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' 26 Se eli Bir Ad mi 
ifine azı Bulunuyor 

------------------~~~~~~~~~~~~~~-

da 10 sene hiç bir arazi talebinde bulunmıyacak Macaristan· 
Almanlar da omanya'ya Almanya 

Balkanlar _ garanti tek if ed cek 
S en 

Fin Cum ur Reisi sulh 
muahe esini tastik etti .. 

~...,. "f -0"Yet • Fhı: harb~in bit -

;t~n~~~;;~r Molotof, Romanya'nın Mosk~va. sefiri ile görüşüyor 
~-.... ETEM--tzz.,: ... ıg_BEN1 ........ gı~ 1 

Teati merasimi yakında 
Moskovada yapılacak 

b -'•rup h 
!ti .\! a ar binin çık~. &lindç-ı; 

bır har llıanya, Ballwılar f.lıımnif~ 
~lııda b~~t YÇınak enıeı '\'O idd~· 
1 •n •tt' UJuuadı(uıı her fmıatta 
lıaıis ,,ı:; ltu belki d.e ,\lmanyanın 
t~und.,~~ 0lınak~ z~·ado i5tnde 
•Ilı~ .,, .. vadyefuı. tca\ıı idi ve 

dıJııansa Sovyet • liı !Jaı:bi \ıwtıl
hiütıııu~0.nra ldeta bir rneeburfyet 

Şiırıaıl t~nuştı. 
tndi~ eki beıiıanyi bir ihtilat 
beı.lenil' bb~.ıeııınek ihtiyacı ve her 
lııaJ \• ~ ılecek uıIDtakanııı nor-
lıı •>ıv t 
1 •nyaa · e nıubafaııı etmesi Al-
~· İYi hu_ ınıntakalıırın sabıııleri 
•lkaııl &cçııııneyi emred1}ordıı. 

ı\Iınanl·ar da buular arasuıdaydı. 
' , ına~nııı P~trol, hububat, hay
r, •n•c "J:• Yıyeeek ihtiyaçlarını 
1 

•. , ·en karşılıyau Balk;ııı-
~ buı 11~ Aınıanyanın bir teca,·iiz
~ di el" ~;ası kendi blnı!iği dalı 
, •ide d 

1 
he kesmesi idi. Jiele, şi-

• •na sıİ.ı arp başlarsa üç ateş a
llukii . şıp kalmaktı. 

~.lııı~ı! •c~n Şimal tehlilı.esi kal· 
, ıtış; tsı.' ovyet - F~ harbinin 
l~ı~''1et~nd.i°:8vya, Baltık millet 
1 ~'.l"•letdeerı.nın ve binnetjce . bu 
a· ı hııid Alına.ııyıının eınnıye
d 1 ~aıfyet't tesis eylem.istir. Şim
d ' 11 llalka 

1 
u 'ekle ııUince, yeni· 

;orıal·a n ~ve Almanya meHuu 
tr tııJı ç.>.&UU~tır. 

Romanya Kralı Karo! ,.e Veliaht otomobilde 

Roona 17 (Hususi) - Fin - S<>v
yet ha!t'bi ,bittik.ten sonra, Bcırlin 
hükumetiniın i:ıüyü!k bir siya~! faa
lh1tıte girmiş oldt~ g&-ü<.lmckte
Q.ir. Buraya gelen haberler,ı göre, 
Berlin hükı'.iıın•~i ~ktısadi imtiyaz
lar mukabiJlinde, Romanya - Ma
caristan hududunun s'talükosunun 
muhafaznsı için Roma!!1!yaya temi
nat verecejtini bHdimı.iştir. Alman
yanın Romanyaya, Dc!ınk muha
fızlardan bir zatın kabineye alın-

ması şartık\ on senelik bu· am:•mi 
tec:wüz na.ktı lıeldii ettiği de söy
len."nektedr. Demir mttlıafızfar ha
len mfülli c~J. ,.e iltihak etm~ ol
duklan i<,:J"1 bö\•le bir şarta lüzum 
görülıın mektedlr. HaıJ.m bir Ro
manya misyonu E"rlindı. bulun -
maktadır. 

Roma mclıafiLine' ı;öre, Alımönya 
Balkanlarda sulhun de\·a.."Tlını is -
t<ımd<tcdir. Bunun en mühim ı;e-

(llf"\·amı 3 ilnrti ~abifcde) 

. . ....... · .. - ...,. .. " 

Yeni teklifler 
Pa.-is 17 (Hususi) - Yakında 

toı;llanacaiiı bildiııil"'n silk.sek So'J'
yet iÔJ"6Sl içtimaımn büyük eih~ 
m.yetıte bir hii.d:i6c te,,kil edeceği 
arılasılınıaHadı,. Bu iotimada Ba.ş
velkil Ye Hariciye .J<mnis..-i ll!clo
·tıof, Savy .itlerin müstakllx-1 po -
litilkaöı hakkında iz;:Jıat '' recek
fü Bu izahat alaka ile beklen -
mcıktedir. 

26 SENELİK BİR ADE?.'!İ 
TECA\'ÜZ PAKTI 

Paris 17 (Hususi) İsviçre tel-
gn.Jr aıansının Romadan öğrendi
ğlnP r,öre, A·r .. rn-an hültU.ını. ~ı halen 
Bedinrlc bu1 unır..lkta olan Ro -
m v d r -gclerine. So''Ycl Ru&
ya ın Rem. a ile 26 scndık bir 
aclorni U c .. "Cz pa..'<•ı in1zasına ha
zc: bu' n1'1ğunu, di {'f t r<:ftan 
J\f a:nın <l on sene için Re-
ni .. ~ ~ı ilı h ·1u l _ ını .. t !" ~i ta
le ).'n I< !bul t!ç, .. ıı \Hr -
miş .. ır. 

S.y\ \·et Rl,j y Ron1~ny(lC n t&
JC'p:l c1 bu1unrn~ c.c, \1 h«kJt~ı.ı
da Al:;nanyaya taah:1üddc bul 1 ,_ 

muştur. 

Muahcdcnin musaddak niiıJıasını 
~fosko\·a~·a götüren Finlundiyanın 

StokJ,olın •cfiri Pwasikid 

• • 
enı vergı 

zamları 

İktısadi meseleler ve diplomatik münasebetlerin 
yeniden tesisi için görüşmelere başlanıyo·· 
PBTis 17 (Husmi)- Helsiı.ki- Tedafüi itt'fak proıesine ge _ _r.-

den b:ldirild:ğu1e göre, Fiıı mu - ce, bu proje muaheden'11 üçüncü 
rahhası Paaoıik.vı l\!oskova müza- maddes;Je tearuz te:;kil edemez. 
kercleri hakmdaki intıbalarını şöy- Bu madde her iki hükumeti birbir-
le anlatmıştır. MüzJkereler oooı leri aleyhindeki pe.kUara ı<irmek-
derece soğ,ık. fakat daha mazbut tl'll menediyorsa da. tahakkukuna 
bir havıı ıcın<Ie cereyan etmiştir. ..;alu;ılan t«la!üi ;ufak h:çb.r za-
Stalin bu defa lllolotofun mesai man Sovyetlerin alevhine ~ te-
odasına h'.ç giırr.emiştir. veceih de~;Jdir. 

Paasakivi So' ·etlerle aktedi!en Fin divct mecisinin. muahede -
muahcden:n giz!; maddeleri ol - ;ıin tasdık ed:J<li,\ti evvelk; ı<ilnka 
dtı . .rıı Jıakkır.dak~ şayıaiarı tekzip e<>l<esınde Başyckil Ritı ~unlan 
etmiştir. Sovyel Rus) a '.yasi ır.a- ı;öy!entlştir: 
hivet1e hıçbir ta'eµle bulunrr,a - Harp ihtıyaçla. nı lemin etmek 
m~tır. MGh'.ım oh.n askeri hük .un- J • n memlck"'tln istihsal kudreti 
!erden maada muolıedede ba;;ka ,ı;en~ nııkya,ta harcanmışttr. Bu 
~ .... hır kayJt yoktur. (Dc,·an11 3 üncıi sni1ifede) 

·taş a Akaretl~r-
.. • ae ır aza o ou 

&manıvanı!l ~fo., · ~ a sefiri H k l • d 
MxıJotci'Ia görüş."Tlel•.!rdc bulun - ava uvvet.erı yar ım Freni kırılan bir çöp kamyonu yokuşun aşağı-
makta<lır. Berliniıı arzusu vc'Qhilie vergisi iki misline 
Romanya ile Sovnllcr ara~ında 
dev:.ınlı bir anıa~an'n ~f!lni iblağ edilecek 
a.,.as" ırı!nca.ktır. 

~ısında devrild}, üç kişi ağır ve hafif.raralandı 
Bu s.tV h saat on ra<ldelerınde Bu vauyc•ttı:: ı.:anway cadd • 

~---. l\Jın nun vç iddia ~u olabilir: 
4Uıııq.1r,8 ti1Ya lsveç, None~, Da
~ll f.•1;01 ola_n~a. Sov:vet Rusya
!, ~t, seıı·j Platın, demir, kereste, 
~ ~ boıubı ~z ,.e SJıire gibi madde
\·a 1 her 1 ~ ~na temin edebileceği 
İı· tl11t111ı ur Ü madeni, gıdai ilıti· 
,~11•enaıe~ t~tnıin eyllyecektlr. 
,

8 
eıııtı, v Ştnıali ve bütün şarla 

ı~ l:iyet8 ge ~•ndJsini besleyici bir 
lu~ "-hlııı •çınce Alınanyanın ha-

, _____ -
Ank.ra 17 (T.,Jefonla - Harp 

dolay, •. Je gümr.ık var:datın·n a
zıılnıası üzerine bütçe<le tevazün 
ha.ıl etrr.ek üzere bul~-ele~·de ta -
sarruflrır yıı.tJılacagı Ye b.ıZi vergi 
n;sbetlt>rine zaln icra eci-1<>.<:CR~ ma.
Jürndur. lllu!ıtelif Vekak.Ierin 
rr.asraf fasıllarından 10 kü~ur mil
yon lira tasarruf bmek ka1 ı_ ola
caktır. 

Bl'<lk a Ak"reth·len aı;a;:ı in- fil kada-r inen kam)OO takla a.. 
nıc<lc ol.·!l ~!ör H•sanın id· ·c - rtarak devıilııni~tir. Kamyonda bu· 
sind,ki b le<lıvı·Ye ait 138 numa- ılunan Nuri adındaki ÇÖ!Y"Ü muh
r, lı çop k mY0'1Unun fre-i bir - ,telif yerlerinden ali:ır surette, ' 

' ~ etr Planını kısmen tahıık-
"'• ırıne1r. . . do 'ar;~lan ıçuı Romanya ve 
hı1~tıı hareillıı haslıyarak ce.ouba 
ttı;~'. :O.iJıay ete &eçıneşi bekleııe
ti iı llıadd et buralardan tedarik 
\;';"'1 koııış ~eri Sovyetlerden ve 
iı,:'•k, bu u ?"~dan tedarik ede
ı,, 1eııı•kte '•~ıyette de Cbııuba 
~u 1nı bert ve ıktısadi nıiilı\haza-
~~örıııi arar etnıekde bir mab

' ·«ıcııı,, l'•cektir. 
~~l d1ıtu~ tafsili.tı ile gözünüııe 
·~~ ~atuı.8~z _hu !.ahmin ,.e iddia
tiıdtlıııe,i d ve fııl lıali11e inkılap 
~. 

1 
"e b e Pek Öyle kolay de-

li •k•nın:ı~ 1. şartla_rın tekenün 
~$art1ıı Üne baglıdır. 

'-tb· Aı,11' da Şunlar olabilir: 
ıı..'.. baJ!( anyaııın müttefiklerle 

lıt•n . Sovy:larda kabul etmesi., 
~il> la ile htı-~u•ya, ltalyanın Al-

i!: •tla$tırnı ıJcte harbe girmeyi 
•tııı ~•l•ıııı ~ olması. 
~. v'lı. i tı&d,~. ~ Almanı anın takip 
••ıd •zıJı d,ğl{fd hattı hareket belli 
.\ıııı"•ıı ve ku lr. 1914 de sağa sola 
~~l anya \'Vetl.,riıti dağıtan 
l~~tır. tnaflup olmu~ ve aç 

~itli . 1940 
l~~. llııacağ lıarbindc bu taktiıfi 
lc·t ~ Polctik Pek benzemiyor. Bi
d•ra •ndisinins~~ada aldıı:'J tedbir
~ilrL~ Ve ı,- 1 ıı· nuıkan•met mü-
" •ın 1 1nııka b 1 ' "Yad e hazırı e e ı:ıpratma 
'•rı e Ul·and andığı fikrini daha 
~•t ~lıııarıya ırıı·or. Ei;er. Jı.akika· 
tını •~ıı bıı · nıo takjp ettiği hare
b esı d"' 1'e Raik· ı 
~le uıı old " ~ ?ra taarruz 

lcrde htrııeı v ~'"' ı:•bı bugiiıı de 
c.ı~ bek1e1t~e ~arruıu mütıcfik

lıı k '•ııta 'I Yı tercih e'·ler 
:!' "' acar· " · nıts· olııtıd . ıstanı ilhak et. 

