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Ribbentrop Roma' da hararetli bir kabul görmedi 
----- ---

Alman Hariciye Nazırı eli boş o arak dönüyor llotnanın, Almanlarla ara
larındaki askeri ittifakı boJJ 
hayallere kapılurak bankete 
ı:etlnııe,i kabul etmesi bile 
bile ız;,,ilılal ve intihara 
rıllnwsi olur. Bunun i~indir 
ki Musollni'nin mli,akere:;e 
llıorma.1 se3rir \'(' ha,·ahıtıdan 
başk• hir \cçlıe \cree~ği 

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

Kö ür vapurları işinde İngiliz - tal a 
lu::nu1arnaz. 
• ·z T t a·· 

~n: ETEM iZZET BENİCE 
~ A.lın•ıı Uariciyc N•<ır. Fon Rib-

ııtıop h ü ·ı .k. . 

nutuk Çemberlayn 
ile 

bugün bir 
yapılan 

söyliyerek İtalya 
temasları izah etti son 

ı- --- -
1 Seferde 

Türk 

i 
aQ u~ n Du~c ı e ı ıncı \'C 

\, llıüliıkatını Jap•caktır. 
fa( ukuatın se~ rinde ~eni biı· iııki
••r· Lnıerhalesi ko~·dedilıneıııekle 
tlı\ıa er Roına n1ülitkatırıın u1c\· .. 

l!.ıt -~u ev,·elki günkü '!ı aznnııda 
tik• adıgıınız bahislerin tc~kil ct
ı.: •nlasılıyor. Bıı bahislere katı
tı,ılı~~t:.t~ ~·eni haber, heııii:t \·uku ,.c 
?ab · 1 n~uhakkak ounauıakla b~
•.,.r·r I~kandina\·,:a Uölgc~iniu 
"" Yet • · (ul •Balkanların da !lal, an ııü-
1 ııııu t k' . s· l•h· •r. ı vadı altınrla o'yet -
tiı0 ' otn nıtına~ebatını :reniden tnn-

,. •lı.ııek teklifidir. 
~0\"l 

l>ııj İ et Ru,Ja Fmlilcrlc lıaşla-
b•~I 0 dııgu muharebeyi bir sona 
ı.tt"~J'Uak i1;iı1 ı.\lu~koyadtt ı11uza
ti>.~ri ete ba~Iaını~tır. İı-.kandiniııl\''!ı-u 
•nca:de. f_iil~ ,nüfuL t~ai~i. enı.eli 
llıil hır ıst,Ja ve,·a ı>llla lııık-
1~~-d.e bir tahakkü,"., ile miinıluın 

L .. ~ına .. b 
••i.i~ · goı-e e\· yeJeınirde teşt: -

• ~eı·ed 
'-ı.ıt\ b rn \ e ne:tbıl gchni~ bulu-
har .... ~- ulun~un Finlandi;\·ay.u ku.r~ı 
So\) ~tı dıırdurnıak ien1aj·ülii 
lika t ~~rden beklennıeLdİ. Fillıa- ı 
~ao ;./11 1;1leakıp sı~raınalar i-:i11 ba
bir c •rılenıek, ba<an da ıcrnkkuf 
lih;'b~ saıı_Lrsa da Şinıaldeki 'a· 
~tğild.'1 '~kıldeki esa•larl• alakalı 
llf;ıu ~r,.. So\'~·et1erin BaJkau nlitıı 
Ieri aınilen İtal,·a , a terkctıne
}iıt\i ~:Balkanlara ~ıi( hrr tü~·lü si
leri !l''l!~ n1~oılerın içinden çckihnc-

Roona 11 (Huı;usi) - Bura.da 
bulunmakta olan Alman hariciye 
Nazırı Ril,bent.rop, •bugün Muso
]ini ile rkinci bir mUJ{ı.ka,t :;ap -
maktadır. Mi.;afir nazır, ·bu sabah 
Papa taı-afından lı:a'bul •<lilmiştıir. 
Ribbeıııtrop bu alkşa.m saırt 21 de 
Romodaıı ayrılacaktır. 

Zannedildiğlne ~öre, A!lman Ha
rici)'<' Nazm ile tta'1} an ricali a
• a>ında Rama<la cereyoo eden 
mü~~°k'. •·elerin mernulanru, İı;;ke.n· 
dinç_v dcYlc~leri.nin \•az~·yeti, Sov -
yeot - Fi.n lrnı'bi, mihver devletle -
rinin So\·ve•lerle münasebetleri, 
Balikan yarımadası ve ya:lnıı şa,ııka 
~ü:ealli·k ıneseleler teşkil etmek

:E dic. 
İ1all·an ma,buatı Ribb€ntroıı'un 

~eya..~a ın~ l0hmnı:ıniy=e.t vemY".•Jklfi 
< J)c•\·.a.mı 3 uncü sahlrede) Garp <"Cphesiııde Fransız askerleri telefon basında 

lerle • 
ın 

a 1 o 
--~------

r 

kadını 
1 

: 1 
Hangi vazifeleri 

görecekler ? ! 1 

1 
Milli müdafaa mu,;ellef:ypL k:ı-

p.ununun icap ve liizumu;,da tat
biklııe ge<;:Jeb'1mek ~.n bu ka'lun 
jıllkümlerln:n amir bulur,du~u ni
ı,emname projeleri hazırlr.ndıi;ı 1 

An.karadan bllclirilmekterlır 
l\fezkôr kanuna 2"Öre umumi \·r

ya kısmi seferberlik halinde Ye 
(Deva1nı 3 iincii sahifede) 

Matbuat davaları 
lazım ••• • • 

IÇID JUrl 
• 

Adliye Vekilinin bu 
hutusta beyanatı 

Son ~ünlerde :şehrir.ı'z. e ı:ıırbi
rini t•kip e<lrn mattı:.ıa: daya], rı 
orta'. a baıı ın·.selcl,...r çıka ·ını:~:1.ır. 

~ ·· "1b1 bir f .. ı·ı· \lJn1k·· arazıye J!-ıe n1u ıa ı 
•1~ 1 ıııı kılnıak kabilinden bir<ev 

~. s ' . latafl "ovy~t Rusya buna a!'!Ja 
!laik ar olamaz. Souetlcr i••in 

•nl· d · ' 'ıı. h:r ~r a 'e bilhassa Bulkanıa~ 
l:llfft.ı.ı ~·~ 1:·nıında )' a fiilen ~İ)·a~ı 
tııı ııtal-- ııhi olınak. yahut da ınel'· 
•na,. llko;ru ın11ha[nz"" etn1eL. ,.t: 

Müzakerelerin bu gece kat)i bir 
netice vereceği bildiriliyor 

Bunlardan biri de mevcut rn:ıt
buat kanununun ve ceza kanunu
nun matıbuat suçlarina da!r olc.n 
hilıkümlerinin kıfavetsizli.~i husu
sunda bazı mırbanirlW" tarafın -
dan serdolunmus l<;klifler<lır. 

(Dl'vamı 3 unen s;1hlft>de) 

1 •ı tk. •• 
l>ı~~ ik'ı;°, ıır olnıak esas tc~kil et· 
~.,., ·• eder. ltah &\ a gelince 
~ aı.. tl~t Rusyanın ne .si~:aseten n~ 
1 ~~('t·ı·· . 1 

tıı'1t~. bıı· haınle ile Balkanlara 
ltı{lz 1 ltonıanın hi(' i~iuc elver -
(~ 1 • bil"k'. . . ~ t~ıak . " ıs Halı aııın mah!u1. 

Roma 11 (Racim) '.St-0klıolm-
den blldirilivor: 

Moskovsdaki So\·vet - F.n mü
zakerelC'1·L sona ermek üzeredir. 
Simdi. askeri, iktısadi ve araziH 
ajt t:ıli meseler ,göıü~ül1nektedir. 
Müzakereler dostane bir lıarn ;çin
de yapı 1 ıvor. 

'lldj 
1 
-~"lcdiiti eınel Balkan]aı-da 

eu i\e :~~U:tuuu. te~İ'\ \·e ikan1cdir. 
l'lıtı i .· 1 nekabı len So\ yet Rus\ a-
llı.. ııı, cı . - E . t . .'''"'"t n ıtrnıeıne.ktedir: Bu iki fZJOCaO reOJ 
""n u.ıı. oktan (eJıf etınıı e esa-
~·eli \e \3.nhinrın bizzat ınr\cudi- b" •• dd İ • • 
•la,. donlara ıuüteallik olen ala- ır mu e ıçın 

~lıJ.ı;ll ~ tnUni olduğuna göre orta}a 

lı.biıı <~ı~ ~kah:s ille\ zuu edilen pro- 1 işlemiyecek 
~~ ru ıu - .. 

ı •. ıı ~•ııd'ıl" .ı:u. csassızlıl \C boş- ı . d k d 
Qdır.)) ıgındenortayaçıkmak- ,lJ'us 1".fıkı.mız ~ a un uğur 
ı;ı~a 111 "0•ek oluı·or ki,.iki sebeple na ı<& , Erzim·an zelzele.,iıı<leki 

tJl'lko,.ctr ıne\zuu üzerinde Roına _ enkaz il .. ölü.ierin kJldııılınasını. 
•· •ı ı tak 'b · · · h' ı· · k.o-•)ottr· · rı c ın1kan JOkfuı-. a.'ia\·ış Ye sı 11& ı un1umıy·en 11 

\" bt\~~; 1 .da\·anın en başta gelen runınaLSını b· ırnin için: 2 inC'İ bh· 
L•tba11 • 1 .nolttası da Balkanlurın karaı·a kada~ Erzincana ~idiln1e -
•o, ' ~· bır lak · ı· d · 1 '··"] b I· ·. llİ-r, h sıı'tle ge ır \ 'C boın sinin ve enıır_\;;> u vasıl.od.S'ı e u-
•r~;ı ll;ı~k n olnıadı~.ıdıı·. Balkan . ra.ya rnlcu na<klinin menolunmafü 

anlılarıu ı'tiklal. hür- Ileyetı \'ekilece kabul olunmuş-
f~"'•ıını 3 üncü sahi lede) tur. 

1 F · .. =====--, 
atıh tefrikamızın en meraklı 1 

-!:_ni safhaları : Oör~üncü Kısım 

, ~m Sultan ve Beyazıdı Veli 
lı llu ı · . 
ı ar 1 ~ .. (llı-ıl.~ . . . . 

1 
l. }'1. 11 hıı , ın~:1.1 takıp et111(•1111~ola1~ oku~·t~cular.ıını_z dah~, ?sınanlı 
"'lııld .. -1. t:n kanlı Yt• heYccanlı s.ahıfc1erını ,·enı hır tarıhı ron1au 

" ı ur t 1 • • i ı~-= ok' .• '~_·._ac-·a_k_·ı_a_rd_ı_r_.~~~~~~~~~~~~~~ 

! ~~zdan bazı parçalar 1 
ı·. atilı .. 1 \ ı '· 1) tfı;kt. . . . 

1 
{ 1 ar~'nıtl tııı s~,nra lst.ınbulda ıs;\ an - Ceın Sultan \'e Beyazıdı 
eJ tıı , ..... I! a taht ka\ ga~ı - Vez ir lcı· arasında kanlı boğuşn1alar -

( 
1t•de aı.:.ılc,' azıt nt·ôl ında 1nrydanınuharcbeleri - Ceın'in şö\·al:yeleY 

lı "1 
r •rc1! - Cem'in feci akıbeti H öliimii ... 

~ B U --~!\ F T A j 

İsveç mehafli, Fin istL\li;liııiıı 
muhafaza edilece~ı kanaati'1dcdir. 
Sovyetler, Finlerc karsı cok mü
sait davran;vorlar. 

Fin ha'kı: istikliılleriııi lıalelder 
edecek herhanııi bir şartı k~bul Pl
memek. ve sonuna kadar ha.ı.:bf: dt
vam etmek n ycLndedir. Kat'i ne
lıce bu gece anlaşılacaktır . 
Lonclra 11 (Hususi) Fin - Sm·
}et ınü1.aırek~ Yeya suhh müzake
relerine su anda Mo.skovada d<' -
vı;m edi1mek<te ol~u~u iyi haber 
alan kaynaildarda rnuhakıkak sa -
yılımwk.t.adı.ı·. Mookondaki Fin ho• 
yeti. Finlan<li\·a Ba.veokili Rite'nın 
riyaseti altında bulunmaktadır. E•- ı 
ki Fin Cumhurrei~i ile Mareşı;l 
Maıınerlıeimi tems:ı eden biı· zat 

da Fin heylti ~rasında bulunmak- ı• b } 
tadır. Finleı-. m<ıkul ~ertlarla ksr- stan Ü U 
şıleşırlarsa, sulhu kabul edecek-

e~~~~~iıık;'de. yaprlm,,kta olan bul görmeğe gelen 
sul'h (.,·ııasl"11 ha~<kmcla bir t• bliğ' 1 s d k• k 
ııe~redilmiştir. yaşın a 1 ız 

Diger tarnftan, Berlinde bulu- --
nan ccnııbi müsalıitlerc ı(Öı>c, A..l- IH'" . k k 
man hiiıl<fıımeol merkezinde Alman- useyın lZl açırma• 
yanın ve I<1kaııdınııv mı-~k·k<.>tle- mış kendisi gelmiş 
rının Fınla.ndıyanııı ısliıklalıni ııa- ' 
ranti etınıe!eri menuu balısolmak- Uzunköorüdc oturan DaYid a -
tadır. dında biri zabı.tava mi.ıracaatla 15 

Fin - Sovyet harbi şu ,ı;:üıılerde \'aşındaki kızı Esterin . Hüseyın 
)(ev~:aııiştİ'.I'. denebilir. Maa:ma.fih adında biri tarafından IStanbula 
ufaik mltl<vasLa bazı hareketler kay- kaprıldığını söylemiştir. Davidin 
declilırne.kıtedi... · 'Qu mü;·acaati üzerine aranan Hü-

(De,·amı 3 üncü ıahiltde) seyin ile Esler Sirkec ide bh· otel
de bulunmuşlardır. 

Müttefik Devletler 
Hava Kumandanları 

Hüsevin polise \Xrdigi ifadcsın. 
de demiştir ki: 

,_ Ben Este<·i kacırmadını. KenJ 
disi İstanbulu gönrııek istediKini 
,;)yliverek götü~memi rica etti. 
p.,.n de ıkıranıadım. 

Ester de şunları söylenıi~tir: 

.-

İngiltercnin Orta Şark Ha~a Km Hll<ri l{uınandanı Orı;cneral 
Yil}an> Mite! ile Praıı•anın Şarki Akdeniz Harn Kıınell~ri Kıı

ınandı>nı GeHeral Jouu lıaleıı Aokar.ıladn-. &•:.imde, iki ıniittefik " 
(!lisnfir Oener'11. Btlyllk EYlı:6nıh•rbi.H tlJıı<i Rtisi Orgeueral A"m 
Glhıdüı 'le beruber ı:jıı·illnı~lıulir. 

1 
•- B. •11 köJJrÜ başında dolaşı-

yordum. Hüsevin mot05ilkletl va-

r 
;11ma geldi. Seni İslanbula götü -
reyim, dedi. Ben de ark3sın& bine-

1 

ı~,k 1stanbula geldim. Hhevin ba-
na fenalı.k yapmadı.• ·· 

f _ E,,ter .babasına te,Jim edıir,ıL\;lir . 

ıl KISACA 

Son koz! 
Biıiın ınahutla konuşulorduk 

daı 
- Ribbcıılrnp"ın Roıııaya git

nıe~ine ne dersin?. 
Diye sord11n1. Yarı t.'iddi, yarışa-

ka bir tavırla: 
- Ahnanya. re~{ t;e.kiyor!. 
Dedi ve .. ilfn e etli; 
- Bu son ko>dur. f'ğcr, bu re;,t 

n jesti il• İta!~·· ·ı (tklp ma~adan 
ol1:un J•'lo~ıı tutturaınaısa haktka
ten. ,.Rziveün kurtulnuıısı &adece 
R'ıl .. r'tn Allalılan ~·aptığı dun~• 
n AlmanJ anın ~·alnıdı/(ına kalı.r!. . ' 

ar 
Havalarda faaliyet 

• 
giliz tay • re e ı 

•• • e uzer n •• 
ViJıana, Prag ve Polonya 

üzerinde uçuşlar yapıldı 
L.nıura lJ (AA.) İ gılız tav

Yil rlerJniP üil'lı Pri:i..._ ve V '~·'1a 
üzer nde vapn: ~ oiduk'.ar1 ceve -
ı;ııJ,, h;;kkında a<ag daki • •lu -
nıJl \'t· ızahat Yt·rı n1ektccı r; 

Jn(!il ı tcıyyareler, 12 ~t1;ıka•1an
da 1'r;;,r~ \"E \' var.a u.:.~rı-ıdcn uç
n u . ll sorı.i-. nunc..d A\~usturya \"e 
B-ohen1\ ao.a .r·~aJeler atmış, sonra 
2:l sonkanunda Cıd Pilsen ve Pra,ı;: 
üzrrinden uçınuştu. 

