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"'iil8 attan Fevkalade Bir Netice Beklenmiyor 
Mrısolini, Almanyanın sulh şartlarını bugün Velse bildirecek 
___ Italya'nın icap ederse Almanya'nııı yanında harbe gireceği doğru değil! - - ---- -----

Mülakattan Hitlerin sulh teşebbüsüne şimdiden 
_sonra 
11' ~~~er - Musolini mülikatı 
•yd'Ydi zannedild:~i kadın' 
... uıiatnıış olmadı. l',,, r 

~TEM İZZET BENİCK 
ı ~u'•lini 
' P•ld1 ll • liitlcr mülakatı dün 
:~iltQ. 1 u ~iilikat sonunda neş
i~kuuııu c~lığ sadece görüşmenin 
it "tt!ir ıı •Ydedcn bir ihbardan 

akim kalmış nazarile bakılıyor 

Brenner'de verilen kararlar ve Almanyanın şartları 
, lı ~e 1-İar·u. bakımdan iki devlet . 
~''ehQ dıcıye Na:urları arasında 

!Qihti e en görüşme yine hiçb.r 
~Pa, bu ::;dın\~tmıs olmuyor. Av
~~ bir zuın g"''.&'. ve mukadderatı 
1 u'<>t ını ınet ıçındcd.J. Bitler -
!••~ llıuıat.atına hiıkim olabi
'iıı nıcvzuı 
lıt ' dUıı l'i arın neler olabilece-
lt uıı la\ ı ne b~. sıitunlarda uzun 
it il Lirse: dokıu,::tunüz içın deği
l .•d e ı 1 1 ~ , ın~lnıadıi;ına göre tekrar 
i \qeı ede kız miilalcalar ıiz~ine 
ıııı h ce dc"t tu • u ın 1• ıı:ı .z. Ancak, bu,::un 
ti P dııtur u iikatın bir sulh doğu- j 
~de dura~~?acağı ihtımali iu.e- J 

ı ,aulhuQ do"r.z. • 
br, "'.•n,,1 , Kınası ıngiltcre ve 
h tıısı nıe · uı~ •Cın ortava attıkları 
ı ~Ulu11 • 11l'Di &aınanda bir itilaf 
"'th !,! '~ ile ·Stan1 s .... ~':.\o~~.n..,,.1.lır. Almanya 
İlh~~iııı ~~ ".e Sovyet Rusya 
ıı,~ etl i lllı.ı . ı ştir, Çekoslovakya 
•lıııllefikJ,/lır, Bu istli ve ilhak 

4 ?ıt~ ID harp ilanına vesile 
'"tıı . 

... ' •Qy•nuı 
'lt1l\l'oı011 buulannı terket
llıill liıliıı; .Y: Ve Çekoslovakyanın 
•)J •llerjh,'• e ~Ylemesi, Avrupa 

•tıı - 11 hUJ:rj . . t' tıı h tıi tn "t . yetinı garan ı 

Velles bu gece 
R o m adan 

ayrılıyor 
&xrn.a 19 'Ra.d~o) - Mösyö Sum

:ner Velhs bu geo. saat 20 de Ro
madan lmrekct od . ce kt;.-. 
• Roma 13 (HU5Usı) - Musolini 
~ Kont Ciyıanoyu htımia bulıı;ı.an 
tren BcEnncr'den gece r--.;ma 
doitru Jkmraya dömnU.,1ü~ 

Bu sabahki l(aZetclerde, ~-ahr~ 
taıf.J:.Illiirtındaaı başkıa mül?',1.m e
saS!l:>rına dair fu:ala m:ıJ&,.ıaı'_ yok
tur. M'llsolilllİ, Am: .- ikaya haırcke.
tiınıi tehir ederek, Roonada kendı:, -
ıiıni bttldıeınek.le olan A.rnerilka h~ 
rici'Ve mÜS1e'>aırı Sumncr V•:lı."es 
fı.ı buefuı, öi'tleıden sonra bir keı:cı 
daha l(ÖI'Üş~t.r. 