.._ ı de <• a hır ıı h 1 i;'""qt ·'Ovı·et il ıer a e katet-
~ •1ı,01 °kati olııı u~\,a ve İtalyanın 
'""l·e •nı~z. c·':'- ı Ça me.:ıuu 
•ıı"ıi ~ • Alınan un~ü btırada da 

Sovl.,"-('ıı karşı;·a~~~·an menfa
ltnsya. Al 
m~vaını s .?1•rıJa - 1tal

uncu sahifede) 

Yıkılan dıvar

ların altından 
gelen sesler 

İtfaiye enkazı kaldırdı, .Eski Başvekili öldürenlerin cesetleri mezardan 
birşey bulunmadı çıkarılarak dini merasimle tekrar gömülecek 

Kasımp~ ada Kulaksızda Gü 
müş sokağında Hasan adında bi
rine ait bah<;enin on m~·tre yük -
seklikteki duvarı yağan yağmur
lürın IT.sirile diin birdcınıbire yı -
kılmıştır. Bu oivarda bulunan halk
tan bazıkrı polise yıkılan duva
rın oogazı altından sesler duy -
duklarını haber vermi~lerdir. Bu 
mbar ü.eri"ıe c~1bedilen B<')'Oğılu 

itfaiye grnpundan bir mil~rıe 
yıkılan duva.-ın enkazı altında a
ra•tmna \"aımıış ise de bir •<y bu
~unar.naırrıst ır. 

Amiral Muren 
Ankara'da 

Şehirlerimizin pasif ko
runma tertibatı bakın
da rapor hazırlıyacak 

E\'\·elki gün sehrımıze gelen ve 
~'ransız şehirlerinin pasif korun
ma tert'batını hazırlamış olan Kon
tn;miral Muren dün ciğ!eden son
ra Ankarada Başvekil Dr. Relik 
Saydam tarafından kabul edilmiş
tir. Amiral tekrar şehrimize gele
cek ve İzmire de ıı:derek tetkikatta 
bulunduktan sonra, iehirle:&.ırnizin 
pasıf müdafaasına ait 
:BAEv~kftlete verecektir. 

rapo.-unu 

Bük.reş 17 (Hususi) - Kral ta
rafından ilan olunru1 af üu"T"ıne 
hariçte bulunan Demir muhafız.. 
!ar Romanyaya dörnneğc başla -
mı.:;larotr. 

&ki Ba:;ı.'- kllı öldürdükleri içiın 
bilamuhakeıne sokakta ve ayna 
yerde öldürülm Demi~ muhafız
larw1 ce~{;tleri, dini mtıı asimle deıi
nolunma kiçin ailek rinc tesi.m e-

dieo k ve muhtaç bulunanlara hü· 
kı'ıımetçc bir maas tah~is oluna -
ca&lır. 

Aftan istifade ooen Demir mu
hafı:olar ne kabinede ıbuluon:abi -
leff.kler ve nc- de meb'us olacak
lardtr. 

BaşY<.>kil Tatar<'sko, bugün rad
yoda bu mesele hakkında bir hit.ı.
bede bulunacaktır. 

Avrupa vaziyetinde 
mühim değişiklik 

~umner Velles'in Romayı ikinci ziyareti 
mühim neticeler verecek mi ? 

Roma 17 (AA.)- Sumner Ve!les 
Kont C:ano ve Mu~olini ile yaptığı 
mülakatlar hakkında pek ketum 
davranılmaktadır. İtalyan diplo
matık ve sirasi mahfellerinde A
mer.kan hariciye ınüsteşarının bu 
ıı;öril~melerine karşı bilyük bir a
lakao gösterilmektedir. 
Halbukı Velksin Romayı ilk zi

yareti bu mahfcllcrde büyük bir 
ihtiyatla karşılanmıstı. 
Romanın d'ploıpatik ınahfelle

rindc hasıl olan kanaate göre Av
rupanın vaziyeti ile haftadanberi 
çok inkişaf etmiştir ve şimdi kııt'i 
bir dönüm noktasında bulunmak -
tadır, 

Sumneı· Vellesin Romayı ilk zi
yareti ile Parfae avdeti arasında 
beyneL"Tlllel sahada mühim bir de
ltişiklik husule ııelmişt'r. 

• • 
Papa, Velles'i 

kabul etti 
Roana 17 (Radyo) ç M. Suınner 

Vellcs bu saıbıdı Papa tarafından 
ksibul olunmuştur. Ve yarın Na
poikbı Kont di Sa'roya trıınısat • 
lantill;i ile Amerilkaya hareket tfl>. 

decekir. 

Hava kun·ctler. vardım vergi
siııııı ık m• ·lir.o iblBi: eddeceğı 
zanııedılmektedir. Çünkü ııeçen 
bütçedt' 6.2.10.000 lira tahmin ed;
len bu verg:, MecLl<;e teklif edilen 
yeni bütçede 12,400,000 Jrra olarak 
~ö,, terilm ştir. 

Muvazene vergisine gelince, y;
ni bütçe liı.yiıhıı.sında muh"m."n• n 
miktarı 17,500,000 lira olarak gös
terilınf.stir ki, içinde bulundugu -

(Dernonı 3 iincii sahifede) 

Standardizasyon mü
dürü şehrimizde 

Ticaret Vekaleti standard:zas -
yon müdürü Faruk .Sunter Anka
radan şehrimize gelmiştir. Muma-

d ,:,,re kırı.ınıştıı·. Bunun ü;:erinoe ıfor Hasan ile yanın<la bulur.an di· 
kam_ı'Qn yıldırım sür'atiJe yokuş- 1 ~er iki ÇÖ!J<;Ü h"fıf : TCtte vara
tan "~' f!ı m--:c~e ha !ayınca şoför Janırnı..<laı-dır. 
Hasan bir k22ava noe)clan \"er - 1 Çöpçü Nu~i Ü'nı' iz bir halde 
ınıc.nok için direksiyonu sağa sola Jıastaneye k · ldın'mış " ta."ı<ki • 
kım1ıya başfamıstır. ı J<r ta bo~lam 110 tır. 

lngilterenin kaybettiği vapur· ar 
Londra 17 (Hususi)- pcr do va

puru dün b.r m2yne çarparak bat
m:ştır. ~1elroz vapuru Şirr.al C:e
nizmde bir inf:lıik netices.nıfo l:at
ınıştır. İki sandala binen 18 kişi 
ortada yoktur. 

Meda rr.uavin gemi,;; d~ batırıl
mıştır. B:r zabıt, beş nefer kavtp
tır. 

Resmi kaynaklarda-. nr,lc r.a
lum~ta ı::öre, 10 r.a ta kaJa: İr.
gJtere 821 bin ton t ·c<.rt; "i 
kaybetmı;tır. Bu k;ıybın b.• . • ;;
bo:;luk yeni 'apdan ve mll. 1 · re 
edilen \'apurl<ct"la doldt:rı•l~ ' ıı:
b:dir. Bun1ar 678 b.;n ton tut r.a'.;.
tadır. Yeni vapurlarla arhc .. h;ç 
bir fark kalrr. \ocaktır. 

lngiliz tayyareleri polon yar ze in e 
~leyh bir muharı~rimize şunları Londra 17 (Hususi) - • Hava gi•lm<>;i!erdır. 
sövlemiştir: nezareti, lnııili<l tayyarelerinin son Di~er ıbJr tan arc ~. upu ~ He-
•-Aybaşından itibaı·en tekmil 24 saat içinde v~ni uçuşlar yaptı- .Jig la~d i..zer mle U\')llU •, 

yapağı ve tiftik ihracatı kontrol )tını bildirmektedir. Bunlardan lbi- •ınan ta.y •are topları n U 

,_ 

.. tırıa alınacaktır. Bu husu,taki ni- ri ~.celeıyin yapılmış ve İn:giliz a1eşine r;;iiJınen. oü.tün tın' er 
zamnamelere göre tiple~in hazır· tayyan:leri Polon.va üzerıne kada.- 6alimcn üslı.rİ'1" ı1onmı' ıc .: 

~
1

a1n=m=as=ı ı=a.=li=ye=ti ==bi=tın==~=tir=.· =, lngilterenin F ransadaki l<.uvvetleri ' . . ., 

Yeni edebi 
tefrikamız 

ETE.1\1 İZZET BENİCE'ııiıı 

BEŞ HASTA VAR 
Romanı bugün bitti. Pek 

yakında yine 

ETE)1 İZZET BENİCE'nin 

Zevk ve nı•rakla takip edile
ceğine emin olduğ-umuz yeni 
bir edebi romanını tefrikaya 
başbyacağız. 

1 
Londra 17 (Radyo) - lngıte<'<'- 1 sene mnnyt·~ı ıe :. · , r ~.UO O~ .. 

niry Fı-a.~sada bulunan ask . 1 kuv- '\'ı'tarılacakıtır. 
veli halihazırda 1.800.000 d• . Bu, 

Nikel medenleri Finlere kaldı 
Rorr.a 17 (AA)- Stefani ajan- dır. 

sının diplomat k muharrırı Fın Bu ıddıa .ııarip ol~aklo bt ubN 
Sov:vet sulhunun .Fransada hala bazı tefs:ı-!er !noı;iltcrcn ve İsH-
birıiok n,ünakaşalara sebep oldu- cm Sont'tlc~ B:rliı;ıne k, . t rz. 
ğunu müşahede eviemektcd .- harekl tini iza'- etmckted 

Fransada söyleıidiğinc ,ı:öre Sov- Londra p; a:cas n P 
yetler ·Aland• adaları i!~ •Pctsa- 1 ınade,-,ler.ne ka iP er'• 
mo• daki nikel madenlerini ele ge- ! ka nazarı it'b~rc "i,ncc•ı< olu 
Qirememiı;ier.dir. Bu madenler mer- Londranın s·n, eti l-ak >ti 

1 
kezi Londrada bulunan be. nelmi- Fr:ı.::~ız miı' a 1, n Y .. 1 ~ c~-
lel bir uröstün kontrolü altında - madığı meyc-.,n çıka~. 

(Diğer Telgraflar 3 üncü Sayfamızdadı ) 



MAAŞINI GEÇ l de, tavla miisaıbakası yapJh:rcıo:. 
- - Tavk>da usta olan ne kadar hısım 

ALAN" l\IUALLİMLEB varsa bu mü.911!bakaya işiliek ed>-
ST . köylerinde muallimlik e- yormu:ıı .. Bu müsabakayı tertip e-

t rvn ,___ b-"ı.. . den de Çocuk EaJlteme Kurumu... 
den bir okuyucum, bu "'"a~~ Güzel ve yeni teşebbüs ... Tavla 
hocaların, .a:ı:lıklarmı geç . _ oynıyeniaı· l:i.ılırl-er ki, bu oyunu 
!ıırından şikayet etti. Belki, b~ bÜen de oynar bi.Lıniyen de ... Ben 
ta}<ım formaliteler ~ı, ~ ~ çok severim ... fyi ve ze.kli oyuııduı; 
kovde, bu gec~e -'aki. o:uyor kB.fir ••. Hele düşeş kapı.laruu "*-
dur. Bu i.ş!.n duze~tilmesı:nı ben • dm mı, artık kı:ıckme. 
~n rica ett!kleri lQlll yazJYorum. _ ·· 
Hüsnüniyet eseri olan bu tavııs - Bfitün hayat, uten, tavla oyu-
sutumu alakadac'ar da, zannede - nunıt benzer ... 4. bir a.n e_vv_el ch'i-
rim ayni hüsnfuı.)yetle kacy.lar - ı;eş kıtpısım al.ınakt:&·· ~anı b.r yere 
lar ~e bu ,ııecikmenıiın tekerriirüne kapı !anmakta, de~ rm?. 

mani olurlar. VAPUR DÜDÜÖ'Ü 
Benden yazması, orWınlan ya- ı-==-====="'-

pı· rnas.ı.. .ifalü.ın ya, ımı&lliınin VE BOOAz HALKI 
maaşından ne olacak?. Bir de geç 
gdd• mi, iş tamam ... İnsanın eli, 
ara/l'ı durur ..• 

KARAGÖZÜ NASIL 
SEVEBİLİRLER? 

Şu bizim çocukluğııınu2da vaık
tile seyret~iz Kara.gözü şimdi 
ye"1den diriltmek Jst.iyorlarmış! 
Geçen:erde Ankara Ha!kevinde, 
b h'em kaç bin çocuğa Karagöz 
og(;sterınısler. Kar:Jeöz mlilli bir te
m.ışa şubeslı:l.i!'. Bu naıhakkak ... 
F .ıkat, bugünkii çocukları tatmin 
edebilir mi?. Hayat hıtreket ve 
sür'at sahibi olmuştur. Çocuklar, 
ganı;:sier film.i, kovboy filmi göre 
g·· re, temaşanın r.e old:u;tımu an
lıyorlar. Zannetmem ki, K&ragö
ziın mana Ve mah yeti onları tat
mn edebilsin!. 
B~. bu işten vaqıeçıııeli ~ 

laka bir iş yapılacaksa, çocuk fi,. 
llmleri vücude getimteli! Kara -
l(ÖZ. ~nün çncultlan için çok 
harekets:.Z, yavan ve zevksiz gel.ir. 

TAVLA OYUNU 
MÜSABAKMI 

Boi!az~ oturan halk, v..,ur 
ve deniz motörleriı.tn düdük ses
lerinden şikiı vet~i i.mlı;! ... V 3"1ur
ların düdükler: insan: rahatsız e
der m~ bı.:mem ... Faka!, ms:uın ya, 
gürültü iı'e mücadeleye ehemmi
yet verildikten sonra, artık, hec 
nevi sesten şıkiyet edilm~e baş
landı. Neredeyse, rüzk.'lr sesinden 
dahi ş.ikfı ye edip, fırtınalara kaqı. 
b'r tedbir a~ını l:e'oo yeden 
rica edece~. 

ESYA S KECİDE 

NEDEN BEKLİYOR? 

Pc.;te ve Be\wad beynelmilel 
sergilerine gii1Jded iğ imiz Türk 
:ırunnu.!At ve maım aatı, S'rkecöy-e 
ka<la'I" lleldi. Fakat, bir türlü sa
hlpler·ne v •. <>miyor. Çünkü, de
mlryollan idaresi, bu mallartlan, 
tam nakliye iicTet\ istemektedir. 

Ticaret miidik ;~ ise, hunların 
hususi mjjapaci.e ile ltit1tı:t:ni ileri 
sünnü.şae de, pa,ra etmemi$. .. 

Yahu. teşhir için, yabanı:• ınem
eketlece ~itimiz bu malları 
tekrar yurda 90kmıık !ç1:n bu müş.
killAt havli pırp de~ mi?. 

