di. Şehzade ve maiyeti Wkr 
h~e atıidı. Faıkat; haP&
haıı:ııe cıncı;..mııı -.rü muhafa
zada liıka:9t kalıdııtı ~ 
den cl:ar1hal kell ..... vuruıldıı. 

iMEiınıet. Gr;,yın kal:rleşi Şahin 
Giray evvelce 1= fir:.- E'lmi.
ti. SW'..an Jı.lıııntl. veıı..t edince 
meınlek>.: tine döııımek !.$>: <h. İr81lı 
Şıı:hııııın iıuıo'IDıa çıkarak: 

- Şahım! .. Müsaade ede,._q 
memi<ik.ellinıe gi;c!evıım.. Dedi. 

S :ı A'!ılbas, Su!tan Ahmcdin 
""''' t eı.t~ b':rliıfı :çln, Şahin 
G i.r ;· n rner. lek<lti ne gi<krdı: 
ker t· iznıe-. ~ek v~ ina
bmda Ti·: kler "'"''+ ;nde hare
kat>: ,eeoroek emelle! mi gU'Jtü. 

Ve Şah..n Gtraya hl''.llbem: 
- Hın "'de-m .. Mmr-Jchtine 
,:ımene nih6.ı.t V'l:ıreyinı .. Fııokat, 

icıı!!mırla ha""' y.wlım eder mi-
sin? .. 

- Ifavır Şa!um!. 
-N~? .. 
- M~~ w Tütikl:-I~ 

biyımel edaı:nem ... 
- Poki, eğ.r. pa-l' ah SC'1li Q.. 

zerımc ·ollrvaca!· <Jniuya Senhır 
~ İranlıla?'la ımıhıı:r~ ~ 
........ ? 
'""' mısm .. 

- Şün!ıesiz!. 
- Bana kılıc çeker misin?. 
- ""''-'- - • 1 ~ U!Ul1 ~"Sl'Z •• 

Satı Aıılb:ıı;;, Şahlrı Gi!raym bu 
meıl'tx;e sriz!,,rlne ımıil<alıele etti: 

- Sooi takdlr ederim .. Dedi. 
Bu !: •. Kınm 'Pürk.lrinin Oıt

manlı imparartorltı.~ur>3 rnerouti
yet.lt rin; gooreo=i'Ye kafi hir 00-
:&Mir .. 

tra...ıa cıe.vııım edip men mo
haııe'be l"<' n .ayet vcrilemi:'fl)r -
du. D_. t'eTdar Ba1<i pa.:-. ,nın .. e 
dl ~ x tc•r::::übe li olan di,i!:?: harp 
rİ\"1ltııı• hdiıöare ı:»vlerine ra~ -
mt"n, Yı..lf1Tr. Hanı Tirnar ve Ze
amet s;ıbibi SÜ variler Diy aırb<*ir, 
Van, Sivas, Rıımcli, Hal~p. Er
zurum Be-.•le~b<Nloriy[e Vanda.n 
hırr~ ve ask<"l'in lbermntad an
cak s-kiz ~ aktıktan bir ~ 
sa.feyi iki bw;Uk ı::;ü.nrle kaıted.~ 

rek Saırıw sııJ:ı.ram:ıı.a V"811 oJınruır 
kırdı. 

Ta>riz k-.ıınıandruu Kaırçııgay 

- Bir bafi:f ytikenli lıe booıaı. · 
yola çik ~ Telı9ciır daj!ım J'9l<iıl • 

Han Kırını Hanı.'11 hiır tuz:ığa çe
kerek ka.ıili bir ceı:ıık a.;ıl:L Ru
meli, Diıyo:ıhıkir, Van Beylerhe
V'ileri bu muharebede telci alrlu. 
Han a!llCak Sancak askdnin se
caaılıi sayesinde ku.ntuldu. Ha.nını 
kıırr.eekeri ve .müftüsü cenk mey-
dımwwla kaldı. 

(Arkaft ıxır1 

ayrılacak 
'/ U lŞ l S!n." yük edip, •Afroılit• in cihan şa- mi bir senedir ayni yolda yolcn" 

h.,_..~ri. olnuğunu india eden mes- luk ettiğim, fakat bir türlü anla-

Bu kitabı çıkaranlar 

mahkemey-a verıliyor 
Frııooı:z ecliol<rillden Pi:yer 

:Uuizin Nasuhi Baytlar tarafın -
dan Tiiııiu;eye ~i.Jım .Allrodi.t• 
,,.;erinin boplallt.ıırılan nıüı;l:ıalbrı, 
mafriııemece v>eri:ten beraet kar&-
rı l:ıe.nüz tffnyi;zıce t-o5dik edi!E1'01< ı 
kesbi kaıt'fyet etımediginden, Ad
liye emımet dairesinde mahfuz 
tutuilurl<u1 ı.vni ""81"in diğec lrir 
tıer'Ciiıı:ı"5m Oaş."t-alan tanıtın
dan ]:>iyaseı,,a çıı.1<a.rı1dıRı ve mü
vezzilec vasxtasi;y le ge<:e ve .ııün
dfu ookalı: baslarında baf{ırt* -
ııak: satıridığı maJlımduc. 

Müdderumumilik "9.ı:fa bu ~ 
ciımesfui de iıe'oldk etmiş ve bu 
(dri1 ve şerait altında satı.şa ar-
2100ilmis oima<;ını da göz ön.Unde 
tutaral<: Su)iıanahmet iJQDÜ<ıÜ su:lh 
ceza. ıııebkaneoiı* ~. 

Proje hazırlanarak 
Ankaraya gönderildi 

Şehrimizin hava tehlikesi.,._ 
den konmınıı.'11. içi• a!ınıu:alc 
tedbirler meyanında btiluıı:m 
alı~ap evlerin yık11m<JM me-v
:uu etrafındaki tetkikler iler-
lemiştir. 

Şehrimizdeki ahşap evleri,. 
aralanT'.dan geçidlet açılıp ki- ı 
çük adalar haline getirilmesi • 
icLn 22 'nilyon liraya _ihtiyaı; ,' 
olduğu an?a.ı-ıl~tır. Bu mak- ! 
satla bir proje haıırlanarak An- ! 
karaya gönderilmiştir. Gerek ,· 
bu paranın temin ve sarfı ve 
gerekse fenni lüzum gösterilen \ 
binaların yıkılması için elde 
kanuni bir miieyyede bulun
madığından bu lımıısta bi1' kıı
mın lô.yihası icap etmektedir. 
Ancak böyle bir kanun çıktılo
tan sonradır ki; V sküd.ar, Be
siktaş, Aksa1'U?/, Topkapı, Si
livrikapı, Hıuıköll, Kasımpafel 
ve Fatih gibi ~ etılerin bu
luııduklan tekmiı mıntakalm' -
da bir l=mmı yıkarak a...,'4-
rından genil caddeler tıe yol--

1 lar acmak tedbiri tatbik oı. 
nabilecektir. 

Çobanı kürekle öld~renin 

muhakemesi bitti 
Si~ Gürrııü:ıpınac köyıün

de Odhan Celili hı""k ve k!iirek:le 
ym-~ öldünmektıen suçlo 
O:lban :i!lırımimin muhahımesi 
dün ağır ceza m<ı!lıkmııesındı! 
bF'.ıntls ve idcmırnıme sacdıed:i:lımiıf
t>r. 

iJ\Ür><."Ü 3Ullı cezıl b'ıkmri Mü
nip ~'t yapını., - neticede, 
eserin bi.:r daV'B rrıev=u cılıınası
na ve bu h.....,.ı:a Yedinci ~ 
Cl!ll& m~ttDCSinin verdi.ki b&
ra'lt lmnın heoöz kedıi. lııııt'i179 
etıııaııiş lxluıuıasıoo. bi:naen bu
ııuı:ı da ~ klmlll1ıll mugaırir 
~ tqıl.aııta:iıuw.ırul lr:...-ar 
wnıW ıır .karar dünn:riiıdd8umu
r.ıitiiL taafotaıı infııız ~ 
2f> lrun- sıııblao eserin lıu ikiııci 
~ bUtün ııüsbalacı D- """""""""'-" ----!!!!!!, 

Y aıpıJoo muha!lreme netiOEsin -
de hfulisenin şöy:e ccreyan et
<tiPi an1~bıışbr. İJbraıb;m kö
yün koyuınlacr-ım otla1ı:nıyo. götü
rıi.lrlkcn Celil öniin't" çılmnı~ ve sii
rüy e b.ir kaç lreçi ikıııtımıik ist.e
misi.i<'. ibrahlm buna razı c»
m<1Y>11ca araılıac 1!(1da k.a'Vya çlik
mıs, Celil kürclkle ilbra'himin lli
zerine hücuım ~iris \·•- J<;:üLı..ıJ:l,2t' 

s:wunnrya basl~tr. Bunun 
Wıeriı:ıe .İibrah.im ele bl~ını çe
kerek Cclilıi kaırnmdam VRtraJa

Qılkıtan soıııca kfu-ek.J,., başına vı.w

ma!k sumtiy'!e a,i(ıır ya.ral=ıı.ş ve 
biır<ıız sonra Ce>l:ll ölımüştıür. · 1Jb... 
railıoiıırı Viı:ııeye ka(.'nıLS, ornda ya
'lralarmU'l, :fıaık.ı<t kanulıduğu neza
rebhaneden 1>.:ıkrar kaç .... ak BuJ.. 
gac l:ıOOudııtııdak A~ lkö
ı:vüne kadar gilımi."1M. l'lııraıhiım ~ 
;k3ıkı.rıımaırn:ıısıru temfo için ıtıele
ıfon tellıerint krnmiş. fa!kat köY'
ilülıeı" tara:fıodaıı göri.üereii< yait,e
J.ıınmll(ltl!l". 

IMüdıdei:uımuııni. thraramin Sll!

