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B giinkü Musolini - Hit er Mülökatının. Esrar ! 
Mu~olini Dünya siyaseti iç in mühim kararlar verilecekmiş ! 
Hıtler H d. d k l Ş h · d - ·· ·· 1- b l d 1t1ülakatı u u a ya ın Bo zano e rın e goruşme er aş a ı 

A.lnıanyanın ittihaz edeceği 
hattı lıareket ve Avrupa 
hıırbinin mukadderatı bu 
llıü.liıkat ile bir dere<!e daha 
.•l·dnılonnuş olacaktır. 

Musolini, Hitler'in son sözünü müsteşar Yelse bildirecek 
---- - - - - - -- - -

~: ETEM İ~ZET BENİCt: 
ıu 

it.on: ~esap ve tahminde yokkeıı 
li~t ano - Fon Ribbentrop mll
lt ll~nı takiben buı,>iin ılc Mu•olini 

Bazı siyasi mahfillerde, Mus~li~i-Hitler mülakatının f 1. N LAN D 1YADA18 MART. ~ 
taarruzu olduğu ileri sürülüyor H .. . , .ZAFERi 1 

1 
1tlcr ·· u ·· 1 ki Qor şuyor Dl", 

'ıt\>ı devlet şefiniıı mhlıikahnın 
liı •t~ll_~ıı hanııi meeeJelerin leş· 
!,;q• 1~~ simdlki hdde resmen 
laı 1n nınıs değildir. fakat, nıUIA
•ıtıı:ı daha ziyade lki Hariciye Na· 
lii~ 1~ ~ ~eı·en hafta zarfındaki gij· 
tilın 1 : •ri e•nasında tekarrilr etti
h;~in •lıııası ,.e Fin • Sovy9t har
ıtlııis ~'fiyesindcn sonra tehRddtts 
teıı; ,. 1ılunıııa>1 ihtimali çok kuv-

yeni bir 
-· 8 0 g 0 1) fil a 0) 0 l Il. 1 na~~~;~~!~ı1~':,:~·~/~~i~~e1'~;~ 

kun•elleri bii.\İik bir zafer ka· 

sulh 

l •ır. 
" ·~ s ~t ı\v - OVYCt harbinin bitmesi 
''hı; '."Pa harbinin ve dünya va· 
'a g;~"'. Yeni bir dönllm noktası· 
•tu,

0 
ııug bulunduğunu tebarüı 

lat 0 ı~5t:k_. i~te, ~imdi Jıu nılili,· 
1•hurı .~~ıuın noktasına ırirlşin te· 
tııı '"~rınden biridir. Ve nıülika
da olu u ta_rıı, ltal:van toprakların· 
lııııe ~u bıze daha ziyade talelıip. 
lıı~nyr tarafından yapıldı4ı ve Al· 
1•haı •nın İtalya ile olan mllna
Uht;nı bilhassa tavzih etme)( Uı· 
1tdir, ~I du~·dujiu hi .. ini \•cnnck· 
lııeı·ıu tnanya, hayat \·e meıııatı :!• ~ 1~ bahsolan bir harl' içinde
" a~ı 914 de olduğu ıribi çılgın 

1•1dırınışJa düşmanlarının tizerlne 
~•ktıtn aktan. muaruların• çoplt· ıı~.,~.11 

lni ı te,·akki ettiği de a ik5rdır. . .......... ,~-.. 
~Qkabı~~anda yıpratma harbine 

l"ıııe h lr yıpratma ,.c sinirlen· 
~•di~ı arbi ile de mukabele etmek 
~~ııı llıulıa.J;.kaklır. Bu hedefini 
:1'~ın~ hususunda da diploµıasi 

l\lusolini ile Bitler bundan e\·velki tcl5kilerind en birinde 

•kt a aıanıi ıne.aiYi sadet -

Roma 18 (Husus;\ - Sinye>r 
t;.Iusohni ile Her Hi'lılıeT bu sabah 
Bırenııer'de bulu"l!Tluşlardır. Mu
so1ini'.nin ı-eJakatinde Kont Ci~"'no 

vaıOı:r. Muoollini, dün sabah saat 
10,30 da lrususi bir t.rrnle AJ!ıman 
hududuJıa hare-ket ebnL<ti. Hitner 
de clü.n, Berlin'den huciu<la müte-

ve<:clllıen hareh.. t ctn.işii. HitITcr'iını 
~·Paıkatindc, ınülfıkatta ha1.ır bu • 
lunacll'k olan Rihlx'n troıı da dün 

(Dc,·amı 3 üueü saflilede) 

k e ı • • d zann11şlardı. 18 ınrırt zaferi ta· 

ıra a n m a S 1 ışın e rihte bü~·ük bir dl>niim nokta-
sıdır. Bu za!er, Türk kudret \'C 

mu .. şku·· la""' t çıkıyor ~:~~~:'.anlı/;ının CADlı bir ahi· 
Bu biil·iik L<ıfrrin ·ıldömi -

ıniinde, Çanakkalede ,-atan i-

Sovyetler yalnız deniz yolile 
irtibat tesis edebilecekler 

He-lsinıki 18 (A.A.) - Mıi ~hit- •

1 
lcrJn söyddiklerlnc göı\: ilan -
ıroe'nin Sovyetfore bırnıkrlınası bü
yük mü~ülıa.tı n1uci1) olacak~ır. 
Ctlnkü kara yolu He transit hak· 
kını lb1em<"mis •lan So\·ve::l!'r de
niz üslerirI irtıba.!ı U 011in iı;i:ı yal
nız deniz ·olundan istifatle edebi· 
lecc-k;Jertlir. Bu hal bLıhassa şiddet· 
li kı'>lru:da Finı!andiya ıröiü tama-

1 

mie dontj,uitu ı.aırnan rnunak Jitı 
iırılkünsız bir hale getircc.-Jtitfr. E
Ş,RSen hıuııgcı rejimi t.aımamile tes
bit edi1ınc.rn1~tir. Yalnız bu üssiin 
30 sene müddet.le k'rıılandıgı ve 
bu m('Se'lenin 19 maı•~ta Mo.skova
da Sovyet hüklim..cü i Paasiıkivi 
;ı.rasında görüşillrocP;i tc~b1t edil
miştir. 

Helsinki 18 (AA.) - Sovyet -
F'inlandiyada 

lere teıı'keclL1en arnzı )1 alli.\ Sov .. 
_ve~ .. 1n J!C 'Ti .xlt."11 eı"\·el m.,~kenJ&. 
rin ta:~ Jiyt E-tmeğc L .. ,ıret!c ~ ... 
Jırm,,ktadırrlar. 

Fin rıakamfaı ı halka yanlını 
et.ıneJ..1lı ıseı r de yoıların ve ken 
hat arının kalabalık oılması yü • 
z · f'.' t<l !"ye lşleı·i bilyük güç
lt ;derle yırı»laıbilanektedir. 

Flin kı'alM"ı Kareli ceı:l!ı-esindrn 
ve Hangoe'd·ın ku&<laşırıldığr veç
h .e ~noc Yedi ki!am tte geri ~~ 
J<flımckL rlMer. So\)'°t'l]erin \-ak· 
t :l'.ın en·el Viborg m1nıtekaları.nı 
i gal etmeleri yollardaıki kal&bal$ 
arttırmaktadır. Civaır mmtakali<ıl'
da bir~k ,elhirler tahltye edilen 
ha•lkı misafir etımeğe va ilk za • 
manJ.ar için iaşesini temin ~<tımeğ! 
tekL eyle>mekl<>dir. 

('İn can veren aziz lıehit 1 n 
hatıralarını hiirmetle anınayı 1 
biiyük bir bor\• biliriz. 

" rl 

Meclis bugün 
toplanıyor 

An.11;ara 18 (fü•susi Muhab"r 
mi<!drn) Büyük Millet Meclis', 
bugiln yaz devre • ıçtı.'malarına 
başlamaktad,r Mecl.ı; ruzname -
•ilıde bir takım mühim tezkercl~· 
vardır. :Mi'li Korı.;ıuna Kanunu -
nun tatbikine başlan<Ll!:.na dar 
:13aşvekalet tezkeresi bunlar meya
nındadır. Bundan başka bu~ün. çay 
kanunu layihasının da b.n 1ci mü
zakeresi yapılacaktır. 

Bütce açığını kapatmak üzere 
zam yapılman kararlaştırılan ver· 
gil11re ait kanu.n lllylhaları da bu 
hafta içinde Meclise sevked:Jecek· 
tir. t••t~r\e binbir tiirlü k~mbinezona 

rlıı, t" ~~tadır. So,yet . Fin har· 
,1kı1ııın" ıı·~ yolunda Alman poli
l hıı ~11 l:~•tcrdiii ıraırettcn soıı

ı..,lli 
1 

aalı~·ct daha kunetii bir 
t ı,rı:; lezahilr halin~c kendisini 

- -ı-----------

SOVYETLE İskelede kıza laf 
atan delikanlı ·--- --lı itı •ktedir. 

~·~ ... ~~ : l\lt150Jini miiial.atının 
~.~ıı t 111 de ayni ı:a~ ret ve he-
lııa10 e~ı.ıı ettiği muhakkaktır. 

~·••ıiia h~b, Almanı anın ittihaz 
iJ,, tbini altı hareket '" Avrupa 
d h;, : mukadderatı bu miililkal 
1'1ııeı..r erece daha aı dınlanacak, 

İsvec ve Norvec)ten de 
t t 

- ·-
Kadıköy iske l e sin d e 

topl a n a n kalabalık 

limanlar istiyecek Dün akşam Köorilnün Kadıköy 
iskelesinde epey kalabalık toplı -
yan bi.- hiıd'se olmuştur: 

lııı il:. 
11k•bı·ı~•llakattan bizce iiç netice <\ ır: , 

tı,~taı~:a · Almanya a•keri it
i il., V fi ıl saha•ıııa intikali 
'•ttı., t.ni , .c ıni.i~tereh. bir sulh 
c..:~" . 

-.ı. lt aı . 
tıı,"'•nı la, Sovyet Rusl•· Şimal, 
) a 1 0 ~ devletlorin.iıı bitaraflı
h' "•n b" arıı dı~ı kalmalarına da
,;ıı ı\Jı~r •i;vasi aziyet içinde har· 
ı_ ~'lld a •nıa - İnırilter. - Fransa 
~ ~.;;~•vtiileştirilmesi \e koz

' ~· tı,1 p şı nıasL. 
,~ ı ı lt aı olo ıı~ a harbine başladıiiı 
lı'1"tun u Janıu kendisi ile birlik 
l t ~na as ı·e .ı~•umunda Alman -
~, l•hilec ~~r~ ıttllakının harekete 
~ hu ka~gını. ~Öl lemi~ti. Şimdi 
~.~ •tııı;laatını muhafaza cdi)OT 
1

0 
il llıii or nıu, 'ı•kikat. bu ıııu 

lt ·~"ııııa.i Bunlar ancak bugünkii 
'-~ı., lı lk·" sonra anlaşılacak, 
ı,, . h'l\I ı. de İtallan askeri itıi
~1jlte;•k •rı_';le, ınüıteflklcre karşı 
ı , , "'•k ,. ı"Y•>et takibine bağlı 

· ı\l'ni 0 •1ında ikna~ ~alısacak
(~aınanda, J1usolini'nin 

Waını 3 lİ .cü hhifrde) 

Yeniedebi ' 
ı:-~1ef_rikamız 

•il . I 17.ZFT Bl''"J"'E" · 
"'Cl'i h· · ~-" "' nın 

S'.oklbob:n 18 lf\..A.) - Aftonbla
det gazeteo-iıun l\foskoYadan al -
dıgı bir hc;bere göre Soı·yet hüku
meti Finlandiya ile bir tica~et 
muaih ıt-si, İ~'"\·ec \'C N.or\·eç i1ı. de 
,- .. bu~ mübadeleler hakkında de.ğil 1 

Sovyet m<ıiılacmın İsnç"in .ııaoıı sa
hili limanları~a Ye Norv<'<:in At- 1 
lantil sahil, f.nı<ınlanna nakli.ne 
dair mukav ,.:ı . .Jc.r :ıkdetmcf: ~a -
lı~mGk~aCı.r. 

Gac !'".e. bu ıki İskandinav dev
letımden henüz isimleri sö11le-nmi
yen bazı ser~ !'ı~ ılman1lıarın ~:"·("t
Jcr Birlikinin e-mırinı. hazır bulun· 
duruılJması lstoncceğini ilave ey -
lemel<tedir. 

Gümrükçülerin 
sicilleri 

Şehrm z günırukkrındek. me
murların sic dos,·alarının tetki
kine baslanılmıştır. Buna sebep, 
30 vılı dolduran gümrük memur
larının tekaüd<' sevko'unmaları 
hakkındaki karardır. 

Gerek bu suretle ve q<·rck güm
rük umum müdür muavinlikleri
nin lai(vı tedb.rile de bütçede mat
lup lasurruf lemin olunamadıj!ı 
takd,rdc diğer baıı kısımlarda da 
kadrolar daraltılacaktır. 

----000--hitrit'ta \'Ut• ron1anı dün 
l::ı·p '· Pek Jakında yine B v J k k ld 

~•ı. -lt Jzzı;T BE.. ·icE·nin ogu ur en urları ı 
J. · lutııl K ·· 1• d !il d 
l
'''nd ınu~ muvaffak eoer- ıç..,.paza a. • ura iye soka· 
•• •n b"ı · · f · <l 36 ı d t ıı•acafı, rıı..ı te rikaya ba~- gın a nWl'~·a , e\· e o uran 

b 8 •evı,1 '" Bu edebi romanın İsmail o ıu Hasan, dün akşam 

\ 
~lunu e okıınacai:ından emin vapurdrill kö .. rüvc oıkmak i61er-
~ -loruz. :-=:====~' ~ , ~ ken <Wnıu rlüsmü • b<>ğulmak ü -

t zerı: ihn kur!.&rılın:.ştll". 
, 

CESARETLERİ KIBILl\ilADI 
Slokholm 18 (il ususi)- Finlan

diya muhac:rlerinc karşı azami 
yardım için birçok komiteler te
sekkül etmdştir. 

Soı·yet:ere terkolunan yerler a
halisi, İsı·ec soförleri taralındanı 
dah'ie naklolunmaktadır. 

Finla·nd"yalılar mağl(ıp olmuş -
!ar. fakat cesaretlerini kavbetme
nıişlerdir. Normal hayata avdete 
çalışıyorlar. Helsinkide bı.ılunan 

.olı!mpipt oyunları komitesi• der
hal faaliyete geçm'ştir. Bu Stolt
holmde haY!"eti mucip olmakla be
raber sayanı takdir görülmü~tür. 

Muzaffer !sminde genç bir deli
kanlı Kadıköy vapurunu bekle -
ınekle olan Ümınükiilsüm iı;miııde 
genç ve güzel bir kıza sarkıntılık 
etmi.s, bunun üzerine de .ııenç kız 
şemsiyes'ni kaldırıp mütecav"le 
Yurmak istemjştir. 

Bu suretle başlıyan hiıciise hal
kın mrakla toplanmasile büvümüş 
ve Muzaffer, herkesin içinde kıza 
karşı ba~mp çağırml!llır. Nihayet 
pohs işe müdahale etm ·ş ve vak'a 
3 üncü sulh cezaya intikal eyle
miştir. 

MaJ:ıj<eme; Muzalferi tevkif elr 
mis ve mevkufen davaya devam 
edilm""i kararile iş şahit cel\ı.irıe 
kalmıstır. 

Muharebe vaziyeti 

lngiliz tayyareleri 
yeni uçuşlar yaptı 

Roma 18 (Rad~·o) Alınan or-1 
du~arı evki>nıha11i:>ivesinin tı . .bLğı.I 
CepheJıerde süküncl vardır. Sar
bruğ'a yakla~mak teşebbüsündı: 

bu: un an bir dilşman d~niyc kolu 1 

pü~k Ürl illdımüı,ttir. ı 
JI,;ycda: Tayyareler <>mol d -

niziıfüı ve ,:;ı•ki Fransada keş:f ı 
uçuı;Ja ı :vaıprrll'•I ·dır. İsbıpa Folo
dalti harp grunHerine ttıarruz et - 1 
mişlerdir. Bunlarda!! ikisi. isabeti 
eden bomlba!I rla taılı!'ıp rciilmiştr. 

HAY A MUHAREDESİ 
Roma 18 (Radyo) - İngilie bah-

riye nez .. w!inin tebliti: Alman 

tayyareleri tarafıııdan atılan bom
balardan biri,1harp gemil),~ırinden 
birine te;adüf elımis i.-;e d. mü
Jıim hasarı mucip oln1an1ı~tır. Bir 
Aılma" tayyaresi dU$ürülmü<tüı·. 
Diğerleri, a\·cu tuvyarelerlıniz ta
rafından firara medbur eöi!ımistir. 