İngiliz taYvarelerinin sin1diye 
kadar vapm_s oldukları en iyı u

B rn ll (A.A l- Fra sa uzr
rinde yapmış 0

1 du1 lar ... b-r uç ı;; -

fan avdet eden A or, . ta\ varelcri 
B;ılt vak. indı• Is re hı.:d c ı -.
kın· lcı_ gl f!t <:Je· ,. oı. tl' n 

risa1c:-Ic • ,,tn .,: r. Ba e .. ı ,r;.-

larından to !a 1.;; c an r-
der birce u 1-"r.a .ı h .. n.ı a l-ıı -""" -
ben ka eT•e al·nrrı ıd. Bn r ı~
ler :ırasLntla Pa , J,!nzet<: e .noen 
Faris - S'11ri taKiıt F de 1 bll)ıi {Kıt
ada kiııııtlar VJiT 

çıtt:), 8 martta vap:_nıs o_ldu_~~arı th .. 'U6; '-" • 

obıuş:ur.. Bu ta.rı'ı'e l!ı~ıı' t?;·ya-ı Hamdullah;::,uphı 
rele:ı. ., Po:onya uzennde u.çnıu~lar ... 
ve PosEn made mır takasına ri~a- b b h f d• 
leler otmışlardır. u sa a ge l 

İnl(iliz tav,·areleri, 26 .şubat ile 2 
m~rt cı as.nda Berlini ~1Itı dPfa zi
varet el!Tıi~ler Ye bu c:evel3nları 
esnas;nda Berl.ne va!nız rısaleler 
<leg;J, fişe~ı~" de atmı~lardır. 

Pan lJ (A.A.)- Bir Alman tav
yaresı. en·elki ı;ece ~arki \e mer
kezi F,·ansa ıizerinde u~arak muh
telif verlere ıi•aleler atmı0tır. Tay
yare dcfii toplar. ta\')'aTey. karsı 
ates acmıs ye tayyare sark istika
met2ıde ~özden kaybolmu ·tur. 

Bükrc.; ı ... ıı-:z ı-r.-

Suohı 'fa 'ı.'"Jfj\'er bu sab01h B 
ten ~~hrırr " t;elmişt r. 

R""TI3 \'C Sofva b'ivıUk l 

miz bu s;,b.-trki e}: ·J)l e~l 
radan ş ırı -rıı~ ~e '.'llİ lerd 

: fi!'-

Roma b "ı.ik el\·imız B. llw;eY!n 
Ra<>ıp ,.,, S.,ıya sef'riıııiz B. Şevk 
bu n:k<l'.r."ll i~' anbuTdan nıa ıalh ır.e· 
murivet!!rıri.1 ha ... ek~ t C'tl!"ceık:I( 
dır . 

1 

Bir gemide infilak oldu 
Londra il (A.A.)-Düıı bir infi

lakı müteakip Şimal denizinde 
batmış olan 2719 ton Jıacmiııdeki 
ve Cht-v>·chase adındaki İnı<iliz 
vapurunun mürettebat: şark s. h:l- 1 

Jerınde bır lima~, a karny;; ~ıka -
rı1mı ·tır. 

21 tavfodan } a •. Jı bulunan 9 u 
hastar:t.•Yt· Kalc1 rınıl.ştır. 

Bir Holanda gemisi battı 
Brüksel il (AA.)- Soir ,ı;:azete- mış olan kazazcde 1erindcıı 21 k,ş'-

sinin Roterdam muhabirı. bil' Ho- yı F!essin~ucvc l(etırm:ş o. ug~nu 
Janrla balıkçı gemisinin Şimal de- bıldinnekıedı-. Kı;zazedc ta> fa -
n:zinde bır mayıoe çarpal'ak bal- !ardan bir' yam ıdır. 

( Diğer Telgraflar 3 Üncü Sayf aınızdadır) 

ÇERÇEVE 

s. o. 
Polisi, jand.arınası. n1ahke -

ınesi, kanunu. 8nııne hukuku ol
n11:} an bir cinayet i~leni~or. 

Diliınizi. aksaçlı anne kadar 
aziz fiirkceJİ üldiiriiyoruz. 

Radyoda spiker, 
Ajan~ta lazıcı ,.e terciin1eci, 
Gazetede yazı n1üdiirii. 
'.tiyatroda aktör, 
Ve li!>ıanın anıcli tezahür sa

h~sında daha nice iş ınliınessili, 
cinavct ~uçuna ortaktır. 

Spihr- Vakialar (\·akıalar), 
önilmiizdeki ilkb•hardn mitle· 
siif (nıaattee5'iif) bir harbe 
doğru ~idildil':ini. .. 

Ajans ınulıarriri- Tiiı-ki~·e ne 
şark. ne d<' siınal istikaınetinde 
bir taarruz dü'.'ıİİnıueınektedir 
( düsii nınektedir). 

\-ra:ıtı ınüdürü- Finler ınuka
\'<'UH.:t edi~·orlar (ıııuka\·enıet 
edi~or). 

Aktör- Gidcciııı (ı:iıleccjıinı), 
bırak beni, ,yaJy8.rrrını (:r11l,·art
rını) sau.a!. 

Tf.l8f{uıuınu:ıa yabancı haıı, 
grMıucrlnıi~e ktn·a tohil, nn'ane
ınl:ıe kuşbt>yinli ~üppr \'e zev· 
IJ,imizl' ~efil n1ukellit. hiL.tnı o· 
J.ı·&~ ııibi bir b•' .... 

• 
İ~te si1.c. İı-.tanbulun her .s.c·n1· 

tinde \ e Ankarade O,\ anun h r 
fihnin. ado-nn lw>YU harfl<·ı-lt~ ,\ n
zıiını~ isıni: 

ÜC KIZLAR BÜY Ol LER 
Dünyanın haııı;:i kii~t ... inrl~. 

koca bir nıilJelin hl!itin nıuha -
fazH kadrosile koruınıyn n1l·tbur 
olduKu Jifolannıa ihaUl'l hakıırıııı~ 
dan. buna yakın b.r kt p;!ı:eJik 
ınh,ali gö~teri}~J,ilir? K<th~ıhat 
sin~ına~ıda değil, ona bu tesaret 
ve 11nhaııı \'l'rcn ha\'ada. 

Anadolu<la, Fı·cngi. sılııı::. tJ"~· 
h?'~1 ~ b; Hl~lı<'rlt· nılh i.ICİt·lc fe..,
kıl'4tın1ı1 \·ar. Tren hon1jlartı -
n1anlnrıud;1 h'l<' hrıha •. hır 
ihtiınaJe kar~ı iındoıt i'oı~t:ti \'e
reı:ck kulular ... h.!(';lt~ı~ ftılıl' .. ur 
itfai,\ e. burnunuz kan:-ır ~ıhhl' ~ 
otoın,ıhlli gelir. · 

l\Jaddeıı111.l' ait },11 1.uru;ııa tltl• 
~urlc.ıuıa kaı:-.ılık. ~a 1·t•lı tnnı:
lLfÜui.1.i lt·~·İı.1 <·< f>b:h;tt·..,:inıiz 
nıl.İt-,\ .\ iıfelt r ııcı-cdt·? 

Bt,\ oı:tıt huh .. ~indc.ıı .:OU kılo
,·ntlıl· hir t•lchtrik hoııı h·!-ıde 
'e1·uu:!!c J!l< c 1ntı: oldu;..,u .1nı.t 
(S. O. S.) İ~<-tl't·iiııi ;ılı:ıc ·.ıtl., uc~b:t 
ka(.' lnnf" nııtı•nli , e lt·J~ ı:.n,Ua1ı 
Lafa tH11ıyor,ıuın7?. 

NEUI' !'AZii. Kl!<.'l!\i JiU{ 



2- S O N T 1C L G B A F -11 MABT ıtu 

Çocuk ve 
Karagöz 

Kara köy 
meydanı it~ ftıefl Modern f 
~ Balıkhane·~~~~ 

İtalya ve "Abluka'' 
Yazan: AHMET ŞÜKitÜ f,S~ Yani. müvezziler s>kla:;ıyorlar.. -- San'atkarların maaşı 

SEKER SAKLI~ 
PLYNİR TÜCCAKI 

Balıkpazarında, hır peyn!r tik- 1 
carının depolarında, b.'nlerce kilo 

1 
saklanmış, kaçak *1'ı?r bulunmw; .. 
Herüi yakapaçıı götürmfu;ler! Oh 
olmuş! Peyn:rdnin hatırına, şeker ı 
~ careti nereden geliyor?. Geçen -
forde de, hir doklar 25 bin liralık 1 
mınifallura :ııkrus, sMıııamı~. 

Peki amma. _?u ~uklar bu kadoır ekalet tekmil ilk mek- Hem genişletilecek, hem 
sıık, temırz pak ıııvmecek h~ ol- t l'I b k' A k d v • salar, müvez.zili,k yaıpmaz~r .. Gö- ep 1 ere U es 1 oyunun zap apıya ogru genlŞ 
rüyorsunuz 'la, müvezzil:iğin istik- - İ ·ı • • t • ttf b' dd 1 k bal! paılıwr. Allah, yürü kulum, gos erı mesını ensıp e ır ca e açı aca 
dedi mi?. :i.ru.an ··ürür. Fakat, bu 
talitıstzler, vapur!anian da yürüdi> 

~ ve milli ~z o.lan 
Kacagö2liin ihyaıs:ile rl!k meiııtıeır:> 
y..v:rul.anna ibu hususta. malfunııt 
veı;ilip oyuniax ~ilınesi. i.çi.n 
Hall<..,..leıri reisli~ ile Mll8llİf Ve
ıcald:i araı.nda temaslara gıeıı;il -
m~. Çocuk!:ınn hem boı> za -
manlannda faydah ve ~tif,..jeli 
bir ıııekilde vakit ·geÇiıımeleri ve 
heım de oyun ııeVk.irııe alışttrılım.,. 
1-ı iı;in tel<mil Hallı:evlıerinde Jı.a
o - mıeılııteplilare Kara:ı:;üL oyna -
t!lması k ara;r 1 a.şhıı krnı.,~ır. 

Şeh.iı-cıilik mülehaıSSı.sı M. Rrootı 
Karakö>y meyodarunın ~ -

Şehir tiyatrosunun dram kıs -
muıda iki aya yakın bir zamandır 
temsil edilmekte olan c O kadın• 
isimli piy~si giirdüniiz nıü?. Eğer, 
gürdüyseniz, orada, genç avukat 
rolünde, Suvai isminde müstait 
san'atkiı.rı da seyretıni~ ve tak
diı:le kılrşılamışsmızdır. 

Yeni bir kanuna göre so
ğuk hava tesisatlı büyük 
balıkhaneler yapılacak 

· Su ma1191.ıJJl<>ri• haklkında yeni 
hir kanun 1ilyi.!:ıoaısı hazl!'lanım:ıikta. 
oklu'?unu haıber veıımıŞtlk. 

. ııı~dl 
Ingiltercnin Alınanya bak ,alr 

tatbik ettiği tedbirlere kı.sac• t bl' 
lukn• adı verilmektedir. l'ııJ<ıl adt 
kikatto İngiltere hukuki ın•• 
bir abluka tatbik etmiyor. ~· 

Al b . .. ı·" de• 

D~. arlık. herk.es kendi mes
legini bırakıp baslı şe le u.,&raşa· 1 
ca:-..: O zamaı1, bu iş~n !Qinden çı
kılır mı?. 

B r de baJau:aksınız ki. eczanede 
pcra.sa satılrvor, ı:ne;.iıanede &api
r,n, doktor m1ın ""'ej_,.esinde ı
peklı kumaş!. 

ALTIN FİATI 

\'E BİR TEM&'INİ 

. >.ltı.n. 25 liraya kadar çilmııı, .. 
Berri şahsan alakadar etm"2, çün
kü, böyle kıymetli madenlere ilti
fat,m yoktur. 

Bıınu. Osman Cemale söylediıın 
de, şu ceva.b> verdi: 

- Şimdi çocuk ol&eağmı, l(cldi. 
- Neden? 
- Bir daha sü:n~t o'.u'l'dllılll .. 
-Sonra?. 
- Başun& sr.o sıra altın tırlca-lar. 

Ben de gider, onları boııdururdum. 

JIJÜVEZZİLE:&E ŞIK 

ELBİSE VERİLECEK 

Gazete müveuuer.niD vapurlua 
~uJmaması hiidiaesi oo~ 
büyüdü. Ş'mdi de, bu zavallı fa. 
kır c;ocuklara . üniforma giydirme
j!P ulkısıyorlarııuş.. Hepsinin yek· 
nasak, temiz kı.,,:ı!etleri, ütüfti el-

1 
b!.!>c erı, parlak dültme'.eri olacak-
m•s .. 

!er. 

A VBUPA DERTıJ 

SİR BAŞ İMİŞ 
• - , .L 

Hü•ev.n Cahıt Y•.'cınm çok sev· 
d:-ği muhamrl<'~ Büıtı.an Ca -
bit, :(ecen gün yazdığı fıkrası.na 
şu cümle ile başlıyordu: 

cAvruıp:ı bir dPı<tli baŞW. 
Ne oldu?. Yoksa, Avrupanın ta

r;f mi değisti. H;ı huld biz, Avru
pavı, mE'k'.e-ptc co(trafya dersinde, 
beş kıt'udan b·ri• o~arak öğren-

mzttik. 
İlahi tay ınuhaCTir' Yahu, bu 

zanı..ıT"ı.d.ı de.-UrL ba-i \1ar mt da, 
A \0rupanın derdi ctöze ıattı ?. 

lEHE!'<"~U:. l l'!İ? 

Cwnar:~sı g-...nü. ts1.al'bd tara
f11 da ye!"lı ocı'an b.lr sınemaya g"t
Hk. Aı;ılış ~esmi <1<>J2yısile, lstJn -
bulun ~ell'k'.eruı anlatan b:r 
fil:m ı;:österiliyordu. ManzaraLarı 
.izah eden 91rl!<er, btr aralıık ~"°' 
dedi: 
~ btamul, tıııdrna d<>ı·ımı ol • 

maz, güzel µlajlan. savfiyeleri, 
~1ence yerleri ıle diinyanın cen-
netidir. 1 
Doğru ... Do<iru arr.ma. gel. bir de 

b;ze sor ... O ~zel e/'(lenee verle - ı 
rinde öv le bir tariie tatbik ederler 
ki, ınsan, kendir. celıennemde 
sar·r. 

./UDIBT RAUF 

Her Halk \'İYrin tiy;ııtro salıomıD
<lan bu ma:kmtla da i~tifade olu· 
mıcaık ve muhi:.teki mek.~!'Cr sı
rava t..onul:rrak oktiı;i1k takobeJ'e 
K ~r"'1'Öz O\ '11 ııtı lac ~ctır. 

Bu kararın ta1i'o>:< olwımasına 
Ar':arada ba.şlam!ımştı;r. Dün An.
kar. HaJ:kevinde 1':)00 m·:ıktq>liye 
ilı:_ s:ı:ıt m~~ Kar:ı.göz OJ<"Il&

b. 
Di?cr t.ırdtan radycımuızda da 

J{Aragöz geee)eri. te:tU> oama . 
c:ı..1<tır lıik c.Kz.r~öz gecesi• pazar 
a <Şa."lll Ankara l'ııciyaronda .mu -
,-~~ bir ,ekilde yapt.lmışlu. 

--oo 

Temizliğe dikkat et
rı i ıtn dökka.t,!ar 

Gıda rn1llideleri satılan düklkitn
Ja..oıda temizliıl'! r.a;•~t edilııneııi iı;ıiıı. 
yam1:m tdlıişlfr sık1.ııştııı.lıın~. 

Evvelki ~n Bcyoıc,/lunda 1, Ka-. 
dıkö) üınde l, ~ 2 batld<al 
dtlldtanı mill:eIT<>t· l'.Jishklerinden 
dolayı &:>-..diyece lı:ıw:ı.tı.lml'!'",1ar • 
drr. Bunkın:tım ~ 1 hammn ile 
1 fınn sahi.hin~ de temirtlij':e dik
kat elmeııne.'eıi! -n dolcyı 25 lira 1 
pa:ra cezası ao Qbnitflr. 

1 (KüÇ_ÜK HABERLERi 

mesi p:anım hazırlımıa.k.taıdır. Mü
tEih<l5SllS, bunı.rn icin harita.la.r ve 
tayyare ile a:lmarı ~aflar üze-
rinde dldu~u <lf>i mahallen de 
tetlkik!er y:ııpmıık.1a:lır. 

Bu meydanı teıvsiden başlıca gır 
ye. brr ciıhctt.en> Toohaneye diğe<" 
tarafta.ıı Azapkaııısına ve Beyoğ
hına j(iıfon yolları aı.;ınakt.an iba -
rdl!ir. Be~e r~ A:z.a"1kıqıı
sma j?iden bu yahı Ilı.irinci sınıf bir 
cadde habne koymaık ve lıtan -
b'llldan Beyoğıluna cıkacaık bazı 
vesaiti naıkliyeıyi burad1111 geçir -
mek fıb'indedi.r . 

Bunun için de tünefilı kaı-şısın
daılti sıra dUklG'inl:rr yıktla:cak ve 
Ma.hmudiye ca.c:lıdesile buna mu
vazi bul,.,an cadde Gıtl.ata Ba -
tııJı;pauı.rına kadar bir~rilmak 
sur~ ~;.,Ieıli.lecıEikıtir. 
Diğer taraLtan e;:kı borzıı hanı 

da yıikılacad<.lır. Bll han ~1ad:ın 
Jı.itl.'<tiktan sonra meydanın bu .kı.&
mı Ja ı:eıUşlc\.fleook'..ir. O va.kit 
bura<laiki tramvay h:ı.tlan da ş;:m.. 
diki yulorindeıı ba.<;ka maıha.llcre 
rek i!cccl<lerdir. 