QU l:xir tailıırikle işlediğinin ı;ıöz 
ıöıııüntde tı.ıtuııa.aık 18 sen<' Jı.apjı; 
ICl:'.ıası:ıu müBtıeb!im olan 448 iııei 
ımtaıdl:le ile cezala.nclırılmasmı, te
llelbn ıtellerıni .1re9met;iırıden dol-a
lY'L da ayrıca C7''Za veril.ınesini is
JljeırniŞl:ir. M.a.zmına bir diyeceği 
tilup ohnadıii'ı sonılıınıış, ıı cJ!a: • 

tap;ııla ""'· mii~ .,.. 
nôsiııWıiı:ı ellrwlen abııarı* ~ 
trı.ımıştr. ~ e;eriı:ı t!Jbü. naşir 
""' miiıtercimi aWyb)erine daYw. a
ı;\lmak ii:zıeredir. 

·s ELE D t Y ıı: 

Vaniköy yolundaki 
heyelan 

Ü9küdsr - Pıu;i>abQe yolamun 
• v aniköy. k:ı:;nu ii2ıerit.ıeii ya
ma.Qta beyelin ~.Be
.lııdlyc reialiği; Bu ~ ara
.ı:idıl<i her hanı; bir yıkılma tm
Hkesini ka1drmak ü:zere faali
y>'llıe ~. Bu işe 3000 .. 
ra sarfoluıııacak ve meyilli -
düze1tilec'Elk:tiır. 

900 bin liralık yol 
yaptırılacak 

Be.lediw, şehrimiz-de ya>piıra
cagı ye..;. volJa.r için 900 bin li
ral.il!~ bi:r keşifn.aane Mrı:ır "'~nsıı:

tadrr. asialıt v ~ hütürn tedariki 
koiaykı.")tıj{ıında.n ekseri yoj;,,r_ 
asWt ol.arak inşa olu.naca:k.lal' 
dır. 

13'u !JOO hin lira halc-rı h?.rz.ıT
drr. Ve 1.140 m:ı.l.i yılı büıt,<;esı 
ile yaptır ılacaik Mın yolla.r d& 
lıu ke..'<ifııaımed.en ha'l'iç lıufilır 
ma1:;ta<lır. 

GÜMR1iK 

Başmüdür Ankaraya 
çağrıldı 

İst.anbuıl j!ÜmrÜ!klf.ri baş miı
d'ii;rü Metıtıi Vekaletin daveti 
üııeri.ne Aııknraya ıri[ımi.,"llir. 
Baş niliürdeın, gümrük Vl3I'l

datı 'ı<ııkikuı<la izaıb.a.t alın ıcai(ı 
ta.bımln olLınma.kladır. Buııvlaru 
baŞka güıınrüldıe. <le ııenekroa'l
beıd biriken sa:hiPSi.z eşylıarın 
saıtılması etrafınıd.a yeni bazı ka
rarlar verüeceiti an>aşUınalk.'l.a. -
ılır. 

İKTiSAT 

Tiftik ve yapağı stan
dardizasyonu 

. Bundan ibir müddeıt e'V'Vel ha
:='lıın.an t~ V'e '~I standaı:
<tizaayaı:ı niza!ı::ınamesi nisaıı:ı lıa
şınıdaın ifilbaren ta.tlbike haşlana
calırtır. 

Slı:ıınıdaırdi="J<>n işilli yapa
oalk 7 kisfük komisyon bugün -
lerde se<;ile<:dkıtir. 

Romanyaya bir milyon-
luk pamuk sattık 

HliilkUradtin hU5usi mÜB"'• 1 

le Rom"nveya l :milyon liralık 
')aıtn ilik • gönıd.erilorri:t.ıiır. Bttnını 
:ımıkaıl:flınrle p!llrol ve benzin 
i\ihill ~le.."Elktir. 

Di i!ar tt.rafü.an san giınlerde 
Ameriıkarlan rnüihirn miıktaroa at
yi:ın tıa.lep erlilmeldıedir. Dürı 350 
bin lirıı.lık afyon Amerikaya gön
dm-ihnişW.r. Dün .Fom n " bJn
d:rJJı Besarııbya vapurivle c:a.ın 
€'5Va. V'Üınhl mtn.suoot ve sakız 

•- V~vıle CC"Laıını va:m de 
bu ıiş b\1sin• Dooristir. 

IMluiı<ılkEmıe .karaır iqin baŞk;ı. 

f?iine kalır.ıştır. 

DENİZ 

Karayel fırtınası bek
leniyor 

Devilet Me1ıeoroloii iıslıasyoo.ıın
dao.J:ıiıtiin limanlara blliirilrli -
lime "Öre, Karadeni:ııdıen kaıra
yel frtması çil<ana.;1 m~ıel -
ctir. Seırertie bulunan gemilıere 
bu hılber telsizle b;J.diriIDıi_'ltir. 
Diğer ta!l:allt.a'll M'amıara ve Ege 
deıiliılerinck!kj fırtına haiif'nm•.ik
le beımber hOO!a devam C'tımeıctdi.-. 

İlki güın evv•d gece İıılm:l'Z ada
sının Marrnrura buırnunda kaıra~ 

--......... ~ ........ ,....~.~-~-~--............................ vıa otıuraın Bul;<ar bandıralı ·Çar 

iiçük habe. ler Fıerdinaıırl v<>puru haJCı kurtarıla
mam c"*ır. Vapu!'tlll'l, kendi keıır 

• · disini kıurtaıım~ için bütün ca-* K<tdıköy ve Moda halkı Bel,,_ lıı,ıın= Da;ıtma olımr.ı..1tur. Va-
diveye müracaıaıt ederek lağım puruın, gemi kııırl~'l"l'.lla ef.cıike<tinin 
m<ıcr&anm eı;as rnooraya raı>- ta;hliseyelıeri tarafından ku.rtımı.. 
t!fımak için lıxı"9epti.klıer y.opılma- ma.~ına çalıışılaca.ıctrr. 
sını w bııınlııırın hede!Jerini kcn-
d .• eri vaı ecek.ieri:ni biJıdir.ınişL ı-
dir. * Modada islcleye ka<i'&r uz anan 
fbi>;iiGc bir tünel hu!h:ın.nııı.ştur. 
Paısif korım.-nada buııdar ist.ifa
c:k imkimlıa.rı te lkiJ<. c-öilınekite
dir. * Tulıiın lııdlıvası, bal, sade yağ, 
.m ve 1urmız.ı mercimek $bi F'a· 
tih semtinde sMıJıın,aıkıta olıan muh
Wlif gıda maddeleri üze:. inde ya
pılan b% ootı.alıık B2 Jiye lciın
yalhaınesi taıb:Jlilinde bunlardan 4 Ü 
!bozuk ve yenemez bııluıımuş -
tur. 

NEcip Fazll'ın 
muhakemesi 

(Son Tel;graf) refilkimizin (Ç..r
c;eve) sülu.ııu muihan-iri güzide 
şair ve ed'\p Necip Fazıl Kısa
Küreğin, (Ra.ı:ıqr) iBimli hir fık
rası dolaıyısiy.le, İsta:ıılbu! Müd
dıehımwııiliği ta.rafından mah.ke
me_ve verilrliğini yazm~tıık. Ne
cip Faızıd.ın ıınahaıkeınesi yaruıOri 

(13 mmrtY çarşaımiba günıü saat 
14 de, Afuncı. Asliye ceza mah
kemesinde oorey an eıdecakıti!". 

lek ark:ıdaşım Sabiha Zekeriya şamadıPım bu ~ski arkadaş da 
Sertel, l\larif Vckaletiılın Oelrn- inadı bırakıp, Afroditin piyasa 
memnu tercümeye karar verdiği- kütüphanelerinde her i•liyene 
ni duyar duymaz, hicit• ve miwb ..atılacak bir eser olmadığını ya:o-
peı·desi altında Dekaıncron'un malıdır. Asabi ve ateşin meslck-
Afrodite taş çıkartacağını söyle- taşınfdan bu güzel jesti bekliyır 
di ve bunu söylerken Airoditin rum; çünkü o da bizim kadar bilh 
pi) asa kütüphanelerinde rast ge- ki, bizde roman okuyanlar ancak 
lene satılmasının caiz olamıya- ve ancak talebelerdir. 
cağını dJı itiraf edivcnniş oldu. * 

Mektep ve meslek arkadaşım Nasıl Behnameleri yakmıyor, 
(Viı-Nu) da Afrodit romaıunın Hammamlyeleri divanlardan sö-
piyasa kiitiiphanel~rinden top - küp atmıyorsak, resmi külüpha-
!aUırılmasma hiudet edenler - nelcrimizde Afrodite de yer ve-
dendi; fakat Afrod.itin başka bir rebiJiriz; hatta E.~f ile Neyzen 
tercümesinin sokaklarda kapışı!- Tevfik. külliy:hıun da lrütüplıa-
dığını görünce: .Pierre Louys'in nelerimize konması 18znııgeldi
kituhı. ancak mahdut biT miktar- ği kanaatindeyiz. Ancak her şey 
da basılıp münevverlere ve ede- yerli yerinde durmalıdır. Bakl<ıa 
biyatçJara mahsus bir kütüp • ıbı muhtelif rivayetler dolaşan 
hanede saklı kaldığı takdirde ve ne ediği pek de belli olınıyan 
tiirkçe için bir kazançtır. Yoksa Afroditi, bütün cihanın şeksiz 
şimdi.ki ~kilde bastıi'ılıncai ve ve şüphesiz saheser diye selam-
yollara dökülüp çoluk çocuğa lachğı Dekamerona nazaran ııah-
an:edilince mahiyet deii4ir,• dl- te edebiyat telikki etti&"inm: ve 
yor. mükayeseye bile caiz görmediği-

Zararın neresinden dönülse mlı. halde, Maarif V ckiı.letinin 
kardır. Bu iki arkadaşın da, gıı<; Dekameronn piyasaya dökeceği-
de o!SA Ahoditin asıl mııhiyetini ne de ihtimal vermiyoruz. 
ortaya koymaları, bu kitabın pi- SEI.Al\Iİ İZZET SEDES 

200 kişilik 
esnaf yurdu 

Esnaf mürakabe he
yeti ~ün toplandı 

Ticaret Oaam.nıtlaıı alınarak 
Mmtıaıkıa T.icaret Müdür Jıü.ğüne 
batıJ.anan fu>31 Şubeleri müra
k.ıı.'be heyeti ehin Ti.cıır.t Mıiidii -
rün ihı reisliğinde iılk top'lantııno
nı v<:ıpmışbr. 