DANİ:VIARKAD;\ UÇAN 
TAYYARE · 

Koııenıhağ" 18 (Raarn) - Dani
marka arazısi üzeri.1cf" uça'! bir 
AlmB"ı tavvare ye~ il'~e.ıtc? 

mecbur olmu~hır. Ralıiplerı, iay
VaD"eyi )"tk! ktan sc.n ,ı k ınıı lar
dır. 

Şeker 

saklı yanlar 
Şekeo· saldr.mak sucıle adliyeye 

verilrn peynir tüccu laTıındaaı Ni
lk:ofaki 'hakkınde:ki ta1'klkat ikmal 
olunanuştu.r. 

Milli ko.rurnna kaııuııu ahkşmı
na .ı(oce tecziy<"i islenen maznu
nun muihakerne:ıine ~ün saa•t 
15 de aSliye 6 ıncı ce-tada ba•1a -
nılacaktır. 

7 yerde yangın 

• 

Bir ita/yan tayyaresi düştü 
Roma 18 (A.A.) Hava Neza-

reti aşaiiıdaki tebl!ği nesrelmek
tedir: 

16 martta saat 10,10 da Catanc
dan Romava hareket eden Roma· 
Trabliıs hattına mensup bir tayyar 
re Roma hava meydanına gelme • 
miştk Yapılan araştırmalar neti· 

cesinde tavyarenin İorı ıen adc.Jarı 
civarında kalın bir s.s tabakasına 
girerek Stramboli adasında bir da
ğa çarpıp parçalandı.~ı anla~ılm: -
tır. 

Tayyarenin on k1."iiden ibaret o
lan mürettebatı iie yolculardan Ü· 
mit kes;\miştir. 

Danimarka davet edilmemiş ! 
Kopenha.ıı 18 (Radyo)- Danı - 1 vet olunmam;>L: 

marka hükumeti. İskandinav dev- Dan;marka. takıp rtlıi?i sıyasetf! 
!rtlcl'J arasında akdi muta•avver . sadık kalmak ve Almanva i'e iyi 
ademı tecavüz paktına :ştirake da- 1 ı;:e<;il'mek ar; cı•undadır. 

( Diğer Telgraflar 3 Üncü Sayfamızdadır) 

Modadaki heyelan 

Son· 24 saat içinde qehri.rmııde 
7 muıhl!elif y'<nle yan~ın ç>lmııştl.f. 
Kadıköyilmle Bahari,·ede Bekirin, 
Ku!!hane cadd • ..,inde bayan M€
dihanın, Macar caddCtiinde A.rta
kinin, Kulcdibinde Moizın, Şelııoa• 
deba.ı;m<IB bayan Mlf~iihanıu ev -
Je.-ile Beyoj~hıında Abdulla•h Efen· 
di okant•asından ç>ka~ı bu yafl"1ın
lar hemen rnrai·ve ta. alından sön-

dürülml\şleo·dir. 1- Görüleıı lüzum Üzerine 
KISACA 

3 ev tahliye edildi Boş adam .. 
Tezgalıtarlıktaıı yeli me bir a -

danı :vine taarruz ve tec&\'ÜZ etnıi~ı 
- Bos gazele .. 
Diye. 
Bizin1 ıuahuda sordu ın: 
_ it iiTiir, kervan yüriir .. 

Dedikten sonra, devam elli: 
- Kast \'e tecal'iiz ettiği aaıele 

belki bostur. Fakat mlltecavlz o· 
nuıı boşl uğundan iinee gazetesinin 
ve kend isinin bomboşhığunu, gaf
farlığını, meslek adap ve saygısı 
dısında bir ticaret nıcta1 gibi İti
leitiii gazetesinin ~unun bunun 
elinde yafta haline getirildikini öğ
renıniye ~alışsa daha isabet eder. 

Hem ötekinin berikinin takl\ll\ 
dün1eni ile yine öteki 'c bı:riki ih
tira,lara usaklık eden böyle asa
ğ"tlık ,.e saınar oğlanı adarnhuın 
tahriklerini nazara alıp mukabele 
etmek bile değmez bir zahmett!r, 

• • 

Bugün hadise mahallinde fenn i 
bir keşif yapıldı 

Kadıköyünde, Moda bunıuııda. ı 
çocuk bahcesi civarındaki bır kı
sun arazi bi<· müddet eı""Vel denıre 
doğru kaymağa başlamıştı. Hadi
senin mevzii bi·r kayma oduğu ya
pılna fenni tet.kiklerde tesbit e
dilmiş ise de, ev\ı.:lki gece, de • 
vımılı brr şe-kilde va~an ~iddetli 

yağmuxarın tesirilP heveliın ye • 
tindeki çatlıklar büsbiitüm büyü

.mü , kayan toprağın oldukça bü· 
yük bir kısmı yeriı.ocn koparak 
mü!his bi< gürilltü ile nıze vu • 
va -anmı:;tıır. Bu sır•<l.ı. bır af!~ç 
rlu d'EYri):-n.iştir. Bu c vardakı ev 

sal cple, bu .ik t,,ı· cııdı c le k. v
makum1ığa müracaat c.ıt.1 ... 1€ c.; r. 
KADIKÖYKA Yll1AKA~'h ·ı 

BEYANATI 
Diğer taraf!an Kadı.koy K 1\ mJ· 

kaımılıl{ı hadise ilı :vakı.--.rlan alc1 ... 
kadar o!ınıaktad:.-. Kaynıakr B. 
İhsan bu sa.hah ke-ıdisilc goru e'l 
bir muharririmıze bu husu ~ u 
izah tı \"C1'!l1iştir: 

c- Biz heve15nın i;k \·.ıkuuru 
ha'ber alınca hemen h.ıdıse ma -
ha.t'ındc tetk.ldor yaptıro.k. \)._ 
bır ted.bıııi i'ıUyati olmak üze:e B. 
Sab;ır Saminin Hl );e yıuı.nıdaki 

(Devamı 3 üncü sahifede) 
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EGLENCE MÜTEHASSIS! 

VE İST(\..."1BL'L 

Gazel 
bir karar 

Okul 
kitapla·n 

' . __,- 1 

I~ 
likten. be~ hatta. 0:·ııoııtıııu __ -·naf cemt'yeti ın Mü'eflifleri tac..vUc t""'n . o· t "b" muvaü:ırteden ilez:ı. gelir. Al:mıılı. <>O "Y' "' ama aşı gı ı •• 

Vll'!>ll"'lan da, bu va.ziyet.e ilÖte ha&-- kezinde iŞ Verme İçin yalrtrz bir kitaba 3600 t Avrnpada, mesela, kimya sana-
Romanyadan bir <eğJr.ooe yerlerôı· tıı. demelııt!r. ef f d I rtf k yii tahsil edip de, buraya gellnce, 

mut.chas.>ıfü• gelmiş. Artık gfu:ü- Demek ki,~ Alman lcim- ı bir d ter açı 1 İra Ve ece ltir orta mekteple riyaziye hocası 
müz aydın .. Demek bu yaz, k:azm. ya ve tıaba'beti, bıı ~ bir :&ılııkQJ. ~l, çmaik, ı:ıanmıı. iM"'8nif V•ıMWıi yıeızıi mektep olan vatand~ar Tardır. 
lar :nadan. sınlrleıvneden, rahats1" çere, bic serum keşfedemiyor!. A:J,. ,ı......,......; -~ "---', A..ı...-- '-~ ........_.~~ ıç· ._ _'J_, __ mus·· ..._ Avru~da hukuk tahsil etmiş, 
olmadaın <:ehrin cü:nıle ~maşa.ya !ah, kinweyi dü.~rmesi:ul, -··"""" ~-. ..,._ --- -- ............ ~. ~ r-. """'""' .,,_.. doktor·:::.. ya~·· olup da, bu-

·--~"- J>ilC', elınllıl< Jlll)lıCl, Ş8'kıeırci, ıbab;i- kalar ~a denıın e'lnııek.tEdlır- ~ r---. 
....-.an yerlecınde gülüp et..,,,..,.,,..,. CA..+r.ı.tıt: EDEN ~-"-~ raya geUıı- bir tıp libol'lltuarın-.,.. • _....,.__ varı, ~. şc&ıır, otnrıın'bi'· ~ Eooiizn!e ,,,,,_, ,.;;.,. tieaTIElt okuıl<- -
ccgız. ~ ~-x-·· ,,,_ .ta hekimilk 'OJ8Zİfesi verilen ta • 

ŞJndi, beled•'.Yemiz n~ Mit-- OTEL HIRSIZI Oll9İ, Umıeılı: Y-=1 ayıııldrab.:ı, - ları maliye k:itıabı iQin açı:lar> mü- liJısiz P'nçlere tesadüf edilmiştir. 
'-~•- --·' 1an bu -tciı_. __ ,_.___...._ - !ber ve emsali esnaf~ 9Bba!r.edan 90IDlll dün de yıeni. cm · ik t 1 ,_....,.. m~~ 0 mu Bir otel hm:u:ı, ~ "'1J- · Hakikaten, iyi bir · tısa cı o -

oıs, tabii bir rapor V<!n!Cek.e Al- ı .-... ...,ıar... deha fada nıdi. oiabii - miiısaba<h daha a~r. Bu Y"fill ıf-"- çin, bir "'hrin iktıaad.i ma-
lah vere de, bu rapor hasualtı e- e .:-'B~ ca!ı2lltiı: ettim efendim. meleri Oçiıı azamı gayııellıe bWun-- milsııl:ıaka 11"'6 1ıiıcanıt olmlLannım k:a~~ma•ının başına geçirilen, son-
dL .ese .. Benim, hayatt~ <;°!" cezamı k.esin... ~a.n ka:rarlaştırılıınıştı:. 3 üncü ve 4 ilndi smrfllwı için iıki n, ilı:tısat i:lmile hiçbir alakası ol-
mc rak ettiğim nokta: Be"""'yeıru- Otel hırsl2~ bir cahi!.lıilr oldu,. Bu kıııbil oeımiyetlere mMBlllP c4klMı müre1okep b-h· ekonmııik nuyan bir müessese de calıştırılma-
zc. ewak mahzeni<nde bu.ı?iine k.a- ğuna ııöre, hJl'Sl.%hgm iliınane ııe*tt .iş s~ ve işçi ihiiyaQlın'ının coj'.:rafyth kitaibı için ~ır. ğa ba !anan muztarip kimseler g'ô
ddr venlmı.:; ita<: rapor bulun<iu- ıııamldır bayii meraklı bir~ yoaiıırz cemiyeıUer w...ıtasde Ol'fllO- 1 M,-..,abal!qı on alY 90'IITT1 netlcek'ı - rülınliştür. 
l!udur. Acaba, 'kasa SOYJ!lil'k, Amerilıada Wıe edilınesiınin 11.'JU! ittihazı da 1 neceklm'. Biri~ kaza:ıup kaılıulı Uzan zaman maU işlerde bu -
l~h hayırlı olur!. Bİ!' de olduğu gibi haydutluk, ~ıuıgsıerlik bu ı{tizel k.ırar c:ürnksindı::n bu - edıileook alan lcitaıo üç yıl. için meıı..! lunmue bir insanın bilahare, be-

bakmı;;s.;nız k~ tıpkı Bü~eş gibi, yapmak alım hırsızların harcı mı? lunmaıı:tadır. tıeplarc kabul olunaca.ktrr. F.ııerin 1 oliivatla ağra~n müessesede istih-
İstaf!')>ulun i.;rn.i de, bol ve ucuz ek- Bu hırsızın, oteli dahi w.yama- B h · "-· dam olandu<rn vakidir. 

b ~·'-• unun uzcı.;ne er ceımye..,.. muherrlrine h-O!r yıl iır,ıin 1200 lira h-
kncc cihetinden 'nnc:i ....,.=~· yıp yakaı•ı ele verdiğine. bakı.lı,rsa.. _, Mesela, bir zot tanırsınız. Düne 

meılkeıı.ıı:d" bi.r •t:ş deftıooı. a,~ - "'-'if '--'-'·· ......Uecektic. Bu su:retia Cı-;~ı:CEKLA YN 11 mesle"'"'de bôr alıim dejt.il, batta bir t_ ,._._ '"" .,,_,., kadar su mc>lektedir. Yarın sa-
,..... ._ .. .J..ı mı.ştır . .ur.;ı. çıoroık. lıec/$"'"'' ve _ sa!ı.i'bi kitabı v.1n 3000 ün 

Y .. "INDA'. Nimez dahi ohnadıin mulıaK · olan -· •v hah, onu, tamamen ayrı bir işin ,..., ..- miis'..ahdem!ı ib.byacı. pat.un- -'- oiaca:kıtır. '-· d · .. . ARANIP BULUNAN ·-- . llı buJ _ _, ,_,,_ . ~ ..... ..., u..Şın a görürstinuz. 
·'- 1 -. ıcayı UuuUIUi<ll caımy,,,e 1 ı·.....; '--'-'~ c""o~•-- kı·~--- B' d d d L"''.liz BaşvekJi Çember....,.n - , ~· ._......~ ~""'"' ._,,.. ır ama oyunun a, ora an o-

bt<~ 71 y;:.şmda oluyor. AllaJı, u- KOCANIN BEDELI telefurna, ınelôuola ,,..,,... ~ 1 
lann heıp91 s:ı,tını, ikinci tabt ya- raya atlıyan taşların tarifini yap-

zwı omilr versin ... AjaDJilann bil.- Lond.:ada, giızel bir kadın, uzun lhtiya1annı hııiıocr verereık iosiırn - pıJınıtı bıkrlhiıe 1200 lira da.ha ve- mıyormn. Bizde, maalesef, ihfüas 
d::rdiğine göre, Çcmberlayn, bu zamandır Jrocaonnm 'izıni kaybet - kormıi ba deer.re kaydet · ecek - l'IÜ:!cektir. oknen kı.ymete, kafi ehemmiyet ve-
il rleml:ş )'aşına ~ cUıba çok miş! F ka.t, zavallı, kocasına düş- len:lir. Aıynı surot.;k- a(;ıl<ta buhınıqı Bu miisall>abıda ikinciliğ:i kır..&- rilmedigini anlatmak istiyorum. 
ı:~ı:ı.ç. d;:ııç ve sağlamdır. Üç yıldır kün olacak ki, seneierıiir, arar. du- iş anyen herlwu!ıi bir çırak veya n.aın kitııp sa.lıi!bine de yıd:nrz 1200 Bu lısl, iyi, kötü bütün clcınanla
Ba vekillik vapan muhterem Çem- rurm~ Nihayet; açık.göl: bir adarq kalfa da ~-rup-olduğu cıımıİ!)>'etıe , Lira mükafat ~ldl:i:r. rın gönlünde küçücük arslan yav
bcrlayn dünyarull ne kadar karı- bu kadının koc:ısmı bulmağa söz iı; aıı:aıhğını bilmrecek ve iımıinıi, Bu kiıta;:ı!arda bulnııman icabe- nılan pe~·da olmasına sebebiyet 
~bırzamanmdaiktidarmevitt!nr venMı··· Bir gün, ·brarl.koca~ yı acmWni ciş®ftıı!ıri.. ne yarııdl:nacal<- den -:-t~"k "e ~'--"- _ __,,._ veriyor: 
d bul,,_, B•<>n. ı...~ · ı ,... . ....,.v,. •· '"'"""" v .... u.uı.< Oradan oraya atlamak he,·esi!. c -·~yor. -.,-ı ....,.>m>~ y~a ıutmwt. getım!:!ıı.. . tıır Vei<ıll""~ h........_~·"' 
Vakt. ~'~ur -'-n~ --... - • . • • . ~.,,~ -~,._,.ır. Newe ohnasın!. Misallerini az mı Ba,~~~' :'k_';'.'.,",:.=·;:_,.,_ :\fotı.vassıta l>ir para veıım"k :ıı;.. Ce~ lıeyet.i iıaareeri. de bu D~er t:ı.raııtan Maarif V<:lkMeU giirü;or?. 