-000---

Belediye mütekaitleri~ 
nin üç aylıkları 

ŞOOrimi.z beledi)'\'ıoİ müt.ıkait, 
e;ltıım ve erıınııüinirı mart, nisan 
ve mayıs üç ayltk maaışlaTınm 
te\~ oıumnı:sma yarın 5abahtan 
itibaren ~ılacaktı:r. 

T~v·zla!. Ziraat Baııkasında ya -
pılaı:ak ~ ner gün 2114 kişi; maaş 
veri l:ırek 4 gün devam cdecddir. 

--0---

C\".ı·ar kazalarda 
panayırlar 

Düa akı;am, tiyatro sevenler ve 
tiyatro ile yakı.adan alakadar .,.. 
!anlardan miirekkep bir dost mec
lisinde öi{rendi,ı{iın hazin bir haki
kati, size de if!-j:ı ctınek ihli)·acın .. 
dayım. Bu yazını, belki Sua,·inin 
bir müdafaanamesi olacak. Fakat, 
derhal haber vereyim ki. bu genç· 
le hiçbir ahbaplığım yoktur. Ben 
de, bi~çoi{ımuz gibi, onu yalmz, 
şnlınedc J;töriiyorum. 

Salın.ede görüp seyrettiğimiz bu 
kıymetli san'atki.ra karı;ı da, sa· 
dece, takdir hislerimizle meşbu bu· 
lunuyonız. 

Şehir tiyatrosund, .. san'atkiir .. 
lıra verilen m:•a,..l. nn r:c kadar ol
ılıığuuu h · ç düşündünüz mu?. 

Dem al<Şlllll ö -rcndii;im hakikat 
~u: Suavinin ay hk ü~rcti ::u lira ... 

İns.,ua, lıayli garip " liy r. Bel
ki, şe.ıir tıyn.rosu t.üiçcsiude, bır 
san'atwa ,·er:lc•n ilk ı•craş lıuı!ur. 
Kıdemi ile, ;,. tidadı \'e kabiliveti 
U... Ltı nıi!rt:rr artmaktadır. F'akat, 
ne df.' olsa, b:r sc.n'at mUntc~ibini.n 
ilk rnaa<:tnın 30 lirad~n ba~laın:ısı 
hayl hazindir. · 

Tiyatro müdürlüğü, bu kıymetli 
lı'Cncin maa~m bir mik!ar arttı· 
nlmasıın inha etmiş. Şayet, Bele
diye Kiy~li kabul eder. e, 3tl lira, 
50 olacak. 

Şehir tiyatrosu kapıcı>ının ma· 
~ 50 liradır. İnha kabnl edile • 
cek olurSll. bu kıymetli san'atkıi . 
nn ikreti, hiç olmıızs.ı kapıcının 
suiyesine çılamlacak dt'melı.tir. 
Sayın Bcfocliyc Reisimiz Lütfi 

Kırd r İstaı>bıtlu nasıl imar edi • 
yorsa. ümit ediyoruz, san'atllil:ı
rnnızı da r.ınmur etmekte ayni e· 
nerji n• geni hü.niiniyeti g~tcre· 
ttktir. 

Uzun bir zamam.da.:1beri üzerin
de calışı.hnal«a olan hu y· :ci ve \ 
milhiım !kanunun ilbzarı bu .kere 
qiıl:id!ınişt.ir. Proj>" birkaç güne ka-, 
dM B<l'lVek.'ıl.ate verilecektir. 

3 senelik bir tetkikten sonra vü~ 
mı.de gt>tiri:leıı ;-eni proje ıle çok 
rengin ola ndeniz mahsullerimizin 
gerek is4hs3.l w gerek ışlenme 
pi~·a.>aya ar.wlunurken işlel'İ ;ıs • 
temlli bir idareye sc.ku.!makıta.dır. 
Bu kamın mucibince .ş<.'hriımizde 
ve diğer mühim ;•.ırkrdc büyük 

1 

ve mod-0rn bakk:hanc binaları irıı:;a. 
olunacak ve bu miiesseselcr için 
müt.eda'>'il :>e.I'ml<Y•• verileooktir. 

Her ba!ı.khanede me<!buri ola -
rak .~on sistron ooğı.ık hava depo -
Uı.ı ve fril'°frik ~sa1. bulunacak
tır. Bu suret.le balı.ı«;ılar, g.i.nünde 
s:ı:!ı ınııy~ d""1iz .n~ ulleri y.ü -
z:in<kn şi>mdi oduğu gibi bfrvük 
zararl!>rn uı,- ... nıyacakb:-dcr. Bu ci,. 
hc't; hom v.:ı:ta. ct.:ıo;iar için ve hem 
de devlet için QOk mi:iıim b!r kar 
1ı nın eyriyo.:ektır. 

--..,va-

1 
Üsküdardaki ibrahim· 

ağa caddesi 
üekitdarm işlek caddelerınden 

biri olan tı:ırahimağa cadcl•.!ftiaıi.n 
~iden yap•l:maısı ic.in 18 bin fu-a 
t.aıhsisat a.vnllin ı;ıt.ı.r. tki kilometre 
uzu.n.l~uıııda bulunan hu cadde -
nin tamirı1e lıer<ıOOr güzerıf .. hın· 

l 
da •bulunan mez,...Jık duvarları da 
yapı.1.8'Caktu:. ---Orman ve ağaçlandırrrıa 

Bu.ı: · a ve Esk • .,hiıxle tebklkler ı 
ya.p:M ... ,n sonra şehrimize gelen 
orman umuım rnüdüı•ü B. Fah"i ı 
Bılk burırdaki tetıkikiı......,-im de ikmal 
ederek Ankaraıva -0iııınıil:;tü.r. 

Orman umum mudürü şe1uoi.miz-

manya ır ı:run ansı ~. pıİ'"' 
!ere mıknatıslı may nler dok ;1 
ba.<,ladı. Bu maynler ingiliı 1 ~~ Fı·ansız gemilerini batırdlklfı, ti 
bitaraf gemileri de batımı• '". 
içindeki yolcularla tayfaların 1\(' 

lanru tehlikeye koymaktadır· j,. 
manlar bu mayııleri dökcrk~r;~ 
giltereyi abluka altına al~•~p el' 
ve açhktan öldüreeeklerın• ': 1 ~ 
tiler. lllj!,ilteTe ve Fransa da .. ~ı1' 
nunsuz harekete karşı, ı\101" ~iP' 
dan ilırac edilen eşya üzcrı"~tıltl· 
bargo koymakla mukabele e 0yo 
Ve üe aydnnberi bu amb•rı; 
tatbik etmektedirler. ,., 

inı;ıtere ve Fransa. J\lı~•·~· 
baklandaki bu tedbirleri, b•1~1 ( 
larm baklannı en az ınüte~, ilİ' 
decek bir sekilde tatbik etıtl'." ııır 
na gösternıi·,Jerdir. Bunun b•r '' 
sali de bugüne kadar italy•ll!~ ıl 
manyadnn kömür nakletrneS' ıt 
gel olmamalandır. İngiltere, p; · 
Fransa İtalya hakkında bı• "4,r 
nai nıuanıelcyi yaparken, lı.~~ 
Jet hakkındaki . dostluk hl lı"' 
göatermisler ve Italyanın d~t ıt 
ka •ahalımlan kömür ı...ıv~ ~ 
meğe ralışarak bu dostluC;JI ~L ~ 
bele edeceğini ümit etmişler. _,. 
bak;ka İtalya iein meselen'ıı. ~ 
la:v olmadığı aşikardır. çüoJıU ıl 
his mevz-..<ı olan kömür ~ ıtf 
Dokuz milyon ton olduğu soYıe"; 
yor. Başka memleketlerdeıı 1~ 

Yanan kim imiş ? .. 
F'<tihte ,'Jjl;:u:ı ı:-:-len bir döwne 1 

w halkı ıtehviç htıdisesi bu sahalı 
adi veye tnt al etım.-.tfr. Vak'a şa-ı 
d r: l 

biiuo-ü.k blc heyecan uyandı=ıq 
eVlerdtıı. kwm:ıd:en fır»y a.n hal.k 
scQıı gekiilıi tarafa do(.ııru kOŞU'P 
.Ya<ı'!ma b<>""8r bir ııe-.i araımağa 

\ 

* Manı! Fratı.SlZ profcsörkri.'>- 1 
den Andre Siegfi:ied n"!Qrtın 16 .;ı:>
da. A.nk:rraya gelı:cak. ve tlt:"Vlıet 
meı'kczimi7Jdc, İst..'1\'bukl:ı konfe • 
ra.n:slar vercccıkrt~r. 

REŞAT FEYZİ 

Belediyeye alınacak 
müfettişler 

!stımbula civar vilayet ve kaza 
~erinde her .vı.J. olrl uitu ııibi 
bu sene dı psna~-rrlar aeılonıızına !=============== 
bas lanı t?n-<l!a.dır 

Hk pıınayıT 2 n; Jn salı günü 
L;ı!ııburgazda açıfacaktı.r. Ü<; gün 
dC'Vam edecclı: olan bu pmaymLo 
hayvan ve her türlü e:ıy:ı s:rtıla -

dıe arman müdiirlüg.ünün mu.aırtıe
ı.atı ile ıneş;?ul olımıış ''· İstanbul 
orm&n l'llÜJJ.iıWıAi.ln:ün iiır :!'Si_nde I 
bulunan a'{ •!andırma i : r ı in
celernı~t~ . Bilahaı'\! devl~t omıan 

1 
işLel:met;min cBel;ıırarl reviri• n·i 
i3J?:ıl eden ıııu.Mdi! meseleler üıe-

rik edildiiii takdirde bunnıı P ti 
kolay d"*il ~e tediye me~elc$~ 
dan zor olan bir mcselcdır. l ,ıill 
para ile ödiyemez. KömürÜ ıl1 ;-,ı 
mühadele etmek ister. iuı1 Y r 
kömür mukabilinde vere!Jıl~~f· 
eşya ~ Alma~yanın i~in~ el~jf 
Ve lngıltere gıbi di~r bır ~ ti 
satıcısınuı işine elvernı~· .~\I ~ 
Alınan ihracatı hr.kkında~1 fıf 
dida~ tatbik edileli nradJP ;'l 
geçtı~i halde Italya kömür ıe Jı° 
için başka lıir ssha bıılanıad1 • d'~ 
giltere nihaı·et, İtalya ha1'~1P.tl. 
istisnai muameleye nihayet. 'ııf 
met:-:-e karar vermhıtir. Sintd~ıdi 
yaaın .bunu protesto etliği ~'iP ı· 
Jiyor. Ital;va, bıı protestosil•· . t' 
tereden Almanya hakkıudııl<1 ~ r 
kahe!ebilrnisil tedbirinin ıatb' 1 
dilmemesini istiyor dcmcktl~ 
b" mukab ... Icbilmisilin nJıııtı! ,ıl~ 
sebep olan ma\·n harbini j\lı f 
~ezü:ndc orotcsto etn1~d!g:o~ 
Ingillere"e dem~k isti) or k'"1ı' 

~ 

* İı yR!lln VU\I ~ul Ktm
SO}DSU Giuseppe Castı uccio yı:ikın
~ şc!ırimiıı: ıı<>lecaktır. 

0aktır. 

Be XÜ)-oye almac"'k miıf~ -

1 
leT LÇ"in yarılan L-ntihanın neti • 

r1 e W'JkJtler .7'-~ai3ID- ır. F ... ilıdc .lslirnbev mahallesinde \ 
Du'-rerzade sokııgr.r.d 4 nuınrırada 
o.urllill Aziz ile tkainpederi İısı:nail 1 
H ıkkmın a.rala.rı acı;ktrr. 

Bu areltlk. 1-eryat ve iS:imda!t.lau 
duyan k.amşu..ardan ~arı da; 
kasa iıııı:şa CD 'Ylilkın ~· n bul;>.man 
ye~~ itfaıiyeye: 

1 

* Bulga;r bun.iıra.lı Ç ~r Ferdt- \ 
na. t v:ıı:ıuru brt<na y:iio.-iınıdrn :Boıo
caada civarında ıkarıı.va otuı.ıınus • ============== 
tur . 

ccn bu r.afba içU..C bclli ol'acakıır.I 
Bu irolih~na giren 27 talıp. t.:hcıri, 

ıın aındaıı sonra ıı.vvelki gün de ı 
her ş:fahi mı.tılıana t.Jbi tutdmu~ 
l:ıırdır. 

Bı\vıüktl< . .: de'ki orman mclNe -
ht'>i <ie ciyaro. eden Fahri Bii:k bu
rasııwın ~1~~esı i..;:i ile de 1 
:ıne:-.gw OO!nu.~.ır. Bursa ve 1'~ci
..,ı1ı dl. de aynı t:ct'kikler ya:pıl -
mı'"':..ı.r. 

ı "ıt.cltlın dün akşam İsmail Haık· 
k ın ac&ıc ıbir mesele için Azlıi 
zıy:ınıte g~ yine bir !ıc.aovgaya 
s01:Jeb · at veunıştir: 

Müruıik.:ışa; İsmail Hakılu! dama
dının evinden henüz içeriye ~er 
~- ıbaslaım.-ş ve biraz sonn. dal 
low.l!'aya intika.I elıını.oıt:ir. 

K~ nauran Qlık gem;\· 
olan aziz bu bV"ga esnasında ka-
irııpederini altına alnuı; V'C vuıncYic, 

""1<n ile hırpalaıdikıtan 900I'& gü
ıoe!ce de diWmüşti.iır. Blrt*i aırSa- ı 
sına sutma, JÜZ'İ.İl1e vıe 'l'Ü~ 
tncn sllle ve tıolcm~·in a!it:ında 
b ıcıı(la.yan zıwalli adam seüımeti 
ı.-ır. ııta bulıınu.ıı '~ av32J. çık:tığı 
kadar: 

c- Y~ın var! ... Yef:4irı kom -
~!ar., Yaruyorurn!.. el.iye bajtıc -
m.l~a rba$la.m?"Ştır. 

Geç v.aıkh .e•traiı çm.lata.n bu acı 
f.eı·vatılar teıııha ve sessiz semtte 

c- İıs!.~.mbey ı:nah~ ~! 
Aman ~: ... şelkliııde ~ 
etırııı;lenln-. 

Evin. öniine lopiım an b..ık, dü
nuın, a:lev ve :.iıcş çrlc:ın bir ver 
'bul'll.."ğa ui~n diğer taTajltaıı 
biı1kaç saıci ve sonra da i®ıh ar&
:ıX1z1er"i ve itfaıiye etrırdı maİıdeye 
gimniı:;lerdir 

Mııha.oileli ıı ibi it(ai:yeei:leı: de a
Jııve ve ateııe l:ıemıer bir ııeyi bul
mağa ı;W~ma da ortsda yan
ııxı ~~311 bifita.bi. böovie bir 
,...vi görememİ!;)'.Td:İr. · 

N lliayet peocereden zwaHı ih
tivarın ııö;üı:üı>: k&fasım aşa.i?ııya 
saıılutaraılı: : 
•- Evde Ya.tlfl'lll yok anıma ... 
~ obEr tarafım çayır cayır 
)!arı.aıt ben.mı! ... 

Dames; işi ınevdana vuımı.ı$1;ur. 
Polli. Azizi <adam dövmek , ve 

IÜZuınıtll.1: .vere afatyeyi oelbe -

* Pasif lrorUl11Illa tedbirlerinden 
olmak üzerı .. ~P .,.,•!erin sık J:ıu.. 
tunJuitu seırtlenle ~er açıla
c-;:&m * Bı!W;ede muvazeneyi 'lemin 
i-111 aıılltırWrıooı dii.şünüloo vtt-gi· 
!er zrasında bul;dav kıoruma ~ 
_1!l.9i.le şeker i:stiı.lıillk wr~ de 
buı!unduğu hilcl<rnda ckllaı;an sa -
;ialııx lllillsız.dır · * Mamlaetiım bde, bir _,., kafi 
geeoolı:. rni);ı:anrla .zaız V'e hemin bu
uıııduğu teısbit edilmi.siiı". * A.knaDywia tebsilcİe bulunan 
İranlı ta\:be. ııen dönmek emrini 
akildarırıdan, banlerdan be; kişi

lik bir tak>ıbe k:ı.tiksi. lrnııa git -
mdk üıı.ere şehrimize qe}m!ş1erdir. 

hep ohnıık suçile bu sabah a&Ji,ye
ye vevıni!)lir. M<.lıılkem,., şah>u,; -
ri dinkırniış 'Ol! ihtiyarın muaıye -
nesi için d.ıwavı ba$a bir .ııüne 
bıırakm111,ıt11·. 

Yazan: lskcndcr F. SERTELLl 
o:i!nden olrurum, Solana 1-ıım' 

Seltıua dıqğttııklu: 

- Mııdeıniı:i ~lJl'ldeıı ııtııb<tten 
m bl 00'.)"e çaitı.mıama müsa
aıdıe ootyuwnuz.. Bana d:ıı ismını-
1'- hitaıp etmeni:zi riı:a el:mclr hak
kındır sanırım. BA ÇİÇEKLERİ 

- S.z e\-de u:U.."Wl. H..-tta kız 
kl'ü'dcşını ısrar etse 'bile, ııezme:e 
~ırı çı:1mıa_yın. e mi? 

lfav ;hı>v .. Mdıiemki 00,-le ıs· 
ti' rsun. ('Jkımavıız .. 