Tqplanİlırl.'.l Esnaf cem\yatleri -
Mı hunda.ıı sonraki faal:i:yederi
ne dair ~saıslar k,aır..-Ia..,t:ın.lrnış -
tıır. 1lk olar&k bdkiir esnaf için 
bir ..Bıarındt:ma yıırdu. aıçı1acaık
tıır. SWLıırı Mmıçt ciwnııda 200 
kisilik bir yurt yıikıı:ııda haııır la
nuoılk ve bekar esnafa tahsis 
erlillecE!kıt:i. ~bu yurt geoıiır 
•Jıetıilıa<:Ei!< ve 1000 hşillin banruı
bileceği l:ııiiyüık bir nıüemtse haıli
ne ııebirilecekıti.r. 

Di.tn Esnaf C-e.miyeıl:lerinm ge... 

ttılik topla.rJblıırı i.i?.e:rinde de gö
rütıülttnüstıiir. Bu.~ sandalcılar 
ooıni~i senelik JDpkmiu;ını ya.. 
paıcailot:tT. 

Eminönü - Bebek durağı 
Eminönü meydanında bilhas -

oo saıbaıh ve ıık.9'.UJI vakiıtierinıde 
ı;ıörcilen vesaı~i nalkliye ve hallı: 
imiıhammı azalt,-ııak m~y

le l>ıııra<la!ki :Elınin&ı.ü - Bclb<* 
ttaıım·a:·: t>evı:ııl<!kuf mahalli Güm
rüı'k müc:liü.l'lüğü sırasına ..., sun
d!il'd cıto.l>iis lıevakkuf rn ah;,llti<ne 
ıı.ak)edilec.'E!ktiır. 

NİÇİN 

SABIKALI 

Afrodit mahkemesinde ha • 
kim sormuş: 

- Matbuat suçundan sa.hı -
kanız var galiba •. 

Ethem İzzet de: 
- Evet bir müeccel ceuı h .. 

tırlıyorum" 

Amerika dan 
gelen mallar 

Kontrol heyeti demir. 
leri serbest bıraktı 
A."l1'c-.:-iikan Elmporı, Layn kum

?)1mV'a6ırun vapuriy le memlah."'e -
it;im.İ2J! gefuken İııı.giJıiz kontıroll 
llııeıyot:i taıı. afır.rl= p;...,ecıe a.!ıılronır 
ilan 29 fıcı ~&.rin ve xWhim mili;. 
ıtanla demir ""' lıoo.ekeuin şeılıri
ımize gOO.rihı:ıesine ı:ıııiis-1e OOfi.
ımi<>tiır. İngiliz korıtrol hyetıi lıu 
lhusıIBtı>ki miisaadeyıi diiııı alaka.
ldac.lııra büımmiştir. 
Piyasamızm ilitı.i(y=. oJxlaJğıı bu 

an.aıckielıer ·ba.Şluı bir vapur la dc-r
ftıa!l ı.ıOOrimizıe ge!:iril!ecelıf. l)i... 

ığer taıraftaı:ı aym Ameiik;ı.ı.ı va.
ıımriyle ı;eln"imi2ıe getıiırilmiş, fa.
Orat .o:ııatırol heJl'E"l!İ tarafu)daıı. 
iOelbcll!üı!füa.-ılkta miınıüıı-ll<"Illll.iş okın 

~ ııı.aıddeleriıı de karaıya Ç>

lkan:kmas:ı.na izin vıerilıınıiştir. Bu 
ıınıiJlar da buııüıı ~eıre ç ... 
lkanJıaaik;tır. 

60 yeni terkos çeşmesi 
konacak 

:ıııelediye ~ miidürii. Yusuf 
Ziya dün m~lif ~kır 
rnlacaık çeşmeler lıalılkı.'>da ma.
llı.alleriııde tettlcilk!lmde lmlunmı.ut
>tın·. Bu husw;taki projeye gö

.. e, yeniıcren yapılacaıc ceşmelNin 
vekfınu .60 ı mül-=vi:ıxbr. 

müz ister ki, herhangi bir gün 
vakit muharirleriniıı de bir 
mahkumiyeti olursa bu kadar 
şerefli ve mesleki bir davanın 
müdafaası yüzünden olsun.. 

ZORDAN 

OLSA GEBEK 

==============;===============================~============= 
Demiş. Vakit bunu: 
- Bir sabıkam var!, 

Tramvaylarda bırakılan eş
ya listelerine bakmak kadar 
enteresan bir şey yok. Bu ıl&
fa baktım, yine 15 kaGın n 
erkek ayakkabı ve listikleriıd 
28 kadın ve erkek de ppkahı-IKDAM'IN Ed~bt Tefrikaoı 

BOZGUN ----
1. Y·~ E~ zo~~ ~,..,.: SELAMl iZZET'~ 

\a_ Na 73 U!±a: -6 
Pro..-per cevap v~eJ?i. bir- ( 

denb:re vazgeçti ... ili gündenbe- ı 
ri nk~ bir rüyada yaşar gibiı idi. 
Tam olarak hirlıir şey bilirjyor
du. DlllUP dunrrken elfil"1llı te
laşıı. düşürmekte mana yoktu: 

- Bılmiyorum dedi, bif şey 
ııöyliyemem. 

SJ;lvin dik dik baktL ısrar etti; 
- Onu görmediniz mi? ..• 
B~mı salladı; 
- Göz gözü görmüyordu ki, 

geçt',iilıniz verleri bi'e gönnü -
yorduk. .• Ben kendllne geldiğim 
zaman ortalık kararmıştı. Karnın
dan Yll'ra an.an Zellrin a !tında 
kalmıştım ... 

~ktikleri'1i uzun uzun anlat
tı, artık havvanı da ölmfu;tü, yer 
yüzünde kimsesizdi, Prusyalıla-

ra esir o'maktansa çalışmayı ter
cih ediyordıL ·Baba Fuşa.rın gö7'
ler: güldü: 

- Seni aJakqyanm, fa1ı:at harp 
bitmeden önce ay !ık isteme. 

Silvm ıressiz dinliyor, gözl.e:n
ni Prospenien ayırmıyordu. A
dam ahtra gitmek üzere ka.lıkm
ca tekrar sordu: 

- Demek, Onoreyi l(Önnedi -
niz! 

Tekrar ed2Jen bu sual Prosperi 
titretti: 

- Ben! d.nleyio dedi, biraz ev-
-vel sizi kederlendirmek isteme-
dimdi, fakat Onore l(aliba orada 
kalciL 

- Orada kaldı ne demek? 
- Prıısyalılar hesabını !(Ördü-

ler ..• Topun üstünde sırt.üstü y.-

tıyordu. Kal.tinde b1r dcli:k var
ciL 

Bir sessizlik oldu. Silvi.n sa -
ra.rdı. baba iFı.ışa.- elindeki şanp 
bardağını bıraktı. Sil vıi.n ~ 
hir sesle tekrar sordu: 

- Emin mlsin.z? 
- Gözlerimle gördüm. 
Silvin yerinden fırladı: 
- Ben de gözlerimle gördük -

ten sonra inanacağım. Beni onun 
öldüi{ü vere .götürünüz. 

Ertesi sa balı ar;ıb ayı hazırla
dı. çocuı;tunu baba Fuşara eına.
net edı.p yola çıktı. 

Geçtik: eri her yer, ı:ördükleri 
her taraf cesetlerle do'uydu. Bu 
korkunc manza.ralar ortasında 
yürüyerek harp meydanına gel
diler. 3ilvin mütemadıyen: 

-Nerede? ... Neres? Diye soru 
yordu. 

Bir noktada durdular. Prosıper 
bakındı: 

- De ağaç vardı dedi, evvela 
üç ai{acr bulayım ... 

Solda iki erke · e -bir kadın gö
rünce onlara ba.~vurdu. Fakat 
yaklaşınca adamla,r kactılar. O l 
7.aman anladı. Bunlar h.~rı:ı mey
danı soyguncuları ıdi. Olüleri so-

yuyorlardı. 
Prosper tekrar Si!ıvinin Yana.na 

geleli. 
- Yürüyelim! Dedıi. 
Saatleree yüriidlilar. Nih~et 

P~osper: 
- Sağda• üç ağaç var dedi, 

orası olacak... Bakınız tekerlek: 
izleri var. Bir de harap olınuş 
batarya görünüyor. Orasıdır. 

Si!vln koştu. Yolun kenannda 
yatan iki topçunun cesetlerine 
baktL 

- Üno(e vnk. .. Sakın yanlış 
görmüş oJm.,asınıı:?. 

Birdeoo:.-e (\.lg.ıı bir iimme 
kapıldı: 

- Ya yıml.ı.ş gördünüzse! .. Ya 
yaşıyorsa!... Mademki bınada 
yok, şu halde yaşadığı muha:k -
kak. 
Bırdenbire boihık hir feryatla 

inledi. Geri dönünce, arkadaki 
hataryalann üstüne serilmiş o
lan Onorenin cesedrini gürdü, koş.. 
tu, önünde d z çöktü, hıçkınnıya 
ba<ladı. 

Bir aralık ölünün elinde kan-
1 bir kaint ı;mıne u:ştL 

Ka.ı!,dı almak istedi. Ölü ver
mek u;temiıvordu sanki ... Bu O-

noreye yazmış olduğu mektup
tu ... Bu da bir tesellıi oldu, de -
mek ki, Onore ölürken onu dü
şünmüştü. 
Güneş batıyordu. Cesedi kal

dırdılar, arabaya kadar göfürdü.
ler ve yola çıktılar. 

Yollar kalabalıktı. Fransız e
sirleri, Alınan nöbetçilerin ara
sında bir koyun sürüsü hvinde 
ilerliyorlardı. 

Bir aralık Prosper Silvinl düD
tü, yanlanndan ,geçen iki askeri 
ııös tereli. 

Bunlar Moris ile Jantlı. Kol ko
la girmişler, yürüyorlardı. Ha
rap ve bitkindiler. 

8. lvin Onorenin cesedine ba -
kar ak: 

- Belki de ölüler daha mes'ut
tur! ..• Diye mırıldandı. 