. ....., .,... -~ """'"" ar zmı.. cKoca bulma kom-isy~ 911 mil'tıeıkıııb.il .i:htrva.'1arı blıbiırine 
vına çıktıAıııa dair~ bir b""-'-- 0 .kada~ ...;;ı.-A- bir ücl'et h~'-- ··-'- suır~ı.... p-'-- ,._ mı!kille,.ırle olrutuhıcııık 00 ~ Zahiren haklı ... 
ha\·adls ~. ~'"' -<>er• ·• I~~ ~""' '"""'"""' ._.., ...... uu - Ve ı.u suretle, bizde kaciyer de-
ha! - çıkmak, ·~ ist'emiş·ki, kedınleaınbıı$amamışlar i!!çi ııaas111Wı:! iş~ wırınıe m dilıılrde vlEllııwmıı 1'eıniıı> w nen, meslekten yetişme ve sils.ilai 
Z 'Vı,P!' ~ keyfidi~ ne efSIZ . ve »; ma+ıkemeye intikal etııı3ş... n:ıseıbatım bımiın etııHiıt oiııııe*'- mf..tl!jfleri t......nk; icln ı:ıe>'•'"'•ı-. meni.iple olıruııla., şma, -"'··eılme 

ı.: "" ~ .,. 17----.· ~~· 400 )lra kadar bir pil- '-"-'- -~ -"'-~'- .. ~ ... ~ 
~1~~ tr. .,.,,, ... ı- 1 

...._.....,.. m>a- Cıkri solda sıfır kalıyor. 5 - 6 sene İNTİBAlt EDEN ~a '4~. Kadın: ka!ıK aıçacıııktrr. içinde, üç ayrı Vekaletin kadro -
VAPf.JBLAR - Kocam bu kadar etmez, de- ,.,_athane müdürü " sunda mütehassıs eleman olarak 

G:ıretelerın yevlı;ğma t{Jce, ge- mi6.. A d l k d çalışıms kimseler vardır. 
~n R\in. yine, '14'I3 tônlıık bir Al- .Nihavet, mahıkeme, 126 hra ö- Ed"Tmr. aaıkovnef~eraD.Sl Dl<i zcl - l na O U ya asın a Herkesi yerli yerine oturtmak, 
"' n v.ll>UT'tl intiharet:mi9!. Alman demetıine-karar Teınıiş-!. J kt 'k gönüllenlek.i anlan yavrularını 

Kocenın l>u kadar ucm:lachğmı e e rı yok etmeı.. -k -'' ... ör "'ittik~e ek-vı>pur!an M ldmda, int!hm- ne Jı:a. .., ,_ ..,.. ., , 
d2 r salgın b ' r hak! ~eldi.. İntihar, I hiç duydunuz mu?. ııelıe mıntakalanma tetlrikk·r v~p- Elek.mk: idareaıia bele<LyeY!_ silen damat.aşı o)'tlllundan bütün 
b:ı ın çok . k~ım, iimiisı:z- A.JllmT RAUF ~ ot.an KınırJitl!l.zasslllıan:ci mü,. devrinden sı>nra Silihtaraı?adald bütün vazıı:eçmek li.zırndır. 

80 sene .. ren bir dava 
80 senedeııberi b:iiftiıl ı;*iDWz 

ad1 yeııini ~ etıaalı:: ... Gilıııt bir 
dava; be scMSl !IDD c:e' · -le ıiı! 
ı.tlik o~. Hiıdille~: 

Galaia nbtımmda ""Xflmhmah
;ıc.-ı -wınlen yerdeki Kefeli ha
m Je bunun y~ aitıt ID, 
ced t 43 numaralı tıakkaO;Je ısıa -
ıi;aza&l v~ ati.lı: 61i cedit t:ı, eslo it
e -eti bahri,.ı müımiyelıi. bilııa&t ,,. 
dı"Cr bazı diik:kJmUır Kq .- • AJ>. 
duİ'ah $ lsirn:..de birine~ 
dar n.tikal et~lii.r. 

AbduHalı ~anın oğııllacı.ndallo 
Osınmı Bey n oiiA> Ahmet Muntm
Parise kaçınış ve orada cFeı:ya*
İS'imÖ bir j!.Uete çıkanp davasını 
sa.raya k...-:sz mı.dafaa etm~ir. Nı.
lı.ayet bu davanın san celsesı ır 
üç giin. evvel göriil:m\iştiir. 8 avu- • 
kat SOi> cel3ede bulunmwıl"'1."dır. A- ' 
vıukatlardan b:nı un ınlnj!u t&ıxı 4,5 
metre ofon tedavili kayıtlıınnHıı.ır 
kemeye vemı5şUr. Neticede da-va 

müt&lea için ~ bir ~ talik 
olıınmuttıı.r. 

Yeni otobüs yolu 

dürü proferor B. Faıtin ta:r<>f.ı:ıırlaı:ı ka7.anl.ımn ~etilmesi ve yen>.- REŞAT JiEYZİ 
bu aık:ıımn saat ıs b~ Tak - ıenıııes: iı:ıln haşlanan fnahyet a,... ~D .. e-g·-ir_m_e_n~l ... e .. r_e.;..b ... u_h_a..,r...;lı_ 
Siırdilci muherm mektebinde başında bitmiş <>lacaktır. Bu su -
<U'lze'Je hadieelerı "" meıııickcti- retle elektrik istihsamhırmz 2 misll motör konacak 
~ zelzele.ler. · ili bir kc'n- arttırılacaktır. Hı ır d~iıı:ıınenıde badema elek -
leraı """recekıtıir. İdare Anadolu yakasının elel!<- tmk:lli motôrün .yıanında bi.r dıe bu-

Kı',ln'IC'th prmteiırun z<'l.zele mü- hıada İŞleyen maııör l>u:lunması 
$;:Jh"ldelertrıi mbtııcakı bu kıoı:ıfe- \riğini de ~lıaltınak ıiıç?n çabşmek- evvel.ki. gün Vekaletten :g_ruen bir 1 

raııs tıerl<es tarafındıpn t.ık:iıp olu- tadır. emirle ~ o.:m:i)"e'tine 
1 

nabileccktir. ii~~~ii~~iiii1 ~ ohmmuştur. ll Su ııurotle lıeıtıaT>P.i bir eiek -

~ÜÇÜKHABERLERf ~m:. ~~:;~~~~ 
.._. ca.kılan:lı.r. * Daltllıy., ve ıımsat Vekilleri --o-

dün ııltşam Ankaıııya gttmJşlocdıir-. Go •• tülüg" ü itiyat Kışa yazdan hazırlık * Çen,!!elköyündeki Iiavuzb~.,, 
mesi.res' ihya edilecektir. edı'nmı.şler Şehriııırizde 1xıplan kömüır saıtı.r 

1'ının ildaıre edıe.cak olan Et. Bank * Trakyad:ı: şıddetli kı:ı. devanı llıe l:ı61edi;ye i!lırt:ı5at müdiirlüğii 
ediyor. Ergene nehrUUı taşması G.ıda ınaddelori yapau, satan ~ biJyUlı: ıbir depo ha-
dohtyısile etra1ı su'ar Jta.ıı~:rr. - ve)·a kanştmın 4- deAclıifu - bir * Çarşamba sabahı aktif mfuh.. çok ııdiesseeeler tel~. edilmiş. Nii- ~, Bundan başka 
A-- •--'"'--' y-·'--'"'t-. Bu 11111 .....ı..r .ı.-·- ~....,.. olmı.ııın• N~ bWı•zıowW cıılnn dijiıeır birkaç de -
,.... """'""""" a""'""""'" - :;:::;:;--y~,:~_,....,_,_..,..mad- poıya W7 bi:n lxılı. Iı:ııık kömürü kıo -
tecrübenin halkla alakası: yoktur. ......,,..,, ~........, ,,.....~ ooıhıcaJı;1;ır, 

S'·''-'· b. Jk k •· tlclerden bir hayli bomk çılıııını * ~ .r j me tepte .ı<ıza. Yw l1l8'I · ıınwiıe tarrwmıen stok 
mık has!~ j1JÖıillmi~, tedbir a- var. ohmık dıeıpol-.ı kıooulmıış bulma-
lınnııştll', Hele fırınlar_ Bunların içinde. eak oı- 4)11 67 biıı. ten lııi.imıiir ........_ * 1'JoP fakiil\esi es.'<ııı müderris - muntazaman noksan ve hamur.,. ıııiırnizi:n Ö!!!fı!mjiz<IMıJ<i kış kömür J;' 
1et iud.en seririym cilcliye hoca:;ı. mek yapanlar varımş.. Anlaşılı. - ti;v.acmı tamamen ve ·-~~-n kar-
~ ~ade Ali Taıriı&n yor ki bir kısım emaf, hileli ~ - I ~ 

Kuru 
gıdalar · k' "aıi 

Fiat terfiine karşı fa- Sulhtan sonra 
1 ~ı 

Yazan: ALİ J{E.'\tAL S I 
sulyenın lisansa tabi . efl .. nub•.~kf 

Fınler şer erını ı .. .., ... 
olması isteniyor rek döMtüler ve sar, ııı cl'~f. 

lıiın isti.klfil içiıı dÖ~ •Aİ 
Son günlerde şıebrirniıııde saU!an elanuyacağına yeni bır ııı;;~ 
~ maddeleri üzerinıdıe nrisbi terın.iş oldular .. DünY8

1 ~ bir pallıaıl!ı.lık ve ~ gö"Ze çlll'p- hep Fi.ıı - Rus barışın••· e yol f. 
maıkrtadn· . ' Araba kırıldıktan s.on~' 

· terenle.r de yok deg ı.r 
Eıx:imı.'le fasuıkye, ıli!rK!ı<;. nohut ve ziyade bahse mevzu. ola~.,.11' 

pııtate> gibi. kuru l{lda maıi®le- dinavyanm İsveçi üe . b , JI 
ııinın tialı!aırı artıruştır. Ve bun - luyor. Fin - Rus barb.ı pe!ı"':ı 

ek<t.cıiıir bu iki memleketin nıun ~" ~ 
kırın baı;ı.ıı<la fasubya goeılm • daha Iı.nvvetleniniş, bi~h...- jf 
F.a:sul(yala:r uıınıınuye~ 6 - 7 kuruş veçliler her türlü ibtıuııılt 
yükselmiştıir. ruıhassa horoz fa - İsveçliJerle bil'leşerek bıısd' iiİ' ~ 
su:lyek:ri de 38 kuruşa çılonııştır. mı".a ~rdı. J'.":1':~11,: / 

ALS:kadar.lar bunu Tül'k fa.sul. - zar,~atlan çıkarak. fıb) geJıı;;, 
~lerinın gıda kuvveti ve ncfa - askerliğe geçm""i I~ 4e, ~-' 

Halbuki askerlik bııh5ıJI 10ı .,..~ 
setinin dışaorıyıı yaytlıp hariç leketin müdafaası csbab biil11~ 
memkketlsTdE'!l mutemadiyen ftı..j laınak işlerinde Non·c~ ııoı;ıı 
swlya ta:Wplcri yaıpılınas>na wı fu- tereddüt göstennekted~ ;/ 
racatın artmasına aıttfetmektedi.r- hlll'bi karşısında son ·«· !_ 
dirler. raf kalmak istiyeıı N'~ ~·ıl 

muhafaza için iktiza cd•0od• ;; 
Diı\er taTatitwn fasulya memle - temin ve tedarik husıısıı pıt~ 

ketrnıi.me en ook istıhınk dilen !ti yola gideceğini ~~ti~:.~ ;../ 
bir maıkle o)duitundan ihracatının Isveç ile askeri bır ıttı · JP'.., 
artık ffatılann yükselmesi yerli ınek taraftan olanlar •Y0~ ~ 
istihı5kc dıc ok tesir etm.clı:tedir. da Finlandiyaya da l~i.O ~J 

Gelıea:k yıl_ fa.;Wya talepleri ve mesiıı.i istiyorlardı. ~·~ ll'l 
çin şimallu.deki sahil~~ ltJI 9 

ihracatı bu vazyete <?Öre çok a:rtıp eline geçeceO-i korl;u.w• ltS';, 
fiatlar dana yükselooeıği.nıden ~ muhalif o~anlar ~· .. ~ay"""• 
did>.n tedbir alınması ve tasulıya Norveçte ııovle dw;unu iıi'f 
iıhr..,,.tınm lis""16a taıbi tutulırne3ı Rusyaıwı .İskandin~~!:0,,., j 
ieteniılııne~ir. - Jat takım emeller bcsledıg• '°;!,' 

sedilmi<tir- ocak ı.un ---<DOO>---

Turing ve otomobil 

klübÜ kongresi 

Türkiye tiirink ve o\oroobil 1.:u-
lün:ıü kongresi ön.ümüııdelci ayın 

6 ınıcı cumartıosi .ı;lnıi .tap!anacak
tıır. Kul~ -ni ki~ saat . 
15 bu.çukl<:ı Beplıı H~ 

txııpl:anaeaık oları hu heyeti umu -
miyc iQt:Unaıncla okwıma-k üzere 
bir rapor hazıdaınıştır. 

Diğer t.aıraftan cTürkiye turi~ 
vı_ otomobil kuhilbü. nün mena -
bi wn<ımiyeye hadim cenıiyetlıec 
meyanında bulunınast muvalık 

gıOrü lımüstür. 
~ 

Çarşı yolları asfalta 

çevriliyor 

Kapalı carşrnın tıınıır olwıması 

Jı.ıJc.lmı<ia çarşı esnafı taN:fındım 

yapılan dilekler; geçen haft:ıı. top
lanan mcb'uslarla Valinin görüş
mcsindıe mevzuu baılı.<ıedı~ 

&-lcd.iye reisliği bu müzakereler- 1 
den soıırra kaoo.lı. çarsıyı sür'•' , 
1.aiınire karar ve~tir. Bu ma.ı<
saıt.la yem yıl beledh·e bü-tç<si>ne 
talısi.sat k.onıUmW!ıııır. 

Taımir belediye tara.fınd3'!1 y~:ıı

lac:ı.k bilahare de oımwı oradaki 
dı'ikk.aıı salıiı:Jl«inden tahsil Oıkı
na:caıl<ıtır. Kaıpah ça.rşımn ana cad-

deleri tamamen asfalt olacaktır. 

• , . . ' f 
olarak m:ılıhn değıl~ır kı.-i1"';..ı 
ki resmen birşey hıli"~oı' 
den Kusyanııı diişmanlll'~ 
etmeli?. .. ;et"/. 

Huli.<a bir ten;ddul. ;ıe ~ 'i.. 
kararsızlık var. ls~eç. · ~ 
arasuıda a•keri bır ıtt ~·fil 
Finlondiyaya yardım \'C ıJI ~ 
ıı;iiiz ve Fransız kıtaatııı rt~ 
dinavya arazisinden ı:-e~!P 
landiyaya !:itmesine JJ1Ufı0,ı 
melı. istiyenleT p.,\ çolc. ·~ 4 
kabil tehlikeye ~rilmesı 
!er de ayni suretle (Ok· f . 
bveçte de ayni suretle dir· 
kararsızlığı gürülmckt_c eti f!I' 
Finlandiyanın son ~·~•) ·ııi'' 
dinav merulcketlerıııı !!' 
şündüreccktir. .. er 
Şayanı dikkat olan cliı:ııo"; 

keyfiyet: itlllyan nıatbU~~ 
rülen deiişiklilı:. nalıa ). i•, 
mana kadar E'inJandiY8 ~i'l' ..ı 
dar hararetli yazılar y:ıı -~I, 
di Rus - f''in banşr.ıasıııJll,.,... 
iki hiikıiıneti alakııdnr ~ 
ğini, buna kimsenin ""0 ,'.ş::J' 
sını ileri sürüyorlar. BU ·.,.J' 
üz.erine ortaya manalı fi 
ç1lı.mıştır: • ~ 
İtalya ile Alınanyan!" g;~i 

daki ittifak bozulmadıı:ı ;it 
llnın bütün g:ayrcti itab' fi' 
yanın arasını bulınak~~i ~ 
di;ya ile Rıısya ara.sıııd..-o,)' 
lık İtalya ile Ru~ya arıısJll 
ı::inliiiıı de ortadan ~~ 
varacak; diyorlar. Berlı 

Abdullah aııa öhmce dıt~ 
Osııı-. Halil ve Mı 1 • V,,,.,.. 
!ere kalmıştır. Bam. 7 p"JbrnMpr 
buralarını satm. aDH. i<iD ~ 
Melek wıtiııde bir~ aırtl!P" 
koyup dal.avene çev~ bun
d ..,.,,.,. da ~meydana çıkıp cli
van. alılcirrı ~ diıva başla.
mı.stır. 

Beyojlu bıriDci ı.ukult mab:ke -
mesı blr iliimtle illi verleJıin Ab -
ıt.ı!Lıh ağa veres · ıe ait~ 
.... bildiıım.işse de, faltat bu &o 
;.ine saray milıılahaie dtijjiıaılm 
in!a7. cjunma.mıetıı-. 