Esnaf 
ihtil6fı 

Yalnız 
yeri çay! 

lokantacılar ve mahalle- Bunu tem in için hazırla- Asil insanlar 
biciler arasında münaka- nan bir kanun yarın Sovyet - Fin harbi bitti. Bu har-

d M 
'
• d " " "f k bin acı safahatı, henüz yeni yeni şalı bir ihtilaf başla ı ec ıs e goruşu ece akisler yapıyor.tık oiızda öğren-

M•ba.llebi., sü!Mç, !!Şll!r'(!, ikazım- Yann ıluş ·t.ııtiUıı.i bi.'tirip .iıı;tt.iııl8- diğinıiz hıı.lıjlı;ıtler şunlardır: 15 
dJbi ?e <ım!R11f. gb sütlü ıı •ld 2 m Ianııa ba(iıyacak o.lan Büyük iM&- bin Finli lllmüştür. Yaralananların, 
satı.lan mahallebııci düil<lıiıclarıııırla let. Meol:isi.ncle müzakere oJıu.nııcallı: hasWananlarm şayısmı Allah bi-
~ tıwu!k. piıl.ıl-v gii:ıi yunekle _ ..,_; karııurı.btrlan bıri de "92"f D-i lir. L;in en çok insana acımak hissi 
rin dışına. rnüsaaıdı.3 olwmıamaa ' -- veren tarafı, 400 bin ~nlinin ev• 
.lakı.ıtacilar tanbndan Be~ • mıırlll, :1.9.yi:hasxlır. Meo1iısin iıçtana siz, bark.su açıkta kalmasıdır. Bu 
den ilıtenilm.iıjotir. l'.'lıo;naını!tline ııhnnuş olan lıu ,,eıai; insanlar, daha dün, mea'ut ve aıuk 

Evvelki gün tıopl.a.nan iokantacı- k.ımwna.n maksat, her yıl hariee ynvalarında oturuyorlardı. Bu 400 
Jar cem.ı:;eli umuııni toplasıılısında 1 rni.'ywı liraııruzuı gıt.mesine se- bin iman buırün karda, soğ'ulrta a-

!ıemın cıktadırlar. Ve her birinin ı:-önlün-da bu rnesdle e: i~ mev - ._..... oho <98>Y• ı tll!nlllni:le ml!lmilıe-
... ...,,.,.., ...... _,_ T -'··-'-ıl ~., de, taze bir öliinün matemi, ıztıra-zuu 'b:...,~.....ı;w.. ~ ar; kente ,,,,ı.· .imıe!ttir. Bu suı:dıle 

malıaMeb:d'.cr de vamıe.k salma u- bı var. Kimi babasını, gibi ağalıe-
sıil'ünün g)tılilro< ıt:nıll'!?lilr..t.i~.ni ~ ınühjm ırmk"..&-da ·mıili servetilni:z yisini, kimi, ~nlıııuu kaybet -
bu yfuıden J.okant.ıı1Jnn mü.,-teri - de dahilde kalımış oJ.acakır, Bu m~tir. 

J.ırin.rı % 50 azaıl:rlığını '<Öyl~!şrer mai<s.."lia Rıze hıwulıisi mıntaka - Kahraman Fin milleti tarihe, 
ve ayakta ve 8'2!1"i.r.ool bir şeki:lıde smra büıyük _.Y b:ıhı;eleri kuru- eşsiz bir destan hediye etti. Vatan. 
üte .. · d ır· l..ırırı.d ka · denen mukaddeı mefhumun, nasıl 

s ~~ peyın..reı " han _, : ... : loacaıktıı-. canla b--•- müdafaa edllmesi la-
rm ....,yu.ı11m.anın co.a er y .. """"" Ziraaıt V~ ·, """""n vıl Ri2l'!- """' 

· ,..,_,,_ · .... • - '-·-'an ,.,...,., ' zını -ldi~, bir kere daha, Fin tooıınmUm ('""""'"'ı LI \Y'RTI.,. UUllU deki ~·v yo~•aklarıooazı e'fl uoo.n.i .. -
~'-" ;_,...,... ~ ~ ,~ harbi, dilnyaya ilan etti. 

da .....,_l<'f"t e:m~-~ır. ·--- m-ı., """' lrurutu.lınası t-"1Crii· 
())ı;gac ,anolfıan hunlara karşı.; """"""' r-J Finlandiya, muhakkak ki, asil 

maıha.'I! biriler de !Ok Lfarda teıt- 'belıeıri ve kuru <;avlmıızın k:imıyevt insanlar memleketidir. Bu insan-
la, ma,.,~ibı ve sutlae aŞ'l.lr lıi 1 ~i yaptırmıştır. la:ra karsı dıı,·ıılan his ancak say. 
$e"l.krln s;;.ı...i!ınasını..'l d:ı kerru ka-1 Bu t.ın.ıı!.le!' netııcesın.d::ı Rize 1 gıdır. 
~ını ve mii:!;ltt brin:i ~ I · ·-·~-k -~ ~: ... ;...· I RF.ŞAT FEYZİ ·""'"-'-'-l ••~•"" ıısıuua y ... ..,~ı -
tığını .iddia ct...~ctlerrl.ir. 1_.._,.11 1 1 H~t_. __ • • • • • • • • .. • • • • '• • • •• • • • • • • • • 

T ~kantacJlaT t'tmltycti yeni Jli!- ""'-" "< O lln Çey' arı.rr.ızm uu.ı=W<ll d •• • 
yct:ı idıı.reı:i lokantacı' ma!hal- V<e Çin çay:Jan kadırr neiis ka;..tede f apu un1uın mü uru 
:ıeG>icl!a- arasmda.lı;i bu ilı1:iWı ya- odultu göri.imi':'ll.lir. Bu cihetin k.at'tl Ankara ya döndü 
kmd.,,, esaslı hlr şekilde !ıcıtkik ~~ olarak tailbit olunması. üzeri.ne he-! 
mcl?i kara:rla:;!.ıııın..;tır. m'..ıtı Rize mm.iak9Sınıd.a 30 bin de- Sflhnmiııc gelmiş olan t:ıpu u· 
-- - ----· mum ırnfrdıırii !3. lfaLt Ziyı evvel-

!KÜÇÜK HABERLEaj 
* Hii!dl;ınetimiz nisı:nda :vr rla

nıo ve .BfJkreşte açllocalt olan bey
OOl"llilcl ~ i$tinaJae. kaırar 
venniştir. 

kar coıy baı!ıçeo;i v~udc g"ltir ::Uesi ki akşıııın Aınka.raya dömnüs~iır. 
içı.n bu kanım J<zy~haru h:ınr.lanımur Umum müdür burada k~ığı 
tı.r. mii<b:l«t zarfında taıpu \'C ka.ıas -

Bu ıüç bıin dekarl:tk çay bahçesi. tro i.şlo-i etrafında tr.ıtntikler y µ -
~Jciyenin tekmil v~Y istih!;a!la- m~lX 

IDla k'k..-dJül e}'\l:ımektcdtr. Bu meyanda Ileyoğhı., filminönü 
---<oo taını sıcil mulı.allzl iklarınm mu -

=~ıını ~zderı geçir.miştir. 
--00~ 

Toprak 
ba ramı 

-
Köy kanununun yildönü- Bir yıl dönüıııll 
rrıü, pazara her tarafta Yazan: AHMET sü~v 
merasimle kutlulanacak ~ufCi:in f\-vrup~ ~!""i~ını~ti: 

m.ıyetli bır yıldonuıııu g ç 
Her yıl dlduğu Jtibi ıbu yı:l da bir sene evvel 15 ınart10 Lll ıı 

memlidkel.imiıı:in ıher .t.ara!ı.nda 1op- vak:ya nazi Almanyasın 'tJ4ıl 
rak ba.yramı yapılacı..k:tır. zuna kurban elarak hat' 

Köy kanununun kaıbufünün yıl !inmişti. . ıJ;P' 
~" .. .. .. -~.,_,...,_ '-- .ı. ıo Çekoslo\·ak~ı:ının ııı _,, uıvr>Umu mun~....., ,..,,, Y <> ' siir w 
martı taıkip oeden pazar günii tes'it başına her tarafta tees ~ 
oh.ı1Mll'lt bu bonn-am ıbu yıl 24 ma.rt ran bir facia idi. Fı:kn1 _;. o 

_,. .. ·t . ·t' ki fav- '" 
paııa.ı_· günü .k.utlanacakıtu-. sene gos crmış. ır. bütiİD . ..-

ı.. • •. k'. , --~- kalmadı. Bu hadıse bdı! IBayraımı:n şe,.,.ımız <>)Y.r.,....., milletlerin varlıklsnııı te jl~ 
de giliıel •bir şeklide kulilamnruıı ııazJ. taarruz politikasının f~ 
iıçi.n hazırlıkl:.ra basbn.mıştır. O mını te•kil etti. Binacnaltk' 
~n Haük.alı ı:iraa.t crn<!lrtebinxle mart 1939 yalnız Çekoslo~ ~' 
l'lleTasim vııııııla<:~tır .. Ba.vra:m gü- değil, bütün orta ve şarlatilt 
nü iher köve yeniden fidanlar <ti- milletlerinin mukadder\ jıl 
k:iıluwk VI..' Jtövlülere ö,:ıle zi yı.feti 
veril~eıkıtir. 

Cı.mlhuri:vot H"l partisi gı::e!>l. 
sckre!ıt.rliği de köylümfuıl! arma -
ğan olu'!l>:n c Yurd gaztltıcleri w 
kö_ Jiük.re faydalı bro.>ilT'er tırvzi 
edec"'kti.r. 

---000>--

Çocuk esirgen1c ku
~·umunun balosu 

Çocuk esirgeme kurumunun dün 
Taks m bcle<l.iye ı;azinosımda vel'
d:ğı balo çok mükemmel olmuş -
tur. Dahih'Ye Vekili Fa.ilt ÖztraJı: 
~/~hr ... ·n "2dcki meb.'1.t"J.ard~ll fbıir 

kısmı ve mü.mtırz bı.r sınıf baloya 
gelmişti. Konservatuann Avru -
paya gönderd.f(i artistler de muh
teLf ı>arç:>.lar çalm1şlarıci11'. 

Ege ve Marmarada 
fırtına bekleniyor 

kadar bir gün olarak tar• 
!erine geçecektir. ,ı. 

Almanlar martın ortası' · 
tün dünlayı sarsan darb~~ 
mişlerdi. Bitler askerle~ 
işgal etmek için emir 1/ ~· ~ 
ne~rettiği bir beyannaJ11 
du ki: ..., 

··n ... -
- Çekoslovakya bugıl 

değildir. ~ 
Göbels de yazdığı bi~ -~ 

bu hadisatın şümulünu 1 tı ,ı 
yordu: Nazi Alnıanyası o.~Jll 
ki Avrupa için yeııi bir ıı~ . 

ka . ·e ıll< mıya rar vernı?ş \ p 
atm!Jitı. KüçUk milletl~r:ııı' 
hakkı tanımıyan bu n•• ııJll' 
pag:ında nazırı •Lebenst" ııl' 
d.ını veriyordu. Su halde °r (1 
evvelce ilan ettikleri •h' 
bir millet, bir Führer- l'ıır' · 
da arkada kalarak Alıııll 
polyonvaxi bir (ütuh t ıua 
dufrru gidiyordu. İz\'estü•a 

Şehrin bir sı;m~ b&- laıtıve- AmIETRAUF -------

* ~a ~tapu od;ı,
c...,ı .Atm>ttıin çocuğu Hasa:ıu Wr 
kuduz k&ıek ısrmı.ış, 13h , vııX
tind!! yı;p.'...-ood~mıdan oocı:ık ku
dıırmııt;ıtıu·. H:ı:sa: ın tmr.aıs eti :i 

2000 eğitmen daha 
yetiştiriliyor Y • ··r • • Havalar evvelki .ıtkşamdanberiı 

.cnı nu us sayımı ıçın mütemadiyen y~lı gitmektedir. 

226 bin lira Dlh meteoroloiı umum müdürlü-

,.i, 16 martla yazdığı bir ş 
İngiliz ve Frnnsız devlet · 
rını, ötedcnbcri Alman bes' 
karşı catı!et dun~ıılıırı• ~ 
ithıl"lı etti. Ve orta Avrı: ıııt • 
man insafına tcrkeı!ilnıeS J 
yellerin asla razı olamıYX, 
bildirdi. Sovvet Jıiiküın 
zorbalıktan başka birŞC",8.-ı 
ğıı:ıı iddia ederek A!nıanl · 0 
mi hir protesto noktası .

0 
)! 

Çenıberlayn, bu horcket~14ıı;; anlc0masına muhalif .. ıcıi ı 
söyledi ve ~u manidar soı Trende iki şar {ICI çocuk 

mtr.ep ooc:U!dan aı: eri \1 eğ- M:ıar r V r''et.i yenı :ı;ıı c;it -
retıır.erdm tıcdıwi icin Konr""i'a ım . k."1.05\L .ı 600 · ol :.rak 
f1.üihniştır tc-ıb>t el:ni ir. * Kanibük fabrtkzsı n:..:.ı:ıdü p-:-•ı Bwıuı iÇ!n ay ~ ınr. Mıdi:f 
y .ısay-a tle!n::r çubuk, boru ve I<Ö- ye:<lc-:ıd.o y id<'tl ktı.r".Jar ı:çıll:l -

d VC'?Vll " h hyaroktıT. l caıldır. * Pas'..! .km:ulıtna ~U! ya- _ 
ı:; ı n • o.kik nt'tı ; , i ·~r·bulrla 1 Hıtlen ırr :.1.-a.ıt oLıııı 4000 eouıne-

j 71,701 ~. 69,lJl kZı.; • "482 ;·a-- ne .f21vcten 'im yıl 2000 e~en <la-

&rk4'Ciden hattlwt eden B~ de Jıtt ydfyımun hu ıakp V'&u- •· 

Tc;rıruev\·clde yapılacak w.-ın i:•u, Ege ve •!annarada fırtına ola• 
ve"" ifas _savımı ıçin Bela:üye caığını linnan riyasetine bildınn~ 
rt""..s!i •.ır n lJahilive VeıraJetindcn ı t.r. B;.ı ha!J<,r, se:f rde bulunan bü-
15...blıı.i.ı:ra tamısat ~e..!.ğı:ni dan tün v,a,purlara tebllğ ed lmiştir. Yağ 
y&.::mıştık. mur ve lodos bugün de devam et,. 