Remiliye ,ı;ıeklikleıi zaman ge
ce olmuştu. Baba. Fwıar oğlu -
nun cesedini görii:nce ~şaladı. 
Bulacaklannı hix; ümi.t etmiyor
du. o gününü karlı geçirmişti.. 
Harp meydanından çalınan su
bay atlan yirnıri. franga satı1ı -
yordu. Kırk beş franga üç at al
~tı.. 

( A rkcısı var) 

Diye ilan ediyor ve Adeta 
bu sabıkayı hani şu «Sabıkalı• 
lılkırdısı gibi bir zan uyandıra
cak mahiyet havası içinde ifa
de etmek istiyor. 

Ethem İzzet bu münasebet
le Nancmollaya şuna söylü -
yordu da, ben de kulak misa
firliği ettim: 
•- Filhakika bir müeccel ce

zom var. Fakat, bu •niçin gıı
zcleciler Cumhuriyet hayra• 
mında resmi,,eçit •ahasmdaıa 
kovuldular?• diyen bir neşir 
snçundan ötürüdür Ye gnete
cilik mesleğinin, gazetecilik 
haysiyetinin, gazetecilik va .. 
zile ve şerefinin komnması 
endişe.~inden doğmUŞtur. Bıı 
bir sabıka değil, meslekte ka
zanılmış bir şereftir. Resmige
çit sahıısından kovulanlar ar., 
sında bilhassa •Vakit• muhlll"
rirlcri de vardı. Fakat, ne ya
zık ki, .vakit. o giin ifa edi
len bu hizmeti bngün böyle 
•sabıkalı• teşhiri ile mii.kafat
landınyor! 

Matbuat kanunu hancı, ga
zeteciler yolcu oldnkça gönlli-

rlDl bıralmnşlar. • 
Nanemollaya; 
- Neden acap ba böyle ti.

tat?. 
Diyecek oldum, gülenık ba

lla şu eevabı verdi: 
- Muhaldtak zor ve ıeıa., 

tandır. Görmüyor mUS11n s• 
bah ve akşamları tramvaylar· 
daki i>:dihamı?. 

EY MÜVEZZİ 

SEN BİLİRSİNt, 

Bir gazete harıl hnıl çab
yor ve: 

- Onun zaten satışı düıı -
müştü. Müvezziler hakkındaki 
knrarı bu münasebetle tasvip 
ediyor •. 

Diyor. İyi amma, a.. Refiki
miz seninki de: 

- Fırsat bu fll"saitır ey mü
vezzi, ocağına düştük, onu sat
ma, bizi sat... Demek değil . ., 
mı .. 

A. şEKiP 
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IP"'I ... ,.. ··nr r . "': 
Fin-Sovyet muzakerelerı 

(Bll§!aı"a.fı 1 indde) ziyade mülı- olduğ:unu kıı)"
deb!"l efict cd il le-r. 

IKDA• 

Dalgacı aşıkl 
. ' Çem ertayn ın 

• 
lktısat Vekili· 
tedbirleri ·z 

SAYPA - 1 

1 ma 
e 

aerruzu 
ayı ın n. 

ediyor\ 
(Başmakaleden•,,, ıxıo 

lİ2 l.in.ıık urp taıu• .. ı ..... 
olarak iC:I mıl;;·o11 stert.ıilik w 

Diker ııa.ı:att.an. MoSkxıvad~ va
pılm&kta = ırullı n:iı:z:?kere'e -
riDe ~=· as!c:ırl harekat ş;d.. 

A;yni no.aı ; pfil, ıbu ~ 

esrı=:ım:l• ~ b>r müta
ro<e ai:da!lrr.ek 34"Ztlı9lmU İ1f>ar 
elınwm:i.t o~nıu llive ~ 

ün ü eyanatı 

Gazetelerin İıirinde Refik Ha
lit, tam on bir tiirlii itı:Jı,tan kltı. 
aediyordn V'!I b-1:ınn lo-i <I. 
aşağı yukarı ıuıllıırına mutabık 
te:J~. F ıne e sühmlan
na taw on bir çaııit a~ığı yanya-

1 n.a di:zcıı bu ~ ve mcıi- mille - (&ıfta,Ta.f\ l iacidc) 
hassm, nav!M ıınhnn ma ikia- ~ kıırnr!~ en mu~ lm
cisi ve bir bakının dn hepsinin o- .mür ha>'2:asmda mlike!llıcıfiye-

ama ~-:.ı:ı:' · • Ecndbi <"'~m
~. 

1 ·sat ı..tıul edJmdı: ere ol
duğunu •Öylüyordu. IIazirı; ılaa-
Kri, · aakrıük wıa 

QeıtJıe ®vam tı::ınek;tc&r. ı 
IDıdra. 11 (A.A.) - ~ 

g · · akı hususf muhabirinin 
btitrlij,'roe göre, :Jwf,ıı6kovada 

- erel~rde bulunan Finlan -
cUya la."Y'd'Ji Rus t.dldrlieri haık -
:aıı.ı. k..ra'.r almak salfilıi:yet-lli 
lııds ooımımam:t.:tııdır. Nihai ıek>
IW.rln m<fı'ıısan meclisine -
llilrın<!dli lizım ~· 
sım.~. 11 (A.A.) - Sa., -

,,..ıt - F.inlcnd J.hljliıfı.nı.n ~ 
~ 24 sa,~ zarfında iha'tlti 
belki. cX- daha evvel halledilnıe
sı. ıutimal.i el ırpiş edihnelıatlir. 

Buraya ~ habedcre g~ 
Krzı.lordu başlruınandanı mao:-e
,.ı v~ Mıcıılwvaruı. cıere -
:r-. eden S:1Tnt - J"inıa.ım,. JOO.-

"' ı 1 İlle ~ elmo.~. 

&yasf mahfi . mat 2 ljn mı}-

zakec.:.lı'e · iraıki, F!nlandiytl 
~ Wa~'tn i~il-akiM 
priı:ııbelıe teşkil kımaatm -
dedı.W~ G<men.I Waldesı, Fin-

, Jmıdtya ~ askeri zi
....,..Wlar arasında ll-tibat v..
ııllııııt ııömı'Jı'. . - iyle. F:inlan
oıliPJa ~inde ebetwyeUı. bir 
aıl~. 

K&za :tııosıar.· . Fıinlwwl !ya 
mu:robhaslarından olan V oia.nım
ır:a 71 yıı:;mdadı.r Vı!ktiyik i'i'n -
lmWya li:Jrlciye Nezrhg, ma
kMDmı ~al etmiş ve c~ 
ı» ~ Jl!llllr'lllılıası alıır-ak 
bukı:ııımustur. 

Slddıoılın, 11 (A.A.) - Kau
nas'd:an A!tonbW:!et gıır.etesine 
~~ gr;p, Firıla . 

büidimıtU re.isi Kousill<!!I ~ 
..ıh miizıikercle.riııc ~ 
Sov)1lfll Wi'~ Un+flÜulıo. hfjlıb hatt-

llenk.o e~il'.ıD:e <»-
~ Sowıet . t&r;dın-

Ua te\<kif edıtmi$ir. 
J':m mzhm!l., 1'oıı.Jro.ıa ıııııiim

bntı Jd yabıcb 
mııl!iım olac~ mütaleırsındadu·
m. Bu m&lıa.fil. blzzmt baııvekiLin 
~·aya )(l!'.n~t anbşıla-

• cCı v~ bıl --nalrere:lerin • 

· rla:. $oçoy t"I", bil:ıkis ce~ 
he Ü21.'.'f:.00alti t:aylklıedr>i arlt..ır
~ ardır. Möktar:Jarı artan hü -
cumla:rı şiM.etlemniş olu-p aG!ilıc 
şeiıirlıt>r'.n OOmhardııınanları cleı
vam Bltmdd.edir. 

Helsinki. 11 (A.A.} - Fmhn
d.ya t>ehllb: 
Düşnım V.tlouıri ltirie7.i saıhil -

!erin.de t..urruzh>rına deovam et
miş ve bııızı nolttahırda ettm
ıYUVe:Si z t:era<lıtdJ.er kzydeylıeıniıp
ti.r. 

Viinuri koyu ilr Vuobi araıs1<»
da cfjşmanı.'! mevzii taarruzbın 
1Jard ve .ııedJ SJ'VyE\ mııkı tahrip 
ediJıni,<tir. 

Fi:nlancliya t;:ıpçuısu, ~anm 
Ma:ııkala. Pallalrnle w.- Tui.palıe 
i~kametindeki taa'Ttızlaımı dll:f'o 
~-

LaOOganm şimaJ1 :ıaı'ldsindı! 
dii<unan, şjırtM!ll bir to!Jç1ı hazır
lıkı.ndan soonı Pltkaunta adala
rından birini ~ elini$ir. ~ 
nıanın P:tlltanıma v• lkılna isti
kaıne".indelci. bir ta3l"l'UZ'Q. tanlo
)anrnuıııtur. 

KnhnjGkide ma"harebe büAıün 
ı;ıüoı deovam ellrristir. Düşman 
2000 deJ> f.:aJa zayi&t wwnişl:ir. 

Kı:tama ~ SaW ~ 
- uamrdan pii&P}rffı! - l 
~·-m....,.... 
~tan'~~ 

•ıçıış;;ırm.a de-va:ın etmiş ve düş
• ırnm tetenfind nok.ıalar.ın, iaşe 
tnıbnnı w t.Jpçlı trenlerini lıaın
•b:udım;m ~. 

H ElUt a;;,\ymıııda ~ tıı:y
yım:J}erinin 11aa!İy1Jti düri!tilndcn 
da'.ha fa3l:ı &mu.,-:!ur. Ha~a>r ~ 1 

rlshıde bı:nl Aerri Roova• ııieai, 
K~i<*m w diğer ~lt r ~ 
!ıaırdıman roiJıniştfr. Keza d~ 
man Slma'd• Sarki;ier.IYi'İ>ide bom 
'OOrdımıın etıı:ıiıo1:tr. Memı.:lıı!ıt ;... 
c~bi~ cR S:>~tayyımlen 
Laıtiti, K""""1a,. F.tedririk&'l8ımma 
yı ~n ctmişlerdlr. 
Diişm:ımm, sekiz ta1yaıesi ®şi
riiılıniiştii:r. 

lngi iz - İtalyan Ticaret 
müzakeresi başlıyor 
Laodra, 11 (A.A.) - ~Ar 

jaıısı bf!drn' ur: 
B• "'i:n ön leden snua A'92'1!! 
~· n 1ı.:ı. 