İstanbul ile Be.)l'Oi!J.u arası.r.<lıa 
~ ~n ~zergahı de
~. OCıobüsk>r To~ 
:ıoe ır..ıdın: şimriılıııi )"Oldıwı ır-..ılid.ilkıteı 
ııonra. ~;vbs en caddesine sapa

cs:kLaııdrr. Olabüslei". bu caddenic 
sağıııdıt, ee~leccl< alan akar 
.... yokuşu, De!teıni.1.c ~ )"0-

Ute Sıınısctvi.kn ve onııdan Tak -
ilime çı.bcaık.lardır. 

dün Oııkü~ İhsan yedeki evin- meyi kendilerine l>ir itiyat olarak şıı1aıınş olaca:kt.lr. 

de vefat etmiştir. Cenazesi bngfuı Jleniırıseınlşlttdi.r. !'===-=======-===================- ıı--------..-
i)iile iit:"" Uldınlmıştır. İuan hayret ediyor; lın .ıevamı. 1 ' Je-

yasi faaliyet bu maksat'- iJ' 
tu. Fabt söylenea şeyi·~· 
vayet hududu içinde ka 

* 4 BanWının .bkendenm .,.._ ve kütii itiyadı kazandırım &m11 - Avrupa Harbinin Yeni Meseleleri yüz paralık kıl ?· 
besi cımıa güııö merıısimle açila.- ltt, acalta, nelerd.l:rt. Bu ııdıımJe, Ş 
caktır. belediye olerite9inden ~ ~!da- ,____________________ neden 5 kurıı ... . 1 

*Tapu ı>ınum miidürü Aaka - miyorlar mı!. Talihin 1 .su sa;baıh me.1.b~ ~ 
raya dönmüştür. BÜKBAN CEVAT yar 0 ma YJŞJ • • • bir attar dilkkiınından ~ 

=-

Yazan: lskender f. SERTELLi, 
• 

BAR Çiq;EKLERİ 
:aı-.m.-ıiılıiimn_IE!I ____ N~104Gml_, 

Selrruo lra$hrım çafıınıştı. 
Fikriye; 
- 'e o deıık. K~mı.a ;ıı-aı;ı:ra 

(şi>r) \"e (edEbivat) ~leıi 
a.laıecl:mıTdu. Birini ım QEO<iı;tiri -
~rdıımn? 

C< vat deı:1hal atıldı: 
- Hır)T camın. Biz Dn:i ~ 

tirebnfriz. AricOOa'Şln Selma ha -
nımebıdi de senin ıııtıi şiir ınıe-

&f rada. kilı içfyoııiar, kah komr ~ QOık B<"ıyvrum. rak!hsı ~~"i>a. •Mütaınadiyen seci 
<>rlar ve ı:ıii - 'iyodımiı. Sdrna. doktı>r Cevadın SÖ7Jl.erilli müdafa:-etU. Mektepte, edciıir.ı't-

Ffil=ye bir ttalıl< çoett~ ya- sam.ani bulm~ ta sın.rfm biırinciısi oldugunu söy-
ağa ~ltın.işti. - Siz .ı:_aılıan SÖ~Ü.Yol'SIJllU'Z, lüynr. 

- Atidıfııvı uyutaıyın. da .rıııhııı& ibey6imdıi' dedi. Ben bw.n.la.rın ha- - Ben sana "-·r zaıman söyle--
r..tı ~ klü \.,. samimi' olduğuna i.nanıru- mez m~i.uı.? Demek ki sözlerim 

D vordu. yı;ruım. Zira, s>z - ıuısiyeni.z de P y>alan <leğilmi:ı;. Kim ne deme dıeı-
Y=wk m:ısası haşrl!da Cevatı.a jGl'ryur ki - QOık i.noe ve hassas bir sin, ben ;f."ri paradan çıok seve--

Sel a yalnız ~tı. ,ııena;iniz. rim. 
, 1.> tnr Covat oı;lüc:ok somu: - İnıce "" h:ıroas olmak için 5.ı!ıına E'ülmmıek içın kendini 

. Fikriye ırr--u~ en QCık ner-ı -.t ıeta şıiri. se=ıek, şiır yaz. - güç 1.llttu. 
k ? _mak mı kl.zıoın dır? ş . -~ m ~· edemi, hıırumefendi. - lirle oarayı yanyaııa .~üru._ 
Eııdcbi.yata. .Şiiri ~ seoffrli - A.şaı:!ı yulrn-ı ıbu böyiedir. - bi.Lmt'lll amma - clıoğru OOrıa.z S&-

Sır fmuzda Fikretlc Hamidi onun Yazma.J< lbWki bir istidattı.r .. Fakat, n.rıını. Her lwl.de Fikriye nıhıuıu 
i<ad !f okuyan }'t>kt.u. ' şiir olwmak ve şiir dinlemek ba- Şiirle beslemiştir .. Onıdıın ,_ ge-

Ab ıelbi 'benim de hiç sev- z&n - insanlar için - ekımek ı:ıb, =""". ()y}:- değil m!? 
n !!mı oey. ını gih; bOr iıbeyactır, dokb- ılıeyl Hkmyenin QOık ba;ııma giden bu 

Her hald.e k<:rıdlı>ira l>ii'bten Genç <kJlı;;ta· ,ııüldü: ~Cevat ha»~ çaılısıyordu: 
eciı~orı:.wuz, dıakl»r bey! Si·lln - Vaı.ı.ü ·beon bu i;b;tiyaeı ha- - Ben., nm ı~ dei;i -
ı: ı eği.oizle edebiyat a.ra.sınıda es-- yaıhtı-.ia bir Qo:(a bile duymuş de- ğilim, ~. Faltııt, bir miidıdet 
"" bır aşinalık vardır. Rı.za Tev- j!jliıın, Siz ne den;eniz deyiıotz. ~ d:ı <'llh.;ııbm. Ruhi gnasmı 
W ' • Cemili Şeb<>be~tıi.nler v.: daıha Berıre sa.iır deıınoeık, hasta ni:ı.lu ve şiir teşkil edıeoı. .bir in.sana taba -
bı k tanınınıı:; slrna.laır vanhr ki ~e mUlt!ıa<; hlr kİtıl9e ~ 'be*te, hrr kcliıırl!> Ue· Haata.. Den:lr. 
hı r mc.rJc.itlcr· ınen ziy.aıde ede-! ti... Filı:r;y., >bO!rde~ıre b~ 
b kloın 1 ;;c iz cıra:!::ını>lar:tı:r. 1 - Dı:ımek ki., şııındi. ben .hıısta-

Öylc amma. bculen.iz bu ı· Fikriye cctadıwı. OOodü: ymı, eyw .mi? 
ı>i:i intiıh9'0 cderkc:! çok dli- - Ba ~ ~ hu:r - - Evet. Bu idrliaıyı iliri sür -
iiın.. Ve yalnı:z ke•di ~ ~. Çewııl! O kadar il"<: ..e me.kte = ~. :ı,..taern 
e tantnmrva karar vemim. '2iiıı; ~ lci.. Onıınia ~ dEmeldttr. Buım ben sö:xl<em.iıyo -

·· . bana bir ~ fade e1:ıni}'Qr ' adeta benim de uy:lrum ~. t rııın.. tababet söydüyur. Bu hüık-
X:mdlni f;da şli:re V'eI'el'I ~ ıı1ıı. - Çocuklar öyıledir, yaVT!Jm! mü veren l:ırıdiT .. Ben dE~. 

0 rie, ffıiiün mefaillerle u.i!ra - Beş a?tı Vaşıtıa ~ o da nor- Sclıına., kan koca mü.na.kaşala -
ıs.n kmııT..krıi trti~ 001ııyooum.: \"-e maol =n$ başlar. nndaıııı koslanınad.ıJtı icin.. haska 

bil' rnıevıAlQ ııac;ııneik istedi: 
- Sirt.e, ı~ ıımvaifa. -

krveütr temr.ıW ederim, mktor 
bey! Bu &Ziı:ıle c:ı:ık yakın bir za.. 
nwwJa meuıMetin en ~ur bir 
hekimi olmap naıınzetııiniz ! 

Oeıvat başını eğerek: 
-~ Hlttiıın, dedi, 00 

müjdenizin kıurajınu aı'ttınıca -
kı.adan emin ola.biliniiniz! Karına 
da hurrun için c;ok severim .. Hem 
her zaıırran mes!egm,de i.lerleımun 
i<;in tr şv>k edıeır. Her nekadaır · · 
merai<ı fazla i9e de.. 

Selıın a, bu bahsi t:ımaıniJe kapa.
~ o.lımak içiını. CevOO& döndü: 

- Zatınfüı12 ıı.eroi.1..uıiz, doJGlor. 
bey? 

- KonyıWymı... 

- Ne te&."'düf. Ben K.onıyayı çok 
severim. KüçUlııln:aı ba1bam Kon
yada mdJotuçu idi. Oxııklıığumun 
en h:<raretli yillarnu orada ı:e -
ctr<liın. 

- Mevlanayı riya..."!!( eder nıiır
diııiz ! 

- K'Xtl-'a.dan ayrıldığıın12 za,. 
man dıMn:ı.z on yll!'llarmda idim. 
liatntryıarum.. Arı=m !beni yilil,a, 
bir kere mıtıv~~ ~ 
Mcv.ltıınay.ı mekteple. eserlerinden 
tanıdım. Hatta ona ait - Fi.krİ!y'E!!nin 
oo pıak ,giiızıel h.atrJ.yaıb>Jı-.c.,,, - bir 
de?9 hırtıraınrz vardr. 

Fi'kriyayc ~ek dE!Yam elılıi: 
- Han.i,<a ~ ~n ed~ 

.tesöriiınüz, mEl!ID:.0..deıı bazı P8!'
i-'11aır oku.y'llil"a:k: cBu mısra.lar ıa' 
ömar Ila'VVaınm rOO&iılıari amsıırr 
da oı>k bcm:ey'i~ler bıılıııvorum!. 
deıni<iti.. Bi:ı: de f;ınılfita gü}üşın~ 
....;;..o.,ı.. "--le dh"'' . . F'·'-' ' ~ .... ,....._ \J'.V oı<U mi, .....-ı'.)'e. 

(Devamı var) 

Sonbaharda Lehistıında yağan En ziyade acı ı::elen lrolllfU isv.. loalı<1a:n ahnak is~;tc. rtl: 
ievamh yağmurlar her tandı ba- çiıı vaziyc• i olmuştur. Finler öyle .,.:;;., o~"a satıl.an bu )'.ıJ J" 
tak h..ıe g:etirin~ motörlö V'CSait tunnyorlardı ki İsveç varkuvvetl- ~ ;:;,u,, dükkan sahibı ııt5 eıt 
bozuk yollardan ceçema denmiştL le bu miiı;adeleye kurışacak, bu -.-· J<. 
Fakat ıı-eçıııı sonbahar Lehleri& müşterek bir dava sayılarak Fin- istedi. Sebebmi sord1' ~ 
makiıs talihi iktizası olarak kurak 1 landiyaya yardım edecektir diye.: böyle ruda, dedi. Al!J!fl' it", 
gitti. Lehistana taarruz edenlerin Srrf kendi menfaati noktasından ~. Yine mall>all'IIlızı!l 
her tödii vesaiti işledi. Bedbahtlık ~~ hak_ılınc~, Finlere güre, İsveç d.a bir başka dükk:ina bP 
birbirini takip etti. ıçın, ~~nlC"rın f,Jrrinc~, hundan baıı- d Jc 

Fiıılaadiyada her •ene martta ı h gıdılecck yol yoktu. Lak.in İ~ Oradan eskı fiatile 2.I~ 
kµ yııf:ıbpı orayı bilenler söy - veç biıkumeti şuna bi1dlımiştir; Kalıeın, Jclgıt gibi · ~t;ı' 
lüyordu. ~ ay iklimin, tabü şera- • Resmi olarak Finlandiyanın mü- lıtt>enin de her zaıınZ'll ~ 
itin veın!Wi fırsatlardan istifade cadelesine i!ıtinık etmek şöyle dur- <!.ui!u şeJ'lerdir. Bu .r a.t ;_,,, 
etmeyi bilen Finler için mart ayı sun; yabancı Ingiliz Te Fransız nin makul Te zaırun v~1:,t da müsait olacak diye düşünülü- kıtaat.mm hveç toprağından g~ ~'-a, '-~.-'~e itıtikBr J.c" 
yordu. Bizzat Finler de mevsimin rek Fmland.iyaya gitmesine de mü- , """ ""'"" 
liıtfunu bekliyorlardı. Lakin öğ- saade edeıniyecektir, İşte F"uüııJ- taM!ri.f edilebilir. d 
reoiliyor ki her sene Finlandiya- böyle bir hal karşısında kalmış • • .Alakad.acların nazarı 
da ilk.bahan ka~ılıyan, şubat ve lardır. cel!beder. A 
mart aylannıla yaı!'an karlar bu Nikltiu tabiatte olan, kewiini ii- r:z. ~il 
sene yai::mamıştır. Finlandiyada 1 mitsizlii?e kaptırunyan Fin bana -------~~ Jl, ı ı 
bulunan bir İngiliz muhabirinin rağmen: 

mektubundan anlaşılan bu keyfi- - Biz mücadeleye devam ede- B'ırim'ızln n. ,,. yet Finler i~in a.z hazin değllıllı:. . il' 
Kar yal:manıış değil, fakat az yaii'- ceğiz!. diyordu. Amerikadan, in- oır 

giltero ile Fransadaa müessir yar- H 'mı'zı·n 111"/ mış. Finler için tabii bir yardımcı dım gelmeyince Finlandiya için şu epı / ~ 
olan tipi dinmiş, bu suretle Rus - kalmıştı; İntihar şeklinde bir har- ,,eı· 
lann lehine bir vaziyet hasıl ol - be devam etmektense elde kalam •k;M-
mııştur. kurtarmanın çaresine bakmak. Bir hamalın şı . ..f f 
Likırdı etmekten ziyade iş gör- Fin vatanperverlerinin bir kıs.mı (l'JıY 

meyi seven Fin için derhı derin böyle diyor, bir kısmı da ne paha- Hasıriskelesinıle fi 
diişüııülecek acıklı hal bundaa i- sına olnrsa olsun kaTgaya devam hamal anlatıyor: ~-1, 
baret dejl'ildir. Komşu İsveçten, ederek karılarını, çocuklarını el- «Sırtımda 250 l<i10 jjf' 'f. 
Norveçten, daha ötedeki dostlar- lerile öldürdiikten wnra döğüşe- şırken, (örük bir ~~ıuıı;,t 
daıı ıı;ebncsi beklenen yardım ıla rok can vermeğe azmetnı~ bulu- mışım, fona halde ı1'i 4e )I",,. 
umulduj!u kadar olmamıştır. İIC mıyorlardı. Bunlar bir ııene daha cağım inciııdi. Be ~'l. 
edilen v:ıi.tl.er bqka türlü ol1DU4, mukavemet iınkinı olduğuna ka- knlabilirdim. UcU" ~ 
filiyat sahaı.ında baska türlü Ç!k- nidirler. Ondan sonra Finlanw7a Fakat biz de iıısDnıı.;ıı ~./ 
mıştır. Ymleri.n arasında buhman ııerefile mahvolnna bunım mes'u- nn üçüncü, ılördil~2,'. ~ li b.-1..I- •"- "k t•••~RI< V • yabancılar hemen daima şu sual veli ...,.....nna yükleneceğini """ yu ...,.._ 

1
..,.... .MI 

ile karşıl~,tır: düşünerek vic:dan rahatı duyuyor-- dir. Bu yü.lı.leri bir Jı"'"'/, 
- Nerede 0 vaitler?. Bls dö""- lardı. Herhalde Fin harbi bittiyse şıyabilece)ti maktldl °'"' 

,;~ b' :..:L-- -'-- larak dirmek mümlı.iin eı;-ııüyor, kan dö1<ilyomz: Gönderile- ır ........,.. ...,..tanı o bitti. 
cek yardım neden' gecikiyor?. • • 
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Reşit Pafanın Hatıratı 
Bugün~ü Musolim • Hitler ş i F A 

'!1~~~~~"!~ ~~~-.BULMUŞ 
' sa:bah .Betıliıııhın ayn.Jıınıştır. evvoe.1 "",., ol>a.ella>ü bir dalı.a k&- v 

bul etnı.elr. istemesi bu taı:zda ~ A G R 1 
si.r edilmektedir. Son l:ıiıI' hlllbere 

MAKEDONYA ATEŞLER İÇİNDE 
MllWra't Mlw!er d~ iıki; 

şefi aırasnıda, hurlutıa vıeı İtalyan 
tıoµra.ltlal'ı i.iatünıde cee:ryaırı. e!lmelıı

tedir. B~ bir resmi teibl'iğ -
~. 

NDiiLAKATA EHEMMİYET 
VERİLİYOR 

güre de, V elle&, Ameıilif"a avde-
tini 1"l'J'l':mııayyen bir zamana: t-e
hir etmiştir. 

\ Kt.anlar: 
lıkeadtt F. SERTELLi Cevdet Retit YULARKIRAN 

Bay J. O. C. Yazıyor : 

. Yeni bir 6İyasi taarruz! 
' 1 Roma 18 (Hll&l5İ) - llit:ler'le 

Musal:iııi arasmdırlri mülakat 9'J»
si .maıW'illeırle derin bır a.lfil<a ile 
taJki;p ecl.ilrneb.dic. 