Samih tıa:zı.rl.a.ııdı .. 

No97 J.'l~fl · Pdı:&ıa. Oh, vaHahl siz ~ 

- &ıı.redinrz .. Miımkıürı olan bir sıııırumi, <ınk seviırn1i ve lıerniz yü
şev ise ITl<3111I1U!li}·etJ.e y-ım. rddi b!.r k=mz! Kim ne derse 

dafu, çak iyi h!lımiz var! Dün 
- Ben c:ılbla• kEl:iımıesiıııd QOlk gocc ~4avi<ıin yapfıi:tı 1ıerbiyes;;, _ 

hıoşiarunm. Ban.a bu irelımoe ile lıi- Hğc pek QOk ü:zülldiiıın. · Evı· -
tmp e.deoo'k k''-''I. br kard-es.iın .....-- "':_İ.ııe i.1k d<:fa geıli)urdunu:z.. Ben, 

Mühim bir nokta 
Beledi.ye müfettişleri fırınları, 

Jolı.aııt.alnrı, birahaae ve pastane
leri teftis etmi~ler. Cireok mües • 
seselere ceza kesilmiş. No~ruı ek
mek bulmım~ tarifeai fena lıt • 
kantn. pis biraluıae, maht" mad
deler kullanan pastaneler meyda· 
na çıkmış. .. 

Senelerdir, bu teftişler araı;ıra 
yapılır ve hep böyle bir takını ı..... 
zukluklar ıaeydana çıkar. Bu ha
taları işliye.ıı ldınseler, lı.aç defa 
ceza yedikleri halde, ball, ayni ha· 
talan yapmak cllr'etini mısd b• 
luyorlar!. 

İşte astl tetkiki ve te4bi.r alm • 
ması tazım gelen nokta bu.dur. 

BÖRBAN CEVAT 

ırnk m.ı.rıldandı.; 
- Evect. Fakıııt., bunlar il"Qlniş 

şe :lerdi.-. ~ umman lıi 
•Siız:i L'mıal tn;in de tehaı- aoonla 
.meşgul olsun. 

Selmaıı o mtibakenwsi ait.üst .».. 
ımu.'11>.ı. 

AıııL:ı:k DC sô:vliyecef:mi bi.8ni -
yordu. 

Dooı.ak Jci, Semili Oll'U a.lde.tınış .. 
Ona ya.km SÖ)I~. 

- O halde Mavişİlı o taıllnnhk
Jıı.rı boQ deftüm~ Kam •hıaılıilo. ..,... 
fffil4. Beııııi birdenıbire SeırriftıiLı .,...... 
ruııda görünce çileden çrlciı. 

- Si:z onuırı .verinde oGır= ı;ıı... 
ieden çıkmaz mtvdınız? . 

Vali ve &ledı.ve reisi B. L~ıtfi 
KL"Linl J bu ş•fı;hı 'rrıt ~" da bu· 
lunmu~ \.~: 

<Belediye merkez binasıı:dc.n 
Şc.hzııdv•başma katlar bir .ıezint! 
y.ıııpsıml;l, bu yolda ne gi'bi bele • 
diye icumı.darı bUlursunuz? .. • şek· 
linde aım-::li barz.1 suallff sormu~ur. ı 

D:.ı'.;·er tar .. J:tan şelırımizde ağ~ 
laııdı.rma faaliyotme de hız veril'
m!.$:.U·. Bu cü ınlodcn olmak üzere 
son gün~ ı"<k Caıı:nlıcava 500, İh • 
saıı.'i!ye ;;tııi:la.rına 150-0, Hayda.ı-pa
şa lisesi ark•<ı:ıa da 50-0 çanı fi -
dail d1kilııniııtir. 

1 
Avrupa Harbinin Yeni Meseleleri 1 ._ ____ _ 

Fiatların artması karşısında 
Avrupa harbinin ayni zamanda ı 

bir iktwodi mücadele olduğuıııı. 
tekrara lüzum yok. Onun için har- ı 
be giren veya girmemiş olan meın· ı 
leketleri iktısadi meseler günden 
güne daha me~ ediyor. En 
miihlıa keyfiyet: F"Jatiar artıyor. 

Fransa Maliye Nazın harp baş
larken töyle ıiemişti: 

Bir weri cephe var ki hayati 
bir ehemmiyeti haizdir. Buno.n ar
b.unda iktaadi, mall ve nakdi bir 
cepjıe Yar ki bu da iı.ayatidir. 

A)'Di Maliye Nann şimdi de 
Fransanın mali cihetten dayan . 
dığını, fakat iJdı.a.ıii ba!umdruı ise 
yeui teclloklft' !azını nldul;tınu 'iiy-

zın bunları anlatırkı:ıı ücretlerin 
artması ile kalınamıyacağmı, me
mur aylıklarının, mütekaitlerin 
tahsisatın da artması lazım gele
ecği gibi bwıun birbirini takip e
deceğini söylemi&ti:r. 

Bir kere fiatlar artmağı ba~la • 
ynıca htilıliikıitın hesaba !\)·durul
ınası dhetine l!iclilmez., i>.tihsalat 
da arllınlm.ıssa müskü!at birbiri
ni davet edecektir. İşte Fransada 
inıd_i tetbiki cihetine gidilen yeni 
tedbırleor hep bu maksatlardır. 
Yvksa t'r.ınsanın serveti \•ar, ihü-
yat yiyeceği vor, altını var. Lakin 
lı~ey uzun süreeek bir harbin 
türlü ihtimailerine göre hesap e
dilm~Udir. 

- Almanya sizin ve biıh11 
111 

lerimi•i uluorta batırsın. (.<fl 
lerirniı:in <"anlarına kı v:>.;1ı. 

siz parmak kaldırmııy;nı,. JI 
Protestonun m;ması bud111

' ~ 
,gilterenin, İtalya dostlui:"J;,~ı 
kadar kıvmet verirse v :rsi": ;iı( 
bir _göı;ü~ü kabul etıniyeccf' ~ır' 
hcsızdir. Ve Italranı:ı, 19·~~ 
!>inde, bugün Almanya b• 1'ıJ/ 
lngilterenin tatbik e!Uii.i !;al .r . -~ ~ 
talbik eden bir devlet old~1~ 
tırlanacak olursa, bu prot"'.,... 
böyle bir devletten ı:elrıı."5 /. 
garıılı<ıt büsbütüıı tebarıı• 11, 
Bunun bir izahı, Italyauııı ~;/. 
ys:va askeri ittüwk nıualı.~1 f 
baglı bulunnınsıdır. J"ilJı•S'~i 
abluka dola;vısile Alma"Y". ~ 
gürültü cıkormı~ ve inı:11 

~eh~i.t etmeı{e giicü yetnıed'il, 
Ingıhz Qblukasını kab11l tri f 
meleri idn bitaraf devleti• ~ 
yik etmi~tir. llalbuki italf'eı 
manyaya lı!taraf devletJcrOlj,l' 
d3h:ı yakındır. Binaeudc~lıııl 
protestosuz emrivakie bol ı/l~ 
miş olsaydı, Almanyanın b #1 
tini iizcrine eelbcdebilirdİ·i~ 
vııri;vct bıınc!nn ibaretse. r. 
protesto gönd<>rmekte rnaıııf ~ 
mek lhımdır. Fııkaı bu pr• 1'. 
sunu g-öndermckle İta))·a ~ / 
yaya karşı vazife.ini yap~/ 
yor. Daha ileri gidip de bıı.l. 1 
İngiltere ile harbe ginııesıP'~ 
manya da bckliyemez. ııattj~ 
naklardan gelen haberler. 1w,; 
nın bu ihtila(ı harbe kadııt ı;~ 
liyeceğini ivmıı ediyorl"'t' 11: .. 
na inananlardan d"*iliı. 1

' '!• 

1 

b 

ı, 

!< 

tı 

- On dakika sonra Kahıımı$an 
Ko.)l'Üve vaırı= var. Ben "cdryo -

. A&ba ısmerl.ad.ık 
\ e ~ lrarıısında.n ı;U:aııken, 

yüı<S<I< sesle ıbağn-dı: 

olimıı.dWn:ı pek ınüıtıeeasifiın. Koo.- böy1e bir ha.karele maruz ka.lıs:ııy
dı yaşımdan .kücülk olan ~ad~ dmı, :ı;a dÜ'><....- 00<,-ılır, yahut d.a 
lanmn heıpGllıdın rx:a eJ;Wn .. Ba- bu ha.karnti va.ı:ımım saçını b!ışıru 
na .~a1ıla·.d.i'Ye bi'laıp ederler. Srı:ın 1 fY<l..ardım. Ivi t.rlı.a.mıniii eUoin. 
di! ovle hi1m> ~ rial. edly<>- &ıwo siı.ıe' ıız_ - Ben, belki de daha a;ırı ıe>-

Qel'dtm.. smn Uiabld$roı aDJıı.. 
'V'Of!Eil. Semi~ ~ bıl derece 
he..-cai nJblu biır erıkelk oıiduğımu 
28l'lll(>tıınezdiın. 

1 .uekted<r. Fransah Jeni konan 
harp verı;Jerile bu sene bqında· ı 
k.i ,·aridat g~en sene haşındakin
a.,,, 30tl milyon frank fnla tut • 
muş. Buna mukabil gümrük vari· 
dalı azaltmıı;. Bu cilıellcr mali saf· 
lla<lır ki varidaila masraf birbil'ine 
uydurulmuş, gidiyor. Onun için 
roiW<iilit mali cihetten göriihnü
ysr. Fakat ikiısadi .afha daha bat
b. Fransa Maliye N uırınm talıir
krince bu en korkun( ola1'1dtr. 
Çünkü fiatların yükselmesidir ki 
o da bayatı pabalılaşhracaktır . 
Fransa itin bu müşkiilit şuradmı 
pliyor: 

Alnumlann dedidiğine göre Fran
sızlar uzGn zaınnn kendilerini tür
lü kayıtlara tfıbi tutarak ınabru • 
miyetlcre katlanmak suretile de
vamlı bir harlıe göi\üs gerecek g<
bi değillerdir. Frans1'lar cesurdıır 
hcrbin her türlü tehlikelerine kar'. 
şı koyarlar; fakat yiyecekten ice
cekten, giyecekten mahrum kaİ . 
mağa d•vanamazla.r ... ve saiTe. 

bu hıırp dışında kalnı~>ıP;,. f 
eden sebepler çok mühıJlld ~ 
bizzat İtalya için hayatiMI, 
demek deCildir ki italY·' ı ı 
kad~ ha~b~ dışında . i>' Ş J 
Belki de ilerıde harbe ı:;tıt ,ı'.i 
fırsat rıkar. Fakat öyle bil ~ 
gelip çatmadıkça italy•Y;. 
ihtilôC harbe sürüldiyernc 

· Çocuklar.. A.kşuıına ge1noken 
b ,,..,,.., al:ıyı.ın nu? Ca:nmız ne b
til' >r~ .. 

Sc\Jma; 
Hıç Old' ı;ev is:ıeınez.. Yalınız 

\ .c :ıinde "ehmooırz.i ~u:r. 
Dlve CC\'QP verdL 
Semih köşkten ç11ctı. 
Selma <ha~ ...,.,,1aı-.ıı.;a uzan • 

rı11 Gtı. 
<;"'"'ihm k~i köŞke Wriıı çı

l< ,- m'.1h!ın bir i.< e;öriiyomıuş 
~~ ı, teiüşlı ~lı ortada dolaı;ı -

SoZıa bı.r s.ı.at kadar .bal:ııxxle 
y ' :...z. kaldı. 

Scı=-clıin kız kardeşi hit rahle 
So =n yanına soku:l:du: 

sıı~ı-n bir ricam \'af semııa. 
.m! Beni kı rruvac~ıı.tôlX!an 
-ıi.m.. 

.J,;ıl;ma 'hl!" ,;.enı.ure • !1$trdı. 

rlJID - O. 00,-, kel, hem foduldu. 
&f.ına f?cnıış t:ıİl" nefes a:kiı: Ü;;;:eL:ik tl:ııbiyasi de çok Qı: bir 
- Ba 91lrotle bana iltifat e'lımiş ~. Ben ona uya:mal'rlı.m. 

olır.ıam-.:nuz, hanımefendi! Gös - Omm sevi;vesıne iniooe, ondan ne 
ta:<diği:uz s:ı.m.imı:ya'..e QOk teseik - liad<ım katırdı? 
ırur adeırim. Ma.16nki böylıe arzn Selıına, Mavisin lafı a;;ılrltğnın 
ed.ıyorsu.ml'Z .. Başfuıbüne. lmemmrrıdu. O, S"1Tfihle Mavişin 

- Maviş bite bana caıbla di.ve münasebııti hı+lmıda bin.z daha 
hılaıp O<Wr. Oou buını.ıın için çok lınalümaıt alım.ııik istiyoııdu. 
severim. - Smısı ı:ıe-lmiş'l<en ııorı>bilix rnİ· 

- O haoldıe ınsan sN.e Jı:enıdli>;i.nıi yiın, :ı.b1a? dedi. M...,;şle Semih 
çdk toı.ay scvriaebilir! .Abla, de- ~ı,.,..+Jen <Kın l(ece ilk defa mı ta-
mek1e i~ b.ııt.erse.. ~mıtılaa-? Yok.sa.. j 

- Tııl>il buınun caadan alınası Semihin krz karoeşi ~: 
mı•H,.ibiırr. Bcııı. çdk samimi bir - BlDl iınaıruıcıik kadar basit 
irısanım. Ve saııniım.iyeıten çok h<ırı- bir ı:d<Aya ımalıi!k osnaılıl!ınızı ,.,... 
bıınım. n.-ru.m. Oııı.J.ar. birl>i!-lerini eok. 

- İ.ri ıı:ıııma, bu hitabın carıdıın ııBdden tanıırlar. Ha.tta. 
olıı.ı> ~ nereden ve nasıl Sclma bmk-ıtire luokı:cınm. ol-
ta:hmin edrıh!lırzini=? Miııa.l olanııkı dtL Kan beym.irıe ~ 
bcDi elıe &i!al.ım: Tanzyalı l:ıenüo.ı; ! - Ha.tt:ı. qmrlerile scviŞCler 
(Yİ!mİ ört c:ı.:ı:t ılnh o1madı. bile divccellmllıiz. değıil mi? 

- Ben. 1I1Ga:ııı bir bakışta gô ~ Se:mihln ~ .kardeşi önüne baka-

... 
Maviş gene geldi ! 

.BaıhQede beıt>aşa ~
dı.. 

Birdenıbire bahçe kımpısı. aıçıKh. 
Solma kapıyıa J!ÖZ abııca Mawiçi 

·gördü_ Bu sefer h.diatliıtıden sap
..aı-ı kEsilmd-i. 

- AıJaıarn eYirıİrl!dEll .kıoi'ıWa.n Çir 
maıı-* miııııfirioiz gelkli. 

Di!ve sövlenir.kcn, Scııı.ihin kız 
~ ·birderibiıre ye.r:inden fır -
ladı: 

- O tıu kaıdıır h ııık3'1'ete liı u:.1< 
'bir ılaz dei![lı:!.i. 7.avalhnm ka.Jbiı:ıi 
!n:.ı:!.ı hiç y.d!ı:tan a_,~. 

Selıma: 

(Devamı var) 

1- isti!ısalit ualıyOt"; 
Z- btihlBlı: ise harptea evvelki 

kadarclır; belki de bnı cihetlerden. 
daha artmıştır. 

Fraıısada isblısalitm ..,ıı1ma...,.. 
da ilk i.mil '11 oluyor: 

Bugiln S milyon irişi ıill.ıilı altm
dadır. Bunlar en ge% en bvvetll 
eaC;da olanlıırdır. Buplar bugün .İ&· 
tihsal edemiyor. Son.ra ordunun 
hnrp dolayısile ihtiyacı fazladır. 
Yiyecek, giyecek, sevkiyat ve nak· 
IJyat gibi. Eier lıarptekinden ev • 
velki gibi istihlik clmej!e devam e
dilirse fıatlarm artmasına mani .... 
lnıınmı~ıw:ak, fiatlar arttıkça üe • 
rdlcri.n, ayhklann artması da Hl· 
zun ııdcccktir. Fransa Maliye Na· 

Almıın propagandası bunu tek
rar ettiği gıbi bmıun aksini de 
Fra~r isbat edeceklerdir. Bir 1 
taraftan istih•aliıtın miimkün meı:
tebe arıtınh11ası, dıger taraftan is· 
tihliikia a.zalmıısı suretile bir mu
vazeneye J!:idiliyor. Sonra Fransa 
uzun bw harbe devam edebilmek 
bahsinde yalnız değildir. İngiltere 
ile Fransanııı harbe dayanmak ;çin 
ber suretle servet ve kuvvet möD
bal:ırını birleştirmiş olduktan ma
lılmdnr. Fransa bir taraftan cephe 
ırcrisinde iktu;adi muvazenesini 
temin için calışırken diğer laraf
tan da İngiltere ile olan teşriki me
saiyi daha genhlctmekkdir. 