Kın=a~ında ltıal\'aya "'""nao 
kiimüriı sev.ki m«=l·sııe dair 
olarak sorulan rr.füeacldit sual
ler.: f".rııfoorlavn ı;u -=t:vaµlıu:ı """
mi."Jtir: 

.9 ıııartma İ ahoa !ıiikiııneÖ);. 
ba ~ustıı b:r anl....:na ..,.-.ı,ptıi(ı
mızt si'l'.e bil mıc ::.ıe 1:"8!ınya -
nrn . 

ı mat'~tan itibGr<ın İtal·, aya ::J.V
kedileook kômı.r h:ım...Ie.~_tıniıı 
mü'.rtıclnklcr ta."a[ınd:ı.n J:ont.rolı 

• · ~ru iWı etıru; ol.mır 
mıza ral'?DOl, 1talvan m•hm> 
tının bu g""'1; >es-e hareke_ <>mrı~ 
1liİ vermeleri şimdi an'aş;hyor iri 
bir suiU ı!t"lıhüm netiıceSıd.X • 

Ui.iıklııme~ı.aı · z hu suiıctfclı!?ıürnii 
!anuş.,.,,. me•~! vaııur

br'D j/Crl' IJ:ımull>]erin.iıı. -: -
brtıt. bıralolmasım kabal ~ 
.h 

Dim t:rartmı İita)yaıı bUl<ii -
mea ~ em.-vn. RotteTdam li -
rruvwy\a btı)un:ın i~ıo.n kömür 
va-..ırlannın dönmelerini -
badı'ma kömür wk'!emek üxnı 
oro • .ı P'i\nderUıncme Jıeıni temin 
~ alımı$lr. Can sıkı
cı b?r J.l-Af}'.ıfa IS!'bebt'}'l'lt •U:ebi.
Je<cek alan bu meıe!eı:in her iki 
ta:- atça ııOOtcı-i ı~ u iGriık voe hiHr 
uiiru:ve\ sınes nde hal ve fııs'ed}]... 
mi<ı ~ 1n·iliz ~nm 
sımimf lk rrn:ıınuı~ k.T
..nı·· .a şünh!= vdııt'~r. - n. 
:ıa.ı.ar _ h... iki merrı ıd:et ara
smııa, rrl'l~ ırırndaatimiııe 
~ralk tü.,..:.ıri rn.it:· .... ellıe+..!ıc:-in in
ki ·afalı icin müz:ı.l..-wo·l<>re )'J'tlİ
deo ~k yoiunım e.ımc·~ a
~ k4ılnndu,i!mıu ümit ediyo -
rn - alkıs\ar -

Teşeb üsler· 
Ribbentrop o
madan ayrıldı 

veı.. ~ı. iktda "uniş 
ve bu suale cev:rp vermeıniştir. 

Harp """"sıma İugillereni.n va. 
riyeU hak.kında ne ın.ütaJeam oı.. 
duau &ıalfne de cevap vermemiş.. [ 
tir. 

Di"'er bir ~te. Deoyj 'l\te
~ tarafmdan neşnililip ve:sm 
Pariade buhınduRu sirad:>, müt-
1efikler Almanyayı lıÜ'l;.lükle ye
OOlllSJenliır taauıda b .. söa 817'

fMtlııine dair olan haberi Dle9-

zıw. bahsebm:t ve cuna dıa V .ıs, 
il1 cevabi veı:m.şlr; 

1Mutı_ "'1dben .iki Hariciye Na
zırı ve A:llmım büy•ü:k elçisi Ve
nect!k SSTıtyma p,idcrok J'vl.Ufl90li
ni ile ymKI~ ızöriişnfu;le::dir. 
Bu rııWfi!<ıııl ta bık saat 2() d:ıkh 
sünnü.;ıtür. 

ttaJıya Harici ye Nazın Koııi 
Ciano .bu eıks2nl .A:lımm Harici.ve 
Nazın Voa Rilıbentroıp şerefine 
'bir ~ \Umr,t;r. 

Ahtı Haricive Nazın~ 
d::ıki ~at saat 21.1 O da Alımaı>
yaya dönm"k üzere Roınadan ı:ı. 
~ Mıni rdir 
'RESMfTEBL!ô: 
ileıyaın - Ahnım mü:zakettn; 

:ııd.ıicesinde ll!!af:1daı..1ti tebliğ rı.-ş
redilmislliır: 

Mussolini, Alman Hariciye Na
zm Viın Rl>bef>t.rop'n Kont Ci
anıo w Alman lü~ elçisi Oıldı>
ıto h:ı»t'lntıbul eaı~. 

Bir buçuk saat 9iiren miiliika.t 
sım:ıimi o.kmJ$ın. ım-ımıt 
ve Alman Hariciye Nazorı eder
nasyonal vaz.Mtti te1ıki.k e1ıımş-
1"r v" aoolıınndaJ<i konuşma 1-
taıtva ll: Almanva arasında mıJ..ı. 
nakit >ni!ak oıııktı ve dify. r 3!lr 

lasma.lımn zilaıiılelıi ve (Hçeuıe 
si icinde c;erevan elt:'..i$k. ' 
PAPA RıİBBENTROBU KABUL 

&l'Tİ 
Rana, 11 (A.A.l - cHava A

iansından• Von ~. Fa
va tarafından an'anf.1Vİ. ın:'r;; .. ,iım
le kabul edilmiştir. Görüşme, 
takriben 25 d:ık:ika devam e4miş
w. 

Fon RH>entroı> müdıeakibEO 
Kardinal Mıwtlinal üe J?iiı üııtıı~ 
ü. K.euıiisiıııe Dr. cıom.. dl!\ 
cktil. cılıluku bald<! Anı-. se
iat"lıbmıesi ~iınında.n bir ~ 
refalkıııl emıttie idi. 

Bu q;aret münas: ll:dıiyle Va
t, an ricnliııden biri Havas A -
janslnm Roma muha:bmne su 
,evan a.tıt.a bulunraı.ı(llw-: 

1 - Bu malfikııt. Alına.noyarun 
(~ t mıfı 1 Uıci aa)lfad4) taık"Ö? ürerine kll'bııl edibmŞ!ıir. 

Da.ireci umu.-n müdürü Bedri 2 - Bu ziyırroı hic bir~ 
Tclıir Ş.=:ın ve Yumnistan a- Alman.yanın b!olilı: kitisesi!ııe 
dı."'la do Yım..."11: 1'..ıın büyük elçi- ka?':Şl takip e~ oılduğu ha4r 
sı R?:-. "'1-el. Yuna'1 h: veti. nuı- tJ ~ m harıRi 1:ı+ı- tıebro-
rahlıası re ı Dclia!os b..a.ü..,dalı dül Vlirua ~ olduj!u rnaııa.-
~u sun ta2'llmmın etmez. 

20 m ttfb.ateıı bir Sl!tle 3 - Fon Ribbentrw, bu fırsat-
müıii'"flt- ~ _ıı::~ ol.:ııı 1aıı istzfadc> aif"Iric VaC<anın 
veni Rnlasması mevcu:t ruhani kııv · · elmiş, Pa-
anla=arun hWlnkü milhadelıe 1>" da aynıi f iıılifaie ede-
qerart!in:ı in ıru teın;n ~. _ I nic Al=ı.nyaya bazı ilıtaralt.a bu-
meWediz. )ıınrryı;P:ır. 

rifmali oWı (Dalgacı > ı u- tiirıin '"in.e - istilı:ı:ıılm t.an-
nutın aşt u. Bari oldu olacak, iN- zimine ait oa:n Jı::ararl:ı.nl:ır. Bi-
nu da k.ı anlatayım: liyursunuz ki bU!Un rne:n!ebı'l>-

D,'U.GACI }.ŞIK - Ilu da ıın- leıfu d:ıhlJde her nevi .ist:Jıs:aıı 
me cihetmt!en öteki on bi.r çeşit iı.ıtı"3!d! iiJtıl,~ıru Jıarşılıyıacal>-
a,.Jar benziyen bir aşıktll' - bir hadde tutm~k mec<buıriyetıini 
m.a, efendim nerde, ben ner*! hisse>tıt:iikJeri fe'\l!.a.lada şa.rtıı. 
Dedikleri ı:.ilıi enlar ncrie hDim iÇiıde ya,:ıynruz. Es"9en i~ 
(Dalı:-ae:ı • k) nerede? Çilakii ö- lin milli \·e hayati ~yeti 
tekilerin, ancak aşık oıduklan m.ı..ritıı:le Cınnhuriy"ıt hUkWrl<ti -
zamana mı:.bms mn:1n:&n birer cin ~r.ıbetıi aı<;.ıtardlii aJ.a!ka 
~fleri oldağn hıtldc beriki- Milli Korunma kanı.mu. lk lııııısu.-
nin, dünyada sevmediği, ~ık ol- si ve misnai ım roaılı,;yci illıti-
mac!ı;,'f 'i"Y )'<tktnr. iı:san sev.,., K.ö-
hııyvan ""''n, denn: sevrr, ku se· sap t1wr>1:~ bulillrmıalctıadı.r. 
ver, <Jrman ""'er, dağ .e...cr, ba· i.(r iıhracı Cı..ıırıı.'nııri:ııoet: ele -
yır . CTer, otse \"e-r, (iÇ"Ck snu. rin:ie miittlezcwytt bir r.t:ibsal se\ori 
ltülisıt SM"er oğla sever! · ıı etıırı~ ohmakl:a ~ 939 ~ 