MÜLAKATIN SEBEPLERİ 
Londra l9 (Hususi) - Brenneı" 

ınülfükı:rtı h.alk1kında burada henüz 
1':mıı.i hiç bir malfunaıt olanamaklıa ·• . · ". . . 1 
·bera!bt:r, sa.lıİ!h!Yetıla:r meh.ııf.il mü- Amerilı:a Bancıye Müsteşarı Sum, e~ V<>;lles Amerıka Harıclye Nazırı 
ltL1<.atı a-;aıtıdıakıi sebeıkıre aıt!et _ Korde HuJl ıle bu orada 

m'.lktodir: melk eırnel'fn.dedir ve- Hôhleır'den zh>e:ıi Hllt!N'e acı!kça bildirmek. 
H>tler, İbırlıyanın mföıahıeretile AırnETiJl<ıa ellkanm da ta·tmiın edıe- F<:1<a<t Loııdra<..a <lıt.'ıa şimdiden 

:ı:ı:~ı:(~lerı verl.Eır Aılmanyada k.a.!>- cek il.rlrl<a.-lık1arda bulunanasım J;'L'tler'liın te-ıci:llıü.siinün rkim kal-
rna:k sarlıle bir aınlaışma sulhu yap- ~ltir. mağa matılkiim bulundui(u vtı İtaı'.-
m.aB< iStemell..tedi'I'. · MuwM!k!yet9i!zJ.iik lııal:inde harp yanın ise ~ve dönillı:ım·~ytce'k 

Murol'ni ise hıırbe ni!ı.a.yet V(r- çetıinle<>:Z.Se, İ'tıa.lyaınıın a!'.acağı va- (Devamı 3 üncü •ahifcde l 

•uıh -.ı, !.alı u tefıkl e_rin H tıerden 
lııb '-liıd~ akkukunu istedikleri 
tı 11d uı •ise b'. 1A.Jnıanya bu şartları 
çitıı' h~ 1 e bu kabulü fiil ha
lı ~ ku, ;81~'Ya nıukted.r değildir. 
~,k ''•va el: ettiti Polonyayı ya
~,, hda11 b' en çıkarmıştll'. Slo • 

ı,,,~••tir, ll~ kısmını Macaristana Tu .. rkı·yenı·n K 1. 'd b . s t ~ • .., lıa1t11ılllılu.' gerive na~ıl a- are 1 e 1 r ovye 
(l•d~.ce)(ıi , &ahıplerine nıısıl ia- b ••t•• } •• ., •• t hd•t · 

1ıı11ı"!iiıuyo~ · ;_ , u un ugu e ı 
-• tıı .._ bır ç -., Almanya kadar h • • k ı \e c,:"4bil~azın.çindedir.Bu· it g·rerS cum urıyetı uru uyor ~-l~ •k"°'lov kltefiklerin Polonya a ına l e ••• 
~a~Cllıele~ Ya~~n sulh uğruna l.oııdra 19 (Husw;i) _Avam ka-
hr,. 8rı iını. · Ye ışı oluruna Lağ • m:mısrnrla hwiciye müsteşarı But-
lııijv uzıınde ansızdır. Bu takdirde lıer, Tiiı1kiıyEnin tamaımlığı.nm tetı.c 
!t.. :••lıesin~e :feryüzü milletleri dit <dildiı'ti veyahut Tiiri::iyenin 
O lı,i"• bu, e lngiltere ve Fran- kcanşu bir mernleketıin imdadına. 
l\~tır~•. ııe ı;ıevcudiyet kalmaz. koşması Iüzuıınu hasıl o".kl\ığu tak-
~' ll•t 'd <löru~:cak ~e ne yapıla- di.rdi!, mü.tıtdilclEırin derOO.I Tür • 
Q~un .e hu r .vazıyete nazaran • 

1 

t•.v •• ıciıı b~lın ınuhalabıdır ve ki.Y"'(Ye asken bir ,ırardnnd., bu- 1 

""\v;da l\tu ç~k. çarelere y, ı. u l.uınmaı:ta hazır olup o'ıınııdıklıarı 1 

"~d/tııustu:olııu ile görüşmeye hakkında muhafazakarlardan mel;- ! 
tı l ~ı. l'oı • liıtler" n eu lıa•ta us Cary'mn BQI'du~ biır suale ce-
t •nd· . • nyay ç ' '--- d '"" k' Ur, ıı ısıne lı a ı, . ekoslovakya- '"''"""' em ·.,...r ı: 
lııViaı~ •lnı.ad ~nıettırecek bir sulh •- Rüvüfi< Britımya ""' Fraııro 
l 11 4 ıı a lıarptıgı takdirde de en az Tüı1<.ye ile imzalad1Jk:ıın k(l4'Şfük.lı 
lak, 11uıı ici ıı. ~n _çıkmaktır. yardım muahedesinıin birinci mad· 
~ b,t 1 hareke~ Ita l~ayı askeri it- d~ muc>binoe şuna medıur bu-
'ltdi.,ktre d 1 • getırmek yolun- lunuyorlar ki, eiter Tü.rk'Y\-· bir 
~·ı•ka' ."•va j1'