Musol.tni li:!e Hitleriıı. buır(iB (iğle 
üzeri vaı:ıacaklan mülakat. yeni ve 
son bir sulh taarruzu şekLnde de 
tefsir edilmektedir. 

İtalya ile So' yetl~ri 
Lirlı·~tirmt"k mi ? 

Ekııeıfy11 okuy•Jl"ız. T.-d.avi gören 
ilaçlar TIImış fakat, ALLCOCK 
Yaikısmıi211 bah:,·ecU1nce, kat'iyy•En· 
müba6ağa değildir. Bir zat akşam 
tath.-!k ettiği b!r ALLCOCK yakısı., 
b:t- ııa:e zarfında 1esi:rin.i göstere
rek ve devamlı sıeaklık tev11c! e
del"'..k ağ'rıyan mahalh '\e9kin et- ı 
miştir. 

Saraya hulul etmenin en kestirme 

1 Jlunu bulmuştu: Jurnalcılık 
Zira, Türk • Bulgar hududunu ya
kından tttnı."·an bir eenebinin, bu 
kargaşa]ıkları tabii göreceği nıu
hakkaktı. Her Bulgar kilisesinin 
bir siliıh depo<n haline sokuldıığ~ı, 
her köy mualliminin halkı kıın -
daklıyan bir ihtilalci olduğu böyle 
bir zan1aııda bu hlitliselcri tubii 
gömıcıneğc iınk:t.n 1111 varrlt"!. 

artık her devlet işine burnıuıu so
kuvor ,·e sara)·a jumallar vağdı.r
mıya haslıyordu. ~ 18 (A..AJ- Doldor CJo.. ' IllQU,i'a hıMaiıı:ıet adıı.mlanm 4eılıiıı 

'<talı· ~B!iiaeııe rıntVMalatı etm!$U. Bu vMli temnılta baRk ~ 
Yen; b.~:-~ mahielle d., r. Alman lekli.L'<ui n.e .olursa oı.. 
1".ız ır mnıııı. -ekmııımik taac. ıtllll Romanyalılar o l!ıS!ifer ımellı-
Cııç~e tcl~lok, edilme.kted'İr. n€tle bekleınektı;dir~er. · 
~ ~Ue'Vv 'de Alrnaıı:ıya - Sal.ilhive•tar mahfclleroe hat..>-
~~ 0 ~ lP imza E'<itldij!j. latıldıi!ına .!'ire Rorn"'\Ya dış tica--
ıı ~~tor Clodiıı& Romanyoı - ret nazın serbest d.övız e tedıye o-
l"tle·::-"~""Wa ile imz.alııtlıtı mulca- luınan memleketlere petrol ıhr8" 
d ~~~kça tatb:k ettW; tak- catım teşvik e~;c; tedbırl<>r almak 
kacalcı.~ ~ .Rusvadııın U- ~~e-?!1111(1Jm1beyan e~ 

•u•;oır Şeyı kalınıyacağını lW- · _. 

• o • • • 
atmışlar 
Bir Heink.el, meŞ>ur Forth lıöp

riisünü bombardnrı.ım etıme~ te
şebbüs et mis ise de İngiliz atla: 
tayyarelerinin müdııhalesi üzer.ine 
makM<lın:ı muvııff:ı:k olamamıt -
ta. Alman tayyarelttinden b.i.çbis:i 
bu ~e <bo:ırıtıa isabet ettire -
nremiştlr. 

• 

usolini - Hitler mülakatı 
Bütün bunlarla beraber ilıti -

mailer "" olursa ol.sun herhalde 
Avrupa harbinin yeni bir dönüm 
noktasında bulnndnğn ve Muso
liDi - ltiilcr nriilfutının bu dö-
nümde bir merhale teşkil ettiği ve 
vıwyeti lıiraz dalaa lı:anı lı)ı;tım 

1<1utamuya yardım cdecei;i mu· 
hakkaktır. 

ETEM .İZZET BE1'.'1CE 

Umumi JtWat;,. göre. bu göru~ 
melbr Ve&s'in t.nıaslan ile ve 
billhas.sa İtal:va K.ralı, Diiçıe ve Kont 
Ciyano lle ya'!ltıpı eöriisnel>-rie 
ıiıkı :>Vrette alakadardır. 

Bildi!-adilri.ne göre. Muoo.ciw ""' 
C1yaııo bu g,ce Roma.Ya cL.inecek- ı 
!er ve D~"' \:a.r«amba günü ~aat 
13 dıe o nova VQl)W'Unli bimccek 
olan Veıllc:;'i IJir kere da'ha kabul 
erl""'ektir. 

.İTı\.L YADAKİ Kı'..NAAT 1 
' na 18 (Hususi) - İtalıya'll 

A.msterdan, UI (AA.)- cHav~· 
Beri inden bildm liyor: 

Hitler ve Fon Ribbcnlrop dün 
ö1(1eden sonra hususi trenle Bel'
linden hareket etmiş'crd ' r. Italysn 
meslekda')lan !le tıerede bul~ır 
caltlan henüz gizli tulu'maktadır. 
Bazı ecnebi mü~i.Ucııirı kana

aüne göre Hitrer - .Musolmi mülli-
ka.tı., otoriter memleket~er arasın
da sıkı bir ittifak akted.1eceği teh
did,ı, ile •son l> r sulh iı.rsatı• hazır.. 
la.'Tlıya matuf bir Alman tcşel>ln
sürden başka borşey değildir. 

A.'man istihbarat bı.i.rosu .Ber
ı:n - Roma - Tokyo. w.ccmuosında 

ALLCOCK, romatizma, lumbago, 
s.i}'<rtik, d<-likli ALLCOCK yakıla
rile şifa yap olmuşlardır. 

ALLCOCK yakı.;anmn teylid ~t
tiğ, sıhhi 'JClkhk, OTOMA TIK BIRI 
MASAJ l'.(hi he:men ağrıyan yıenn 
etrafını kaplar. ALLCOCK yakıla
ruııdaık:; kırmızı d.ıire \'e kartı! ~ 
slınli mru1<asına dil<kal ediniz. Ec
z:ınelerde 27 bu<;ul:. kuruştur. 

Alır.fill Hariciye Nezareti nan mat- ı S p Q R 
buat seı-v;sleni şefi ve Fon fübbent.. -----

atfedilen bil' mak3le ııes.retmekte- 1 

Tiirk jandarınas' koınitacılnra 
k•rşı aciz bir mevkide kaldıkça, 
askf!T ve hiikf1met, çet~ilert• karsı 
kat'i 'Pe zecrı bir irrnat sahasına 
geceınemek zaruretinde buluııdnk
('3, bu ate,i hangi ku" \-'Cl söudü
rt.ı.cek \ ~ kundak1;ıl:ırı hangi kuv
vet tedip edebilecekti!. 

.... 
Bir jurnalcının oynadığı 

roller 

Seliı.nik valisi TevCik Beyle güm
rük başmüdürü arasında hadis ,... 
lan ı;fak bir ihtilafı b.Ie: 

feseley.., atebe .. uly a·,-a aır .,_{'t L. llL 

G<!lec<>k .radeve ~öre harek~t cdil
me~ı münasip olur!• 

Cümlesile halletmek ;,temi~, fil
lıakika iki gün sonra saraydan ge
len bir enıir!e Elyopot:. efendinin 
noktai n~arJna göre n1eselcnin in
tacı lüzumu vfüi, ete bildiri!Misti. 

Selanik val si Tevfik Bey hu rn· 
ziyettc ıueınııun değildi. \'il3.yct 
ıni.ilhakatına b;r ,jfrl• } Hzarak: 

SPlfın;k rusı;:c;ıt m~fet • El· 
yoµo!is irr.zas e herh ııı b , r. e
sele hakkında yap~acar. n1< n...ıat
lam, v!liivet makamına d~. ı:;ma -
dan ce\~ap verilmemesi..• ropun samimi arkada:;ı Schınidte Du"n u·· maçların 

' dir. Bu makalede b !hassa şöy!c de- n eticcsi 
nilmektedir: 

ıh: na! k mahlfille.:rınde hasıl ır 
' ' ' kanaate göre, Avrupanın siya-1 
si vllıZiv• iti üç ha.f.tadanberi çok in" 
kişaf "1ımiştir. Ve şimdi, kat'i bir 
dönüm noktııs:ımia bulu:ıııınaktadlr, 1 

Aımeri.kan. lıa:riclv~.ınüsteşarı Vfil. 
~'i.n ilk Rana ziya:rcti ~ bu se
feııki seyan:ııti arasında, va~t 
bfufuütün de9imı:ıistir. 

Bu sırada, hiikluuctin icraatına 
set. çelon-:-k islil·cıı bir adaın türe· 
mi~ti: Muhtelif konsoloshaneler· 
de tercümanlık yapan ve nihayet 
isi jumalcılıJi:a döt en mahut El-

Tamim edilmişti. Bunu habrr al
mıs değilse bile tahmin eden Ely o
polis ihrciiııcl"anetln. Teviık Be
ye çevirerek, nleJhintie mülcuıa .. 
di.ven saraya jurnallar yağdır -
mıya baslamıştı. 

VelıJıcs bu sıııbaıh :ıaa.t 10,30 da 
Paıpa taıı::ııfıı:ııetan kırbll'l ediL~. 

IM!Üllı:tM KAR.AıRLAJR 
VERİLOCEKMİŞ 

&.na 18 (aiı"t!Si) - D. No. B. 
dün ~ saat 22 de şu ı.t>liği _,. 
retmiştir· 

..Alıınan Haci.aive N az.ıııı. Foıı 
RJI 41€1 ıb opıın Rooı.ayı ziyaret.iııde 

~ -:hile Fiihrer, 1 
Sinyor Mll9)Üni ile ~k ü-

, :ııere lkervıtt'e Iı.aırcl:r.:ıt etmbi1iiır. 

İst~rnbul lik maqlannın müte- ! 
baki oyunları d'UTI v:.pıloa.c:~ı. 

Faıkat, hıwanın mı..'ıa' lk•ti yiiııün

den ancak Beykoz - • ka.pı maçı! 
yapıldı. NetlCOOC &ykoı:..Jl,.ır 7-0 

•Müttefiklerin bita<ınfları tE"hdi
dıi<, lınan biitün ihtiyat ledbirlerim 
ş'md:iden haldı gösterm<>ktedi.r. 
Alman - ital:van itt:fakı her Z&

man ve her verde pek faal ve hu
dulsu.z bir şekılde ta1bik edilebi
lit'. Abnanyı& ve İ'talya hedefleri 
bazı ihtıiaflııın aşarak dıHıa J'.!l"llİ5 Tq:ıka-pıvı yenıdi.ler. 
kombi:nezonlann tclı<>llür merkezi İkinci kiirne maçJ.ar.~<12'.l da 1 
oı&bı.1ecek: biT ceı>hen•n müe. s;sle- yalnız Al: ım.cbrla Kalı:> Uı:kl!."lları 
r.id.ir~· karşı h'-tı. }fot~ Alcmd~ ta -

kmru 6 - 1 Kale tabrr:ını magliı.p 
eHi. 

yopolis efendi. 
Bu adamın, zekasından \'e l <.;an 

bilmekten baska bir me>in:i ,ok
tu. Gerek Sere:t.de, gerek. Sela"nik· 
te her konsoloslıaı:ı.eye girip çıkar, 
istediğini tehdit ve taciz ederdi. 1 

l\iaamafih hukıinıct nezdinde hiç 
bir kıvnıeti voktu .. 

El~·opoli ·ef..-udinw saraya hu· 
lul etmek isıedii{ini herlu s bilirdi 
O, hu arzusunun tahakkuku için en 
kestirme yolu hulnıu•tu: .iumal • 

Ecnebi müşahitler bu b"On iddı
anın Fon R:bbcntrop tarafından 
takiµ ed"len diplomaııinin İtalya 
ile Rusvavı ayni cephcd<' birle.,tir
meyi istihdaf ctt;,_-.ni beyan eyle

KUPA '.Vl.\ÇLARI 
• cılık... 

rnektedir'cr. 

Reşit \-c İbrahiın !'asalar E'e
rezde koıuitacıları takip içiu hın
bir müşlkiı.laıla karşılaşırkeu, ~iın
di de .karşılarına çıkan bir in afsız 
jurnalcıdan sakınmak ve icabında 
onunla mücadele etmek vaziye. 
tile kar~,JaşıyQrlardL 

Rrşit Paşa bu engelleri ycnme
ğe ve hndottaki komit.aalarla e
saslı bir surette milcadele7e ka
rar •·ermişti. Fırka kumandanı bi
rinci ferik İbrahim Paşa da ken
di.sine her hususta miizaheret e
diyordu. 

Sill)Ur Mıaı?in:i de, ırym gec.-e ı 
sam 2 bu~cl<i\.a -be~ Hari
ciye Nazan Kıoni Oiyanc, hu.ı:usi 
lci1ibi . \~ Ha:ic~'t> N czare'ti 1 
k rn m.:ıbsuıs miidur olrluğ:u haJ- ---------------
<le hususi bir trenle Rnmadan ay_tj 

Tıf<sım s-.aeyo""'u tarafrndan 
ior~i.p ed len diirt kultİip .mı>;ın -

'e bu ,oldan yürünıe.ııg başlı
':) an Elyopolis giioün birinde or-

1 tadan kayboldu. Onu yakıııdan ta
nıyanh.ır: 

• 
(Devamı var) 

r&nıştıı. 

S-ı.nyor Mtmolini islasyr:ınrla bü~ 
i<ümet ricıalıi ve Almımyanm Bel'
Jj,n sdıiri M:i:bırı:zen Urrafından 
se~a:ıııın 'ır. 

BC"rlin siyasi meü.:mt bu tOO!a
k:rta biiy.":ik bir 'ıammiye. fet-. 
meldeıdtt. ~a, ı:- lerle 
ttl!ka bilıdi:rilm[ştir 

Bu müla."<:ııt J3cW, :tıta gece geç 
vııiltit ha!hc:r alnıınış ve memnu -
rrivetkı brşı bı:mıŞI ır. 

Modadaki 
heyelan. 

(1 inci sahifeden dtvam) 

dlğıcr iki evin talı liycsir: sa.lı iple
rinden rio:ı ettik. Ev' r lxış:tllıldı. 
En sahl. . ."vtıttar f n ada:mlar1m1Z 
y:aµtıldarı tr!Jcikler neticesinde 

daki bır güııJ.ük t.lrnuvooa cıün 

yeııılıdı ve Gclat.asarav birinciliğı 
a.Jıdı. 

Maç!" ııı net. ., unl.ı:rdır: 

Galıtoıs:ır~y 3, Kurtu!oıs O, B "ı"O!l

lız;xır: O, ŞL~i O Gal.rtas :ııy; 2, 
Şi:şli · 1; Beyoiilu •:ıor 2, K• '"lulı!li: 
O Galaıasa~av 3, Bey<:>"hrpor: 1. 

ANKARA RADYOSU 

•- Cok şliki.ir, İstunbuJa Aitti •• 
~errinden kurtulduk.• 

Diyorlardı. 

•............ , ......... , .. , 
Şehir Tiyatrosu 
İSTİKLAL CADDESİNDE 

KOMEDİ KIS. ll 
Bu akşam saa: 20,30 da 

(Herk"" \ t'rli ) t•ri nde) 

Elrnpolis bit- müddet göze ı;ö -
rlınmcJi .. lstaıtbulda ne \·aııtığı, 
ne iJe mcsgul olduı:ıı beilı değildi. 
Falrnt, hır gi!n ken:Lsindcıı, Serez· 
de b i r dostun a J.:'C' 1 c n bir ıue k t u ı• ta 1 ;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;n! 
şu ciimleJf'r ya:.t:ılı)dı: Zi.ı.hre,-ı \e cllt haslahkları ı 

•Azcz dostum: Çok \akında bü! •• 
YÜK ,,r meı ariyetle vıne oraya Dr. Hayr iOmer 
ıı~lecel:!''Ir.. N!hayet saraya hulul et-' 
men ve I ad.$a)ı1ı, gôlUne gır-
men !! rnlunu buldum: •. 