ıs~Wıstik Ullll 1J1 'mıld.-r~tlğ~ de mişse de limanda seferler'.n. inti -
hı: hıs~. f .. !ivetinl ileT".<l - zwu bozulmamıştır. 
mıştır. Tekmil nuf .s sayımı mas- ---o-
r.:ı.U .çln ı<.muın ımu.dıirlügu'!! yeni j . Em'l'ilı:i aıa,arn saat 13 i 40 da ı D:Nlet l>emrryt>ll:u şcllekesin- :ım :; r t :ı bul tu anla -

1 

_h:ı_yı:;n··- en y :iJtori'ecektir. 

ıtrenrı.ıe cereyan eden lıh- h.."'di!ıe un.ı.a biletini ve oıısooumı gô:<ıtc!-- * 1 r. •l r ıe ı _ hususi 
Qdl.ı.yı:l)e intııkal · • ımesi mevmıt ta1 tna;ıııe atikıl - e;ı 1 t ıımak- hY.;ıl'i~J;;;:;:R;, "? ~~';:,_: ~::::-:-'-""'-! 

Vak'a şudur: ~ Tnııxıan ol.-dl..""ıi katı bır ımla bu . Gc, .ı ,(! b 12 l. .ır 
İki ı:enç. Siclaıcidco !.rene !Ja l:"IJCe l®l !Jca bw:ı..kic p uu.mııı . .Hı. Bu =-fil büt<.-c 

y:ı'l: · ehlı"' 226 hın La t~t Yem tıcaret anlaşmaları 
kö. "1 '.t r Bnl:n:~.ıdi'ki tec - 1 

ı ı.~e savLJı 15 ni. ı ı ::pcl=k- I 
tır 

Alın• n:ı;Lya 5,050,000 liraya ka-
6r '".rac edilecek ııııııllar ve har 
ı ,. l{IL'lliill"'ertıcizdc bulunan ~ 
m.a:n maları ını kiıff.:t>inin • gn -
lek-ıti:r:ıiz ilJlı:ı.l 0\1J1JMOSı haJ<kın
d0kı ·onun JA:y.ilıı:sı Mccl!s hari
ci\ e ve ik:tısat endimenleri tara -
fından önümiiıırlE!ki he.ilta ı.etıdık 
olt::ı3'C~-ktı<-. 

mı$Jer ve vı:!!<mlln o?ımkça. kaıQ. sr. ;ınnı ibraza mec bııT kS:lmJJi - 11 <> · . m ;n tu 1 r. 
bıtlık ohna5l.lla ratınen .ımbirlerile ~- *Nafıa Vekil. Gene .ıl Ali Fuat 
hafii!aı. ıgı.kaila~ sımn. şaırlafıar 0 ~~ki vesıkaı-ın Cebesoy dü:! K.onyanın c.>mra 
.mı~ ~- Bu eı;.- meocarı! ~t paoosu de","!. '•ı>- krzasına ı;d ek su tesiı:D;i:nı tet
na.da. tren lrolılın» ioeııililfıı v~ :cıttl:ı taıldıc karneci alrluitu ı;C>- J; .,, e< ~il n .oonra Konv .l'ya ~n-

n:::.;,tür. B~ Beyı; IU"'aıe luı.re -na gelerek ke.~J.,rind.,,. bile* rüılmüştfrr. Bu kıı.--ncde i.sır~ yazılı ek 
_.._ ...,._,,_ ket Nm tedir. 

wanıı.ştım-. o!an iki \tX'U:f.>, .v .... rıu ı..-aınapı - *Şehrin mulıtehf nnntakabn-
Gençler mmıu.run VÜ2ÜD& bek- •Balorköy arası.ooa iltamo:len Eti- na yeniden 4530 ç.:ı.ın ıığacı diki -

m11Jl!'a bft,, lıt9:um g6rnıeden şar - • :faoo ed4> t.enzilltia seyahat ey - lecektir. 
bları:ııa devam tAmek iStemişl.eı:-- ternıfı; lıekln ve-ihciş olduğundnn * Dahiliye Vekil' Faik Özlraık 
ııe de, vaızifeşirıaıı mBnur lıebııı- meıı:mdac ike.vfiyeti ekendileri.ııe bugün Ar.karaya döl'l'C'cdrnr. 
bi iıltımnislir. aıMa1mı.şlm- ve neuketcn cceza.. -4' Yarm sabahta.'1 . ·-na laıdar 

Bunun tizeriıne ~ biri; .İ!ı~. Fakırt şgr!tıcı genç- ZeY:,:ıııburru..'lda sahilden deniı:e 
~ bir t:ıırnrta: teT lıu ıekr de ici mfma.k31."1'.'rl! çe- doğru topçu atı.~ tahml~ yapı -

virip civadanmt i vok-<>Lrrı ra- hco ktır. D niz V.1Cttahın çok açık-
hab;ız elfnel!e clölıı:niiı;1~. Nih:r t.a.ıı. JR>Çeceklerdir. 

- Paso! .. 
Diyip yine şımlasına devama 

b:ıyıııh.ajta ~- 1rum.ıc 
bu şa.rl<ıcı paso saıhlplcrlııiıı nıeza
ket.le paısahrru da .istemiştir. Fa
kırt daminki eevaıı wren genç bu 
tıefer de alaylı bir cıwaıp vasm· ~-

yet iıo B:ıılurlW;<de pt>liııe a ~! =============! 

Bn -vaziyet ~ memur 
dl,(r.-~ lroıııdı.ıktö:ü ça -
t!ırmıı:ıtır. 

tir. 
~ z:Mııtası Va.ı?Oll yolcu -

larmda.n .birkaç ~ de ~ -
~

Ne!.icede rner:wıı!-ann baldı ol
dui:oı ve hom de k:dıahatleri oo
~ ~ lreıııliletinden ı;<-« 

·Yazan t lskender F •• SERTELLI 

çiqE L 
~eıı;:ı;;ıı;ım:1111öım1CZ11-mmllliilllilili:a:am No 1 O J 1 
Doldlor Cevat bu h.ıbere ka.ra 1 ~ Haydı. >Çelim çoı:uldar. B=ı 

k<idar sevimni::,lti. neş'eloeneli:ın. 
Cevcı.t sofra hazırlamı:sıru çok ktiı!er. 
Severdi Kar.ısına: Cevat ~ar:ısmı ~~ktı: 
- Öy.leyee ben ŞU••.ı:dak, 'blllk - - Bu;ıün hastane kliıa~hwle biri 

kaldan ~ şişe lbi.ra ile biraz hoota mu:ıyerıe ediyordum. Ovle 
meze alayını. Şimdi gelirim. garıp lbir ha&ta:ı;<iı ki bu. Birçok 

dıoıktorhır mi.desinde uc var de -
Dedi. &ııı. açık Glarıdı;, evin kar- miŞlıer. Röntk.eı,ı:le bakıınış'la.r-
~l baıki<:a.lııı kıoQtu. ~rcck, lböy.!e ura ~yen bü • 

Selma: yük bir tömür görmüşler. 
- Uzun /boylu zalımetlere ha - Fikriye sordu: 

cet vole Fikriyedğim! A!lah rıe _ Sonr.a, ameliyat nu vaptıruz? 
V"erdiyse yeriz. _ HaYR". Hastayı benim kı>ğu-

D1yardu. şuma yatırdım. Ve deriwııl ken-
Arıııdan çok geçmedi.., Cevad bil- disine bir müslül verdim. Halita -

m.iık:t.ar ~ ile birkaç fiışe 'bica nın karnı lbirdcrı'bire söndü.. Mi-
:t}arak eve clOOıdCı. desindeki a.ğWlık geçti.. Hasta o 

kadar ferahladı ki, tasa V'."lll' ede-
SOO:raıda -kı:ınıı.su-yor.lal"dı. tveıızıiııiz. 

•. FiJuiye k.ooasına arıılaıtcynrdu: - O halde wıtı v=ış hasta.nın 
- Selma, Koilejde heı:Um en sa- kanımda ... 

mimi ~ H.ıfta ta'tiJ.1e.- - Ş~z. Tıııbııbetıte eım;allne 
ib= hen onlara gi.der ka- QOık rastlanıin bic hastalıkta- bu. 

lıı:Uım. Baz.ın o b12Je ııelirdi. Çok Röı:ı;tgeıı.i bile aldabyoc, 
iıYı, kardeşten ilıeri il:ıic samimi • - $.imdiye Uda<- kenılttjm ne.. 

e blli>:riınİze ba~ı.ş iki davi eıden hdömler ılıir müshil 
ad:ad;ıştı:k. Hddi>eler mm bir- l>enneısini düşünememişler mi? 
biriııden na5ll ııyınyor! O, birçak - ıHoo!ıırmı ea.inde Rôrntt(en 
ielrıketlıer ı:orm'" biz de evlen - plfıgı.. Kime gilıse b.mu gösteri - 1 

. Bir dıı!ıa bfmirimizi arayıp '10l'. Hddm Riiıı.1ı:ıen ı:ıUı.i!ına bı:ı - I 
=ac!Jk. j kınc:ı, etm.'ı('S!Z ki bu ndkta üze-

C ba.rcla:lr.lııra bira <bldurduı: rinde 1ecuv;,yc .koyuluyar. Kimin 

büv iil< y aı;ıta olan lroodu.lcta. iilıere 
ve OOl:ı. y ıs ili . bu resmi "1l<IIXl ll'1'1ara 
vazi.fe esru:sıııdıa .b:ı.karel edm i:k:i 
QOC\lk ~uıda d.ıva i.ksımesi i,m 
ke_v.fiyo.sl. ~e bildin lanişl.ir. 

Bu en~:res:ıın muiıakeıın_we bu
ı::ün veya yarın baılnl.araık:tır. 

ha.tır~Pa .ge ı.r ki, Riinrtg'!l yalan 
sövfo:nn voe h.'!D!ıanın mitlesi g'.l'7.!e 
büyürroilş ol.sım ?! . 

- Semra ne ysıo:tınız? 
- H~ dqam ü::tu tamınmile j 

dencc~!ı: km.ı.r iyilcştı Yarın m~ 
tı u:r ~ı.iliyoec !er" bı.r araya gele
ı:Ut lı&'Ot:ı üz'&'i?rle teı.!d.kat yıı,pa
~. 

- Bu isi sen mejldana çıKıı:rdın, 
defıi.l mi? 

- Evet. Falmt. adeta bir suç iş
l';?llllş giıi. boc-al1arwndan utanı -
)'OrUDl. BUtünı ha:ıtane benlıınle w 
hasta ile me<ıı?uldür. 

&lma aıbldı: 
- TEbtik ederim, Cwaıt Bey. 

Bu, smn i<;ID. büv-Jık bır muvaffa
kfyettil'. Hoca!ııcınız da, meımlekeıt 
de sizinle illtJhıN.' ed "4:ıilir. Ben, 
bir dokiıocun muvaff:ı:kiyetini ya
ni bir hastayı ölümden kurtarma
sını, .bir kıiı;ıi!in Kuıtuplania bil. -
marn ~ dajiı veya tep,_•yi kcş
fe:miş olım:ıısın.da:n daha mühim 
ve bEşEriyet icin ~ :fatyd.ı.lı bu
lurı.mı. Kutıupl.ard,aki fı.IA.n daığ ve
ya ~en, cıo(:ııal;;a kitaplarına 
ı.ıfaik binıey ilivesirıdeıı 'başka ne 
i&ti.f.adeırtPz vardır. iBundan öğii -
neook, zevlk ch.vv:rcak, o li~tien 
başka k.i:mıse }~. Hall>uki, bir 
heıkim, 'bir lb.astıeyı ölümden kur
tanmdklıa, b4aiye'tt ne büy(i!k bitz ... 
met elmiıı olur. 

- Haıkıkm.ız var, hanııne!eo::li 
Maımıafi!h beOOeıı.iz. o klışüe de 
Hmk oldu)1u şiihı'et -ve mevldt 
vcmı • isteran. B:i:z:im:ki ne de 1 
n!:: omnı y:-.ptı~ is yanında QC>lı:: 
it>- - kalır. H&ttıa eıızetel~ bile 
akscıd.eme:z. Çünkü biz bunu bir 

Apartıman kapıcıları 
Aoartunan kap;cıları hakkında 

bazı kayıtlar konuyor. Bunların o
kuma y112.ma bilmesi ı;art koşul-

i-{ususi idar ier için 
irtimlak anunu 

Belroiıyele.r ıı;>bi l>ımus,i iı±ıtrell't" 
iÇ'in oo ~"l'ı bir istö.onMk knnunu 
bWIUrmıaf>ı zaoı-url g-öriirmü~ür. Bu
na kn;t'i i!lruya.ç olduğunu teshlt 
eden Daı!ıiliye VW:Meti, ya ~lıe< 
drve istıim:!ı3!t kanununun h usus1 
:idanilere te'1lTl'il. o!tm:ması veyahıııt 
da moor.:sı ibci hıısusiye müdihtük
ler! ic;'io\ ayrı ıbir istim.13.k kanuıuı 
ıhazı.rlamno.;;ıru ka.rarlaştmna k ü
;o:ere teotılo!rlıcr yaı:ıtrnmaktadrr. 