Harp kuvvetler arasında çetin 
bir imtihan olacaktır. Fransızların 
bir cevabı var: Fransaya dııir fikir 
yürütürken Almanlar daima ya -
nılınışlardır!. 

ALİ KEllıAL SUNMAN 



1 

..,E~ Almanya ltalyayı yineş i F A 

20Öo Yugoslav pilot namzedi ~~~~ ~?~2,.~~ BULMUŞ l~ U (Dusmi)- Dia Pa· clır. llafia ~ 5t ~alebe '8ha_ im- beı abet, d'lha zipde, fugi.lizler ._ v 

~ ...,,,,_,_.. ·., _ -L-"-'-- ıla ı.ielıelena sa ....,_ ....., .,.._.,. ~·t meha<fili, İngiltere ilıe """""' 
lot., lııyya~e mektebinde 14 pi- tiha.a wncelıiir. l"ilot ~ ~ --A.ndıon ,_,_ -~'--- lııörnıünler ""' Par.i:s 11 (H'U9ll5i) - ~ .... ~ A G R I 

lor· ~..., inlta.a. ver • .. _.., yaz • • --"-~ .__·"' .. ''- vonurı~ m~ ' -·~ ~ """'"""'' .,...........,. -... ~ ~~ arasmdaki kömür iliti!Afı mıoı>e -

~oınanyad=:~;; :i:~klarmış ! :!::~~~ iE:~E~~ 
l..o nln sırf i:sti!hinıri oMuğu:nu ve İ-~ n<1ra il (A.A..) - .Dayl.i He- m-;i;inıde pe!ıro} kuyularını mııbtevi talyaıyı gayıri mllhariplik va:ı:i,ye- i~ı.ere ""' İtalyanın ihtiti.fı dm--

Bay J. O. C. Yazıyor : 

Jilly iyıa o&u,uraz. Tedör\'i ,;;ren 
i13.çlar VamıJf fakat, ALLCOCK 
yaıkısındruı bahsedJiooe, b.t'iyyen 
m~ dqğihtiı-. Bir ı:;ı;t .aıkş:mı 
taeb.lk ettiği bil- ALLCOCK yaıkısı, 
mr g<ce zarfında tesirini göstere
rek ve devaımh sıcaklıllı. ~ e
deıd; a.,~yıan mahalli ~ ~t
mişt.ir. 

~ • .-.-g~ ~--'--'--- •.:-~ arazi satın. ahnak. ~ ·-• -•- ""· bi ~'-- bu ~ 00- suro1ıte hallel11il&..ıri habe-~i".ı-.. uı ·~ mü- ,,... tiu. .. en ıı:yıraıc-. '"' r ~ - n· -ı·.-e bu sev·;n~ tee55Üre dOnd .. ll 
l) -.on· ~ercierde bulımnıak üzere bn lu.nmiidığ ~ir '" ·~ -~ 

b r. Salıaclı .. _.,_ ,ı.-..ı-nmcında Rumanıyı>ya , .. lDl · :iıta.lıya, Finlandiyaya karsı bu-ın. ik. l'!JıA i.m.aaıya hesa - ,_ .,......., . ..,... . Mihveri ~ıama..ma kın Rilb- yülı: bir semnati f<'Östeı"Jl'l.iı; ,,.. .qı.ıc ı-. _ ~ ?il.i1y<>n 1ngi!iz hrası kıy- gideceği söylenm<ktedir. ber.trop'un ;vyahati ile A':ıcmya-
- - - - - ""V nın ya.ptıgı son tesebbüsuo İta! - ,....-dımda buh.ınmu'11.u. $1111di Fin-

- - -b..~x.ııww yada h<>raretli bir k.bul gürmedijli J,aooiy:mm Sovyetlere sa.tüm.asına 
Seferde Türk Kadını =~=hafilinde müşahede e- ~~y~~uİı~~~~aık .. 

Jıec &bk oı;in oJdu,;cı ır.hi her k.a- , 
dmm da va:paıcaJ<ı hizruetler tas -
rih ecii1miştr. 

YMnrz lJ va:şından aşa~ı ve 65 
den yukan obn!arla mallı ve has
ta olan kadın \'e ~kekle.-. bakıma 
muhtaç =~ bulu:ı;:ın Jt<><l;nlar 1 
şahsi mükc'lefiyeie tab, t"tu mt
Y~ dır. 

Muhabere ,-e ·azım · ıe her 
tiirlü içtimai hizme'i.lenk kadın - 1 
la.nmı.ı:dan istifade tar-.ınu tayin e- 1 

den taaimatnamede vazife a!acak 
bdınlann nasıl bir kıyafet ildi • 
sap edecekleri ve baı?iı olacakları 
tcşkfta.t tanı tesbit edilecektir. 

Liizumunda kadınlı<- <y<>l işle • 
ri• nde ~ vazife gö<-el>ilecekler -
dir. 

Roma 

( ll~ nıakaledc-n devam) 
r·,·ct v~ tamamiyeti ıuül~iycleri 
a~~J hine herhangi bir ıüi uz tesi'i 
etmek lıifla değil, lınrbelmeld., o-

Sovyetlerie 
Finler· nihayet 

anlaşıyor 

HıERŞEYDEK EVVEL 
İ3TİKI..AL 

lur. Balkaalara karsı bu harbi kim Helsınki 11 (.A.A)- Fin sıyasi 
yapacaktrr?. mel afili, Fi..'llantii~:n>:n her z:ı -

Sovyet &usyaıun Balkanlardaki man olduf;u gıbi imdı de 1St.ililı-
her türlü lllenlaat ve emniyet mii· ni ha.le:dar elm(yecek ol.ın nı.alru1 
lahazalarıaı kaybetmiye razı oldu- bir sulh akdi ıcüı :nüzaiwrcl~ı-d~ 
ğu bile kaimi edilse İtaJy3 Balkan- bulu .. m va amade old~lmu be -
!arda barı.edebilir ıni ve bu harp yan ewnekledirler. F:ıkat .sulll şa.-t-

ALLCOCK, rama=na, lamba~, 
siyaU<_ delikli ALLCüCK y.akıla-
rile ş.fayap olınu.slaroır. 1 

ALLCOCK yakı annın levlid et
ti,~ sıhhi sıcald:ık, OTOMATIK BİR! 
MASAJ gibi hemen ağrıyan }'lCr.İn 
etrafını kapla'.r. ALLCOCK yaklla
rmıdaılıı; kırmızı d~iTe ..-e kM!.al re
simli ınarka&tna clilcl<:ai ediniz. Eo
zan~ '.?7 uçul: k-..ı~ur. 

ANKARA RADYOSU 

l- Dalga L'w·,!uğu: -ı 
1S48 m. 182 Kc/s. 1!11 Kw. 

'f.A.P. 31.7 m. 946:; Kc/s. ltc! Kw. 
T.A.Q.19.75m. 15195Kc/s. 2~ 

kendisine neye malolur?. Ayni zn- ları, haysi}'t't: kesrnd<!cek mahi -
manda Balkanlar için İtalyanın yette olursa haııbe d<rmm edecek
lııaree 1':irmesi bütün Balkanlılıula I tir. Bu tal:W.Cde Fm:a.ııdiya .>o.n. 
ve 11yai zamantla müttefiklerle neferine kadar müaıdclede buiu-

Amerikay a talebe harbe tııtu~m.ası dcme!:.tir ki, biiyle 1 nacaktır. ~'inla!ldiya., sulh ;çuaci.e 18.- Pıoı;ıra.m "" mrm!eket sa-
H d "l k birlrnrp vaziyetinde ve ilk hanıle- j yaeama.Jr .:rzrçıın<lodır !.al<.:ıt F:.n ~ ayarı, 13.05 Mütlk: Radyu ""2 

gon en ece de İWraaua wariretiam ..., lıale miiıetin;n vazil<!lli, haricin en.I~ ock '.rası, 18.4-0 Konuşma (u-
Rooicteileıc ·· ·=esjnin Türkiye glı-ebileee~ni miiWıaza cdcbil=.-k 1 viıdctmekıeoWu;ıu ya.rd:ma ne*- ı mUımi te~ V<! bed n tcrbıyP,,i), 

mümeı;ı;i.li ~ B. Kailin. bu sa- için de uran hoyin hesaba mahal ı rece gü\•e:>ebi1ecc;ıını ,yı<:e anla -
18

.
55 

g.,~;,:;.-~t sJat, 19.10 .L"?.ıe-
b (1 lneı Mkll 

1 

Rnm) b3h Ankaradan seıhnmiml' e.Lıniş- ycktur. Göriilüyor ki, Romanın A-'- l'~ı Jhundır: Fınlandiya, ocne'>; ~- R >a:.t a..-ıırı, Aj
1
ns Vt' ınco'.e-

"U ~aıııd .. Am:!rikaru.:ı şelınmi2: kcoı.sD _ manlarla aralarındaki ashr.i itti.- t mem!d:et'er lıe&&tına bir ııaza!'ltlt 1 cr.okıji halber\<,ri, ıg.30 Miiz;-'<: 
; n.;~· . a; ıına~-at suçları - bu ile~ meım!ll'ları, fakı bazı hayallere k:ıpılsrak ha- mevzuu olmak;an kendısin. k<ı.·u- I Calaı>lacr: ~t E.-.a-, V~lıe, ııı.ı.,-t1(1('~1ııe nazaran hWii16i bJr wıi muavini, sWıh:rt ~ ma- rekei., l:"(irmeyi bhul etmesi bile t m:ık arzusund:ıdır. l"infandiy.a, ·h- C."\'det K<ıZan. 
L~ ~ Riiıziinimc alına- ,._net müı;lür~ er'k:int tarafın- bil<> iıııaihLil ve im an ~· ıesi ~ tfyar cdeceaı fcdaclrhk.lan kendi 

1 
_ İmhan p.,,,,,, ..,.;, 

2 
__ :\,.-if 

.......... olur. Btuwıı içilMfir ki MUS<>iini'nin : ö~<isü. e ölçme.it .ister. (C '"rıı.tıo.~""-t d~nnın .ı:ı;.- ı'iiri dan Ha""'·-0 = ;,,t:ısyonunda kar- "''in • afi!' , L - B""· _ is!ehan :;:.rb: 2-'l<la J~,,....,.. ıaüzakueıe ıı«mal seyir v .. ha- .r men · ı, .. fos ... wa muz.ı<: -
a I<ıyEt; de ts'kM oJmı - <dıman Kn !in burada.n doğruca asınclrua başka b"r •-eçbe ..-ercce- ratı r:l't:cesinin pe.k }ak.n.da ır.a - h2Stv...t'!Tli var), 3 - Rahmı 13<-v -

t...ı, · Ameri&<Maki yem vazif in~ gide- ii mn.buaıız. Utt akle İtalya Ro· lüm ol:ı.cafıı müt:ı'easırıd dır ar. Bu İ.<;too:ıırı 'Ş:U'kı: (F.l:rn<' beyrude )a,~~ Vekf4nıı.z B. Feı!hi Ok- C<!l<ıtir. aı.a miililitı S<ras tla tfa. Ror.ıa mehafil. bizzat baş\·ek"Jın ll'!ıısko- fi~.n), 4 - · M. Cel.i'f'l:l;iin Pş. -
"" h Öğr1>ndiğiın.İ2>? güre ~.ell:ırmiı>ıde- nıü!ıl.!utmd:ın SOllra <la mümki.in vay& l!itrnes.:ufon ani ' u~: ;r.ç- İ.skh.an ş:ırkı: (Dili bıı.;a: seoı;n '<lUğij Usııııta Ycliletin ne dü-- ki Kı:zıl:t'V' hasta bıi<:ıcı hem~iwk>r o! •ri\u k.:tbr •çelik ittifak. 10 kes- hile !:u müzakE>rcıer:., pek z y,.d., için yanı w), 5 - S..."deıttin K

3
y-~ ' "'< haikJtrnd"k; bır ı;u<Ne ce- m~ en i\•I mi'ZU!llann<laı:ı ' mez kılıcıııuı sırtıııı icnbına giile müt m <>lduguru.ı .kaydetmekte - n* - İsfdı:m ..;:ıı'kı (Ulu Dal!), 

ll~ ~ beyaııa.ı.ıa_ ~ birkaç ba;ı.·aıı boı· yJ.! ..ziyarel<ç:i m~lıariplere ~iistere g",t~tt iki t:ı- dirlcr. IT - 0..tuyaıı; Sad. il 
rııeseı un1 h.nıısiı'e. ,U.~kn« iiızcı'e A:rne- ralı 4" kemli wenfnllerinc güre A:vni meh.fil, bu müukcrc1er 1 - 'I.ilisi:n, 2 - '. ... ·· - Su:<i-'""-~e·; .ıneı.. ICllıt kan =. _.,_ _ _,__ D-'-'-"'- m" -·~." • '-·-- d S tler b' ·ı n~ı.- saı"'ı·. {Sen '-.~•-. -e ,,,.• ..,..,. ,__... ·~= ·~ '" i":ırc ebn<"!!e r:ı • ._,ak ,.., l<nt'l esnasın a O'\"VC aı ır 1T:U a - "'n ~ =-.. ~ ~ .,-"' •lnı ~mıe'ktaiı.r. .. . z >. f ,.,,,~. ~~erdir. mecbur\., <'f lial'$1S'nda J,dm.s:f ~a reke akdetmE'k ıırzusunu izh-ı.r et- di~n a.kş .. ~m), 3 - "ı Ari -

. ._, !<,-.... ..,. olu, _ı.,,· .• 1 --<>- S'-'-a.'- ~..ı.. •• · ("'-""'m -,-ı,· 
.._ ......u. A•Tı!Jl:ı b rlıine brıpaı1acak!ır merniş olduk::ın'll ·!ave etmekte - ~-· "'' .,.~~ ~"'''" ~ ~ Şeker~oo- Oüc::tü ve öldü \C.. e.asea u,."'iinkü \tızi)· ~ ruüva- dirler. Sovvc!ler. t>:l5k's ceı>lıe Ü- sen güzeli). 4 - J{a.ııu.n! Ni'<>-

.. a lıy~nJarın " ccl.e.indc iı:ıJyımııı yaı>a«ab iki zer'ndcki tı;zyıkler nı artı.mu~ - mi - Suzinıtk ŞllJ'kı: (Sa"a c;ın-
4 Y~ıtkilr..mda Lıiü ~ şey ,·ordır. Biri bi'~ral kılmak, .l.Jrdır. Mikt..rları ,.tan hücl!m - 1 dafl sözieri.'il va~). 5-Refiık Fer-

1! tnııhakemesi ı. dak cııddes ıııde Hoca;;.H sc.k -" - ikind~i de lıarlJi çab il< bitirnıı)'e }ar< şv.ldct'enQl ş >1U1l acık şehir- ! s:ın- Kürdili H. şcrkı: (Gözlerın 
. 'aıtına.nı , , cLıki 30 lliUl!llaralı U ~ i1p81"tı - h'zmet etmek 'rin müUelıklcrle !erin bombaro=,,lan de>>am d· ı ınai mine), 21).15 Koooşına (Fen 

. ~. 1 i , "veıımec;_.,,, şci><:r sak- man.ın:ıı 4 üncU .ka <L o!ıırın eleJe ftl'mektir. Bu ik" hreketin mektedir. ve taılıi.s.t !rllgi1"ri), 20.30 Mü:ı:ik: 
1ıııcj lÇ~n Y~r ha.1:_ · [. avTaım ""11in::ie bT °'"" "inin kızı I aışmılıo İt::l:nı. ı a c:lı; ~n bir FİNLERiN KAHR.A..MAN'LI(H Çdan1'ar: Ruşt!'1 Kam, izı<ettin. 