B:rkanını:r, bir köpd;; günler- siııderı. b:r evve~ki 'll'C...., nm:aran 
ce, ha!talarca, aylarca onun en VÜZ bin tonu ~<"n bir fazla ilıe 
yakııı. ı.· na yeı.I ılır- Yme \JM: milyıcm sc-kiz yiiz b" 1xına vu-
bakarsınız, ki, bir başka gün, o mı;: tıulunmas•n:ı n:ı~ dıııl:ill 
köpefin }ttıni ü ke4i alm:ı;tır, iıti'-.&in datıa bü.,.;ik .bir rri:!ıbet-
Dir gün giiTünüı.ıiz ki, bizim daJ- te ar1ıması bu m~= fl:!ltind>. e-
gacı itık J.ırıla gördüi:ü bir e'i"- saslı bir tııkmı tıro!f.derin aJın- · 
ğm şapır şııpur ağzını burnunu ö- ması;nı zııırıu:i kıhn~ır. 
püyor ve ondan a,..ıf,rfteıı adeta Bu bedbirler ha.v.:>•d~1'J. oc:ıık -
göz~Jsn dö?rüror. !aTın birle$U:rilerek istilısa.lin de-v· 

Y"me bir gün, ona, bir .,Pç ku- lct ı. Iind,• tıaplııımnası. la\'uaırın, 
~da mest, bz:vnn w ııalin cHroo.'f.l w J.ıımi h~fil:u tes:Gaiı 
lınalnnımm. Ertcai &'ÜJI i•e •:r ltaJı:mil \"I! talı U "e hacminin a.rt-
ml".lar ta- ıliJıiııe çiıikıaiiş, ~ırıl:ınası, Iiırrıan ın«:elcsi ""' m-
..... itli i~ı dal yanukeu rast· tı~ ~ b> I!! • L ~ kö
larsmız. Bwllardaıı, yaai luı .:al-
g:ıcı aşıklardan biri ki, Ç"' ta- tııi'ır i~ mı!lıt.."Ç ıf.r 
nınmış, ClOkmaruf, fakat çok ka- ti~ hrnıu mikvast - lnıv-
lcndu, dcrbeda bir saa'aıkiırı- 'U s:rıı:ı;: lmın 'VDt"Dde ~nl-
mızdır, ben, onıı böyle muhtelif '::L"'ıde eıf.1' ilir. 
dal;;a. ;,;ı.b t vecd ha r:ndc ikea · 1<.'rirı bir ~ .ıe -
ka• defa ""~rmii•ümdür. Onun, ec :ıus ';ilJ, s '> ·!ur. rr. !l'. 
bu~dan ü;uJ ıl katlar ci:,ıce, bir 1-li d b!rleşür -
kız kahv • in • ba!:~esiı:dc, 'Dl hazırbır.m k }ii -

oca bir ç n üpqi lteı:zma.- Mı &:m>k Millet Meclis ne tiı.k-
• e d eJe ve ""' huruaa b!r ı ~. Uaw n ~-

AşiktF~lılrarını e ıc ~ b ' 1 iki "" ~iş ~. r i-
gcrck l•.ıll:A bir ılertleş'şleriııi göJ>- ~ ·~ =mC"tte yam al>~ 
ı:ıı- tüm ki, mall'.l!lra1t1IJ, o nc,-'i ıır1•.s bı.n ~ t:ık 8 o.lmak ü-
r;ahsına nriinhnsır ı:n~·et derin ıoere Ç:rtalııgzmda .yaptın!:ı.caık 
,,W.i!ıi ve biraz dn Diyojenrnri elakııri.Jı: s:mtı-almm üııdesı hu -
felsef.,,n hiila ı;nümfuı onün • efr~ Trle !r.g'liz fiıl''n1a<:-ı'."a va-
den ptmın.. Ayni ,Qt•n ;rfne lıir J'huıı!ır:: &mrcdir. Kod01u Zon-
lı.2( yıl iıinre ,. air kın6a ekin· ı 'f:Ujd;ıi!' a ıı-.; h 
lale, bu;:-day b .le air ne- ~ ritm'~. l 
"i m 11•14•kas 1

, or:.lara ıı:ıua azun Di~ ~ vıe tec!r!=~ ~ 
"" irtic:ılen IDCmur ~rrlcr sl>y- ...-..e .&.. '-mmwı -':::-=ndalll 
Iemesi de hiJa ıfünkii .,;bi Aatı- • ~ """ ""' '=~" 

"' l!llnra ı:ıirişflrJ"i! ~ .'umd "C'<.tıor nmıiadır. Y-ae hiriui bil'rU. ki, B ·mmb beraber hiiıl:fıııı s:l"1:f ih
kır geaıaıefui ve eı;lenceferlnde 
'" t f• al • • ı mı:z 1:..-dlfderin seuJ&e \ame;:i: 11u ara .an, y ancı "'" .. " arın ~ ..., ı:e.iis~ ~ ll"'l-
yapra!J:ı.rım soyup pirin~leri..-ıi 

~llf" baıi?frtfır . .Geçc-ecıt zaman yacıbıtıımac! ·ki ks•ın o. l tı\:afa~ 
rmdıııı aşağı ooşaltırlı.en bir ta . .,~ ,,,,.. fildı- n•u><'lc &;in 
raff:ın da •wıu siil ferdi: ÇacoJa1l'z> sa.n~ın .!hde tari -

'ıı!rrl on .'>'ınFa - fe aliclo se-
Aşk ehime alemde dil iiriım. bu- 'lxrler hld;s olanıııdrğı tl!lclirde-

hmmaz, 24 ay za.-hnd~ il=a:} ıddilelbibe>-
Mecııun iseıı ey dıiıl, Ana !eyla ~ z!krelımEi_. ~m. H...--1 -

.mı b-.Jitm1N12? 'bııki bu tedbirlerin rretic:Esiııi 
)~e, Leyl:W Jı:Dpek, Jı:edi, bnğ-ı ~ ~ıı.c!anmı.z bi1:i taz.- 1 

tlay kµ!h çınar al::rcı karm<a y.ik <.1!nı<"t..'!::dr. Bana c~ \'t'!'- ı 
obak bı.r ~ iıa:lemiş in- ~ ~. . . yiz.. Bı_ı s..-
ttlmq, yahut kemale t:1"'1 lş 0 • 'bar.tı.:! isfo''ısa,l ı= esasen ~., \.,,. , 
laula,a da ~ (Da!ı;atı ~) mıınt:ızmn bir d.ıre d olmıvın l 
dJy~lar. ki. es.kid.~ Wııleleriııa iş ~m~'Cl.'..~i l:Pmiıı .ve izhar. et-
galiba ukııı "'1 yukscl; paycle _ · ıcr..bclmekl:ed:ıı-. 4 roiikci-
rinden 1ıiri tevcih edilli.U. İcfi) ~lıı:in e9bai!lı IIllU:.:.l:t: · bu -

OS,MA.'li CE.'WU. KAYGILI 'd:.!:r. Mamafih he~en ·Ia~-e et-
___ 'mel.iyim ki. bı.ı mik:l'ııllefiyetı.e \-a-

An {arada ki 
misafir ..... ı-
(B~ tarafı 1 iııci saufada) 

Fnmsrı: büvük e}çi<;.1 Rene Mas
sielli ta;ra!ından Fransa BüıYül< 
ekıilij!inde biı- öi!le ziya!<>!l ve
rilı:ıı;ştlr. 

Ziyarette IP!clkunnay bıci 
reisi ar;:,'l:Tnrıd &ım Gündüz, tn
'1iliz bıü-N< ~ KnatdılbWJ. 
H~ ile milU nıii.<ldaa ve 
geııellrurmay c 
ra, liava ve <bıiz atıaşeleri ide 
sefıııre<!. ~nı ve di/{er zevat J:ıa.. 
zır bubınereışlardır. 

Garp ceph sinde 
ıaaiiyet var 

(Bo~trr'>fı 1 incide) 

çuş. !f m:ll'ita yap~ o.I.dukla.n 
uc-uş odmu,<fiur. Bu tarihte İn
~ t.ı,.ryo=lleri.. Polo11ya ~ 
rJ.ndı<, Lır ve ~ Maden 

1 mınıt-*asma risaleler alır.ı,,U.. _ 
ım. 

İnıtil:z. t..vvareleri, 26 şub.ıt ile 
2 mart anwıııda BerL.nı altı de
fa ziyaret f1:tnişl..- ~ bu C<."V'e

Unkm e.snasında Bedi..'!:!' yahıu 
risa\eler değil. fi.?el<>es- de atmış
lardır. 

Ncoyoız, 11 (AA) -~k 
H alxl ~in va na gö
re, Amerika harp Wooanm1 f!ıra
cı& hwı!;zol k=ı~ müt,lcllk
lett. .Curl:!5s 40. ~ avcı 

yya....:ilcrlrrln 1 a mu. 
vaf,._1< • • Bu bıyyarelıcT 
Amerika orduwtmn en 9l!I1 av--
o ~ s G40 ki-
lometre y apıı 1 bdır. l 

't:ıır.d3'>a lıi.ç ncl'uf ~ bir 
'küHet tahmil tdeıı bk huşımet 
~"""ur atme.'UClÜdiı·. Biliı!tis bu 
oc;ıklard:ı caRsmalaırı es:ıse?1. an'
.:ıne • bi.r .ıneGl(ale.halimJı oıbn ve 
ulıen "'-*ı n:ııh!clif uııman
la:nnda konrll.le."İndcn ,ııclip ca
Iı.şınakta buhınan vata00aı;l.2rı
nı=n r-ahş:a~lcrı ""' köyl-:rick 
kalıp iış- \~ ,,;;,.. riyle u.ğraşaca!k
Ian zama.nları İı>tirz.am allına al
mak 21nelhvcslnden başka bir şey 
~. Bn~>b===-
1.z •• 'le rtla iş. ka;;t.&in h 
k~ drciO ıN kCr.ni!r i1nacmım 
durırrıası ve aıy batılarında pek 
ı:ivade azalması Ritli &1 aırlann <>
nüne ~ek \ "I! istihsalin birin
ci o <ırroede şadı olan i\iElkrar ve 
ia.irnNeti 1"'mi n oltn • "-< i.ıı'..i '"°'''7.. 
Buı:oün isl.ilısal milli bir vaıd

fe tıelı:iıl<ık.i ettmek 1::2.bil MU.ğıma 
..üe devlıııl:in i<#:ilwal in mubte.li:r 
imi.lluri \i:a:rinde tanzim edici 
rol.iinü lwllanmasl tai>idil'. K"'*-

• '.ı ki Ou ~ Hiyari ea
lrn>anm ilcn"!e n i9timai mna
~ tıallôK edim biitiin hu.
lı:Uk .ve vedbeleri,-!e millftaıf:ll 
~ ..... 
~ tarallan öııt:ilıısalİ!l tan

zimine Ozir lıataıuame kttnür 
ibracnıı ~.ııık .içtn <lerlıal 
;..~e alt~ fa\'Cll>h ı;rü
l!!!! dısnarl=o çaıl:ı$ırUınamnı 
ve işleıtme mab.~ de !ı'liı
vaclara J:l'n-e t=ıinini rnfmıı.ün 
~ır. Bumuıla, her ban
!$ bir hıı:.=i m.tmız veya imw 
ruhsat ~resi. &ahlibin!n. mın
ta!\ramwh ~ da ke:ndl.sf 
tarafeıda:n henüz istls:nıı:ı- o:dil -

· n bsmtlan!ıı en f!ıtıs1ıtt 
bir iş!elıme.ırin ~ mııfıt.. 
ııadı fıJlılıdıd . , 
Kdı: kömürü ~ lı:arl>r'

n::wne, mem.~ 1!'1< .lıılii!ıı!ıdlr 
W'llaıle göre ~yzj ""' tamim eü-

ıne.T.: h:.."}ii ı;üç cilma:It.la l:ıe:-atrr 
:fst;ınbuia mr 1mm ottız ıı;·,..,.,..~~ 

aş::_"tya mıı.l olamı; ocak derece-
de . 