İrlı!',ilt.eı .. i1<l aı-amrnda 3 şu.bat 
1940 ta Lond:aria mıız ı:!:ıınan ti=n!ıi 
\'C tedzye onJ.::ı.,.-muısilc merbıı'bJ.:ın. 

nın tıı9dilri haldonrlaki lf,yiha Moo
li:se verümr,t' ~/!:ılitrn oJdu./;'ll ~ 
zere y>eıni :r'~a. i.'ti ınuım:lelreıt 
arasında.ki mübıııdele rcjiımini ta
maınile hususi t<rl<as esaı;ma rap
tetrnektedir. 

mu~- Aparlıınan kaptcılığl mi;blm 
bir meslek haUne gdmişlir. Bu 
:mcslege int:Sap edenler için yal
nız ok:ırr.a }azma bilme şariı ara
mak kafi dei:ildir. Çüııldi., b!r 
ııpa:rtıııınn, artık bir mahalle hük
mündedir. Bütlin aparrunan kapı
cılarının m;ızlıut ve bekledil<leri 
kapıların slXlarını ıU.,anya faşet
mivcn vatand.,şlar olması lizım- f.c:========================== 
dır. Bazı kapıcıların, bulundnklan ' 1 
apartıınan1arın sakin.ıerıne ait bü- Avrupa Harbinin Yeni Meseleleri 
tün havadMeri, tl:ıilı budal;lı birer 
dedikodu hol inde eh-afta i.,<;aa et - 1-------------------------
tiklerini du)nyo:rıız. Bn, fena bir 
ş..•ydir. İnsan, ekmek yedi,K:i yere 
na. .. ı nankörliik eder!. 

BÜRHAN CEVAT 

vil!l.Üe ol::.raık yaoo:nz. Gar.clelerde 
;.s..,;mız g~in cilve ck-ğil.. 

Fl'.ık.riye kocasını methetmek is
tı;rli: 

- Cevat, çok .ferag:rt sııiı.ibi bil' ı 
ı:eDQ'.:.r. MesleJ!inıe o kadar b~lı
dır 8ti.. Bazan adata kEloonıyruum.. • 
Ac-4>a beni de roasl"ll'i kaJa.r ı;e- 1 
viym mu diıye. 

G ülüştii.I~. 
Selma: 
- Şüıphesiz ki. mesleğini bu de

:reoe seven bir :iruıan, karı::.ını 9'N
meısi.ni de lbiJ}r .. 
Diye~verdi 
Daktıor Cevat, Seiınanyı tavw

lar.Lllldan vıe serbest konuşnı.aJa -
mırlan Qlk ~- Fik.ci~, 
Selınomım yanında mu.hakk&k ki, 
pek sönük~. 

Simaca QOk güzel aıan Selma, 
fi:k:iır, düfiınoe - bilgi iti:baırile 
de y;ij'ksdla'..i_ O, lıtrlıangi bir mıeov
zıu iizerinıde Ccı.'Qtl.a - salıihi~ 
bir İllıiıtıı gi.bi - teredıdü'tsüz kÖnı:ı-
""""" ......... . ... ..,.,.,.,."" ... "'· 

;Mla aım a:fi!b Selma, Fikriy"'1ln 
kısk~ ç;oetkind.iği İ>Ç'in, 
kendini tutuyor ve his!Cl'Q frıeın
laınek:t.en geri duomuyordu. 

Zaıten Selima llWJ!e.-ine hô.kim 
ohnaımıı. bil.en, arrim ve iradesi 
lruV'VEdJ'! bir kızdı. Yemek sofra -
sı:nda Cev.adın yüzüne dikkatli 
~büe~u.0-
nım !bütün ınvusadı, hayatına bir 
.isti'kamet vcrinciye .kadar - niılıa
yeı üç .beş gün - burada ka!.Wil
ıre'!:ti S bn:ı arıdan sonra, krn -
diı;ini burada altına ve elmasa: 
ı:ar.kr.!lseler dmınaz, d• amazdı. 

lDcvamı var) 

Yeni bir silah mı icat etn1eli ?. 
Bu harbin ıı.c;ıl kaZJIJllla.ca;;,~ 

müttefik ınomleketlerin matbua • 
tında bilgiye ve tecrübeye istinat 
ederek yuı yazanlann altı aydan
beri her gtin tuelcdikleri bir m<>
seiedir. Fakat bunun cevabı mııh· 
teliftir. Noktai ruız, rbr başkadır. 
Onun için istikbali Jayıki.le kesti
r~bilccck olanlar pek azdır. Yüz 
~ kadar sene evvel İng.lterenin 
karşısına bir Napolyon rıkınış. ni
ha~·et majtlüp olmuş. Yirmi şa J,n
dar sene evvel de bir Ka:vzer çık· 
mnk istedi. Y cnildi. :)imdiki Al -
manya da yalnız İngiltere ile kav
gası oldui:u iddi:ısındadlX. 

Geçen sefer Almanya nasıl mağ
lup olmuştu?. Alman ropraklarına 
g'.rilmediği halde Almanlar mü • 
tareke ;.ıeınişlerdi. Şlındi de Al
manyayı yenerken mutlaka içe
risine kadar gil'meğe lüsum ka.l
mıyacaktır diyorlar. 
~ o zamanki başvekili 

Loid Corcun fikrince Almanyanın 
ma"lôbiyeti yiyecek buJamadı -
ğmdan olmuştu. Bundan sonra da 
öyle olacakta. Bugünkü Almanya 
ıırlık denizaşırı yerlerle ~veriş 
edemiyor. 918 deki mağlôbiyet Al· 
man ordusunun karnı tok olmadı· 
ğmdan ileri gelnıiııti. Bnndan son
ra da öyle olacak, Alman milleti
nin gitgide kuvvei ınaucviyesi Jı:ı. 
nlacaktır. 

Fakat Loid Corcun fikri ne o
lursa olsun geçen harp ile bugünkü 
arasındaki farklar büyüktür. Eski 
başvekile karşı İııgil;zlerden şöyl0 
düşünenler var: Almanya bugün 
gecen seferkinden ziyade iktısa
den zayıf olabilir. Fakat mütte -
fiklerin kontrolü de d La maksa
da kafi değildir. Yani Al ıanya ge
rek Rus:vadan ve gerek İtabadım. 

ve daha başka yerlerden alacağuıı 
alıyor. 

Sour:ı, diyorlar, harp ~!gide ma
kine meselesi oldu. Cepheye giden 
bir asker. havada uçan bi:r tayya
reci i~iıı cephe geri:;iude 10, 20, 30, 
40, 50 aılam çahşmalı ki onlara 
malzeme yetiştirsin, yeniden yap
SJn. bozulanı tau1ir etsin ... ve saire. 

Bi:r de geç•n harpte bor~ olarak 
Amnikadan müttefikler istedik • 
!eri mahemeyi alı) ozlardı. Bu • 
gÜn alacaklannm parasıru peşin 
veriyorlar. İşte bu gibi farklar var. 

Lidel Hart ı:ibi İngiliz mütelıas
sıslan harbin neticelenmesi için 
bugünkü durgunluğun ortadan 
kalkıu.-ısı, bunun için de harpte 
yepyeni bir amil ve müessir ola
cak baska bir silahın, bir vasıta
mn icat ve tatbik edilmesi lilzım 
geleceği fikrinde bulunuyorlar. 
Bu hangi tarafta icat edilecek de 
neticeye ne vakit müessir olacak? 
l\leçhul bir zaman işi; yani bekle
mek. Beklemek de ancak mali ve 
iklısadi vaziyetleri milsait olan
lann kirıdır. Şu halde büsbütün 
olınaııa bile harbin kazanılmasın
da en esaslı rolü oynıyacak olan 
bu görünüyor. Geçen güıı Mareşal 
Göring Almanyanın tam 70 milyon 
ton hubnbat ihtiyatı olduğunu söy
lerken hu şiddetli ~ta halkın kö
mür ihtiyacı temin edilemediğini 
saklıyamadığı gibi hariçten gele
cek iptidai maddelerden de vazge. 
_çifoıniyeccğini de itiraf ediyordu. 

Yeni 940 senesi başındanberi yal
nız Tuna memleketlerinden İngil
tere ile Fransarun sahn aldıkları 
buğdayın nıiktan ise 250 bin tona 
çıkmıştır. Görülüyor ki müttefikler 
için bekleıneğe ve hazırlanmağa bol 
vakit vırr. 

ALİ KEMAL Stıı.'MAN 

etti: lı~ b 
- Alman zi..ıruundarla;11 0 

ketlcriuden dolayı ııadııP 
lardır. r 

Fakat bütün Anupa~ ,o 
nma lıır. Eden ~u stiıler 
terrüm:ın oldu: 

•Nazi hiikümeti, tutlll~,,ı 
setle ve takip ettiği usulle bı1 
esine nadir tesadüf eti.iten 
berut örneği teşkil etrııi,tır~ 
ı:. .. n.e; tııralından aıı1aŞJ t.ı 
hak.iut, bu reijimin ru';u, b' 
oldıtkça, hi~bir memlc~ed r.' 
yetinden emin olmadı!!' 1 

" 

Eğer Edenin sözlcrinde~9• 
edenler varsa, 15 martı tıı. ,;ôd" 
güııler, haftalar ve aylar 1 

şüphelerini ynvaş ya,·~·ıJıı" 
etmişlerdir. Ve nazi palı ;;ıp 
bu şi~phe!Pri i7ale eılercl<ı.~o' 
reket ctm!ştir. Çiiııkü Çc ırP! 
yadan sonra Polonyan:n 5~ 
di. Ve bwııı anlıyan deJ11° , 
Jetler, nazi Almanyasın•· e 
bileceği l:Sanla muk~bc_I~ 
karar vermişlerdir. uuı::; • 
bundan doı;nıuşlur. Ve 
bakarsanız, bu harbi~. Ç 
Polonyanın istilası dCh~l:11)il vakyannı istilasıdır. çu . 
harici politikası ınaskesi0 'rcııı
den o gün ahııı$ buluııUY~ 
manya Polonyad:m Danı•~ 
tan ve halta bu menılek~ 
mile işgal ettikten s(Jll U 
dıı:rııcak mı idi? Bu sı:a ,,o 
safderunlar sorabilir. ı>s" 
gün bile Lebcnsraunı. P~,J 
dan •·azgcçıniş deffildır· Jiıofl 
tiği ve bunu laOa değil. f 

8
1 Ô 

temin ettiği gün ı!CJDOı.r.ıırıf 
!etler sulh yapınıya Jıaııt ,ıv 
Alman hedefleri gibi her el ' 
da bir değişıniyen bu ~0,ıtl 
rıncl''a kadar demokrat ~ 

;~~h:a~~\.tu:~vanı etA 

ı irlmizln ÔO~ 
epimizinD~ 
Çamurlu işte1' 

yollar .of: 
- ı,ı) .. , 

Bir okuyucumıız >~ iJI "'.ıl 
G ün .. b' ı. ıC ,(<'. • eçen g u u."' ]':• . 

sımpaşaya &itmiştiJJJ· i~~ 
Kıısımpasnnm is~le c~._,, 
,ı ... ı: ı.r~Hrriilerııt ~- ... ~ 
toraftaki köprii pek rııt"°ı# 
\' agnıJdu havaia:rdıı rPj)IY f, 
çamurdan geçmek .. .,sııı' jıl 
değildir. Deniz ınıı~l 
den :voldan geçnıek rtıı "'ı'l. 
tur. Bilhassa yııkın" clııJ' f 
lardıı çamur deryıısı0...ı ı~j 
sızdır. Buralnnn l~jııJ "/ 
lediyenin nazn:rı dı~ ııı' 
betmcnizi ricn edcrıı. 4il'.· 
!ar cok r..lck cnddelel'. 
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Finlandiya Cumhurreisi 
muahedeyi tasdik etti 

Almanya 
Balkanlar 

11 

"Reşit PafO.nın Hatıratı 

MAKEDONYA ATEŞLER İÇİNDE 

Qlkan tefsirlerden be:b.set:melctedir. 
Makalen±rı ımuh.a.rriri Alınan - 1-
taıyan itfilakındaıı da tıaMct.l"lek
te ve bı:ı. itti.laken ya:n,z k-uvvcte 
değil, aktl ve bası ırte de iStınat et
tiltini yazmaktaı;I ır. 

Rorn nyaya Sovyetlerin 
ve Almanyanın teklifleri 

~ ı.... ~· fl.l.nra(l lııeı •aı.ıtedeıı denml 

bir n .. t~ !ttita!tın 
1Ş~ri;> san;ıntıya u.i!ra ~ 

ı ~·n-~ bıldi.
~~te l_ore. llıarün hr.kllmeıti 
~ ~rıi ~_Yeti:er a;ı asmd-a da 
,ııı;;:~ ~ V<ız p;ıkıtmın irm;J.

~ · ~ ~tedir. Naci 
~.~ ~'"et Vl!l Rumen 
·~ arasmdaki gôııiiş -

gelece!kıtir. Bunill!fm y~ıı:leşür il -
mesıi için ıbedbiri& alınmaktadır. 

ŞAHT"BüKREŞE GELMİYOR 
Bii.kreş 17 (A.A.)- •Se1N1aluJ. 

gazetesi Molotat ve e&lti Alınan 
devlet ban.kası. direktörü Şahtın 

yııhııdıııı Büıkreşi zzyaret edeoekle
r'..ııe dair ecnebi .ıootbua t tamfıın -
dan vorilen haberleri tekzi:p eyje -
ıxııektedk. 