Elyopolisteıı gelen bu mektup 

Öi"le-dcn sor.ra &·yoiı .J ı\iafamiı 
kar.;t.;nıda lla.;anbry aJJJ.tlımat:ıı 

No. 33 T'lefon 41!:5S 

Fl ş<....ıe de vnıi t= ve "1a -
kavı uy,,.ıılır.ım<llrr. Pc te sLyasi 
nl€'haf" · v-c rn.'.ll'J ,...ıatı hu milliıJ<~ta, 
dOO)ıa, siynseti ti'zeriade mi.iıecsiı 

DlllVRl!lDİLOOE.K İf.ITİRA BERATI <>lacak kırrmı>r vu-Jlecejt:i k:ınaa _ 

chtar için ~r ttlhhk.e olmadıJ\lm 
kaymanın ~'Ziİ Dlduğu.mı )>eyau:ıı 

etiller. E\cvelDti ı«-uıki kı.,'l!Il.'.bdan 
oonra da veni bir 1" ışif d;;lıa ya.µ
tırdıı.1<. Bwnm de merkez heyeti 
~nıı:üye mfıc!ü!1!iijiü tel.k.ikkat yap
t:ımnal<ıtadır. Çatlaklık 25 ~bir 
ar:ı:zıi:ve münhıısıııdır. Ve d.:-niz ta
rafına büyük biı set <;':tltilecekılıiır. 

Dalga Uzunluğu: 
nıeaı:nden herkes yeniden kıısku- l~~~~~~~~~~~~~~ 
lannııs. ltikin kendisinin her zan1aıı 
çuk yüksekten atıp tuttuğu malum 
olduğundan, dillerde dolas&.ı bu 
h:ıberc hiç !Jmsıe iuanm~mıştı. 
cünkii, Elyopolis çok düsük ruhlu 
bir adamdı. Saral erkanınm böyle 
dessas bir herife itimat edeceği 
kimsenin aklından geçmezdi. 

Kaılıköy l allı.e,·i ılisµaıı~e

rimfo mt"c<'aui kdJ\ i 

Kadı.köy Halkevıııd :.n: 

• Otaınaıtik :.tı.ş1ı sil.5h1Mm 
fişıik ~ anda sa:rjörlrarlıııl çı
kımnıık ve ayni zamanda kapağını 
kl!ltieı:ııek için 1ıeı tııbat. haılda.n • 
daki 'ihtıU:a içiıı a1ıımnış alan ~ m.a
Y• 1932 tarih voe H!75 nı.ımam!ı 
H;lra Cerotmm ihtiva ettiW lıu

kz* lbu kerre ba~k.asma devredfi. 
rndı: ~ut icaııil Türlqyede 
mevkii fille lııoıJmııd< için icara da
hli ~eıtı ta«!f edi.J:ındOe 
a)makla ıbu lıusu.>a ftızlıı nı.aım,..ı.ı 
edlnm• isti.~in Galatadıa, 
Aslıan nan 5 inci kat ı - 3 ,__ 
ı:al:ııı:a müracaat ey larneleri iJlln 
oWnuır. 

--- No: 62 

fevk.alide güzel hir insandL Balı:ış
lumd.a iosana emniyet telkin e -
den uhk bir mana belli oluyordu. 
Bu adam OavusUu. Gecenin bu 
saatiııde, Bayraıuzadcnin bir haf
talık hapis kararlllll karŞ>lık lıir 
geceyi köşkte geçi).'dtktcn sonra ı 
evine dönen ingiliz istihbarat ~cfi 
Davust. .. 

Delikanlı Bayramzadenin hap
.sinden nasıl kurtulmuştu? 

Harp zengin.ini.ıı, Yatlwlüpteıa 
dönüş gecesi DavusUı karşı takın· 
dığı çok ••rt tavırla tehditkar va
ziyeti ı!dikanlmm boyun ct?nıe -
sine sebep olmuş, Davust kend:Sini 
luuı~i mal<s:ıtla l>öyle bir hafta 
köşkünde havseıtiğini kestireme
diği Bayraınzadcye mutavaattaa 
ba•ka çare görcmemisti. 

Genç adan un ertesi günü Leııa 
Hart.leye kbonda verilmiş bir 
r.and•vuscı vardı. T>nı~tığı nüfuzla 
insaıılann kem!isindo basıl ettiği 
aaıtıbtiaısİ bir gururla gençlik 
ve Qiizolliji nden b:ı:;ka ıtü vcneceği 
dalı yok farketti&; Aptullah kap
tanın mutlaka bu r2nde•'t1)'a k.o • 
şarak ;:eleccğini besııplıyruı Leoa 
Bartley saat 3,5 da (J;,30) Lebona 
g-elmia, geniş salonun iç tarahnda 

9i: l d('o(iiır . 
HİTLERi:N SON SÖZÜ 

Civardaki hahl<t.an bazılarının 
lı:ıorlmp evlzrini boşaltıınaJarı ta -
mamile l'Wruıınsu.z vıeı yersi2ıdir. 
Çü:rtkü hiçbir tehlike mevzı.n.tıa.bıs 

~-· 

1648 m. 182 Kc/s. 120 Kw. 
T.A..P. 31.7 ııı. 9·1C5 Kc/s. 120 Kw. 
T.A.Q.19.?;;m. 1519J Kc/s. 20 Kw. -Roma 18 (Hususi) . Musulni ile 

Hitlerin mülakat için, İtalya top
raklariüzer:ndc Bolzano şehrı ~s
bit edilmıi;iir. Siyasi mehafilde 
söylendii;<ine ııöre bu mülakat e
ı>e;'!'~e bir l]lÜddet eYVc] .kararlaş
tırİl.mıştı. Ameriık.ım h:ıricıye müs- ı--------------1 
tesan Vellesin Avrupayı z;yareti """'--DOKTOR 

Saat 18 program, memleket saat 
ayan 18,5 Müzik radyo caz orkest 
rası, 18.40 Konu'}ma (ult' ~1i ter
biı>e ve bOOeın 1ıeıibiyesı). 18.55 
Seorb..'StsaıMt, 19.10 M<ım.lek<-t ~Jat 
ayan, Ajans ve mctooroloji ha
bcdcri., 19.30 Mürik.: GeQiıt konse
ci, 5 kaıdıııo ve 5 erkek okuyucu 
sıra ile, Çalanlar: Vecihe, Ru,,µı 
Kam, Cell'dot ÇaJıla, Keıınal N. 
Sey1hun, Fahri Kopuz. t~ 
Ök<te.. 20.15 Konuşma (Fıeııı. ve ta
biat bi.l!gileri), 20.30 müzik: Saz 
"9.:rled, Çalanlar: REııarl Erer, 
Fahire Fersarı, Refik Fersa.ıı, Fah
ri Kopuz, 20.4.'i Müzlık: Çaieıı.lar: 

ve tetkikm çok yakından ınüna- Feyzi Ahmet Onaran 
sebet olan bu mülakat hakkında 
henüc sarih bir malfunat elde edil- Cildiye ve ziihreviye mütehaıısıııı 
mem.iş olmasına rağmeıc, Ilitlerin Pazar hariç h..- gün •abahtan 
son söo;ünü Mıısolini vasıta&ile akpma kadu 
Vellese lııiddimıek istediği yol.unda. Adres: Babılli C$loi!u 70• 

hazı şay:alar vvdı:r. Musolininllı, ::;.llllİİkuşuiiiOio.iikiilHi<!-sindeiiiıiil-.Nııio •• ıii~iıi.ııiTiıieliii.iııı238iiiiiiiii99o..ırı 

l"ş bir .köşeye çekilm~ giizlerini 
saatle -okak kapıııı arasında nö -
ı. .. ueje dola tır .... k beklemeğe 
başlamı.ııtı. 

S....t (4) ü vurtlllca Leııanın kal· 
bi siddetli bir ça~a hmnı art
tırdı. Alınan artis1i içinden: 

- Nerede ise çıkıp gelecek.. İki 
yıldır ıı~uül kP.svelıinc uğr:ı.dığmı 
su memlekette daha ilk defa ca
nımın ccktiği bir dclikarılı ile kar· 
~ılaşmış lmlunuyorum. Onu elim
den kaçırmamalıyım.. Kaçırm1ya
cağını da!. 

Diyar, ilerliven dakikalarla bir
lilde sabusulığı artarak Davust~ 
özlüyor ve ı:öılüyordu. 

Saat 4,;; oldu.. Beşe geldL Beş 
hı<çıık. oldu .. Lcııanın hanı sabır
sızlıktan lı.ddcle doğru se.>ir v~ 
cerey ao dd;'1$tir4.i.. Sattt G ya doğ
ru aldatılarak bu.ı yere bekletil
mesinin kinle rn lesirile birlikte 
genç ..rtistiu artan hiddeti son hMl
diai baldu .. Ufacık, basit bir kap
tan.uı, bir (atana azmanı transpor 
süvnri,inin kend.İIİ.ııi aldatma'1nı 
bir türlü hanın Ve kabul eılemiyen 
Lena Bartley hırsından giizleri ya• 
ş:ırarak dehı,etli lııir ,-üz çabı,.ı ile 
yeriaden kalkmak, buradan git • 
tn<'k; Rldatılılığı, bo unayere bekle
tildiği için şimdi gözlerinde lıütiln 
cazibe ve ihtişamını kaybeden şu 
salondan çıkmak, ı;:ıitmek karannı 
""rdi.. Asnbi hareketlerle masaıaın 
meriDde.lti çanlwsmı kaptı, halı 
adımlarla kapıya yürüdü. 

Lcna, kapıdan ÇJb.,ağı sırada 
camlı natrenin öbür tarafında baş
ka bir kad n hayali belirdi. Sarışın, 
g-iizel, deniz ı;ilıilii, çekme endamlı 
bir kadııı_ 

Ve_ bu kadın kapıdaa girer gir
mez Lenayı hürmetle seliınladı: 

- G11duntak Frav Lena!. 
Bu, Viyana opereti primadonna

sı ve devrill harp 2en~ııleri il~ ri· 
calinin ıı:özdesi Koreli Milovit-ıi. 

Vccilıe, Ruşen Kam, Ce-vd-et Kır 
zan, 

l - L;rn;t - Hügzyni, rl<ı: (Za
mruı <iour ki). 2 - D~ - Usşaık 
<3!"kı: (Bi vefa bi cesıni b.idat). 
3 - Dede • Uşşa..lt s.:ırkı: (Nazlı 
sekip gida-), 4 - Mıızaffor İl -
kar - Hüsei"'i türkü· (.A$krnız
da dıüi:'Üm var) 

Vaziyeti icabı Lenala kar~ı hür
metkılı davranmak Dlf'clmri,·etin
de bulunan Macar dilberi bir ta • 
raftan el.o. Lena Bartleyi için için 
ukanınaktan geri durmazdı. Le n - Okuyaıı: Sac'i Hosscs. naııııı nüfuzu, e<:ncbi mdıafilde, 
bilhassa Alnıaa ve AVUbturya ko- l - Yesaı~ ı\ .. '\lm - Hilzza.nı sa<
Ion.ileriniu yanında ~ok şöhret bul- kı. (Ömrüm se"ı :;{'Vrro~!d·• ıtiııa. 
muı;tu. yı~ bulac•ktır). 2 - Zeki Arif -

Lena Barileyin baştaosavına bir: Hiizza.m 5.ı:rkı: ( ~la:lım ümıtle-
- Gııdunlak!. rim), 3 - Ha1k tüıkiisü: (Seher-
İle geçip gito1eğe ılaYrllnL", Mi· de a~lıy~ıı bülbi~' 4 - Ifolk 

türlciaıii; \Sarı .ı;:.lüm var b~n·m), 
lovi~in ka',ı.sıııda .kend.iı.ini mü - 21.15 MüziJc Kon .r takd mi -
himsemed:ği fikrini haul etmişti.. 
Macar dilberi, ı;alonda tdstük ma- HaIH .Bedii Yonctkeo. l~dyo or
salara birer •'>kerleme gevrliyen keetrası ($ f H. Fer"ci Aln9r). 
türeme harp zenginlerinin gözleri l - Gretry · Motll: B~cl su;ti, 
önün<le bu mühims.,memczliğe la- 2 - L. Oherubini: Les n..-,,.ıks 
haınınül edcınrzdi.. Bu sebeple ~ journees Ql'.>&36ında:n :.ıvertı.i.r. 3-
DA)"l dunlomuık, onunla kon04 _ Ulvi Cemal Erkin: Koııçı:riiJıo 
ıııak uıruretiui duydu .. Yanından (piyM-O ve orikestra ıçin), SoLim: 
g.oç:p git:urk ih:cre bolunaıı Al _ Bes!eka.r, 4 - I. Straviıooky: 2 nci 
m.an artistine seslendi: küçük sui.t .. ~2.15 Mbmleket saat 

- Ç<>I.: acele işiniz var galiba aya.rı., Ajans haho!'M; Ziraat, 
mayııfroll!. esham - tahvilM, kambiyo . nu-

Lcna b3'tamavma bir cevap kut lborsası (fiıyat), :?2.30 .Müzik: 
verdi: Bir konçerto (pl), 23.- Müzik: 

- Ent .. O kadar mühim dejii Ca?'.baıı.t (pl.), 23.25/23.30 Ya-
anıma.. Adetim böyle.. En ehem- 1 nnlti pro,,<>rrun Vl' k:ııpanı:ı. 
miyetsiz ~erimde bile acelecilik • • • 
ederim.. 1 Çocuk Hdilmı 

- u.ı de :vainu ıtcWim.. Le- l Dr. Ahmed Akkoyunlu 
vazımatı umum.iye rNııUıiıı litıöi Taksim • TPlimhuıe Palas Ne. 4 
bckliyeceğim de.. 

- Çok güseL 
(Devamı rn.r) 

Pazardan msad~ her gün saat 
15 den sonra. Tel; 4012'1 

Bu mektuptan iki üç a.) sonra, 
Sereze söyle Lıir haber ~~ltli: 

cElyoµolis efell<ii S~ iınij:e gel- -
m:ş ve gümrük erkan ve memu- ı 
rinı tarafından ~~ılanm.,;tır.• 

Bu haber Screz halkıııın ağzında , 
dol.u!'ıiırken, Serez nıutasarrıfı Re
şit Paşa. Selaııikten ~yle bir tel· 
graf alıvor: 

Serez ınutasarrıflıJ{ıua 
•Bını Jtiiınrük kaçakçılarının Se

liınikle Sercz ara;ında gizli bir 
teşkilat vaptıkları ve bu yüzden 
hazinenin zarar ıtördüğü ihbar e
d!loıcktedir. Do husı:sta nuıhrenı 
tahkikat yapılmasına müs.aade hu· 
yu:rulmasını rica ederim.• 

Selinilt vil:İ)·eti rüsumat 
müfcttisi Elyopolis 

P.esit Pa<;a bu telgrafı alınca hay-\ 

Evi.mizın dispa:ııs<>nn<le m ıç 
yııı.•Wa-slarmıızı muayene \ e t•. · 
davi od<>rı haı u;scvc·r ooktorlan 
nm:la k bul ı:ıOC ve saatini gfu:'i'
rır lisk a<aguladır: 

Pazarlesı günü at 15-17 Dr. 
Muzaft'"..ır Dileınre (V~rcın müt '
hasısısı). 

Salı ııün.il sa:ı.l ~-il Dr. Pan;ı •· 
tidis (k ıh t~•kıJ. ı mLi ·I .:ss. ) . 

Salı günü soat 11-12 Dr. ı: .. ,yrı 
Ömer (Cili nıütehas:,ısı) 

Salı günü sa:ııt 14-15 Dr. İskr.ııd ·r 
('kadın Has. mütcha>Sısı l 
Çarşaniba günü saat 10- ,2. Dr 

Atıf (Si.nir). 
Pt> .. mı,, günü • " Dr. 

Bedri Gürsov (O[ ı). 

Cuma ~nü saat 7-8 D . ı.krv ~ 
Kadri (le Ha.s. :nütehassısıl 

Cumar..c;;i ~ı.i. s:ıat 11-12 llr 
Nazını &Jki.- (Çocuk has.) 

ret e((İ. Telı::rafa birkaç kere göz --------------
gezdirdi.. Fakat gözlerine bir türlü Giiz Hekimi 
in:ınn1ak isteıniyordu. D M R A d 

Demek ki, üç uy en-el bu ada- r. urat amİ Y ın 
ının yazdığı mektup ~·alan değildi. · Beyoğlu . Parnıakkapı, imam 
Elyor.olis efendi fiaraya hulôl ede- s~kak No. 2 Tel. 41553 
rek, nihayet Selanik vilayetine rü- Muayene ve her tiirlii gö' 
sutnat miifctt:~i tayin edı1u1işti. 1 aıneliyatı fıkara İ('İn parasız-

Bu unvanla Sclanikte 'ıabasei ve~ dır. 
denaet icra-.na başlıyan Elvopofü 'lııiilm•••••••••• .. 

z • 
----

AYMUN ADA 
Johnny Veissmüller - Maureen, O Sullivan 

Türkçe Sözlü Pek l.Hnlıteşem Bir Film 

Pek Yakında SA R A Y Sinemasında 

1-m:s::::ı::ı:m:::ı11• Sağlam dişler ve a&:ıs bakımı ımıtlalta •••••ı:: 

iDA iŞ UYU 
ile temin ediltr. l\Jtlstalrıaruı mayi olması dolayı~le d.i4 ve 

dl, etle:riırin en derin )'erleri ne kadar girr.nık antiseptik 
!ı::ı::11-.,;m•m;ı""'oıı:m tcstrini y;qıar. EllEillllm-•-••lllıll 
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Baş,Di.ş,N~zle, Grip, Romati-zma 

lıtaohul 

Nevralji kırıklık 
ıJe biltün ağrıla

rınızı derhal 
keser 

fcabmda gilude 3 kate 
alınabilir . 