.Bu JtJbada dm:ıde · al et-
!$ni;ı ıWııı tmıth kuk Jıi>. 
ınüc?iıeı::iıni başlıca .w ;1ıl ·_}c mmıa

kal:ar-.nda z:mıanıru:ıa stok eıım:A< 
müı~d.ln °'""'ntır. Bununla pe
rakendec:.Jerin ve WI depo sa~ıip
lıe."irrln ff..nıııe halel ızclmiY""-""*
m. 
SEKER FİYATLARINA YAPI

LAN ZAM 

' - ,şeker fiy<l'.:!~rına yapı.lan 
zam h~:ıda da mt:!ıat •-er:ır-
nusiniz? 

- San zamdan e•"""Dd şaker 
~ p"1!crl'lll otuz pa:ı-a ol
m= esımna ~. t:ım:i:m edil
mi.s!ıi. G~.'II sene paııcal'a hı* 
pan verildl 650 bin ton paru:ar 
işi~ ifJre. şcler ~ iıı 
fııMa alarıık ~ etti~ P"Cll 
bir l:ıucuk rrıi)y'IJn !iravt ~~ ~ 
buluıımak:t.:ıdıı'. 

Diiiyorsırnuz ki şeker :;irketi 
·~ce lk.i hif'sesi. Suımel".ıan!< ,.., Zı• 

raa.t Bankası glb1 dıoğru<l:ı.n do~ 
ruva devle mGl.llSCSC1':rine ve 
;y.•• bır hiss- • de ekseriyeti pai
ti:ın.Yııin el'ndı: bulanan ve ta:ına
m::>n milli h.fr mü h:scse haLinı:le 

<ımaılııta oia:n ~ Bankıı.sına a iıt 
b(r kızı:, :ındur. ve 1:ıu i:tı1"":: ı.a 

!•m bir milli müe<;scse m:ıhi'Vetin
dclir. Ya: !lloi!:cef;i :ı.r.r ~ 
de tahdit edihniş'.lr. 939 s-ıne
.smde ta)lr:k ed'len 'bir talnm 
t- arrııf tedbırleri s:ryesırıde pa~ 
ca: f, • 2it. fark!nın .bir kısrmnı 
h.~di. bün yesiııdıen karşılaııış 
ohn.ılia lı ira'bc:r df;ter bir kısım 
acık k.almuı bulunuıııllct.arlır. Kal
dı ki. öriiıır' L"ldeık i kaıı:mı:ınv a için 
p;:ıncara d!r..,.. ıınahs:u!fııtı anziye 
f.i.yallal-ını fl:ikflıcn d::ıiha fa:zla 
ftva:!. veııIUek Lamı ~. 
Bf~ bunu W p a.va kadar ~ -
mak .;;,,,,,~ ı.amrutı OO:yocuz. Dl
it!!r tarattım ekse-isi ha.riQlıe.n ve 
bi~ k.ısın ı d "den tıemin dE -
m"1\ıt.e omı. işJa1ııne malumeleri 
uah?Jı·laemı.ştır. Brn.ün llıunbr 
~ r fi atını arttı.nnak med:ıu
rr'Glıini te'lilit ~. Gerçi 
9Jıl senesi şeker isi• li ıJrimen 
be< !>in bon gibi lıü ?İİk bir ye.
bina lbalil! o!muıtur """ bu itbır
?a .istihsalin cnklubma nnzaarn 
sı>!J.it masr:ıf!ann 1:1.iıer k:ilo ii
rerine i:3aıbct eden m!ıkt:ın az«ıl
mll' ckc:tk ıazrm ae.."c<:eğj haiı
ra ~~de dalı'~ is!ılısal 
edilim ~ fü-ind('ki ~ 
~ mü=üidti hi.r . t&
kıin - ettliiği.nd'..11 :stilısal fa2ll:alı -
;;mda:ıı ~tin istifadesi mcv
cıın dejt :iıir. MesP.lii gecen SQıe 

. 24 bin tııın :+:er is!ihsal 
ı4 ... ~ 1<;:1o ir;uı l:iı:- lı:tı

n:s Ye ki;"SUI" btihl~ ~İSİ ver
~ 'İ!!<l'rı bn ııen. is!!ihsı;I ]ti 
95 bi?ı şcı!te!'n beher ld!asu 
i,.- a!ı.i% kuruşa )":?kın verg, veı-
mi:s bıılıcwn.tk!!:ıdu. Pancara 
zammedi.)!:cek h:ıır on paraı:ın şe
'ker m:W:~ıne iki lrurw;a yakın 
m'.iikiı& vardı.r. 
Bina~n~ ıyh. 9:ı9 seıııcsi ka..'YI -

panyıısına ait kat'i hcs3pl:ıra ııö
""· -ıt.a""'YÜn edC<l<'k rakamların 
ve öııAimüzd<-'<i k~anvıı sene
sinde pancara y ı!acalı: zacımın 

- tfi~ nah:ıbhk unsurlarwun 
zarı:ri lı:~ıklan olmak ~re 
vll>llmı on lturuıf uı:mmm baliği 
huıru.m-.ıırn ena-inde ııı:vı;ca bir 
h!saba akiınlınald.adı.r. Bu i.ari<
lann faııılasu:ı.ı. devlet verııi mı!V'
zuu olarak ııııü:1Uaıı edecektir_ 

Burade 9W1IU da ldı;ı.rüz •4tir -
mek isterim ki. eliıni:zıde mem le-

ikefin ~""' .... ~ ıkffi ı:e
leock ::t:l:İ.ır ~tt:uır. Her i> 
~ i&tıedi/!'i .miJatarda Şl"ker ver
mek rm;mkün olacııık:t.ır. 

Öni:.~ şeker karn:panyıı.
eıo.ıa da ~ miky:.ata ~er ı&
tibsal edelıil:mek için icateden 
tıediiJickr almmıştır, 

----<>--

Sokakta dü~üp cldü 
~ ~lfanet caddesilıde 

d!ıut-an 4:> ya;Jarmda Reııiıd dün 
T<IJ*apm Taıs Mei..~ saDğın.
dan ııeçer.ken bmkrıbire 1'eıa, aş.
mıs voo lralrlır ddı,i!ı Gureba hı.& 
tahmesind-e ~. Rff;idln 
b:lo at..~ ())düğü zn!.aşııl. 
mıştır. • 

BİR ÇOCUK YANARAK Öl..DÜ 

K.adıköyünde Ku:'OO/:alı d ırede 
ıwt ~aI'lD .iki vaşrttl.ı!<i b:ı 
Yönen m:ı1trzın ~ 
ken ed.arlısi t!J1nş:nuş ve V'iicu
dünüı:ı ~lif teı laiııde:rı yan
dı,l!njım ~ Hayd:ırpa-

Niimunc 039taiuıın~slncl• öl-
~ Dlk!klitsld!ği ~en l 
B'llıltiıyaı ~. 

tevf'ıbn '"· lüşhıin İl• 1-
tına nlındığını, "eçeı:İ halta da 
:ıoa,eo. g<IOCİlı Uha dnct ~-dildi
ğiııi, biiJltte yabın ıacdımi hiz-
naellerıai ifa n ·n sa;· 

e tıktıimı, ll:m'"1lZZal 
onlu. Ter1ten·"1 wd milli biJı. 
~· ı...,, a .: ııilıi ıaulıte
lif ordularla bern bu, İn~tere -
niıı. şiıud.i, :t butllk .milyoa asked 
siliılı altında bulundurılu:!UllJI 
bildiriyOl'du. B1ı ) ekUndan da • 
miay .. laJ'ııa seferllcr ~Hikl ı. ,... 
vetler hariçtir. 
Almıınyau JllC'YCVt kuvv.,tı.. 

riru, bu n'sbette tezyit edet:ıedi
ği muhakkaktır. Kaldı ki, l'l'PA
sada, harbin başında seferber et
tiği bq bu.çuk milyon ~ ile 
teşkil ettiği 100 tümeni bir nlisli 
clalıs arttrrnuya ~alışmaktadır. 
Ge~ Alman,,. d:ı L"t fırlı:a!Jlla 
L."O fırb daha ilaveye ağrum:ılıı
tadll'; fakat Alman;,ıuun, hartıiıı. 
ba$md:a.iistiia al-Jrta beraltcr, . 
yakju .. ı.w; ·· Fraaoız -
inciJU aw;Jtt•b dn c!aı.a - .. ı. 
ltir pyret Adeaemi~ işi
k!ıriır. 

Alma.nların har • · it aynıda 
saru. oı.ı..;,. ı.a- . iinlü . ıie, 
N.xı Awrikaa "'teh9sş1''arına 
ıı:we. :Wl almq, yPlnıt ohnalı. ü
z.ere Bnlppmw.J;nra Alıı:&aD hava 
........ iiııin, inpıa. Fraasn>, do
nıil;;ı; nlar "e Amerika s&ıı.yi
iııd.ea daha fula tayyar" we m<>
för yetiştirme ine inıkan va.r nı..t
d&r! 