1 i\l Ql ıta •a . .<.lkaıtı b~un Bel!J.a; dün b:ı.: iton.cıan <lış:ınya lı. ,n.ı harekete ,...,,li:etlehilir ki, He isin ki 11 (AA)- Fin!andiya Ö..'<ı\ıı\ Fa.hri Konuz. 
<!ıı ~U$u•. Maznunlar öğ- bakadren ımıva2'!ncs'.ıni h...-lıede- ı ~inı 'ü.i :hııl<le lnı $Ü beyi ~a..,,ta- radyosu, dün a~a,m Sovyet dirJe- I - Okuyan: R~dife Er~. ~ · . ~r~ nıuba.k e edik<:ek- rek kaldı.rnnların ~ne ytw&r · c..ı. ltir cıı:: "'"' 4e vek r. ricileı; ;çin Rus lisan le b .- emis- U _ Okuyan: MUBt:ofa Çağ'-ı ... ,,,,._, ı:r1ı:11ı iZZRT BENtcıı: Bu ı 'u114 .,~;':""eme, milfi loonmma lannlL'1(ır. . . , yon vapmı.ştır. emif;:ro"<la ez- la:r. . 

lıt, rr"""ının.a 'tir>e- yapılacak- Sukut nah,'.llınde kızın kafa;an Dünkü nıaçlar cüml<: .~öyle deni'mekte :<li: Hlüz:za.ın 1ü11kü: (Iud ın yarin 
ı:ı. lları:nmrp lbeyn.ı aloınış w hm - <Bi2 Finla.ııdiyalılar, hÜ!TJY<ıti- bııhçesiırıe), 21.- .1üztk: Hal~ 

'lıt ~ tar~~!.an kfuıit sa:kl:amak --<>-- Dün, lik maçlarına d~-.'am ediJ.- ınizi ve lıalı:ilr.aten demııkratık -0lan tiiri<:iileri, Aziz Şen= ~~ Sarı 
~ a a r:arı 60 paradan 2,s ve Halk artistlerini takdir ~~-~::;·~~ ~ i i,! r:f;~'i: ~~:o;;~·~:; -~= ~~ ıf::~~~i~~\ ~ 
<it 

1 

~ UŞa kıtdar yiikseben Haıllk san'a~arıııı takdir ~~ J r;ıi,en, k:an~r. Br~ IH- mız.ı Ieda euneğe a.ı:mett.iı.:.. F'<'!'-' R<'ci:tamvrud: Vı:ı;ana mı;-
........ -eııf~i ~ hakkında tôynllt1> haırnk~ ya!ruıdruı. t:ı- 1 iıi1ı O - 13. Sıiileymnı.iye Toıplca - --------------·1' s~leıri, z - Grieıc: Nc.ıvcç n.i-t~ ~ılmif(ir. kip edan Cı.mıfaıriyeıl Halk par - Plfl. 4 - l, K.asııooıaşa toıı~ f P--• 00.K'fOR ._..__'!l

1 
ı;ıı.n\anma töreni, 3 - U;;ns Ma-

,~ ve deuaıaıruıa ihtiyac- !!isi gerıe! sekreterli~i tanınmlli l nı 3 - ı m:ı!'!!Uı> ~r. f' eyzi Abmet Onaran imer: BOO.Ç., kapısında ""'""ad '•"1. d fıız.ı.., lı:"-.;. ~ ~...;- ~1 ·_ halılı: kxııniJŞimiz Naside 800 Ira 1 Dün il<'.rıci ıkMme t.ııll<unları :ı.ra- , C "d züb. • _teh I' 4 _ Joılı. S!:raru;s; Bin bir gece 
.""' ........ ·~ -~ , . ~ _ • 1 .....ı. ....._ &.v.aım ed'M· Be i! iye ve r..-~ıye mu as.sısı v"'--). , _ Puccini: To.ska .~ .... ~ ı. l ~"'~-"'- ~a mii'kıhaıtı -..ennntır. a ma..,. .. u 1 '- - Pıuar !:zm h..:- 1n sabahtan ...., u _,,,_ 

"'"'- ......,..._. <ıeızalandmla - P:ırtti ıryırJ.c'1, o.rta oyununun ıııın: yoğ!Jı Haıl!rev\n'n tel<tip ~ lı:ı.s- raıımdan fant.c<:i, 22.15 Memiek..t k°IL.~~. I l ,__.._ L" ak.şanı:>. k ~1ar A" h b l Z 
'"ti.t {' san'~ olan mt'rtmın Kavtııklu loeol.bol. m~ arma .,.,,. .. ndı. J.>~ Adres: Bab>alı C:agalolflu yo- s...t avarı, Jıın'l <> .,.,.. eri; i-·\ııı1}".._'.<1tları kat'iy)>,n de art- Alficin ailesine de :ıoo l:iır.a na..ı.di 'ı l..- a.T3Strıd:ılki l<1!' k~ı da ya- _ktlfU=-~·""i.ndr "'-~!!'- ı·eı._;J .• e_99~ I raa.t. esham - tahvilat, kamıbiyo -~ .. lttır. v.:ord.ımda buluaıanu.ştuır. p1!ıl1. Kaıbatı~ hirioci i:"'lrli. =--· =~, '"'~-ı nukut oo.s.ısı (fiyat), 22.30 Mü-

1~~~~====~==~~:;;:;:~~~~==:;;;;=;=:~::;::::=:=::=;=:::::::=:::::::- zik: Oda müziği 1

t>L), 23.- Mii,. '- &ir.e b.nsaldr. ye.tqtireu delbıili: cek şekilde her tarafa _yerleştiril- 1 ıM<: Cd>a<'.t '"'l), 23.25/23.30 ~an: Rahmi y AGll No: 56 - Y11r1D, ı;uı. i,-L ~ta ee.ıre- nıişti. Y ~!'ıni!ci 1lt?"l'ann ve b.l)anış. 
_ diyermaıız Ma)'ııfraw'! Dellka1th eec; k11h~ını raıhrııyan f 1 d · h. Dodi. Lcna raıııkvu )ttİllİ \'e bir eıfa içinde tolt1'klıı.r<l:uı birine Yeni in an ıya elçisi 

u ona n m a G e 1 i yor ,..,,~:.:-iti~~ 90Dn saat, de k-:~::~:.0:::i::d~11 l!IDllMlstır•u ck·:Br;~"'i'.!::~b~~a 

ra)ıı çıktdar. BayramzatlQm aıJı:. 
samol-lteri ......cıa beldiyen oto -
İnobilinin k:>pm açılımş, ~..C-<.ir ta
zim nz'ile ef-.lh;!Bi brş.hımı~tı. 

ımsafiı:ter el ılı:~rak birbir • 
leriue ..,e.ı. ettilet-. ua.,. -zeııgi:ri 
e~li MUe..;ç; ot-..biline yer· 
lepinli. S.Ura Lenıı ile vedslıı'l"Jl 
o. ...... t. M!Si"'1ü: 

- llay.ti Abdullııt. Bey .. Sizi b~k
liytmu. 

Bu ikaz DaVU! tu isticale sev ket-
ti. Leııa sordu: j 

- Ua}Tamzade ile ııııi gidiyorn
nu.z? 

- Evet.. OtomniUe beni evime 
kdar ıtötürecelder! 

- Sizi tclrar ne za.ıa.aıa göra • 
bil.e~lıu? 

- Ne zanı3n emretler3elliz c • 
fendim!. 

- Mael.iı? 

- Evet ıueseli&?! 
- Heseli fVIA-
Da\' t çok mem•ımdıı Lelta 

tanı.fından hem.en ,-amı .i~ bir 
rııııdevll,J'a davet edilıı:ıek, 4eli -
kanlmuı vaziyet ve medruade bu
lunan bir lstihbanıt ad:ımı için bu
lunur fırsat değildi.. Derhal bu 

mi!fd.r. 

Çamlıcada otel 

ı.l;,;i Le!ıeaııla beldi.rettiim!. at~ yan deblt.e tuvaletiJe De- ~ Ankara elçiliğine tayin ~ 
- Emrinizi yeriıoe ı:etirıaek i~ia ' vw•tau yuuıa ofomıwifu. 

canımı vcrnıcğc 1ınZ1nın .. ıadanı!. lial')I zeagiai ic'eri. dıtarı do ~ 
- G...tintak. lın;tL. Hi..._tlirlarına bazı emir-

,.. _ _,. ~L !er verdi. Beş dakika sonra bir - ....... ı ......... 

Ve_ DaYllSt ota.ıeiıüc ~·ince a- fincau kalu·c he.k.l.i)'Cll deli.k:ınh - Bdedi,ve rPisliği Çamlıcada te-
nJıa luzlıı Ja.uoekete ı:ecti. i!Crile nw önüne mükcllai l>lr ifki sof - sis edeoei!i otel halrkrnda t'e1ıkik-
bü~rile ~lenle t.._.-ak yolları ras: 2;efrrdilcr. Davııst bruıu geti- !er Yaı:;L'tla.ktadır. Bu maksaotl:a Ee-
)'lltuy-aşc-.a ilerledi .. Nişan· reulore te .. ehluışla hklL. Karşı- Jroive reis mua.vini B. Llrtti Ak-
taşına. Bavc.ımzadenin koıuı<;m~ smda süı..üt içinde duran Bayram- soy Ç;ım.lıca.va !fiderek Jı:onı j '"İn-
acJdi. zad<'H sordu: , . -~'-' '-''-ii:l< k''•'-'' ~ - En:ır' nizi piiba y:ın!ı~ telakki d' .u """" ve .,..., ' ' o_., ı:ezmiş-
Aralıadaa iRericrl.."ftt Dav ... tuu ettiler! ti.ı-. 

yorgun!uk ve alkoldaa tB&la.murla- _ N'e ı:lbi? Buradan otel \~ ~'tli ıanı:ır.-iı 
..,..n "fülui yob11Mı hlr ko.ııaqın av- _ Kahve söyliy<'ccktiniz, i~ki da sanatoryom ol:ı:rırk is! ifade ..cti-
lU>!l:uLı du.rdıiklıonnı farklmekie harırlığı yapıyorlar. ' 1 ~ tesWt olıunmwtur. 
ı::xi.knıcmisti. Oamol>Hden :.ıth · - Kahaltı 50frası lıaıni.ıy..-IM.. -:ı==============:,;-1 
y~rak koıuıi:'!ll ~ mud.i .. eııUrine - Kili derecoe4e hramnz tok Askerlik işleri 
doğru ilcrliyca i\liloviçia ııd<a - zuaeti.i7on.ım. -------------
sından ba.ktL liıı~ u.ıguiae sor- - Zararı yok.. 
du: bftvalta illtiyac:ı 

- Ileni wdi eYime bır~ak

llataıazelin ıle 1 IJhm ~'V'e!ıtıe astei!lmeıri Mah
.W,.Pau S!lAJ- trmıt oğlu .m-.-, Tamnmun (45) 1 

)'eclllll.. "'M!IDE!n &sirl!l~ askerlik ··-"--'-lMıız? 

- Bir tlalcika bizık i.ı.LiraJuıt e
._,lim de. Çok yo:rzumu!. 

- H.ecea yataı.ak iatiy...-Jaın. 
- Zuan yfik.. BU fiııaı.tı .kahve 

İ<dilll. S.nn otomohil aizi. at.W. 
Ji';ni:ı 7er:e giitiiriil'. 

Danıst, harp ı&e11ı:iJajai tak.ip .,. 
clercl< kımatm eeıı.iıı kıı.-ndaa 
~ Yukarı salwaa cıkW...-. 

Bu salon. Yat kuliibün lnısusl 
.9Qİ onlıırını:hn ıla!ıa nnıAena bir d&
şeııif tel<Lne mal ikt.i. Eu palı alı { 
cins mobilyeler, .israf edilmiş bir 
cömerthlde adeta üslüste dene • 

Hizmciçi. ilı:i biiyük rakı "şesi 1' - """"""'"~ 
-L •• • l- uünıcaal "'1nesi, 

~etircr ... aıasenm ıueruıe -YdtL --------------J 
B.ıuı.lardııa maatar• açık olaıuw 
B-w7'1mzade alda. Kııdeleler-e ı.o.. 
.181ttı.. U....lanla.u loiriaıi i\lilevieia 
elliıe .,adi. Ötekilli Oavmt. a -
zattı: 

- SevgHi ...-laıd•rua Ahdullah 
Beyin mütevazı eviaıi.z.i ziyareti ve 
dostlu)(uıııuzu.o devamı 4Ueiine. .• 

Davust kadehi almamıştı_ llay
ramzadc ısrar etti: 

- Kadehi alslUllZL. 
- İçıniyecci{im ek"<,J8nsL 

(Devamı var) 

Şehir Tiyatrosu 
tsTtKl.AL CADD.EffiNDE 

KOMEDt KISMI 
Bu akıjam sut 20,30 da 

(Herkes Yerli Yerinde) 
~ 

HALK OPERET! 
Bu aık»aoı 9 da 

(PİPİÇA) 
rozo oa;;nasıa T: 40574 

S-SO!f TBLG&Al'-1111.&aT iMi 

Yazaalu: 
!ekeQder F. SERTELLi Ce,det Rqit YULARKJUAN 

Hasan çantayı duvardan indirdi, 
işte bir hazine ! açtı. 

- Nereden getiTccck bu ınualli· 
-~ mı .. 
- Şu ka:~ıki kö~ dca, 
-Kiy bura.va kaç ~=llir? 
- Ba>·vanla iki saat SÜr<'r .. 
- Buradaki mu>ilim ne oldu?. 
- Dün gece onu !:ur.suna dizdi-

ler_ Du~-madın DtJ ?. 
- B~n burada ıtobeiçidim. Duy

madım. 
Jlasanm tüyleri ü:-prrdi. Zira, 

ku"nna di~11di~i bah,etlil •ı Bul
:;:-ur muallimi, bir ~ü.n evvel kili~e
de heyecanı. h 'tabcl.r so}Iİyen - ı 
le-rden biri uli. Yc~ı h~nüı otuzun
da İJi!e yoktu. \' <' Paniçe 011a kili
sede çok iltifat ~tnıişti. 
H~san bu hildisc• i haber alınca 

ürktü. Paniç~·n:n kin1i st'vdi~-ini, 
timdeıa ho~landıgıaı aalamağa im- ı 
lain voktu. 

Sokakian gc'(ea Bul~.ar k.iiylüri 
e\ in &nünden uza.kJa~ıll('a, ll~n 
eve ıtlı"di. Ilurası iki odalı bir IWy 
c;,iydi .Ev sahibi bekar bir köylü 
id~. ~ündüz tarl.."l<.;uıa gidiyordu. 1 

E\•rl., Hnsandan ba ka kim>ie )>Oktn. 
Hasan, Po.ıni<'Cnin Jattığı od.aya 

girdi. İık göı.ü~e il:~cn s,y, duyar.. 
d:ı 2'sılt d1,r:an m~in bir tanta ol.. 
nıustu. 

.ııa an canLa:vı duvardan indirdi...~ 
İ('ilii artı 1 

. İ~e bır haıine! 
Paniçeniıı en gizli ve en mühim 

e~·rakı. çephane haritaları, gizli ir
tibat e:ö:.:culcrinc ait esami Uste .. 
leri.. Daha neler neler .. 

Jiepsi l..tı c;-antaııın içinde idi. 
ff.J5an aradığ"ını bulmuştu. Bunlar
dan hükunıetimize hizun Ye fay• 
a•!ı olanlarını aldı .. koynuna yer
leşlirdi. 

(:ant.ayı tekrar duvara asarak 
sobj\'a cıktı, kapıyı i~·ice kapadık
tan sou.rn, b.ılıçcde duran atına bi
nere!\ nulgar köyünden kaçnıap 
b.-:,Iadı. 

Bul"ur köviinden \'e bahusus 
böyle komit~ yataı;ı olan tehlikeli 
bir yerden kaçmak da kolay de -
il ilı! i. 

Hasan ilk önce köy m<'t:halnıcı., 
daha .onra hududa yakın "1;1i bir 
çele karnkolwıda •Dur!• emrilo 
karsılastı. l'akat, Ha= komitanm 
paclola»ını bil1yordu. Bu pnolayı 
vc;:.rek, kimseye b~ey ş<ôyleme
den hududa kadar arıusa geldi. 

Tanı Türk hududunu geçmek 
ÜLere idi. HaEan burada eııgel ile 
kar~ılaştı: Bir ;:üo önce mahut ki
Escdc vaLiic alan Balgor komita
cılardan biri Basana sordn: 

- Neriye gidiyoısun? 
- Panicenin bir me!:'tubu1tu gö-

türüyorunı. İ~ çok aceledir Ak • 
sanı olmadan ceYap alıp tl<inece • 
kim. 

- lllektup nerede~ 
-- Koyn uında .. 
- Göster bakayım!. 
Ha.<an tehlikeyi aıılayı.naı • çiia

kii bu adam komitanın hudut göa
CÜ.i\iydü - ona hesap veruıeoin tuz .. 
!uya 11.ıaloln~-ağını aııladı, ınektultıı 

1 

çıkarmak üzere elini koynuna sok
tıı ve birden bıtai:'ını çekip Bulga
rııı üstüne atıldı. 

cfarına tabur kuma11danma !""lira 
etmek olmuslu. T~bur kumanda
nı ll:ısam iyiee dialedil0 lt-r. ııra, 
eu:ıkı alank Rt'>'I Pa'a~ a ko,tu: 

- lfasan 11ı:ıvaffaki)t0 ll~ döndü. 
~Iakedoa.yacı!ar bazı zen~ıı?leri da
ğa kaldıracak ve bazı kö' ! ... r· ate
Şe \.rCrecclJerıni.~ 

Di:ycr~k. }!asanın an1a1.l · 1arını 
birer birt-r uıutasarrJa·a an•~ tt1 

Re.,.it Pa~a dayaııanıadı: 
- ıı~I'!" bir kere l~n de g •:-ey:m 

şu ce t:r arslanı .. 
jand.arına kumandanı, llasam 

ça,."1.rttı.. 

IIasan, çeteciler ara5ında gür .. 
düklerini ve du, duklarlnı ı~ aya 
anlatmı~tı. 

Hasanm fodakiu·lığı biçb;r il") lo 
ölı.-ülemiyecclı: kadar biJ.ı üktü. 
Gd;r~ Hsikalar arasında Saı>
danskiuin, Paııi~enin ıuahrt•ın nı~ 
tupları vardL 

;lt~ktupları derhal bulgar~adaa 
türk(cye tercüme ettiler. 

Ilıt Ve&.ikalar hü.kfruıetin ç.,k i~i-
ne 'aranııstı. Bu vcsllc ile, lılr~;>k 
clu.ayetiecill içJü·ıü ~ıılaşıLyor ve 
karanlık kalmış noktalan kola:vca 
aydmlatılıyurdu. 

O -ırada yeni faaliyet~ g~ccn 
(Lefler) ı·cteşi bak!.ında da - bu 
,.~ ikalar ~ra_ında - epeyce nı3 .. 
!Uıııat 'arılı. 