3 Yoklama etmek Avruoa devletli tarafından hlarlıc 
b'~ft 1

11 lakd· alyanın ademi mu- se\ıkedıi[m~ ve binaenaı:eyıı bu 
•'i 8 dışıtıd ıtınde müttefiklere dm•let tarafından T;iııki'yc.ye bir 
~-~ ~~"1ata11 •/c~j bir harp cep· tecadiz vuıku bulursa, Tüll:'ki~ 

· •· ıt••tin· lll_kanını bırakma • ı eHerindm ııelen bü'tün yardlJl'TI ve 1 
~· do:t •· b11~ gutliiğit muhakkak- müzaho.erli vaoaca.l{öaroır. Bu mü- • 
1'<t ı•le ~aaUiJt\:ukabil son yir- z6hentin şeıkli, üc hiiıkUımet a.a -
t4t'••k rıııin, « .ıı•lız ve Fransız sıı~da ist'sare mevzuu olımaık.t.adır. , 
.,_1ıı.. .. d.' •k vur tuşnıanı nereden . Bu is1ıi<aıreh;r bittalb:. istizahcı-

l ı de~~eıı ııe5:. ıın ve acele ede- nın sualindeki ikinci kısma taalluk 
Ş ıldir. 'Yatları da az ma- eden husw;a.lı da nazarı itlbare arı. 

li.ş(j °"-ar~akk-;:-- m~~'us C:rry, 1n~iltereınL<n şalik 
1 J kuvvet'eri kumandanı ile cenubi 

lS • Afrika Başvekili Genera~ Smutılı6 d. Csınd ·· e uç arasında vapıBmalkta olan askeri 

lsveç haric~ye nazırı Sovyetlerin bazı 
taleplerde bulunacağını tekzip ediyor 

K areli Sovyet Cumhuriyetinin merkezi Vilıorgun bugünkü hali 

Kopenıhaıg 19 CH=ll •Aften'bla.
det• ııazetesinin Moskovadan al -
dıl!ı ıb'r habere göre Sovyet hü -
ktimeti, Finlandiyadan alınan yer
lerde bir Kare'i .3ovvet Cumhuri· 
yeti kurmak niyetinded · r. Bu yeni 
hükiımelin merkezi Viborg şehri 
olacaktır. 

ğil, her iki hükumetle siyasi mü
nasebetlerin dostane bir şeki'de 
yeniden tesis ve devam ettirmek 
arzusunda bulundurduğıınu bildir· 
dii(ini söv lem ştir. 

Muhasamat 
duruyor mu? 

Londra 19 (Hususi) - Alman 
radyosu bu sabah muhasamatın ta
tıL ihtimalinden bahsetm'ştir. Ro
ma radvosu da ayni suret' e bu ih
timalden bahsetmekle beraber, 
muhasamatın durması sulh dem~k 
olmadığını, hıı.lledilecek birç0k me· 
sele'er mevcut bulunduğunu ilave 
etmektedir. 

Sanayi müesseselerinde 
iş saatleri arttırılıyor 

Geceleri kadın ve çocukların ç-alışmalarına 
müsaade edilecek, tatil günlerinde çallşılacak 

Milli Korunma Kanununun 19 
uncu maddt'Sinin verdcği saIB.hl -
yete ist naden U, kanunile tesbit 
edilmiş olan mesai saatleMıin ba-
zı ver erde ç0ğaltılması Ticaret Ve
k;iletince kararlııştırılm;ştır. 

Ezcümle sanayi müesseselerin
de mesa . saatinin 12 saate çıkan -

· Jacağı ve bazı dsLhsalatın arttırıl-

ması ~in ııeceleri de kadın ve çe>
cuk'ann çalışmalarına izin verile
ceği anlasılmaktadır. 

Bu meyanda her işç' haftada 1 
ırün talil yapacaktır. Fakat bu 
tatil; behemehal resmi tat l ııünün
de deği:; hafla arasında ve nöbetle 
yapılabilecektir. Bu suretle tat.it 
günlerinde de çalışılacaktır. 

l . ' - .. . ' ..... ' 

Evvelce de Paskalye münasebe
tile Amerikanın ve Papalğııı b r 
mütareke tekilli mevzuu balısoi
muştu. $mdiki halde böy\, l:.ir 
tekl:fin nereden gelecei( maliim 

dei(ildir. -~ . Tatlıcı Şamlı cinayete 
Bazı vergilere mi kurban gittİ ? 

yapılacak zamlar 
Kanun layıhası bugün 

mecli<e v"'rıliyor 
Ankara 19 (Telefonla) - Bazı 

vergı ere yapılacak zamlar hak -
kııı<.aki k~, un layıhru.ı bQ:ıh Mec
lıse ver lncL"k.coir. 