(1 - oalLifede• cıe.a..ı 

şerait daıhilind., hükfımet muha -
&amata nihayet ver.ıneyi daha te,.. 
dalı btrlmur;tur. Doğru hareket e
dip etın~lzi ancak istikbd 
bi7.e göı;terecektlr. Biz Jr:i.nslı ve 
merarets1z, biz- elimizde kılıç, bir 
elhnizde Qapa oldu,itu. halde dura
cağız. Orduya teşekkür eder ve 
bizim için ölenleri hürmetle ..,,.... 
nz. Şimdi bütün millet IJ:ıarp ya -
rasmı tedavi. ve meıml.elreti imar 
etmek için çalışıruılıdı:r.• 

MOSKOVAYA YENİ BİR FİN 
HEl'ETİ GİDİYOR 

Londra 17 (Hususi)- Helsinki
<leıı bildirildiğine ~ muahede -
<lek:i. bazı meselelerin müzakeresi 
içın, yamı Moskovaya yen'. bic 
P.i.n heyeti gönderilecektir Bu me
seleler hududun tahdidi, fa::u-et 
müz.a,kerelerin.iın aı;ılınıısı ve dl.
ger taL m ese lelerdiı·. 

SOVYETLER SULHU NE 
PAIIA.slNA KAZA,.'1.'DILAB! 

Londra 17 (HU8116i)- Hels..nh 
gazeteleri. Fin erkıi:ıclıa.rbiyesınin 
venlı;ıi malümaıta istınaden, Sov
ye'. zayiat. hakkında kat'! rakamla<" 
neşrediyorlar. · 

.Bu.ne göre FHıJer 14 haf1ıa için
de 587 oovyet tayyarcs:i düşiimı:iiş.. 
leı:. 1486 taıı3ı: ve 293 top tabric> 
etıni$1.erdir. 
Şu hale ~re Sovyeder gönde 6 

ta<yyııre ve 15 .~ kıır\rb~er
dir. 

İa\•e<; eof&ler cemiıyetin.in ka -
nn üzerine ~1ıcımdıil. kam (Baı;ınakaleden davaı:aj 

_yon muJıeclr ve~ nakli iı;iı'.> Fin- J'BBlll kendi menf""tle.rine unun 
bıdiyuya . . . hir tarzda orta Avrupa .. Tona -

SOVYET g~ABELEBİNİN Balkanları takııim etmeleri. ve bu 
YAPTWI TAHRİBAT taksim pl&nıııı başarm.ıık için Jıa.. 

Le cira 17 (H~)~ Sovyet rekete geçmeleri~ csuyu ~önno-
tavvare bombardımaıılaTının y:ıp- den çemirlenm.ek• kabilinden bir 
tığı tahribat 10 m.i.lyon ingil' lı;ra.- şeydir ki böyle bılr tecavüze icti-
&ı olarak tahmin e<ijlınekreda-. Ha- ur için 7 - 8 mil7onluk Balkan 
yat gittikçe ııaı::mil b<r hrue g·ri _ süngüsü ile birlikte ve her sahada 
yor. Mektepler nisanda ııı;tlaıcaıkr mtittefilderle harlıetnuoyi ve mu-

t>r. İSVEÇTE TERHİS =i~~ ~=~:!o~~~; 
Stokholm 17-Sovyet .. Fln hat'- )'et ıuya ve İta)yanıa böyle çıl-

1 

bi bittiti cihet!.:?, f.w~ Q1"<hısumlll gm bir hulya peşinde harekete atıl
mühim brr kısllll pasluıfyedeı> ev- malarım zannettire<:ek ortada kuv-
ve! terlı:S edüecektir. vetli bir delil bııhmmadıl;ı gibi ı 
MUSADDA.K NÜSH.ALAB TEATİ meafaatleriniıı binf~esine de 

EDİLİYOR maddi imkan yoktur. Biırnenaleyh, 
Londra 17 (Hususi)- F:iıı:> Cum- ,lmdiki lıalde Almanyanm Bal _ 

hurreisi S<>vyet • I'n mu.:ı.hedesn.i kanlara müteveccih bir taarruz ha
tasdik etm'.ştir. Paeslkivi ile Pro!&- relroti hazırladığınn ve bu mak .. 
sör Veyımx;ıh musııddek nilslralarlı . satla tahşidat yapıruı.Jda olduğu 
1-eati ic;iıı. Mııskovt;ya gideceklel", !~çt"-.daki haberlere de iuaomak 
salı .l(ÜnÜ döneccldeırdir. &- UL 

YENİ MANNERUEtM BATI'I 
~lsinlti 17 (Radyo)- Fm bü

ktı:meti, yeru hudutlm-m Wıkimini 
ve ordunun teşkilini Mıııreşal Man-1 
ıııerheiıne havale etmiştir.yeni ya
pılaeaık. ıniirl~aa haıttma, milli kah
ramanın ismi veriJecelı;tir. 

NORVEÇ BA.ŞVEKiLi 
STOKHOLı.'1DE 

Stokholm 17 (Radyo)- NOI"V'CQ 
Başvekili, Skaindbı:ıv devletleri a
rasında akdi mu~ t.e<Wü1 
_paktın esaslanm gfu-;Jşınek üzeıoe 
Stokholme gelmiştir. 

PASSlKIVl YARIN YOLA 
ÇIKIJ"OR 

Helsinlti 17 (~)- PasiJti,vi bir 
heye:;n başuıda 18 martta?>' >Sk"" 

ETEM İ7.Zirr Ilfü~İCE 

1"Iısırdaki Alman ma
mulatı afişleri 

K.aNe 17 (A.A.)- Örii iclAreniın 
ilinını. :ınü1eakıp alınan tedbirler 
•e Ahnanya ile münasebetlerin k&-] 
sllnıed üzerine Mıs"r hüktimeti Al
man m&ınuJiıtıru ilan eden ~ka
larm ve aıfi~lerin k.aoldJnlmas.ı.nı 

~-

Cörünrııez kaza 

Ynau1-: 
lakftlller F. SERTELLi Cevdcı Rqit l'VLARKIRAN 

- > 

« Ben buray~ gelinciye kadar Ha· 
san'ın asıldığına şüphe etmeyin!» 

Jandarma Hasan'ın 
ölı.imü 

Gcl~lim •Doıık:a.• meselesine. 
llirM evvel, jandarma Basanın 

Hırsovalı Donka ile te111a• etmek 
üzere Serezden ayrıldığlru yaz .. 
~tı!.;... 

Reşit Pa!;8, ·Do:ıkR• n~ elde e· 
dilecc~ ,.e an~uıııı inlikilro1nı 
ötekilerden alac:ıpnı umuyordu. 
Fırka kum.:mdanı İb;·abim l'aş:ı d3 
bu fikinle idi. R~it P~\'Jl Sereıde 
bu nıesele)i yalnız İbrıılıim Paşa
ya açmıştı. Bir de jandarma ku · 
mandam biliycrdu.. 

Bazı cet cilerin de bu yüzden 
Sand:mski ale. hinde alıp tuttuk· 
lan ve .bi-ıe hizmet edenleri de 
a:vırdetmiyor .. Önüne geleni keııi
yor!• dedikleri iııitiliyonhı. 

Reşit P~ bu gergtnliktnı isti
fade etmenin zamanı geldiğini an
~ 

Bir gün, Sereze bir müslüı:ıan 
köylü.sil gcl<li ve doğruca jandar-

1 

kıdcu an;sının intikamını aJ.mak 
ıicin ve;ilele<" ararken, b~ ı;ü.ıı. 
Sarıdansk.i kend.isille $()yle bir 

1 
mektu+> ı;ıönderiyor: (iatiklil da
vru;ında bir ansrua kaybolması, .

ı navataıuın ebediy!veıı kııtııboima-
1 sındıın daha feci bir bici.ise değil
i dı.ır. Anneni öldürenleri cezalan .. 

dırdını. Muıasız busıımete sebep 
volt-tur. Büyük yanoa bir an evvel 
kavuşmamız için. e:l:ırliğlle <; lı
şı.p Türkleri iz'aç siyasetine de -
va.m edf?<'egiz.) 

Donka bu mektubu alınca t.usu
metınden \""2J?<"Q>YOr ve Haı..ı.nda.o. 
şüı:Aıelenmejie ba..<lıyor. • ·ınayet 
bir ,giln Hasarun kend;sini ôldii:
mek niyetinde oldukımu sezerek 
adamlMi.:e tutturup a.ğaca bııt(l .ı
yor. Ve üzerini aradığı uunan Keıı
disme ve konıitac.ı.lara ait bir çok 
evrak buluvor. Hıısanın artık ca
sus olduğu meydana çıkmıştır. 
Donka onu Sarn ...... ,ki;nin eınrila 
işkence yai>&I'ak u .. :n ed'vor, bu 
suretle anasının lun<:ıru bir Türk-
ten almıs oluyar.• 

ma kuınıuıdanına giderek: 1 

. l!!r.'y<.-e . ilı:!r~ fakat 
n ıJe ~ ilk saf
... ~ı çıkma..ı.... teslim .. 

t. L-:""-"Uır. \.W.ftl. e 
Baltık hükumetleri 

konferansı 

Fimland:iya cepJ:testııdE\. Şovyet.
lerin ;nsenca zıır:ıı; Jııtı şimdi 340 000 
idşi olırrak: ~ilınektedic. niııer 
taraftan Finler ~ millrim zayiat 
vermiı>lerdiT. P'aıkaıt bu~ Sov
yetlere nazımın ond:a bir blJÇtllo
tur. Fin ardusm:ıım en hassas zao. 
yiatı K~lı cephesinde 2000 genç 
Zlllbit!n ınaktıli düşmesidir. 

1 va"'a gidecektir. lfcyet Maskova 
hiikfuneti ile muallakta kalan~ 
seleleri ve biRıııssaı Bovyet - Fin 

A vvansaral{ kumaş f.a.brfkasm.. 
da çalışan Sadr1c okl:ıı Hlminin ü
zerine büyük blir demir düşerek 
sıol a'}'akı. kmlnnştır. 

~ Ben Basanın yanından geli- ı 
yorum. Donlca kendisini yakaladı 
n bir ağaoo bağladı. Komita rei
sfıı'.l;ın emir bekll7or. Eom buraya ı 
ge!lnciye kadnr llasaruıı idam e
dildiğinden •Üphe etmeyiniz!• 

Dedi. jandarma lwmandanı şa- ı 
eudı. Acaba bu k.llylüuün verdiği 1 

malumat d<Y.;nı muydu? 

Reşit Paşa, jandarma Ila
ııanı.n ölümünden çok ın ü teeı.sir 
olınlQ!u. Onnn yerini hiç kimse 
kolay kolay dolduram:l:l.dı. lln~
nın bu ftti akıbet~ günler geçtik.-
çe dilden dile dolaı;ıyor ve bu 
yüzdea civar kö ~erdeki Tilrk 
köylüsünden hirçogu da CMusluk 
töhmeti altında Bulgar ~eteleri ta
rnfuıdan ~kence gormeğe başlı-p ' ·~ _•le Sovyetı.e.- ar 

)ti'~ ~~ bir ademi ... 
~n b aca e.'lemmi

lt - tr zı.r. ~ bir psdd.ın 
~ ~ ~ .. İn,ı:iih tt.t~ma 

l..oDdra 17 (HUS'lllii) - Balta 
hiikıl:ınetıeri mn~Bl!JGI dün akşam 
nihsyri ~-Bu~ -
llret.leriın kat, ~ llm"af ka -
lamk:larmı biliiren bir tebl~ neş
redilmi.ş'tir. 

İSVEÇ OTOMOBİIJ.mti 
MUHACİR TAŞIYOR 

.1 

--o---

1Madridin nüfusu 

l>'r ~ . vırıMeıi göreceği 

~~ !Y .ı\SETİ.NiliE 
~~{ :S!RSMtfiA 
~ '16(A.A.)-~ 

• ~~ ~ ııruıılbt:a;tmm Maıckit 17 (A.A.)- Yapxlan nii-
t~ hınbi mticeıi h~ - tua tah.ı:in ı: ~!.!esinde madrit hal-

~ hıııi;;ı ine iı#mden SU.- '. kının Ll.5.2..<l34 kişl.Dldugu an.laşı1-
~N~ ır . ~ ~ b.ir m.ıştır. İhtilUdeıı evvel Madr.idin 

Pari:; 17 (Hı.ı.susi}- B:r taca:ftan 
Sovyet kıt'alar! ;;i;mele ~ çe
k:ll:rl;en, Sovyetlere b: ~J.ım d>- I 
ğer Fin mınta.ıcııı!arının Kn:ılordu 
~lmedcn evvel tahliy<!Si için isti..- l 
cal ed ·ımektedir. 