Her yerde pullu kotul•rı 
ıuarla İ&teyiniz 

Amirliğinden verilen 
Kıtaatı iliıdarı 

Harici 

Beher metn.ine taı.mioı edilen &1 kuruştur. Şartnamesi Ankara, 
~--~ı ' -. imirlWcri ve K~fiatı .n lmnı4 olu 89,tee ıneUe ya- _...... .,. -• 

talı. kıhfhl!ı bez 2:1/MU'l,IMO Çın- 8Cri a..k:e:ı:t ı:atmalma komlsJl-OllUD-
ııamba &önü saat 18 da .&al<aracla da gömlilr. İııt.eklilerin ilk temi-
"I M v _ _._ __ , __ .,. da nal ve teklif mektuplarnu kanuni " . . . -~"""" ..... paur-
bkla ııııl>n alı-Clliın.dan lsteldile· ~ beraber ihale snatln-
rin 4920 liralık kaf'i teminırtlarile den btr saat e..-Une kadar ko · 
blrllkte pazarlık cfin wo sııaünde miııyona vermeleri. (14'9) (1943) 
iKo. da bulanmaları. Şartname 164 .1f 
kllJ'U' br,ılığon4a ~ Ko. dııA 'Iekiı:dll& ambanna teslinı şar-
•hnır. (1416) (l118l) tile 500 l<ın yuiaf ve sno ton arpa 

Cumhuriyet Merkez 
9 Mart 1940 Vazi~ 

Bankası ı 
Ura 

15.ooomo.- 1 1 . ._ PASiF ............... ,.. AK TiF 

lliltm: s.rı ııa • •fl:?21.ı99 
JIA10ll«lT 

100'881.ııo-4,.22 

ur.arııx 

Dabtldekf llUaMrier. 
Altın aa:fl lı:ilof:nm 

TGı1ı: "lhuı 

lhriçtfti Mııluıtrirhr. 
.aı-. - ıtııo-= 6.-803.3$7 

Artma tahvili tcabO Serbest 

c'ibviıler 

Diler d6vlzler "" Borçlu 
ldlrinc l>a'lı:l;releri 

8ubM Taln<llkri: 
llerul>do odilon evnıkı an-

12.0,4.506,5< 
1,849.880.71 

'12.838,85 

<J.s?:,.471,35 

65. 027,0' 

3l. 900.210,51 

"-':re Jca11•htr 1 56. 7'4&.!163,-
ıc:anunun 8 - 1 inci madd~
lertne le\'-fUtan hazine t:ıra

tıwdan vıki \ed.iyat 18. 206.398,-

114.78,.!ni, 
İhti,Jııt Ak.-&; 

50 Adi 'R fev
B\nml 

.312.838,85 1'edBYIHıleki BenkaotlW: 
Denıltde ed1leı ... r0ı 
aakdlye 1~8. 748.563, 
E.anunun 1 - 1 iıDd ımd
delerlno teTtlkan bul

"• tarafından nk1 ı.-
cıı,,.t 18.206.398.-

42.541.708,91 Denmde edilen 9VT1lla 
ıuıltdi;f• ~ 140.542.11)5,-

J[a .... !Jiı tamamen -
~i.anur: UJıveten tedaY6-
le vaudllen 17.000.000,-
-nt 1111ıluıblll ıa 

reteo 16da''11lo ...-um 148.500000,- 306.042.165,-
140.542.165, -Tiirk Liraııı MeYclwıb: - 117.94?-923,44 

DMia taabhüdoıtc 

'riCARİ SEHEIMT 2 31.S.15.334,881 231.515.334,8 
Aı Lın<ı tahvili kabil dövizler 
8 Dlfer dö.tzler 'R alMülı 

teham Te 'hh..-ilit CbAa.J 
(Deruhd• f'dUen •vnıkı 

A - tnalr~in k..,..ı>t.ı 
(l!ı!ham ,.. Tııhvil!t) 

(ttlbarl loymetle) 

llaz.tn~ kısa vedt:U •Yan3 

.l.lt:ı.n ve Döviı: tizeriıo_. 

TabY-1tAt öurıne 

llis6;edarlar. 
lif uh I<• 1 il: 

.~o. 639 864,31 

8.395.982,01 

3.048.000,-
12.258,84 

7.848.773,4( 

Yekta 
l Tt-mmıız 1938 tarihinden 

59.035.M6,37 

10.909.0S2;24 
4 • .S00.000,-

16.455.163,53 --620.598.08.1,28 

ltlin<ı4I b&ltty.ı.ri 41.083.826.7 

Hala*eW: 

41.087.813,61 

130.308.044,98 

• 

İç '" dış BASUı! !llKVIELERiNDE, ~~~ 
memelerinin her tüdü iltihaplarında, CER 
HATLE~~tlŞ .FISTÜLLERDE, kanayan ba~r 

m<'meleriniu t"davisiode 
·~ 

R E K T A P A T 1 Şir:~"~t
1111 

·---------------mmı-----~ 
Toprak Mahsulleri Ofisi 

İstanbul Şubçsindell 
. ~ıu 

1 Aıd<'ll 48 kil<>vat takatm<lc 3 sa<fhalı 4.00/231 volt 50 pr:I"' 

1 

1 

l 

na'V'iıp cereyan d•ina.mosu. -tt~ 
. Jf'\'" 

, Y•ııkal·ıd.a eib'at V\: {Wafı ~'azılı drm-Oa":lotıtnı Jka.J 
~n~~- u -"-' ı d. . . ., '· uttll' > Y·tıkaırl!da t:'Viııt ,.c- e\•rs.atf:ı yaz1 ı ın~Pro u;·ın .> " 

oı1'ıti.k şa1ter. 

• Yukarıda y;azılı dına'moyu taiı:U< e<lt'ibıle.:cıc • ~::,ıt~ ;. 
adcıdı dıı:f\~ııtlız dık '~ clin.a.mo tle &'kop.le OJı..lc..·cı•h 
matörli. 

360rnetn'23 s.~rMm<:tre genı,,Jiginde 8 kat ör~>ülii w 8 rı<ıııır< 

100 
lığında bai!ıata ka3·~ı (nüımmı... ,, giire). ~ 
12 :;anLirnetn• ı;eniı;hgi.nde 6 k~t i>rı~ülu ve 6 ın<'I h· 
balota kayı~ı (nümun("yc göre). 

130 12 sant.i.mctrc g>enişliğfode çlif>ı. \,.t.ıı kos. ' K•n il>· 
8 Adeıt IMi:nimaks m"-'ıka yar.gııı ;füıdtirrne cllıazı (Tip l~) ·c'· 
4 • 13<.-hrr tcmı!bası 100 kıfog.ram hazıw.lıı krc.n<1~ ııo.ıJ"k•1 ' . 

4 

zt>ri seyyar otomaük kantar. Ayarlı s.klct w· c:uv:rl 
rile ı:..,·abe•r. 

• 11cC ~ 
> Tannam<'n dmniıxi.en marou1 1000 kiloı.~r.nı ı;t'Kerı 

Bit ki1-a .Lın edilen fiatı ayn ayn ~atın alınacaktır. Yala-
18 Jurr"' olan 150 ton ınğı.reti ile fm tutarı 40,0CO lira teminatı 3000 

liradır. Al'penm tutan 37,500 lira 
1>1r kilosuna tahmin edilen flatı 3 ilk teminatı 2813 liradır. Kırklareli 
kuru, 50 santim olan 800 ton odaa ci .. anoda İntte ambarına teslim 

620.598. 081.28 

"" 3. 

YeH" 
itibaren : tırouto haddi •/e 4,, altın üzerine 

ı_ Selimiye Aekeri 

marka vt-ya bc·n~er• '*"YY'1.l" baskül. ~ 
~-========================================~, ~u~a mfı~~tı~zılı~ak~.:n v~a t~ı.~n e 

IDEVIR:EDİLECEK İHTİIL'I. BERATI pawnlık sııretile satın alınncaktır. Ta:Jip olaııları'll şa trJ.'111• ~ · 
•Otomatik aiıslı siliıhların ka _ neleı'i.ıııi görm<-k İl7.<'I"<' !'ubemie« müca""'''l"rı ık lfl/3/940 '~ · 

J{olordu evsafı dııltilinde pııwır - prtile Z'"..0 ton yulof alınaeaktır. 
&ıkla aatın ııfmacaktır. Sı[ın etinin Tutarı 22,503 tira kat'i teminatı 
prtnamesi 135 ve odanua 140 ku- J37S liradır. Mallar yeni çuvallar 
ruştur. B~ etin ko,.W.yolldan ve-

T S'"""- tinin' • ilk 1 · tı 2....., içinde .ıa.,aktır. Şartnanıe•i her J 
rı ır. .,;•• e emına v~J ı:iin komisyo11da ı:örülilr. Pazarlık
ve odwnın 2100 hadır. Pazad;ğa lan %2/3!'40 Cuma giinü saat 10 da 
iııtirak edettklttin 3"90 sayılı ka- Tekirdağ-da Tümen satmalma ko-
ııunıın Z ve S eü m~erlade ya-
sılı ve&aik ve teminatlarile birlik- miııyonımda yapılaraktır. • 
te 28/3/940 Perşembe günü saat (H:!Z) (2048) 
11 de Kanda mö.mıbkeın mevki * 
Atmalrua lıomi ~-onuna gelmeleri. Beher metresini' talımi.n edilen 

(13S:i) (1862) fio-h 22 kun" ufan 100.000 mel.ı-c 
Jf sargılık bez 23/:1/940 Cumartesi 

&bor çiftine tahmin edilen fi- gtinıi saat 10 da Anlı.arada ::'il. :\l. V. 
ah 225 kuruş olan 11.110 çift ~ satınalmn komisyonunda pazarhk
meni kapalı ıwrfla iloaleai Z9/3/HO la 1'ahn alınacaktır. stcldilerin 

Satmalma Komisyonu 

Cinsi Mık tarı Tahınin bedeli 
Lira Kş. 

Çivi muhtelif 6341.1160 Kg. 158ti.23 
Tel muhtelif 331.GOO • 116.0G 
Çinko 10499. :ıo • 41911.72 
Lehim 164. 25 • 574.87 
Bile-<ik kepçelik 
Silme demir 1455. 00 • 812.60 
Men te e ve İspanyolet 80. 00 M2 60.00 

Kaba üstübeç 32. 00 Kg. 1.44 
İnce üstiibcç 51. 00 • 3.08 
Bezir 44.809 • 2ı.64 
Neft ı:ı.sııo • 9.60 
l\lacun 40. 00 • 12.00 
Cam 88. 00 M2 lH.40 

ilanları-, 
1.k temina 
Lira K .. 

118 97 
8 80 

314 98 
43 12 

45 97 
4 50 

11 
24 

1 85 
75 
90 

8 GO 

on beşte yapılacak pazarlı"'a i<ot;irakleri rıea olunur. (~(J(iı) paguıı luı.ıo<Jı vaziyutı:ı" tutmağa " "' 
mahmıs " , ta?J\-ik.li çruışma ter -
1tiıbatı iıakkıno<lakı i.lıt;i.rıı iç:in.a -
hnmış ola.ıı 2 mu;-.. 1932 tariıı ve 
lô&G No. iu ihtira •bera~ının ihtiva 
ettiği l:ı\U tık .Ou .k<>rre ba::ıkru;ma 
d-..:vık veyaılıuıt. icadı Tüıuuyede 
mevkii fiile koyıma.k i~·in icara da
hi vrırtlelbiJeceJ<i tekJ.if .,Wlmeokte 
<>lın>ıkla lbu hwıusa fazla ma'1funat 
di.lmcl< isliyl'ırıılerin Galafada 
A.-;k '.l h<".n-ı. 5 \nci kat l - 3 .numa
ralara ıınüracaat evıleıne-ler.i iliın 
nlunux. 

DEVREDİLECEK İHTİRA BERATI 

Devlet ~zyolla '' jşletme Umum Mü~ıi~1 

18 Marttan 25 Marta kadar 
ı.•lµ 

i~imleri, Muhtelıf hatlara kalkacak vapurlarıo 

gün ve ~aatleri ve kalkacakları rıhtıınlııı" 
!" 

-Sa~ı 12 cıc (Cumhuriyet) Pcı crrbe (• 
(Tarı) ve Pazar 16 d3 (Dumlt ıııı-· ) 

Koradeniz hattına 

Bartın hattına 
rıhlrmındar;_. ~ 

-Salı 18 de (U!ı:en) Cunı-<:rl< ,i l < c (/>. 
Sirkeci r•ht:mınd ın 

Cuma günü at 16 da K&,seride ~:ıoo lira kafi tem:natlarile ihale Komisyonumuzda <artnameı;i ınevent Selimiye lı.ışhu;ının tamiratına 
a..J.t"ri satınalmıı komiı.-yonunda saatinde kmnis~ onda bulunmalan. ait ynkanda nevi, miktarı ve fahmln lıeıkllerile teminatı muvakkate 

cAit.ıılu s &iililiı«rm k<Waıııh.nm 
çlkarm.aı{a ma ·ısus tl'1"Tlak> hakkın
dııki .i.lı<tira k;in alınmış olruı 2 ma
y..,; 1932 tarih ve 167'2 nı.ııınaı·aı. 
ihtira l:ıerat.uıın ihtiva ctt.ıği hu
kıuk bu lwrre ba•kasına devir vı.
yaıhut icadı Türkivede ~-ildi füle 
kqyımaık için icara dahi verilübı
.lec~i teklif ed.iiıuı, klc ol!maıkla 
bu hususa fa.ila malUınat edin -
IDE'.k ist.iıynlerin Galatada; Aslan 
hJllJ 5 inci ıkat 1 - 3 No. ]ara mü
racam evleınele:ri ilan oluıım·. 

İzmit hattına -SaiJ, J>er7emoe vı.' Pazar H.:10 ela t'f9 

Toophane ııht;nıından. 
7apılaeakt.u. İlk teminatı 1874 lirıı (1421) (%047) nıiktarlnrı yaruı (12) kalem inşaat malzemesi taliplerine ayrı ayrı ve : 

----------------------------- ı yahut birden ihalesi yap!lmak üzere 

İstanbul Belediyesi hanları 
-

lığı lll/31'.JO Salı günü saat 14 le ya 
misyonuınuma görülebilir. İsteklil 
ralan ve kanuni vesilı:alnrile l>irlikte 
mi&yonuna ı:elmeleri. 

S~yede Hoca Hanma rnal:ııaJJıe<>inin Dt-veoğ'h. yokuşundal Haydarpaşa süel hastanesi ihti-
busool klare mııh Siya\l\!ŞpaŞa med nRtffiıbı tarnır-.ııtı aoc;ık ela;iltn1":y<e yaeı için fenni şartnamesine göre 
bmulınuıştur. K~ ~i 403 lire 73 ktı~ ve ilk t.cın.rnatı 31 lirad'a". bir adet bnla4ılı yıkımıa makinesi 
K('Şf ve şaıılııamt ah.! vıı= muemel a.t rırüdüırllif<ii kaleminde g<ırüla OO!t- ~ık eksiltme ile alınacaktır. İho-
1ıir. İha'le 22/8/940 ctena gllnU saaıt 14 de daimi eneiiımenrle yııpılacadrtı.-. I lesi 19/3/940 Salı giinii saat 10 da 
~ iJa< tonioılt ma.kbuz veya mekıtupJarı ve ıhalednı 8 _gün e.- yapJacoktu. Tahmin bedeli (4000) 

wtl naıfıa müdüırhlgün., ~ aılacalclan fenni ~li-H-t ~lrnlarile. liradır. İlk teminat (300) liradır. 

pazarlıkla satın alınacaktır. Pazar-
pılacnktır. Şartnamesi her gün ko-
erin belli gün ve saatte teminat pa-
Selfmiyedeki Tümen satınalma ko-

(2076) 

DOKTOR 
Feyzi Ahmet Onaran 

1 Cildiye ve ziıhreviye mütehass.ıııı 

1 P'a7..ar hari.t' ht"r gUn sabahtan 1 
akşuma kadar 

. .\dres: &bı~li Cajaloglu yo-
kU$U kö;;e!>İnde N· 43. Tel. 2JB,9 

iııa!e ~ünü ınua~. ~ dalım! uıciirnende btı+ımmal-•r• (1744) Şartnamesi her_ı:ün komisyonumuz-
lf da görülebilir. Jsk>klilerin belli gün 

'\IC aaatt-e ilk teminat paraları ve 
1359 Hicri 1356 Rumi lı 

Sefer !\tart 
1 l:lasE'ki hasl<M>elll iıçBı J.imımu oe, tüı; ecuı Röıııtkm .eilmi "'-' icJ.. I ~uni ~·esi!<alarilo birlikte Seli

..ı:ıil pamuğu ~ :ııard' usuüle eiı:Sildımıeıye lronu.lıml$ur. Tahnin ıı.,..I ~yedekı Tumen •atınalma ko -
deli 7176 .m-a 25 kunıı; vıe ilk IElnıi."311.ı 538 lü:rn Z2 kuıruşl.ur. Şaır1tırıame mısyonuna gelmelerı. (1561) 
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1940, AJ 3, Gün 78, Ka8mı 132 

' 18 l\lart PAZARTESİ zabit ve muanUfıt miiıd~ kaleminde ııöri>lıecekrtıx. İhale 22/3/940 
cuma günü saat 15 ie daıimi eoıııeü~ vaptlaoairur. Taliplerin iıB<!DEVRıEDİLECEK İHTiRA BERATI 
temiıı.a.t makbuz ve-ya mekt.u.plan Ye 940 yılıma a.ıt t.<!.....ı oda:;ı V'<Sİ:ka
lanıle 2490 n4l'Dlırraiı karıtma gôre h"""ıbyıııcıııldaıı ı .. hlıf me!<ıtuplanm 1 

hlc ııünü S&at 14 de kadw: da2cl ~ ve:nıelerıi. 1772 

1 

Vakitler Vasati Ezani 
Sa. D. Sa. Da. 