Ejj;eE, Alınn;,a &.vyet itW.Jı>
nın :raı>acağı yardımlara gu .. .,.. 
nip veya ileri İı.!l an 
raber süriikkmek üıniclioo but
lanıp bir >~ im.o :u '"" Lu l 
etmly ece he, hu b:ıh:ırdıı ' e ca 
&:'C( yazın Uıarnı:ıa gcçıniyc, hal'o 
bi meydan molı:m:bderile kıı • 
zanmıya nuchtmlur, Aksı takd ..... 
de, ZJUDPD, blalııitiin mültefıkle
n! yardım ed~el.tiı:. Suıilı al!ına 
alınııuş olan İn~Tu ı.:skc.rlcri, 
talim ve tcrbjyckrıra ılı.mal et
tikçe, yeni büy ii k hirl klcr, Al· 
manlarıa LıraAa VO havU.aki Us
t.iiııliliw.ü W&le edccekletd ır. 
• efı.i lnJ;'ilte:re, Bi:iyük Harpte, 
•ueüa ...... ipjrik etmiyeıı ı .. 

• .. ... bari<. s ·~ 
~fada ak.er ~lrll.1-
br. Lb d n• ara çık=·ı-
- -ı..ı.u zz lııai inci· 
liz Diifu BDW arttıbııı - 1.-ıtl~ 
.,.ı.. livmdaı İn&iliıere, • harp
te, demilly"'"1anıua n mib 
lekekrinin y ıu-ıWuae & la k 
milyonu ıı;c~cn bir ordu set her 
etw:~ti. Bu::fuı., daha h:wrlıı..U 
oldnı':u için, İn&iliz ordw.u sür'al 
le inkişaf n teşekkül etmekle -
dir. Biiyiik II.ıırp!e, Fraa&ada 1 
buçuk mil:rona yakın askeri si
lih altıµ almıştı. Dugünkii Fraa. 
= ordusu daha ku V\·ctlidir. İo
gi[ü ornusu tain .me• cut ve , . .,_ 
riınle Fram:rz ardu:ı;unun )aııı.o.
da harekete gcçtiıi'i zaLıtm, Al • 
manlar, savı('a e ma1Eenıerc ın .. 
tüa müttefik lravı;etkr kıııırrm
da kala~aklardır. Hava ord u 
ıçiıı de ntzi)et aynıdu. Bir.~ena-

ı., Almaaya, y ıpratr.:ııı ha:rb i oi 
kalnıie k:ınu· '-enn • dq:ilse, bu 
ilkbaharda ve .vazıa bir şeyler 
Y•PüUJia med>anlur. 

Zaıııaa -· cleoıini, lıöylece hal 
letmek miilllkiia oba ıia. melin 
ıaes'ele,.., yaai Almauya •e· 
reılea taanıu eCC<ebni ı~ in ti· 
mek lı.ahil olamıyor. Bir an
Fran•ız • ~ harbi aau.k 
garp cephcsiwl.e hilchilir . Sov
yet Kns:ra ve düıı bıı s ii tun<Lt 
a.nlattığ"unız gibi pek u.z.a.k 'e za .. 
il •ir ilı İimıılle llafya da, Aimaa 
,._,. yanmda l'ıarbe ı:;ircrlerso 
...,.'ele ftiişir, me»ıa çolı: dalıa 
ceaişler. Fakat lnıgiiııkii.n:ıi) f't
te, harp ancak garp cephesiudo 
~ ıön. tau:rurlsrıD .ıa. 
meydan ımıharebderinin de ı:arı 
ccphesiado, ::r ıqııiması Li.zı.ııı ge
lir. 

Irs'ele, garp uph ·ne cla.ra· 
omca, ilk önce kaLak., Fraıw. ilo 
İn:;iJtcrcnin kür'iik komşuları • 
nın başında eatlıyacak gibi gö
rünüyor. Me~er ki, Alnıanhı.r, 

.il- attaı tuda baz e<lecc.lı 
yeai ııilablar · ı etmiş olsınılar 
tla dei:,rudaa fioiruya lı11 ıaJOO. 
•ata .ahlırs:ııılar. Biiııl'lll lem • 
ıJUl:ır da altı aydır ha.rlı hazır
llUlllll$larclır. İsviçrecl nü ına 
~e lıiri · · al tında. Alm:ııı 

,taorrm:unu bekliyor. Bel ika ve 
Holandada da, ba"ü" E 1 Jd.,.. 
kin<l..a fOk kuYVetli irler. akat, 
tahiıdir ki, büyük bir Almaa 
1aarnnuna k3J'1' zaiftırlar Öyle 
amma b kil bitıtr.ıfl:ın ez
mek kili dciild'r ki; ti hıısıııı 
İn~iltere ve Fransadır. Onlar ise 
Aimanyanın bitanıflnrıı la .rru _ 
~."? memnun ac.aklardll'. 

Hulasa; Alınanyanın n rc·ye 
taanız ed eMıı,i talıınin etmek 
kabil del:Udir; ekleınekkn b~ • 
ka çare yoktur. 

ABİD ·DA EK 
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Sdlhn Vek61etlnln resmi ınUsead .. lnl haizdir. Her ecZanecle bulunur. 

8G~S A 
' N llAll 
t1·3·1940 

1 Sterl!a 
100 Dolar 
100 .. 
100 Liret 
100 Jmcre lift. 
100 1"lıırin 
100 Bılyışmarlı: 
100 Be'ıra 
100 Drahmi 
100 Leva 
100 Peceta 
100 Perıcö 
100 ~ 
100 Dinar 
100 Yen 
100 fnee ıtr. 
100 llııi>le 

•• 5 
G.21 

JJ().19 
2.9128 
0.855 

:19.105 
a.1111 

22.GIM58 
0.9115 
1.51125 

13.38 
2349 
0.112ll 
810 

81.045 
I082'15 

Ealıam 'ft Tlhvtat 
Erttııııi 19.97 

19.44 
19.35 

Siva 1 Enunmı n 
s y .. 5 Emırum 1 --

Çoc:uk Esirgeme 
Kurumu Balosu 

Bu cıuııa1mi ıiinii ... t il! Tü-
ıılm Belecii;e ....,,. .... Coı:ıuk 
B t aw Kaıwiıu &aı'lfındıııı ye.. 
rilııe* IMıW.111 lııiiıAbı ....... 
ları ._ ....... ,,.. ıralDomm 
... ~Cl • laıaal eıdil
mlallr. 
llMDtM<ı.t't 'alt."• 

da Yerli Mallııır ~ lb
,... ...... Melı:k, bıek ... 
-ısı - LıeDon P 

2 

l•wiııs 
den tedıırlt edilebWr • 

Türle -Hava Kurumunun 
AOTIGI 

Hava Gedii<Ji hazırlama yuvası 
1-JNI ... ariPM ıırta okahbm maun ta'•~n', 
1-Bu.._ .ıa elmllanlall - oı-k w ........ 
1 - llllea 11seJe ılnam eılea talelıeleKeıı 
BaYa pDiııtsı. oJmıık iatl7ealeria T. B. K. m Oılehihn"ııtl 
ıe. ... ıl.aıle b7adenila ı...ıanmoefu, 

YN ..wt ~ u U •• ea tok 18 tlir, 18 tlen it )'8'11111 bclu 
o1an1ıu lhlli•• w•..uıır. 

11 • 18 P•nk.ller UM11111a lift •!Hv tallp crk-aılıtı tak· 
ıllrde IMa ....._., Jhtl7atlanlaa ikmal ecın-ktlr. (1813) 

lstanbul Sıhht Müesseseleır Arttırma ve 
EksiHme Komisyonundan 

Zıinıruldm ıı.wı.nmımn 110 b1lm lılıç ft dıht mabY.mesl ' 
,_..l*la Mbn aıuı.~tır Pazar ıl: 13/3/940 e-~a ıüııü Aat 
15 de ~ Slhhaı w İçtimai lrluawtıet MüdiklüRü bina· 
llJllda kırula kaıımyoııda tllClı.lacatıııır. Mdıalımıen fiyat 1480 llr&s 
tlır. 'J1emln• m til'aılır t 

1 

Hler ~" ft liıd•lıer\-ber .mı f<o. 
mı.,mıta ~ f.t.ı.N• UMO yılı Tıoaret Odeııı wsibeiylıı 
~ lllfllı bdwJıia )'IZJh veırlkalar w ~ fıee Yf• teminat ıbıılt~ 
W'V2 blllıb Z~J~ De lılıilde belU p 'N..Allte kıam1ııyo;N l(el. 
nxieri. (JM8) 

ADEMi iKTiDAR 

Ho····M·o·ei 
T abletlerl her eczanede bulunur 

...... ._17S5ıC-.ı.t..ıı.ı ................... 

Güzellik ve sıhhat için ilk şart 
Sabah, öğle ve akpm her ,emelden IODra 

eninde 3 defa 

Kullanmaktır 

RIDYOLiN 
DiŞLERi, dişler çehrey 

,Uelleştirir. 

• 
1 ADY 

>İŞLERi, dişler mideyi 
saglamlaştınr. 

~YOUN diJleri teuri•ler Ye ,.U.tır, milı:loplan yüzde 
y1lz llldilrilr. Diş etiftiJii be911) u ılı: 1 bleppıalanu JDiııi o
lur. Atız kokusmıu keser. Sabah. lllle ve alıpm h~ 

yemek en sonra 'RADYOLİN 

.__T_A~k-~-•~v-•~H~A~~~-·' 
1 12 Mert 

........ , 2 .. '•, ... 
lsr, 1lllde Jo:n dll1le, dnll' 
•11 ;arı, J!IPk ..-v'• 
J'.llnll1 ... • "*'* ~ 
isi, el ve *bnlWarı. .,._ 
bipll Wı Is 1 alt \ıHtm!e 
rl' ı•Ji N'l"Cll KAÔA.
ZALABINDA lalr Jllll "" IJIQa 
..... ,.,. ... flıfaıllda 
lmWJIW ... 

RADYO 

il 