( __ A_sk_e_rl_ik_..:lş"'-le_d_j [ 

ihtiyatların senelik 
yoklaması tı,",~· hübıruııü vameli1- ı ıı:üfnsu L020.685 JQoı ve dahili 

\ ~~ "'--• harim soıınndaı::ı biır= evvel de Eminönü aııkcı<l:flr. .ş:Jb~ 
.....,, .. ~:-q~ #il cihet il&-ı· 771.m kişi idi. 1 - S.ul:;eıni:ııdo 1ta......tJı fu't'ua~ 
~·eı:lir; Bi:r cStalin sui~ --------- .,~ •• , ,,_~~~i b.ı ai.y-~- _ ba._I a-:O::ın&enelikmutad~~?R!arı ..., ,,:·•oıı.o """""" ~~ 20 Mart 940 tarilıinde:n itilbaren 

"""' olıına:k: ma'lıiyıet.:ini ı...;~ ebnekıteıiir. Bu 1 M0!!ıtaM ~...ı , istıarla<r, bıışlmıaca!kıtır. 
·~. ı. ~ ımıA perde için talh!r, dll'va:r kıiğı.t- 2 - Yoklo:ınalar saat 9 dan 12 
l'ııt ' ~· 1 ta, cen'lhu şar - ye :kaıda<r davam edecek saaıt 12 
~~~~li,kjve $lın_>:ılıi ga:ı:bide ~, l;aırı, yatı< çe.rşaf.arı, y>{i.nlü ve den oonra gelenlC'l'le keoıdıi dD-
~lıtıı ''"14 ~ etnru;~i mı1rafa.zıa. pike yatak iliıtfileri, el ve yüz ğuıınh:ı.rı.na ati günlerde ee1rn< 
~l!Jı.~ ıın~ .hıim!Ulği luw1ulaı·ı, velıha.sıl tefrişata ait yenlerin mür .. ca.aUan kalbul cıdil-

-!_l!o~ bi~ ma.lzeınıe<yi BAKER 1 ıınr,,.,..-ekıtir. 
l~. bAu. ıoo BliN ASKER ,_ 
~~a j'.)ı.tl. <:n:r.Jy()'R MAÖ-.AZALARINDA her )"e!"- 1 3 - Yoldaımallara oofus ci.W-
llt "otd. .... · Cliusueı) - Fransanın den rnAisırit ş:ırt1aır ve uouz fi- da.nl:a:rı askeri v<s;.:ıaJ.ari.y.le be>-
-..,:llri~100!ııtcviYe için yalını- 1 at:ıa!"la bılialbillrsmfa. iıeınehal hE'r ııatııs lrencUsl rnü-
ı-... ~ bin. asker daha 1 raca.at edıa:ek-tir. Muhacir ve sa-

~;::~:::;;:;;~İİİİİİİ~~~~~;;~~~;;;~ı İl' suretle~ ka.yıtlanru ya,p-i!; ~ol ·nıl:ırl.a yoklwna kar 
8 A y A N 1 çağı. ba.k:ı.yada kalmış ol.anların da 

1 
kendi do,ğur.ılan .l(iinünde mü.-

MUZ.AFF' r D 1 racaa.t e1-ncleri. 
Lfi ı A - 311 doj{umluların yokJ.a,.. 

GUHLER 1 ma~nJerl; 
20 Mart 940 çaı-şamb:.. • .tııü (A-

K O N S E R j l<;ımtluc ve E. Öıııü M<!ll°kaz rı.aro-
J'illbl}, 

~:Rahmi YAt11l 

ona ma 

Piyanist Bayan SAİME 
ve memleketimizin ta
nınmış değerli pbu.la
nndmı mürekkep llllZ 

hey' etinin i!tirakile 

Gedikpa,..da A Z A K 
eincır.ı . .<ıında 19 Mart 

Sah gilnil akpmı 

No: 61 - .. 
Geliyor 

c~c 
e Yar1ıına doğru Gümüş.suyuna Jiden 

~; ?t,ıı Yolda, mezarlık kenarına geldi 
lıı ıı ~ıı eli •dal ı · ~ltlı il~ 1.' nni bir an ı:;en.ç kadın billii.n d.ilı:k.ati, i gôz _ 
i:t~ ~aba~ elbiseli, fakir IMine topbımış lrelil,yordu. 

l"iııiıı " lie~et sefil damgasını Akşama kadar arııdığuu Jıula-
'tı :a ııtda ıneaı.e1eaı sakin- D>JY8.D. ı:özleri, p4Wlin ilk 1oş1:utn 
, , ııı -'l.ııt; ceı~ bir dilenci ile ilmitshl:.iğin buğımına ı:vknldn. 

·litd~ek ~ ıneden bir k5- Kendi bıulme: 
l"i ı, Ul nzjfesini &'Ö- _ Şimdi, k:arammn ilı:inci aaj... 

liııe, ~\°olun 1 b""1DJ. tatbik için Ayaııpaşa ci"n-
~ttlı: h I>. b ,r r~·~ bir kiiŞ&- nna gido:yiın, lıu ita )'arm tekrar 
~~.,., <iıdaş in ~bitme y devam ederim. 
1 lı a;:'"-~ ı:\bi 

8 
ı.rd 0 turda.. Dl- Diyerek bllzüldtlğll köşeden 

~ llld>- \' '' p L-fL;.. '.fah" ı..J 1 ka ~• llpıız• • .. eç&- ...........ıme ~ Kale ık 
b"-. lı\'~ıe.., . czet- JWl'7Uru a:;eçerııık Ayaııpqa,a 

~l ~1Yllhl- ı:ır "1 rı, 1&ptı. 
\'. tt, ı..~· kend .. .. d ~ ;-:-da k ouun en Uıu-:1 :tld lnılhu ııaa1lerbıi de p. 
'-~ t~ lel:tlllt g 0 YUldu. . cc · .ı ad:n- OOfUDll bir bek.-
Ilı ti~ ıı ı:~ç~ı:ı - ley işle c.rilen Melek. inin tak,. 

lı.ir 1 ilahı cıl lıyor, il"- viycsı n kendı ni tcşçl 
Ciirı:n ..... saçlı, ~ J edo ede Jtle14esinc c anı cdı .. 

-. llm.;ılile yordıL 

21 Mart 94-0 ~1bc güOO 
(Kumlkapı nollıi::;'l:,;i), 

22 Mart 940 cuma günü (Kü.
<;ÖJop<lZar ve Beyımt nahiyesi), 

B - 312 doi{ımıltilann yQ)t
lıımıa ııün.Jeri: 
~ Mart 940 pazartesi günü Ar 

leıırlaır ....., E. ônü ınecl<& nahl
'Yf'!'İ). 26 Mart 94-0 salı giin!i ('Kum 
~ı nahlves1), 

%7 Mart 940 ~ günü 
(Küçüıkpaza:r ve Bcyazııt nabi-

Gece varısına doğnı, Gtimüşsu
yuna giden yolun mezarlık kena
rına geldl. Kör bir bavııgui fene
rile lo~a ışıklanan yolun bu nok
t~sında sahahı ebnek üzere me .. 
7nrlık duvarına sokultlu. Çömeldi. 
Keskin ayaza rağmen uyumama
ğa çaltŞal"ak beklemeğe baı,ladL 

Gecenin yanMndan rok sonra, 
saat ilce doğ'ru Melek, omuzuna 
dokunan bir elin ürpcrtisile göz -
!erini açtı. Genç kadın, biitün bir 
günlük yorgunlu~n tesirile, bü
züldüğü köşede ltiru uyııkt•mııı, 
lc;i gecnı~ti. Gözlerini açınca yil
süne tutulan blı elektrik feneri
nin kar!!Uında olduğunu gördü._ 
'feneri tutan adamın üst kısmı gö
rillmüyor, elektrithı buz.ıneı;i Me
leğin gödcrini alıyordu. Yalıw a
yaklanndan bunun rugruı iskar .. 
phıli ve siyah naıı.talonlu bir adam 
olduğu anlııpbyonlu. 

Genç kadın kaına.~e n gö:derini 
.kırpıştırarak bill6r bir sesle bıç
\ırdı: 

- Çekin ıpı. lflliı Jiiziimden.. Fa
kir bir dilmc1den .,. iat\yorsu .. 
auz!. 

Bu şlkAyete (etre.fil bir dille t&
laU...: c.!;lcn ta.wwı bir sesin ıı;ı-

hududunun sarih b!r şekilde talı- 1------------
dldJ meselesini~- Sulh lr-------------. 
muahedeslııde derpiş edilen ilıils&
dl meselelere ve d;;plomatikmün&-
se bı)tlerin yenid= tesı~ tç"1 gö -
riişınelıere de başlanaealrtrr. ""'"'"' .,.,,, ............. 9 pa.rlfilnen:tosunca tssıtiik edilen 
ahcl~ de tevdi edecektir. 

- ~ 

Yeni versr · 
zamları~ 

(1 ınoı ...ııır..ıen ıln-) 

muz malt y.ı.I bii1res"ndc bu mf!k:ta.r 
17,400,000 lim idi. B~y:ı koru
ma Yerglsi muhaınmerı m'ktan ge
çen aenenm 7,50C.-OOO lır:ııwıo mı> 
kabil 8 mı"}yon ı:m ol..rak :kaydı!r 
di1mişt.r. Bu ra;k:mılar son iki ver
ı<ide arl tı::nam:ıı istı.l:ıdaf edlhne
diği.n;. ~te.ı. ınckt&i.ir. 

Dif:\:T ıl'ttr"'1lM Mal~e Vek.alW 
~ıı:i vergi nisOOtlı:-riıriııı., ~ 
ait 3;ritı:1ların nıeclli;e ve.rilr 
rnfflio-ltrı evvıeıl i!.şa edilmrınımirıol 

llizumlu görmtlkıte ve · ibu humıısta 
!.<ııın bir ketumiyet •~aıfıı<oa et -
makteılir. 

Rükiı:ınet, ~ v ık.orı.ırna. şıt
lrer iııtihlQk 'YC diğeır ıba:.:.ı VE!q{i -
leırle ıberab.a- muamele vergisı.ni 
de bü11Qıı aıı;>ı{ı.rıı k:ııopl\ım:ık için 

zımı ~ı!hnası k:ararl-aşbrtlan veır-
gier ha.ri.cinxfo bmık1111ılştzr. Yeliıwı 
oetll'Velıce ~ hilıdi.'"Ctl~ ııit>i mua
mele vtırgisİnirı Uuıh ve tatıalôtuk 
usulle.~iru, k.açaz<<;ı!ığı öı>l:i;yeeelt bir 
şeikifile .ıel.a.h için yt:n:i bir p.roje 
lhatzırlaoınıŞ!.1'". 

ooo~-

~- Eden Pariste 
PM'İB 17 (Radyo) - Müst..m

leke nazırı Mii:;vö Eden, ta()-:yare 
'İle Parlseı Rclm. ve F'ramrz mü&
>tıeınWke nı:wrı Mösyö ManclE."l'l 
'Ziyar <rt e!ııniştıİ1". 
11 1 •••• 1 ••••••• 1 ••••• 1 1 •• 1. 

vesi), 
C - Diğer <k>ğumlarm y'Ok

laıı" a g!lınlr-ri aynca il-'e.n ErllJe .. 
cc!;.tir. 

cıklayıcı ahengi altında ı:ençlilı: i
fade eden bir sual climlesi oldu: 

- Ne oturuyorsunuz burnda? 

- Fakir bir dilenci olduğumu 
~öylüyorum ya.. Dik-nci mezar
lık duvanndan başka sığınacak bir 
yer bulamazsa ı:eeeyl nerede geçi-

. ? 
Tır .• 

Fe!>PT söndü .. Yumuşak bir el 
gen : ının peçeıJni kaldırdı.... 

Çeue»ıni tuttu, )'iizünü yukarı doğ
ru çevirerek kamaşımş göderine 
b'aktı.. Mırıldandı: 

- Hiç de dilenciye beıı.zcnıiyor 
bu yüıı:!. 

Melek bir inilti ile bn riimleye 
cevap verdi. Adam devam etr: 

- Demek yatacak yer.in yok se-
nin?. 

-Yok!. 
- Toei.i açhkla da ba,,b~asın!. 
Melek tekrar inledi Adam, genç 

kadının omnzlanııdan tuttu, yerin
den kaldırdL. tlive etti: 

- Bana bu gece misafir elmalı: 
ister misin? 

(Devamı var) 

Den~ L Y tı aetın i
m Kcmlayoı1u hını rı 

1-Tahmia edilea bedeli •9:1854• t 

lJra -64• kuruş olu %~600 kilo 
ekmeğin, 3/Nisan/940 tarih.ine 
:raslıvan Perşembe gilnü s:ıaı il da 
kapalı zarfla eksiltm~ )'aptluak
t.r. 

2- İlk teminatı ·5!1-42· lira «73o 
kuruş olup '8linamcsi her gün ko
m.isyouıan .. no. kuruş bede\ mu
umımde ahnabilır. 

3- İsteklilerin %4.90 sayılı ka- ı 
\!lamın tarüatı d&hilinde tamim 
edecekleri bpalı teklif mektupla
ııw en ~ç belli gün ve saatten bir 
aat evveline kadar Ka.wnpqada 
Jınlunan Komiayon B•şlrnnlığuıa 
makbnz mukablliııde verm~cri. 

•1!15'1· 

Hadiscy.i R-c · t Paşaya bildirdi
ler. Paşa, köylünün tevkifini em
retti. Köylii sorguya ~ekı1diği za-
man: 
•- Ben, başka lıirşey hilıuiyo

ruın. Br.sm bana; (Serue gider
scot baaiın y.a1.alandtkın1ı J,ın.dar· 
ıwı- kuıiı;ıııd11ııına ·si)yle!) d >rli. Ben 
de si- haiı ,·enueğe gtldıın.. 
"""D"em~ ve bundan başka bir~ey 

söylememişti. 
Be~ on ı:iin'&oura;-ı. trııla gön .. 

derll~n ııüıcüifı' bu ıneı;'um ha
beri teyit ettir r 

«- Basanı Don.ka öldünnliş. .. • 
Dediler. Aradan bir lıayll zaman 

g~liktcn scnra, H:ısanın ö!!lnıüne 
ait şu malllın:ıt elde edildi: 

•li,._., ı.-.~ Donka f.le dost 
oluyor. Ve k~ndis"tı.den b!r çok ı 
malilmat a:l•vor. Donka. Sandans-

Bütün dünyan.ıa sayısız haftalar- Sonsın: aylardanbcri bekledi
ği büyiik glln gddi. 

LALE 
Fransıs Yıldızlannın en parlağı güzel 

DANİELLE DARRİEUX'nün 
1948 sene5iııde ~ti.ıin azameti, sesinin ateşi ... GüselliJiiııiıı 

•lhnle yarathtı tııık filmi gösteri7or. 

KALB AGRISI 
Görillen- İşitilen harikalann. en azametlisi... Frıuıımı sinemacı