Hu oıeJ;.tuplarJaıı biri çeteci 
1Patayco) dan (Ta. ka) ya yaZilı
yordn: (Ve>Öka: Xo. 20) 
~~ntlen k. hafta ev\e. ).ıı.t 

ayın on beş.nde bızim:kılcM ·n 
Cernovif çctesiıe Vır:1ovis!. erJen 
Lefterin ~-etesı :mı.,ında vır mü
sademe yaprhıuşkr. Lclter mev -
.k.ii.ni terkederek çl!.t ı.megc mt.><: • 
bur oldıı. 

Perin kralı (çetec er r..r.:.>,ndaı 
Le!4."l'e verilen isımair) a.şaı:ı Peı>
Vl<.le vahut PerveıbaLi karyele • 
rint.le halkı kendı tarafına ç keroe
<L.ği gibı, u hiy!en vam;ı,ga daı 
muva!fait o'amadıgı.r.dan, Vırh<>
vistler taı-afmdaıı azletlıtccekt,r. 

lfüzimkiJNden Çern<J\•if çetesi, 
J>u,ııiin Peı.,.., .le .Hııobeyltk karye
Jeri arasında i:lulunmaktadır. 

Bu mektuptan iki gün sonra yi
ne çete reisi (Patayço) dan (TlW
ka) ya şu mektup yazılıyordu: (V .. 
&ih No. %1). 

•İ-zdın. geçen cumarteıil gün.ii 
Kavaladarı Drama cihetlerine <kıfto 
ru azimet elm4;tir. Daef: n, bulun
du,ğunuz mıntakadarı kolayca ge
l'Wilmesi iç>n, kendisi bir kanal 
küşat edecektır. 

Ben.tın fikri.me kalırsa, köylel'
den mürur ettikı;e, mütemad.yee 
vak'a!ar ihdasına çalışmaru.z mu
vafı~ olur. Ayn.ı zamanda dag , ..... 
tesıle de biru-,erek, iC34'.> !'den teP. 
übatı ıtldıl<taıı sonra. tüfekl.,.,.miıoi 
lıeınen bu tarafa çeviriniz. 

Tole ve Hır.isto İvaııoctwı lıa.re
lallı.na dai:r kend:lerine icap edeD 
tafünat. verdiniz mi?. 

Siz. Büyuknıahalleye (Orta.kö
yüne) geldi~iz zaman, bütün Bı!I. 
garla'!' sizi karsıJıj•acaktır.• 

Reşit P~ bu vaziyet kıuşı
smda yapaca;, iş şüphesiz ki, d1>r· 
hal bu tehlikeleri önlemek vo 
komitat:duın icraatına mani ol .. 
nıaktı. 

(D<>vamı var) 

Bulgar komitacısı, HllSa$ll çok iyi 
tanıdı;, i{in, böyle bir hüaıma 
marıız kalacaiını tahmin etme -
ın4ti. Ha.sanın bıçakla üzerine a· 
tıldı~m gürünce aşırdı .. Elin<'.~ki 
tü!ei".i )·ere dü~tü. ifa.san onu tü
fel< kullaruımıyaak lıııle sokmak 
için sai( kolwıdan yarala.sil. •:-----·-------....., 

Bulgar bof.iuk bir sesle hağırı- · Deniz Lewazınt aettn•I• 
yordu: me Komisyonu lllnları 

- Alcak .. Bizi altLıttın.. Öyle mi? ''--------
Hasan, ha~ınını yere serdikten 

sonra :.tına atladı: 
- Buchıla! Sen, bir Türkün, ku

yumuzu kazan Bulgarlarla birlik
te c!t'le \·erip çalışabileceğine inan
mış n1ıydın? 

H a;:anıo fazla durmağa ve J,o • ı 
nuşm~a vakti yoklu. Atını sür- j 
dü .. Ve hududa t:eferek ilk Tiirk 
karakoluna ,·ardı. 

* Deııı.irhisar bölük kumanclanı 
Liıtfi Bey o gün bir meıM!le•İn ta
kip \'e tahkiki i~in hudut kiiy -
lerine ı:elmisti. Karakolda . jan .. -
jarm.a Hasanı çeteci luyafetile go
riİllCf $8SırdL 

_ Ben ita a~ tanırım .. Se • 
rezde jud:ınna idi. Simdi (eleci 
all olmus! 

Di)·c siiyleumeğe ba'!I adı. 
Hasdıı hudııda vazife ile geldi

iini söyledi. Zaten karakol ku -
nııuıduı da Sttcz jandarma tal>ur 
Jnunandanından nasao hakkınıia 
mahrem tebligat almı~tL Liltfi 
Beye: 

- Hanıı yabaııcı değil, OftU bir 
iı; icin Bulgar köylerine g'iinder -
mistik, ıletli. 

H ıs:ın Serese dönünce, ilk işi 
~et cilerden (aldıı::ı evrakı .ian -

1- Mevcut kl'şif ve sartnııınesi 
mucibince tahmin olunan booell 
45~S lira 25 kurıu,; olan Tersane .. 
del<i hrında yapılacak olan tami
ratın 18/!Uart/1940 Pazurt~i gü
nii saat 14 de Kasınıpasada Deniıı 
LevazlDl. Sat n.llma Komi!iyonun
da acık ek•iltmt'si ~·apılacaktır. 

2- Muvakkat teminat miktarı 
.339.:19• liradır. 

3- ll<Ie,·cut keşif ve artnanıcsi 
her gün iş saati dahilinde mezkiır 
komisyondan alınabilir. 

ot- İsteklilerin 2430 s;;.yılı kanu
nun tarifatı dabili11de icap eden 
vesaikle birlikte belli gün ve sa
atte ınedalı komİ8yona müracaııt-
ları. •lGOO• 

1 Umuml cerr:ı.hl (dunag sınır, ' 
estetik) \'e kodı.n doğum mu-

: tclıassısı. Birin:i sııu! operatör· 

· Dr.Cafsr Tayyar Kankat: 
ŞİŞLİ: Cerr.Jıi Kliniği 

(Hu:msi h.utane). Saıbaılıları ' 
3 - 9 da muayene Meccanen 

c; 1i Meyd nı No. 2ıı Tel. 80093 

• 
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AN f T E S i R 

BAŞ, DIŞ, NEZLE, GRiP 
R0?\1A TIZMA SOGUK 

ALGINLIGI 

ve bütün ağrılarını derhal 
kesar. Lüzumunda günde 

3 kaşe alınabilir. 

İstanbul Lokantacılar Cemiyetinden: 
"' tııın ızın l 93P. y ı ına ..... ıd,ı 

r: -IO l.a-:-ıntn u ..mıı ıaylk arı.ı, az 111 

ffi•ldffi • • . hf'f>ııbct 
tc:-t;nx ve ı.la.rc 

c yenı<l· ınti! a;ı 
l n ea .Jclı;it 

h<."e.t 'n milikkt!t. i. ıkın ' l'<l ·ısrl 
icrası iı;.>n WT ı.ı:mı h"ye<'..ın 29/ /940 
ha'<ie içl.nnada <iks< rıy, asıl ol- 1 • .,)ö 

940 cuma gı.in-One - ikıl ' 
'Mczk(ır gunı;ie sowt 1 • t n 17 ve k daıı c .n•<'l.:.T~ !un • ""' ın 

hüvıyet zdanln.rllc b: llk'le Ik ea • L CÜ. ta B Jj, l C'l1<iı<ks n<k ro 
nımıar ı ıbinatl k' ~mı "'~ ken . J?('lm; lerı w.kı. ı.;ın v .m 

,//}:ı:::~Agız, bopı7. iililı:ıWarile 
• 
E 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 
2 Mart 1940 Vaziyeti 

AK Ti F 
&Al!JA: 
A1tm: - ı.ıı.:c-71.?21.379100.881.857, 

BANXNOT 13.058.746 
Ul'AJO.JX 1.858.51(\L 

Dıılılldeki Jılôa birlen 
Alim ı;a!i Jdlogram 

'l'lll1t llruı 

.ilariçtekl Muluıl>uler. 

"11m ıwı ldloııramlll.012340 14.083.156,9 
Alim• \ab>ili hbll s..rbHt 

uiovidtt 

Diler dövi.z.ler 

kllrin& bak!yelert 
ve- Borçlu 

HHİD~ Tah...ıtlerl: 

Derubd~ edilen e.rak nM;:-

19.444, 

33.89~.6921-

158. 748.~3. -
Kanunun 8 - 8 incı madde
ı~rin~ ~v!ilum hazine tara

lm.dnn "•ki tcdiyaıt 

s~a...ıat Ctizdan:ı: 

18. 206.398,-

1'1CAftİ sJı:."'f.f:DAT 22t..l'.82.473,1Z 

LıhAnı '~ Tah .. iliı ('bttaı 
(l)e.ruhc!f' edilen e-vM\kı 

• tı.. - (nakdiyf'nln k~rfıhi 

( •h&!'n ve Tt.h,;?A.•) 
'lt·h rl loymt'tl• ~077l 5M% 

1 
PASiF 

Un Serma" 

bıtit-at Ak~ 
115.799.l14,S4 Adi n feı' "do 

Jlmwıl 
4.217.134,2 
6.000,~ 

.292.9.10,)3 Tedniilclekl Bıuıbotl..., 
Derub~ odtı..ı evnlu 
...rdq~ 

K.uuunun e - a IDct mad
<klerlno te..ııı.an bu:l
ıııe lltntından ~ ı.

ciı,y.t 

158.748.563,-

18,206.398,-
47 .998.293ı46 Derubde edllen 

1'Alrdi7e baki.Youıi 
eYTitlcı 

140.542.165,-
XarJiliiı - ollın 
cWıııc illv~ ledavO
ı. vu,,dllon 

ıı-lr.ooı m..ıuıblli ut-
17.000.000,-

1 
Lin 

1 S>;000,000,-

to..217.134,25 

Yela> teda1'QJo YUedlleD 148,500.000,- 306.()42.16~-

140 542.165,-Türlıı Lira.oı M""duah: - 112.446:757,45 
Dövls taabhtidatı: 
Aı tm;:ıı bııhvili kabil dövu:ler 

220.8.":2.473,57 Dti:r. dövizi ...... ıWıeel<b 
3017.55 

lı:llrlnf -~•1"'1 48.5'.l9.662,4 -Mulltdit: 

48,541.679,95 

128.052.830,62 

8.395.982 01 59.1ii7 ,546,3'/ 

ı\varu;lar: 

H nıeve k.ıc.ıı. Yo~li avane 
Utu: -.; ,. LJ1..' ız tiz('rın• 

·r"hv11At tız<"rırot 

his•'-·d1ıı•lıu-: 
Muhırıif: 

2. "28.000,-
12.lSB,8 

7.330.299,9 10.270,458,&3 

4. 5CO.OOO, -
14.848.60~.97 --

inhisarlar u. Müdürlüslünd~ 
I - Sarf:nomıe ve numuneBi mucibince 23 ~ , alw a(ık el:! 

UflU'l1le du;iı1tmcyle alınacaktır. . . 75 
JI - 1\1ıı'lıaımmen becle]; 410 Jıirh muv~kat 1'E'IT!ın...tı .ıo-..,..,.~ 
nı - Eksnııme 12/III/94-0 salı günü saat 16.:ıg da K~ır 

ıı:ım ve mifu.>yaat şulbe;:m~el<i a1ım komisyonunda yapıl<ı~ .ceği 
TV - Şart.name soru gecen ı;ubedC'n p;rra.s1z alın;.bı.< 

mm,., de R'ÖrUlıebilc'<'.cl..-tir. 

V - ~il<'rın eks11ımıe İçin tayuırı edilen gün V<' 53.ı,t:i< 
vemne paraJ.ı;,.JJe oidikte rr.ezkiır komıs,·oıı<. müTac~al.a 