[Kadıköy Vakıflar Direktörlüğü ilanları _I 
Şik-nin avcı lııoru wk.ıf ıınnvı la.-Klın kııılıa aj;(;,ı,ç m~n bi.r 

ane uırfmda ~ m-..ı olurwna!c tvH·e 9öO kem..! köınör açık an. 
Uınneıye Mk~. 

.İba-lesi 26/3/940 ....ı.ı. giJı:>ü saat 14 deciİI". ~erin 4-0 ma ille. tı.-
.wıinal ile Kaddmy v..&ıfJar müdür~ ınüracaatlaırı. • 1839. 
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Cem Sultan Ayazpaşa kuvvetlerini temi.de
dikten sonra debdebe ile Bursaya girdi 

Bursrltlar, A~·a• Pa~a'.\·ı ,.e ku\·· 
,.~Uerini it:eri aLnıaktan içtinap et· 
tıl~r. Avı;.' Pa'H, Buroi4 kalelerine 
g-ırn1js olfiiayd1, i~ ba~k.tt: türlü o
lurdu. 

Fakat Bursalıl.ıır Be.vazıdı Veli 
ordularilc Cem Sultan kuvvetleri 
ara'lnıla bitaraf kalmak il<lediler. 
llatı a, Aro• Pa,,..ya kar~ı biraz da 
sctfuk davrendıtar. 

P, ırseıılann ('enı Sultana mi:i
IMnO) il olduklaıı gfuülü:vonlu. ~ 
;yas P~ ınai~·etinde bulunan ye
ni~erilerle Bttrsaya girmek t.,...,ı.
biisıinde bulundu. 

Pakot; Cem Sultan ku~vetlru'i 
ik.i bin ~İlik yeniçeri kuvvede-

rini birer birer tepelediler. Bu iki 
bin kişilik k&Vvelteıı aııcak be> on 
ki•i yakasını kurtarabildi. 

Cem Sultan, Ayas Pasa kuvvet
lerini !ulıçtan geçirdikten sonra 
lı.emalı debdebe ile Bunaya g.iınli. 

Çünkii; Bursalılar ve Bıırsada 
bulunan bükiını.t kuvvetlerine 
mensup kale muhafızları Cem Sul
tona rlibi olduklarını beyan eyle
mi,lerdi. 

Biitlln ahali Cem Sultana biat 
etti. Cem &itan Padlşabbılım ilh 
etmişti. Ayaa ve qrııf Cem Sul
tanı Padişah olarak tanıdılar. 

Cem. Bnrza ......_vıııda bahman 
A.ıiotlm.aııa 8'1 ae lıadar -ı norsa 

--1 
Güne, 6 01 11 49 

1 Öğle 12 22 6 03 
İkindi 15 46 9 27 

Fôtogr.ırl mak•ncleni ha•kokın.
cı.a.ki ilh1.i:a i.ı;i-n alımnı:> olan 10 
ınart 1!}34 tar'lıh ve 1819 rmmaralı 
ilit.i:ra beraıbmn i.Mi.v<ı 't"tti:gi hu
kuk bu k~- ob~kao;.ına de-.·ir ve
vahut ıcadı Turki\oede IIIE"i<ıi fiile 
koyma:k içi.n !<'aca OOhıi verill'i>i -
lecıegi ı.e.khf ediJ.mekite oknakla 
bu hu.susa farzl<ı maJUnıat ~om -
me4< itıtivenlerin G~al.ada, Aslan 
han 5 iııcı kat 1 - 3 numaTaılara 
mürac..a'. eylemefori iI<irı oluııuı. 

ı 1 
Akşam 

Yatsı 

İm< ak 

ıı. 19 12 00 
19 49 j J] 

4 28 10 09 

heı>•ine \'07'ıyed eyl..di. Elbise, pa
ra ve mücevherata sahip oldu. Bur
•ada namına hutbe okuttu (1). Her 
kes Cem Sttltana biat etmiş ve_ o: 1 

nun Pad:işahlıj(ını kabul ey lcmıştı. 
Cem Sultan Borsada nanuna f 

hutbe okuttuktan soııra namına 

para da bastırdı. Arlı.le Halif.,i ru· 
yi zemin ve HakaniilbahreJniil 
JH,rrı"'.' n idi. Ahaliy·e ,ergiler tar
hedi~·or. Yeni kanunlar neşredi -
yor. y·eniden km·vetlt"r teskiline 
~lı ıy·ordu . 

Sahıbi ve nq'"'!lııh idıırP ed.,. 
Bat muharnri 

l:J'EM İZZE'r Blll<İCI! 
... Telsnl N•'h•v· 

aldı. Bc~·azıdın mai3·etiııde müthi<; 
kuv\'etler vardı. 

Cem Sultan, kardeşi.ııin harekatı 
hakk&nda günü giiniine haber alı
yordu. Buna mukabil de Sultaq 
B ., azıt Cem hakkında saati saati· 
ne mal(ımattar idi. 

Hatta Sttltan Beyaut Cemin ma
iyetini elde ederek onu içiınden 

\·urnıata ve bozn1ağa (&lışıl·ordu. 
Ne de olsa, Sultan Beyazıt daha 

tecriibeli 'C babasile muharebe
lerde bulunarak pi~miş bir •ahsi
yelli. Fakat c~uı Sultanın bu icraatı 

ve Bursada ikameti cok siinneıli. 
On sekiz giin sonra, fena haberler 
gelmeğc basladı. 

Ayas Pa,,ayı deıııLdeıı Bur,aya 
gönderen 'e kendisi Üsküda.rn ge
çen &yazıdı Veli oıı sı:J<i:z gün 
sonra harekete gelu1işti. Rumeli 
asketi Üskiidar otağı lıünıayunu
na J&tİsınişti. Rurneli sipahileri ,.e 
.ancak askerleri Bevazıdı Velinin 
etral.uıda toplanmıstı. 

Sttltan Be~ azı tın; Ce111 Sultanın 
lalası Yakup Beyle c'•veJden İL•i
nalrgı 'ardı. Adamlarile Yakup 

1 Jky~ mahrrm mektuplar gönderdi. 

Cem Sultan, kardeşi Beyazıt Sul-
1 

tanın "Ô•kildardan hareketle Bursa 
lheriııe doj!Tu ]'Üriidiiğiinii haber 

(J \ Tacütıevaı:ih, cilt 1, S. 9. 

Beyızıdı Veli, \'akup Beye yaz
dığı mahrem mektuplarda şöyle 
fikir yüriitiiyordtt: 

Bu ana değin. !ahtı ı;altanata 
sahip nlmuş olan bir paıtisoha kar
şı herhang"İ bir şehzad~ ;,, yahut 
veliaht ka~ı ko ·muş ve ;,yaıı ey
lemi• ;,;., bi~birJ muvaffak ola -
mayıp ff'tİ iıkibt>tlt-rl• uğra,iığı nıa. 

liımıındur.. Blnaııııalerlı Cemin 
barekdi d• lnı neli,.~r >r.nwağı 

a~11ı.ılrdır ı:ııer. Cem ~nlıanın 

1 

D:ElVREDİLFıCEK İHTİRA BERAT1 
< Yail: ve gaz .kuyularır.d<ıki ça

murJ.a.rın nlillam. k>sin~ ait l6Je -
haıt hakkındaki ihtiTa iı;i.-ı aJm
mı;; olan 24 mart 1926 tarih ve 
407 No. ihtira beratının ihtiva et-
ti_ğj h• ~u.k bu ker•·e 'baş:,a;;ına 

Jlcfod1lnya hattına -Pazıırtes, Salı ve Faz r ~.~U de <.,.. ı:;u 
Pen;embe ve Cuma 15 de (Marakaı'. J1' 
!<'si avrıca 13.30 da (.Sus). Ga!at:ı f•' ı ı::>' 

' Ça b C o J 'ı (1C Bandır.rna hattına -Pazartesi, r~atn Ü ve unıa <'· • bfl ~ 
Galata rıhtımındaıı. Ayrıca Çanaıll 'fııP ı 
(Antalya), Cumartesi 20 de (UlgC'n) . 
rıhtımından. se' ,;ıl 

Kar.ıbiga hattına -Salı 19 da (Ba.rtın), Cuma 19 <I~ ( 
Tophane rıht!mındaoı. d·· 

-Paz,,r 9 da (Bartm) Toı:ıha '< rıhtı:ı'ıP_ ı' 
K • I) C rtcS1 

Ayvalık lıottına -Çan;arribo 15 ele ( enıa , unı. 

İmroz hattına 

(Sa;,r.t>.). Slıi«'Cİ rıhLmın<iJr 

İzmir sür'at hatlıaa-Pazar 11 de (Ak.su). Ga ata rı' ''' .• ııı.l"~;;ı-
Mer.ıin hattıno -.Salı 10 da (Kade,;), Cuma 10 da (Ç~P3 

Sirkl'CI rıhtımuıdaıı. 

:SO'r: . ---- ,,,,,,./ 

Vapur sdrrlrrl hakkında hrr tnrıu malô~l aş3iıda trlr(on pU 

d("vir Yf'yüıhu1. ıcadı Türkiyede 1ar:ıh Acentf'ltrimi:zdl"n oirrnilrbUir. , 
mevkii fiiJe knyınlak iç.tın jcaı·a da- Galata Bllşncenteliği Gn:,ata rıhtıruı, Liıına~l.1.ı. UJr.urn ~;UI' 
hi veı·-i.Jebikcı.l!i teok.lif edıl:mer.-1« Müdürlüğü bir.osı altııı<i«. 
olnnadcl.a ıbu hususa farı:la m<ıhlmati Galata Şube • - Galata rıhtımı. Mıntako LimaP .ııı;, 
edimnek istiven~ 1·iıı Gal:ıta<l-a. I Reisll\j(i 'binası ahında. tJ 
Aslan han 5 inci kı>t 1-3 nu.mua- Sirke•ı" • • - .Sirkeci, Yolcu Sa'.onu ..ıl 
lıaca mtiracaat eylenıl"leri iliııı o- ' (20""' 
lunur. tF / 
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DivanyolL 104 
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riç her giin 2,5 - G. Tel: 22398 
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32 14 Unkaoparunda: Ka;ap ~mı lı.,n maiıal 1 ,~ 1 
!\khmH r~tıa SOka)":ında e<k 24 Y(nı 8 ı-;ı 

kuvvetlerinj Yenişehir Uzerine 
çekıneğe '"" hu suretle kuvn,tle
rimle harbetn1cğe kandırın la\•as
sut derseni• sizi Anadolu beyler
beyliğiue tayin edeeeğiıui Ye yiiz 
bin akre ınahsul ve yer ;\:t>r tem
IDdi kövler ih~n ey·liy.,.,efıimi viı
deyleriııı (2). 

Diyordu. Yakup Bey· Beyuıdı 
Velinin gönderdiği rnahrenı ıntk· 
tuplara ccvaı• vC'J"di. l'adiı:ıhın di
leklerini kemali nıuvaffokiyetle 
yerine ~etirect'ğ-İni bildirdi. 

Sultan Be,·azıl. Cem Sultanı i· 
<"İnden a\·laını.ı.;tı. Eğer, Yakup bey 
Cem kuı0 \·otlerini Eursadau Yeni· 
!i?fhir ü;ıerlnc çckmcğe ınu,·affak 

oluı·•a BeJazıt.ın çizdiği harn pliını 
mudbiıı<c tutar yeri kalmıyacak 
perj:ıan ve muğlüp olacaktı. Belki 
de esir ohnak ihtinıali \:ardı. 

Cem Sallan kardc,irıin Ü<kii _ 
dardan ordusilt" hareket ettiğini 

haber almıstı. c.-m, knr<le.inm bu 
harekih ke~ısında irkildi. İciue 
korku dti•tii. 

(De,- a 1111 var) 

12) Srutl-"'dC S. 274. 

1 380 00 

2öl 38 

369 20 

316 80 

hani."tlin ta.rnamı (6017) \, 
28 50 Fatıh<le: Çııkn~ı Kernale~t!I, maıhaH""'pl>"lı' 

sokağıntl-a 238 meb-e 95 sant.m m ktarııı.<İ8 . ıs·•' 
Çıkı ıkçı Keıınalı ıttin c.aımn an;.asınu t"'ın·~~ ı 

18 85 Yemkapıda: Tübbent.ç, Hı.isaımctt.r muhJ 'JT'e 
oe•tçi sukağ'ım:lo 34 eskı 1 ye:ni No. lu 69 1) 
ra;l:JtialJl<İa bulunan arsanın t.am;ııını (.5!>8 ~ 

1ı:r 5o5 52 Bc•yazıtta: Tukı S k!baııbaşı Yakup ~.ı:.ı . 
)~eni Hasanpaşa Kara.kolu t'4!::Lde>ır.Cl' ;-;:o:J2) 
No. lu ha,·a.;ız kagir dü•kkiınııı tarnanı (" . j'' 

27 69 b<'~'ızıl.: Eskı S:kban!ba:;ı Yaıkup ~" ;~111,J<ı 
" ınahalle;;i11de Cumılıuri\"et radd"suıdc ' 
nı !().) !'Oo. lu dükkiıııııı tarn:ı.nıı (3080) 'f~' 

23 76 Beya7_ıl: Esk Sekban•bac;ı YaJmp ~" yeı 1 ıiıJ 
maılıal'k.;ind. Kal:<vcı rokaJı·ırıda 8 No. '"" 
tamamı (2112) . 'fJ', 

13 % Bt•y aztt. Eski Kas< poi:ıaı;ı Yakup ag;ı ,,-eııı ~ 
nıa!ıaUesind, Fırın sokö.ğı.ııda e.;kı ~ ,,.rı .ı 
K<'o!Tl€r malıalliru" t.:ırrı.>mı (5933) . c• ı>'. 

1347 40 l()l 06 Bala.t liı'11! Çavu~ mahalksin<k )'l'l1 1 ('7')'1 
eski 60 yeni No. lu 1 bap hanenin t:.'rı"!l1' 

179 42 

1216 48 

966 28 

93 41 Fftıeı'<k Esk. Abdıs:ıbası ·eni T. ;,: •. rıı n r 
it ~Jn.d{· Ft:Ih J. ka1_ .'iı Ytldırını carldoes ~~) 
ylnı No. hı bı.r b<lr.· ha:.~n:n tamamı (7 _ ~., r 

72 47 F~ncı-rl<..: D:;"ı Abdi s~ · sı Yell'i Tah•a ıı 
ksind<' Ftcn • kaprsı Yıldı;;,n ca<l<lc nd•' •· 
55 No. Ju hanroin taınaını.ı (ıo;,oı ,yJl 

. "''' " Yukarıda ya>.ılı vakıf ,rnJak satı.lana., üzere 1 ~ ı;wı • ii • 
1 1 "'"11.rrm!'Ya çıkan1mı.ıtır. lhaleı kal"i;vesi 2.2/3/940 curr ı"1ıı <11-• 

ı yapıluı-aktır ll'reklilrrl» P<''Y akçt'l .. ııi.'le birL~<b.c Çrnnt;ı'11~) 
B:ıı;ımü~e1ıi n.ah.lt'.:.:>t ka:<.'lllmt müracaa.tl~n. (1 ,39 