hğmm ı:.ALE'ııin zafer tacuıa ilAve ctl,!ji en nadide bir ıineiaidtt. 

bive: Renkli llOKL Paramunt Jurnal 
Bugün saat 11 de temilitlı matine 

Tel: 43595 

yor. 
Reşit P~ Makedonya ce'elerl

ııin SOB faaliyetinden haberdar ol
mak, ona göre tı-dbir almak için, 
ayl>i vıısıta ·a miintc&att~n ba lcı 
birııcy yapamazdı. Bundan ~onra, 
Ilas:ının :, ııpt ... ·r, işi bn kaluT .. 1,a 
go.rdüı·me-ll c,_'.urclcri aranıyor. 

Tiu sırada Makedonynnın her 
kö'lC'ri lrir yangın yerine dönmiiştü 
Birrok köyler ynkılıror, haskınlar 
yamlıı·or, birç ' J.ım_,eler dal!-a 
kalılınlıyor ,.e lıcr taraftn bonı
h.ılar patlıyordu. Virho\'istlcrin dı 
Santralistleriu ole geni' mikyasta 
fanli. ete :;cçtikkri blr d ' · rtli. Bu 
salKı.da \ :ıbencı bir kimseain em· 
ıÜ) etle seyahat etmesine lmkAn 
yoktu. 

O sırada Fransadan Seliıniğe ge
len Mateu gazetesi muharrirle"'n
den biri. Makedonyayı da gczme
ii:e teşebbüs etmiş '"e ilk merhale 
olorak Sereze geldiği raman, Bal
kanlardaki cetelerin faaliyette bu
lunduklnrını ve bükiunetin şid .. 
detle takibata geçtiğini l'Örmu,uı. 

Gazete ınuhaniıi gerek n~san 
ve Donka faciasını, ıı:erekse bi ·~ok 
köylerden möıılöman ve Arnavut 
zenŞıılerinio d~ kaldırıldığını 
duyduğu zaman yolnna devam et
mek cesarelioi gösterememiş, mn
tasarrıfa müracaat ecleTek: 

- -Hndut kayler.inde patlıyatl 
bombalann müsebbipleri oeden 
:yakalanamıyor!. 

D.i.ye so~tu. MJ1ten ı:aıctesi 
muhabiri Makedonyanın i•vth:ünü 
o zaına:nıı. kadar tanımıyo~u. Bıı 
iı!cre yabancı bir adam olmasay
dı, lıie ~üpbe yok ki, muta•arrıra 
bu swili •<>rmağıı lil:ıum görmezdi. 

(Devamı var) 

i\ıiı.YONLAB HARCANARAK, YE..."IİDEN' KUJWL&N 'rAıttH1 ŞEHİRLER 
İÇERİSİNDE MUAZZAM SmIN.ELERLB riL..'lfE ALINAN 

BÜYÜK BiR AŞK VE KAHRAMANLIK [JEST ANI 

Baş rollerde: • 

RO ALD COLMAN Frances Dee 
Basil Bathbone 

'ı BUGÜN MELEK 
Sinemasında 

ve 10.000 Figüran 

Amerika ve Avru1 ada 5,000,000 nüsha basılan, 

dedikodusu bütün dünyayı saran bir romanın filmi 

ROSALİND RUSSEL 
ROBERT. DONAT 

llarlkuL~de beyecauh ve ııtflstema bir Dl8'VS1l olan ba .ftlm ıdnemaalıitm bir plıe$eridir, 
Fıl.me Um ola.-ak METRO JOURNALc En son h:ızp n dfuıya hnnd~leri 

Buı:ün .aat ll dB tenziU.tla mstAm 



SABAH,OOLEveAKŞAM 
Her yemekten sonra mutlaka günde 3 defa 

dişleri niçin temizlemek lazımdır 

ÇDnkO Unut
mayınız ki : . 

Bakımsızlıktan çütiiyen diglerin, 
bademcik, lrızarnTk, enf:loenuı, 
ve haili zatürrlev~ yol açtık

ları, iltllıilp yapan dlş etlerile kök
lerinde mXle hmnması, apandiııilt, 
nevrasteni, sıtma ~ rozmrttzıı:ıııı 
;,aptıjt1 fennen ~ıştır. '1'e -
:ın.irı al(Jz ve aağlam dişler ıınıaımi 

vilc'trt s3'ilığµıın en b!dDci ~ o!
ın~ıı.r. Binae:nalı:şft dişlı!rlııw 
her gtiıı - !Aaka.l J defA - (RMd,oo.
lht) diş macuııile f.ırpdoeıı:ak sth
batlzlnl ,llal"3nLi fdebUiı'etnjz. Bu 
aıaıe!le mikropları id>a ederek 
dl.şlerin1zt Jı.wumuş clımnınuz. 

• RADYOLIN 

l_..:Se1:::hn5fy~e:..;A..=:keri=_.:;:Sa:h=n=pa=:...:&omı.,.o=:::r.::D::U:...:fl=inJ::arı:.:.__I 
Cinıl 

Çivi muhtelif 
Tel mllhtellf 
Çinko 
J,eh1m 
Bilezik kepçelik 

Miktarı 

'341.9Go.t{a 
33lJme • 

leGIL .. • 
ıu. 25 • 

S-ıJme demir 1455. 00 • 
Mcııteşe ve~ 80. 00 M2 

Kaba tıa~ 32. GO 4 
.inee ~ 51. 00 • 

ı.: 

I\o. 245- 3 

Tüıııln be<kli lik teıaiııa a 
Un Kı. Ura Kş. 
1581.23 111 t!l 
llfl.OI 8 80 

'199.72 «14 98 
574.87 43 12 

Yazan: 1\1. SAMİ KARAl'EL 

Sultan Beyazıt, memlekette ikilik olacak diye 
Cem'in isyanından korkuyordu 

Sultan Beyazıt, Cemin c"""re- 1 
tint>, ihtirll6 ve &"~ viikıftL 
Anadolular Cemi sffiyorlardı. Kas
taırınnulular, Karamanlılar Cem 
Sultaola beraber idiler .. ŞelJBado 
ayni zamanda bunlara da ~"".I.!!· 
;yordu. Soltan Beyazıt bunları bll
diği için kardeşine a~a haberler 
yollamış1L 

Cem Saltan, kardeşi 8e)azıda 
mazaran daha atılıran "e cii:r'etkir
dı. Hatta: 

Fatih Sultan Mehmet bn haslet· 
leri dolayısile Cemi daha ziyade 
severdi. 

Sultan 8<.>yaı.ıt Cem.in U.:vanından 
J<orku}·ordu. Cün.kii menılrkette j. 
irilik olacak, dü<ma.ıılar hundan 
istifade edecekti. 

Cem sultan, şöyle bh iddiada 
bulunuyordu: 

- Ben, babam Fatihin, Pac!iııab 
oldu2-u zaman dünyaya ıelnıiş oı':· 
hı oldoiiuın için taç ve taht be • 
Dimdir. Aı:'abeyim, Beyant baba
:mı.n şehzadelijiı zaman111da dün -
)"llya ııe~tlr .• 

lf albukl Cemiıı iıldia ı bAkl4 

detildi. Mademki saltanat ekber 
ev18da ...,,.;Jmek mukarrerdi. Ar-

tık OllUD padişahlık zamaııı, ~eb
:&adelik ıtaınaDı diye tefriki kabil 
deiildi. 

Cem.in dostları n qr~a bu· 
lunan mii:rebbiler kendisini dur
madan teşvik ediyorlanlı. 

Bi.lhasu Cemln validesi Çiçek 
Sultanın bu amelde büyük rolü 
vardı. Cem. iı.yan eder et.mez ordu 
~Lamaı:a baııladı. 

Cemln etrafına hemen bütün 
Karam:ınlılar Ve civan b&l.kı top· 
landı. Onlnsu fevkaliid.,. km·vetli 
idi. 

Cem, ordusunu hazırlar hazırla
maz )'ola çıktL SnJtan Beyazıt kar· 
dcşinln ne tarafo do~Tu yürüye • 
c~ni bekliyordu. 

Cem, Bursa üzerine doi!'rıı yü -
rüdii. Bunıa, Oı;manlı Türklerinin 
ilk payıtahlt idi. 

Bms11, ~ık bir 'olıirdi. l\luha -
fazası için az kuvvet vardı. Çün
kü, .ı.;..i gibi Bursayı tehdit ede
eelı. dflşmaıılar kalmamıştı. 

Tilıkler budutlarııu l'ıına boy. 

1 Devlet Demlryollan ve Umanla n 
lyleb1&e u. idaresi lllnlan 

Kapalı zarfla münakasa ilanı : 

Belediye Sular İdaresinden : 
İdaremi.%ce satı.n alırıecaik muhkJJ cins ve eb'<4ıta &:ti dökün. par-

kapırh zarfila miiııalı:a•a ya kon ul'rnuşt.ır . 
1 - Bu .iıı içiıı tanairo edlieıı sııııtıı.ame idımmı.a leov~ •cr v1-

woıdeı} parası~ alınabilir. Ve nümunel~ ayni 8l'll"Viste görül.ebltlr. 
2 - TaJ:ıı:ılor şa.ııt:nameye gÖI't' ıı.a=lıyacıı;ltfan lk.ıpaılı ıurflarım 

fuale Qikü o1aııı l ilİsa!ı. 940 pa2Q1'teısi güııil saat 16 )'&. kadar Taks.mde 
ldııtt ~ mü.dilr1iiE>e vemıtt.ildmer. Bu $00.l.~en ro1lf'a getirltt
cek zadlıır ltılbul edaıneo:. .2089. 

hırına doiru U7Altmışlardı. 
Sultıuı Beyaııt kaJ-de>,i Ct>ınin 

Bur~n üzerine yüriid.ilği.i.nü haber 
alu almaz Ay• Paı,ı.yı huzurnna 
çağırarak: 

- A) a•, sen ilri bin kişilik bir 
kuvvetle '<'e gemilerle MudanJa~ a 
çık. Cem Bı....,.ya girmeden şehri 
mnbafa:ıa altına al. .. Ben de kara
dtm ordu ile geliyenım .. cli~e e- ı 
mir verdi. 

Ayas Paşa; iki bin seçme kııv· 
""t~ derhoJ Moda~aya geçti. Bir 1 

hamlede Btır<aya geldi. 
Sultan Beyazıt da Üsküdara 

ıreeti. Padisahın 'Üskiidara geçme
si sefere ~ıkına alameti idi. 

Sultan Beyazıtın elinde ancak 
Rumeli kuvvetleri vardı. Çünkü 
Anadolu kuvvetleri kısmen Cem 
Sultanın kumandasında toplan -
nu~tı . 

Sonra, Beyazıt Anadolu kuvvet· 
letine inanamazdı. Bu sebeple Ro· 
nıcl i kuvvetlerini bcklem~e mec
burdu. 

6cvaz.t, Üı.küdarda Rumeli kuv· 
ntıeri geli:nci)c kadar bekledi. 
Halbuki, Cem Sultanın ordusu 
Bur.aya gelmişti. 

Ve .. Yıldırım Beyazıt iıw.reti 
karşısındaki ovada ordugah kurdu. 

Sultan Cemin ordularının .._.,,_ 
darı Gedik Na.•uh isnı.inde biriı<i 
idi. Bu adam ~vi bir kumandandı. 

Aya. Paşa, Bcyaztdı Veliden al
dıl:ı emir ürerine ıiki bin yeniçeri 
ile Mrulanyadan BUTI<a üzerine 
....,ı.nqti. 

- <:.ı.u.ı:ı rnımam!. 

iBEClkıisin odasına ıııeli!ıce: 
- Daha ımiiıthlş!. 

Dedim ve ilıl••'<! eıtıtiını: 
- Roman taımıam oldu. .. 

~. ve ilıave ecl!lJıece..k, 
bütYiı°'tiiılecek. hiç bic şey- Yoktu. 
T& şey: ~\i, didecliğ;in,j 
ob.ımp yazmak o1ırealot. ! 

Uzun <ıir a vn.liı.k hikaye;;, en
tr ilk a la r , macera. :lstaıı.bı..ıa dii • 
nü.ş, Cabıtlin gfr1. ya$!3rı, si,y-afı 

QaJ't..mnı lca<iııı, Sülewnani.yedeki 
kj":"ÜJ< oıda, ~ kAıtıtı!ıınndan 

y"'t.ak, eiye eri.ve biı· a'V'll'Ç dol -
duracak kadar kiiı;ill<Bı B<ılki.s, 

onun son eCrııle>i, on.un ölümü, Ca
'lıidi.n lıavdtınşı , biır anneıruin bu 
oeoot ili erine yı,i:ı ıı..ı \'<! ben im ağ
W'f~ . 

Bir roman olmaz da ııe okıniu? 

Fikat, 
- Beş bııst.a vaır! 

Bu ranam öımlrdü ve .. Ken -
~ ya~ bnlmvlu 

Fakat; Ayaı; Paşa, Bıın.,.a ırel
meden Cem Sull.um nskcrleri o
vada vaziyet ıılmı~ buluouyorlar-
ch. (Devanu vv) 

ki:s:iıı rornam. Onun ranaru benim 
r yazı;c~ Ç(ık daha üstün. 

OnlaTI ıbeıı yazacakıl.ıım. Ken • 
dimden verec<>Jatim, 'ha<yalimd.aı 

VETecekıtim, kafamdan ver"ecl< -
tim, ben.Ji;~.ınden voeıre<:ektim Fa· 
kat, annenıi n: - * Belkisin ro.ın=ı.. 

Deyip el.ime mtuşturdu,ğu miis. 
wd<le yıtını rc.naorun ta kendisi 
oldu. İlk söylecli.2irn gibi h--n o 
romıuıı, asıl romana t.ek kelime 
ilke etmedim. 

Tek satırına dokmıadmı. üne 
y~ bir ıbaş ve ilıir son yapbm. 
O karlar. İ.>ımi de •lııendısinin: 

- Beş hasta var!.. 

O, bunu bir hiiküm diyoe ve.:jyor 
ve .. Soruyor: 

- Ceıai.veti:ıı banda hiç hır su-
QU yok mu? .. Hasta yahnı: beş in
san. mı? .. İnsan.!~ hasta.!ığı Yoıc 
mu?. 

Ve .. Gaıııe oo ~ eevaiıım 
en :ey! lreOO.isi bııi'Uıp '4d !y(n . Biz 

de onun ~ed:iğini ~ kelime ek
~ \1E> 1"* lmlıilne büy!Ut -
meden te.lıı-ar edıeıbIDniıı. :&lldBiı:ı 