1 
Devlet DemiryoHarı ve Limanısrı 

~~~~i~ş~le~t~m~e:;;...;U~·-i~d~a~r~e~s~i~i-la~An __ ıa--.•-:: 
ıMooanımen b<dcl, ~2195 Jj,-a ol.an 18 kall"m muJ>teli.~ ~ 

18/4/1940 J>ell'it'lffibe günü saat 15.30 d-a kapalı zarf usul.il 1 

ida.rf' binasında sat.>n alınilca:ıctır. ıeııl' 
Bu ı.<oe ~ istiylinlerıaı (2414.63) lırnlık mınr.ıJ<kat 

1 kanunun taym e'lügi wsikal:ırı ve ~klifler;ni avni gtin 58 

kıadaır komısvon r<>:sLı.ıt>nc ,1.wnele ı i lmmnrlır. ıer ,ç 
Şa...ınaımel (161) ktı~uşa Ankara ve H::n darpa,,., vNne 

m3'&&dJI. 1613 

-------------:::::( 

I 
lstanbul Komutanlığı Satina 

ma Komisyonu llanıarı 
" 1 Miinakas:•J>ına 19/;l/ ıo · 1 · 

s.aat on dürltı• l)ô-lşlannc~ ı 
J ·ı . h ıı· .. " t ı erın e- ı uun \ t' ~ .... 

Jıda Konl.utnnhk !'-at111•1 tııı 
;\ UilUna nıiirnt·;.ıatla1. ,,. . 

:'ılünakasu ı:iınü t~lılJ 'J 
, . ı. ıf. 

1\letrı~ topc.:n ''''"' oıı.l ~ 
mir 1>azarlıkla )aptırıl• 
nakaşasıııa 14/3/940 rcr . 
nü saat on dort )ııu:nJ ~ " 
""lıt:r. lst<-klilNin bcllı b~ 
atı" Fındıkhha Kcın111tt.Il. 

•· ... :1~ 
alnıa Jıomi"'.' Ol'~una "'ı: '

1 
j .. 

ı bu ı.ı: .ırı ~fr j) l Yekiın 

l T,·mnıtıll! J '>:lR t~ribirıden 

620,301.567,27 620.!;Ul.567,27 ı 

Konıis\ onu muzda me,·cut e-vsnt 
\C ~erai:.ine göre komutaıtlJk bir
likleri ihti~ acı İ(in yi.iz elli hi11 kilo 
sıgır n yiız d!i biıı kilo ke<:i eti 
kapalı zarf lL'uJi)e ~atın alınactık
tır. .1ünakasa,ına 18/:l/94~ Pa
znrfet;i gıinü ~r,at on binle haç]a
naeak•ır. Zarflar komi'.';)'onn mf*z
kUr saattrn bir saat cv,·el.i.nc ka
dar nrilmiş olacaktır. Sığır '·eya 
keçi etinin bchrr kiıo'"ınun •u~l -

hamnıen htd.-li kırk kııru,tm. Ilk 
teminat parnsı dokuz bin lirııdır. 
İstekJilerın h•lli güıı H' 'aattt> Fm
dıldıdn Konıutanfık •atınalma ko
mİC\~·onuna: n1Ürdcnatlnrı. ..}635• 1f l 

TÜRK 

(UPO 
BA 1 1<ASI 

• 

A. Ş. 

f nt'.h Sultan Mehmet, Zülkadriye hanedanından 
Süleyman Heyın kızını tutuy ordu 1 

S01rJ..ta daha ıut~hhk dtı~nlanlar 
l ... t ltulundt1k\··l bu ınüna:-.t·batın 

du ... ne ol:.rak de' anı etmf'"~İ t.ı
ı.,, •ıli. 

1 ..... '\.IU, Jr.ıkta, Jrandot (·ckinile
tr kın,, rt kahna;\·ınt·a. Adana o
\ • Ulf!.:ı: f\.ürdfa,tan d..-;:-loırına ka
l.!. r henıcn heınhudnl h11lunan ı\lı-

\ c (> n1<fnlı dt•\ 1{'tiııiıı, ha"iını
t.ı:i o:•~rak, nıuharebcye- tutusına-
1. f! da ııt·k btbii idi. 

'u hu-.un1etin z~hirt• <;ı.kn1a~1na 
t1'll".ut zaınan. t·ı:un JJa~an de\ -
J i ;n 1-"a:ihin hir 1'·k111e<.ıi ill· 3' ı -
1. ,1;;•s.ı iiıtrinl· hasıl olınu~lur. 
1 . . :~ ılr _ .. t·•ııarf-'tİ>ıİn ınirası ıne
• •. 

1 ~ de 'tsİlt• tec;.1-;ıl etrni!>ıtir. ~u 
J.. ,, ,r , ar hi • . '·iız c.•lli ~cn<'rlenbcri 
t \ .. ın crlı·n }iti niinıüna t'hat hu
.. ,~ . ~İn J,irdt'n knbarnıa'iına n18-
r. olıntı'- J., t:İ7iİ r«.·k.ıht'tlt r. husn
nrc-tkı:ranf' ınuka\clt•l<'r. n1ukı&\·ele 
11h ı. rıınıua ria) t"tcı iz J iklc rlr, i thanı
l:lrl;ı lıa~Jarn: ... tır. 

fiirinti t~l·ı·i i:,!birar Fatih gu)
fan. Mf'h n1fdin pek 111-.ınidar olan, 
f•k•t. zahiren pek makbul görii
len hir t~klifindt11 dol&) ı ha,ıJ ol
mu~tur. 

Hicaz 'ulund.a. bilha,..,a Eme
'İ)·e 't' Ahb~t~i~·elerin hin1metleri 
ile huı,ule geti_rilmİ\ olan ha~·rat 
inhıraı: bulınuştu. 

Hae<a gid•nltr ~ olları11. hanla
ruı. ku'.'·uların1 _!,arnu;lal'ın bozul -
mu~ fılnıa~ından şik.liyet ediJor -
ı. ılı. 

Bunu haber alıııı~ olan t'atih 
Sultan !lkhmet do\tane bir teklif. 
le bulundu. Hatta, daha ileri g.İ· 
dert·k: 

- ı lı~ır ho.ııinesi bu kadar n1as
raf iht~Yarına ınüsait değ'ilse Os -
n1anh hazinesinden tamiratın ic
rasına ınüsaatle j~tedi. 

ı··atihin bu ince \'C ınaujdar mil
dalıafe i .:\fı,ır hiikiımet..ioin gu-ru
runa dokundu. Kuru, ~·i.ikı;oek bir 
lC'\·ap \"Crt.li: 

- ~lı~ır, berseyi yapmağa ka
dir bir i,lıi.Ju devletidir. 

Diye Ftttihin teklifini reddetti
ler. 

Bu s.ında iki devletin orta~ında 
bulunan ElbU..tıun beyliginde mi· 
re. ka\·gru.ı çıklL Bu da ta:rniey -
nin bi.tblrlerine hııınmıetini uttır
maı;ca "esile oHIQ. 

., 3 • • 

İstanbul Levazım Amirliğinden Verilen: Harici 1 
Askeri Kıtaatı ilanları 

~------ı A~n:;ına mahalleri ve hizalarıadu keşif bedellel'i,lartmıme beddleri 
ve ilk t•minatlıın ıı:Mıterilen 9 adet i•kt>le lıı'8ab pazıırlxlJa ek.slltnıcyc 
korunu,!· r. Şartnameler bedelleri ınukabllind<' Anlunıada M. M. V, 
ı.atınahııa km'li~~'Ollıından alınır. Pazarhj!ı lii/3/940 C11ma giinii saat 
11 dedir. Bmılnrm h~poi ve~·a birkaçı bir talihe ihale edilebilerej(i gibi ay
na' rı laliı.lcre ıic ılıale <·ilikbilir. İnşıılım valıidi fiat esası»a müstenit 

"'!an bu i<kel~I r;n ım.ldezi betonarme demlrlen eilıetl a~ri~·"<'e temilı 
<"<füeı-~kl ir. Dôj(er d•m•r ak,ıım da falına e&a•ına ı:we tedi)e oluna
' .:ktır. Rirılcn zjyaı!.- "ı.,,ı,. inşa.,.nı tııahJıtu ed~ şartnamesindeki 

lir.saat ı.ıii<lrl~H 30 gün daha temdit cılffeeekfir. Şariıı:nmeıılıı %2 d kaza[ 
rıı dd«i r.ıô•t•8hh;! lt>hrne tadil edilmi~ir. Taliı»leriıı 2'498 sayılı kımu-

1 
nuıı :! \'l' !! cil ın...,r!ct,.-Jcrindc ve şart nam~'inde fstcntlen YeSikalarla bir
likte m 1 <•ı -:i'rı Ye vak:ittl' Anka rac!a M. JIJ. V. ••tın elma k<>mi•ye-
ıımafo lııı •n .'nl'ı. (1383) (1804) 
K• ııf t<d " ıartname 

tt : .. :-... t Lede.i 
Ur~ Ur .. Lira ku. 

7:l.tt o 5tHıô 3 75 
:ı2,1Hlli ~1ü0 l llO 

lJ6.CI O ~H.ı(I 6 ~(! 
~,~.fil~ Sı•a& :ı 75 

1., t ~ l·U ız .. ,,n 6 
Hl·. ın ( .. -Q 5 
}'0.tlt) !~~o ~ 
2SJı. ~ :ı n l J(I 
:<i,'!03 ıı;;,u l ::o 

Zülkndri~·e hüki:n1eii (}:-.manlr 
hant-dauil,. nhaba idilu. Fatih 
Sullaıı Mehnwt. Ziilkadrive hane· 
dauın.dan Siile~,nan IR}~n klzını 
tutu~· ordu. 

l'aui. I'atih Süle~ man Be) in da· 
madı idi. Fak&t. bu ııeçim•izlll:. sı· 
ra~ında hükiımetin ba~ında An.lan 
Bt"~· vardı. 

Sehvar ıM, ile Aliıeddin Il•)· Fa
tih nezdine iltfra rtnıi•krdi. Bu
dak Be)· dahi l\1"ır Melikinin nez
dinde idj. 

Budak .8e)'in iltin1a~ı üzerine 
Mı,,.r Sultanı (Ho\kadem) Arslan 
Beyi bir k .. til \'11sıtı.stle cı..mkle 
namaz kılarken katlettiTd i. 
Mak,adı yerine Bııdak Beyı ı::e· 

~irmekfi. N:tekinı !Yi~I• oldu. Vaka 
halk ar&'Vnda dedikudu:vu ıla' eı 1 
e tti. 

Halk Bıı<lırk Beyin aleyhine ka
bardı. E,a,en meseleyi daha zil a
de Fatihin C"asu~ları efalhndan ~·a
pıyorlard ı. 

Halk Budak Ber aleJ bfoe !.al -
kınca Padi,ah harekele ırecti. Bir 
oıikfAr 'iivari ile Şehsörnr Bf'yi 
•mart'( merkezine )·olladı (H. 8110) 

Şehsü\·ar Beı· merkl'Ze girdi. 
Halkın galeyanıııdan istifııde etti. 
Bııd~k Be) kun·~tlcri mağliıp ,.e 
perişan oldu. Ve Budak Beı· l\.fı-
sı ru fil'or etti · 

Şelısüvar BeJ ahali !aJ"afındaıı 
ve Ziilkadriye emareti Bf<finı ta
rnhndan hösnflsureUe kabul edi
lnek hilkômete basladı. 

Bu sırada Mısır Suıt.ııu ~
dem vefat etti. Verine Sult .. n Kay! 
Bay geçmisti. 

Flnıri Budak Bey, iJı:mıos.la>ilc 

yapılacağı yt-• 

Mı. ır SuftRnını iaciz e,li:rordtt. 
imdat ve knvvct isti)·ordıt. 

Yeni Sulta11 Ka) t Bay nihayet, 
Bndak Beye imdat verdi. Bundan 
İ•tifadr eden Budak, f<..1Joı.tana hii
eu111 ~~·ledi. 

F:.bt; ~·ar Be~ lm.,.,·etle
rile n•ııkabclt> ederek tekrar Bu -
dak Be~ i mağlnı> ,.e periSftl1 etti. 
Bu meyanda :Mısır a.k~ri tle bo· 
ı.u)mu~u 

Bıı bozırunlu,(a ~it olan !'ııl , 
tan Kaı·t Ba, .ıerhal Falibe ınii -
ra~n•t etti. Blr~ok hcdiyeln ile 
gelen •eflr. MJSJr Sultanınm Zül
kadri,·e mülkünde gözü olnı&dığl· 
nı. }al.nız ~hsüvar Bey. Sultanın 
~anına tecavüz ettiği içln, anın te
dibi 'eı:3.ııe maksudu bnlunduii'tı
nu, bu ınaksadın htısulün-den son
ra, Elbjstannı n1eınaJiki Osmani
JeJe ilhakına bile ses (tkarılamı • 
J'acağını beyan ediyordu, 

Fatih, bu teklifi lıo~ görılü Mu· 
' af ık ee\•ap ile sefiri iAde eW. Mı· 
sır hiikiımeti Şeh~ii,ar Be~·in f'u. 
tihin teveccilhiinden mAhrunı ol -
duj\'tınıı ilan etmekle beraber El
bi<tana asker se\i<etti. 

Ahali Mısır a•keri ile Budak Bey 
tarafına ı:eçti. Kaleye kapanmı~ 
olan Seh•fü'ar Bey serbest hrrakıl
mak şıu1ile llfmr askeri kuman -
danına te•lim olmuştıı. 

Lakin. Mmrblar ..&etlerinde duı-
madılar. Mı<ura M"Vkolunan ŞNı -
sllvar Bl'y hakkında tıurl11 bir al
eaklık daha irölı:ip ohındu. Yani 
oani gibi Mıı<ır """"""' orta.~ııbı 
idam Nllldi. 

(Devamı var) 

lira olan llC! : ZOtıO adet ...,..;1 pa
zarhhla satm ahnataktır. ih.nlesi 
14/3/940 Pı>rşe:mbe gilnli saat 11 
eledir. Kırt't temhıab 7500 lira .,Jup 
'81"bıarneı;i %50 knroşa lronıisyon
dau alınır. Taliplerin muayyen ~a
kitie A.nkarada M 111. V. sııtınaJma 
komiıı;1>ununa ııelmeleri. 

(1390) (1824) 

* 4500 çift lrundıırn pazarlık su· 
keille yapCuılacaktır, ihalesi 13/3/ 
HO ç.....-ıı. gönü saat 15 dedir. 
İstclı.lileriıı belli ıaatte Çorluda 
Kor. satmıılma komis)'<lnunda bıı-
luomabH'ı. (1394) (1861) 

* 

- lha1ana y iıoni beş .ene mi rl<' 

ol'<tu seni ~. Ef,ıer tıuı;ıün
kü ıtı sa.ı:!üf rumasayı:b 6€lli ~ 
gt>ı1" ~öremi.yecE&tıım. Yazrlıao'mı 
bi.raıı f!1:<; t.e ıı;ön.clet-i<Sin. 

IDırli. keıııd.ımlc beratı«· *-ıi de 
"1'ıırUl!l.ü, ve >Olll'lıa.i>\ uıxl u: 

- Bu _..ı.,,., l>ayW.yuıı.m. Sü-
~i"'e Sin.anın ~ırid:ir 
mot'l$€1:. 

Dıvere.c, Tii.ı:it mimar.isi, Bl23lll6 
mVn-arİBl, ~ E6<0l"leiri ~ d:iJın,. 
ya ııniıma .. a~ıın ş.i.nıdı aJdı.i?ı wti
kamet fuırr.ıındelri fll<ırlenni b.ah 
001'-.ırdu. 

IDr B1·aiık sordw:n: 
~ Kuzı.ıım .. H..,· l...ıde serWı mi

mow-:lı.kıın hic tı.eı.aDta olırnıyaı. ba· 
şeydi, N<r<ien miına:r oldoo? Yd<
sa acmıradaaı mı meıslak aeiı;iştm:-d'in ! 

Bu suali sorımıatkıta hallclJ idim. 
Bbn onu ~ bwal<ıp N1şan
iıaşma naıkıloeıtt~.iımi.z zaımıan l<eoı -
disi miiNU:\>e melcteıbmde iıdi. Qo.. 
dan 91>lll'.a brr d'efu daha ,ı:ıöııınemm. 
~de Çarsı.knpıda ~ 
ra!lslıaı:b{!ıı:nı:< .anda ~eıw> o ilk l'ıbaı> 
bı.lııi ll:&nıdı .. v .. ba.ıııa ke-ııdisiıı'i Uı-
rdı. 

- O moı;ı• •lıab na«km ~ 
~ne T~w? 

I:ı.rlıj(,m ..aonDJl da: 

Jf. 
Komutanlı~a bağlı birlikler ih

tiyacı için konı.i!'~·onunıuzda nıev
C'UC eTsa{ ve şeraitine göre ~·inni 
bia kutu çorb~lık mcrdmek k<»np· 
rimeı<inin kapalı zarf usulile mü· 
naka•aoına 12/3/940 Salı gilnii sa
at on birde başlanacaktır. Beher 
kutuaun muhammen bedeli yirmi 
alb knnı~tur. tlJı. teminatı üç ) üz 
doksan liradu. hteklilerin mez -
kllr waatten blı saat evveline ka
dar Fındıklıda Komutanlık satın
alına komisionuna teklif mektup-
larını venneleri. (1425) 

Jf. 
Koınİs)'01:111muzda nıevcut evsaf 

ve ı,eraitine göre 43. üncü topçu 
nfayı ihtlyncı i~in ~ bin kilo kuru 1 
ot pazaılıkla satm alınacaktır. l\fij, ı 
nakaoasına 18/3/940 Puartesi ' 

&iinli Hat on dörtte ba~lanacaktır. 
Jl.luhammen bedeli üç bin beş yüz 
liradır. İlk tnninat parası iki ~·üz 
altmış iki lira elli kmııştur. lstek· 
illerin belli giin ve saatte Fındık
hda KomutanWı: satınalma komis-
yonlfna miiracaatları. •1870• 

Jf 

- jıAad>u}a eelelı dalın 00' ~ .\' 1 
~ olnıa<lı. Çak ö-Alıedım. On be<; 
'1$111 d;dı... otucup dönec~!(i.rı,. 1 

Dedı. ve o.ıdıan sonra lronusi.U'k: 
- NEreve d<i<ıi>yorsı.m? ·· j 
- İ•14ı.lva':v<ı .. 
- N >ı:ın? Onıda ne ya.pı'llOCt>tuı 
- E.. Ben on bet, seı>e v ••· Ja 

.İtt:aliyıada oturuvorıuım Ye miırn.aıı-i11k 
yıa.p»vOl'Um. Hovahmın on soııt-»i d" 
41<>•"1~ bövle geoti .. Ben a.ııtık İık.l
yıa.l:ı savıhnm. Orada •1"'Jır,n<lim. 
Oocui<>Lanım var. ~'<Mat bir ülü 
vaıron hası-etini .)"e'llelnedmı. öyle 
buanumda 1ıiMü !ki. &-.l!k.ı her ııü
nüınün biu· kaç saatıi yalnız ve da
ima İ.•oo.ı:ııbı..ıu. memlElkeJ.i.mı clü
~ıvne'kıl<• l!t'(,'lti .. 

Ve.. Muruı.tabmı ·bııncia.n sonı-a 
coarmya ba.~ladıı. Yınuni beo set1".'nın 
vak'alannı büy.ij1' bir he.wcanla 
a.nlıMımıya b 1adı. 

Ve .. O urıneili,·ordu .k.i ben 1""1' 
~ biılivorum, , A\Tupay:ı niçın 
1ı~rc:b1 h<J:ı.er iım v ax, Bem·i&
t.en nasıl ,.~t edilcti~ınm faı•k ııı
dıw:rırn. Ve ge<ı< onda başıM ~d
:ı.eru.,,; biit.iliı Türk h .. olkı bilJıyor
ınu~ .l?ihi i<;rb:11 llE'leaı m,.c,....,ı ,..,. 
cl.'Stıani W adaıın h&li V<lJ-dı '. Hal
ll:d<.i berı hi<; mrı;.,y bilrniıxırdum. 

°B<'h vt> Cahit. &ın!Jrın ı:kisi.n.i 
el.> uınutıınırıl•.-n. Orı·>..,-, oocufKj.ı -

:Miinaka<a ı;iinii tal lıı (l 
k . d ,,uı 
omısy-0nun1uz a ınc ~ 

mesine göre H ydarpa 1 
sinin elektrik tc isatıt1111 

siltmesine 14/3/!Mn P•~tıt· 
nü saat onda ba~Jan:ıta 1 ' b. ı hammen bl'ddi altı . '~el 1 
~;etrui~ bir lira urtnuc.;. ... , 
tur. İlk teminatı di>r! i:ıı) 
lira otuz beş J..urn~ur. ~ 
ilk ten1inat makbuz 'e. aoıı•; 
larile 2490 sayılı kaflıl~,,J 
3 ün<'li maddelerind~. )

1 
ri' 

yet naha fen ruüdürlul<·',b 
latakl;ın vesikalarile b::a JI 
gün ve saatte Fındık~ ,·c~• 
tanlık Satınalmıı k&n"'- 1Slf'. 
mel<"ri. ' 

Gilıı•ş 

Ö~le 
ikindi 
~ıun 

~· .. ı.ı 
İm;ak 

PUJnd.a S{_•\";!4t} yeJ'"Lİ' 

katiJ.1, İ'\ i irı~cdl<l B 
- - B:ıdk ~ ;;, ',,·rt · 
ÖbıiırU: 

C..lınit ;ı.,!fcıl)t.•\ 11 11 " 
O ka<l'"· F.lah:>n' h tf 

ıınkle<tf.iktc. oıll'a n• C 
Emirıı;lı·a bitnıi> red' 
kıs? 1i>riı~ \'e bu ik f 
ort~oının ne n1ıd~tk .. · 1 

bı SE'\ işjtf•, i ~ 11
1 

Buııı.n ı«t'ldir l" C 
t>l?ı bu m~t""""'' ı 1: • 
_.,,.,,. hav. -,,\le d ll'l 
dinlf'd rn Yt' .:.·izler 

- :'1 a..:ı t .·r- bıı 1-( 

Th ... rii~ı zam"n. 
- Ilct1~ııH\;tıer ·1. 

da:h.a mı ht•\' , nıC' 

Dt"<liın \'t' btPı sı' 
rnaıı Jıi n~s ... sı 

Pime ~mJn<iİn' 
11 

1\le~ ... caıüt iıı1 ._ 
giıtın;~it-7 Üc dcJr~ • 
ha?~J;ilnl; .. ,.nıs.! ~· Jl 

tm<l~ İ-t?} ·~, a I! (
Bf"1k !Ne fW'.'nıf"~' <:< ,~, 
bt:.-,...: I.a: ı<. rne-kt .ıo " ıı";(< / 
B.üt~n ~unle:- be'~~ 
,-,m . \" ~..--l'i'';,J'/ 
set duv.ııı...tl;: ~· .. t ı>' 

1 
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1 

ti 