1 mar:tt ,. ,, lt'clise vcr:lmiş olan 
194U bütç<s varidat fas Hannın bir 
kı::ımının art!ırıJdığı ma (undur. 

Yeni varidat büt.çesindP kazanç 
verg si hasılatı 29, hayvanlar ver
l!iS.. 15 mılyon, veraset vergisı 500 
b:n, muamele vergisi 24 rnılyon 
400,000, İnhısarlar hasılatı 38 m.l
yon 700,000 ,ira üzerinden tahmin 
e<l...Jmiştir. 

1939 büt<:esinde hazane verJ!isi, 
ruhsat ve unvan tezkeres', vergi 
karneleri 460 bin, ticari ve sınai 
teşebbüsler ve sair işler 11 m.lyon, 

. h'.zmel erbabından alınacak olan
lar 13,100,000 üra olarak tahmin e
dilm ştir. 

Yeni bütçede sınai ve licaıi te
şebbüslerle sa:r isler kısmına es
kis:nden .bes milvon fazlasile 16 
mLyon Ira tahmin edilmiştir. İn
h.~rlar safi hasılatı da gecen y:la 
nazaran 1.700,000 lira kadar fazla
dır. Sadece dahili :stihlak vergileri 
kısmında seker ve g ikoz ist hlak 
vergisiı eski derecede üç milyon 
lira iken l:.u senek: varidat bütçe
s:nde on milyon lira tahmin edil
m.ştir. Bu vaziyet seker ve,gLkoza 
mevzu islihlfık vergisinin ö~ümüz
deki sene üc m s\; faz a varidat ge
tireceğ lahmcn edildiğ:ni l(Öster -
mektedir. Bununla beraber vari
dat tahminler nin encümenlerde 
görüşülürken hal ve icaba göre ye
ni şekil a ması muhtemeldir. 

Vali busaL=ıh 
h eyelan yerinde 

tetkikat yaptı 
Buraya beton setler 

in şa edilecek 
Modada vukua gelen heye:an 

hadisesi hak.kında bu sabah saat 
onda mahall nde jeoloğlar, mühen
disler ve beledive heyetlerı tara
fından esas:ı teıkik.ler yapıln.ıştır. 

Morg raporuna göre, boğazının kuvvetli bir 
el tarafından·sıkı ldığı ve ense kemilinin 

kırıldığı anlaşılıyor 
Cu.-ı1" • .te> ş:ı.~, Sehzadr.:ıcışuı-' 

dL-:ı 72/74 nıı1m:ıralı dü;kikiınımn 
üs:uıı<Lkı odasında ölü obrra bu
Jııınıan t-sk.i vt mc-.lıur Şa:ınlı taıtlıcı 
Al;..liı.kadırin öltiımü hadi.sesi es - / 
rarlı bır saılhaya l!'irıniştir. C<>St!di 1 
U< muayto:e eden zabıta ta'lı bi b.ir j 
.nem ctiıı'naı(i . ~la:bı.eceği kmaa -
tine vaırmı~ faÜ<at b;r kere ci• :ı re
wd.rı Mort>'R P'Önderilmesine lüzum 
g&lernı:t;ıt:ir. °"'t'di mu, ne eden 
M<ıt-<r müdürlıif:ü ö1üanüırı bo -
j!:azın sıkilrnuı;ı sur..,tıiıJ. vıtl<ua gel• 
dii!''ni tcshlt etmisti.r. 

Ölünün boğ'azında ve iUeriaıde 
b'4- cinavt'tc kurban ~tıtiğ.i?U gö&
tM' {"( k h ç b :r yara, bere ve sıy
rıık dahi buluıım:ıxlığı için Mo.-gda 

ınce V\:ı tıbbi brr muavened'en son
ra alı.noo bu netice hadiseyi eh<"rn· 
m;,"1.li bir va.:riıvele sokmuoıtur 

Morgun mürlduuıınumiliğe v~·,._ 
leaı ı-aporıına göre çok kvvetUli bir 
el ili.ti.yar taıti'.ıcının boğazını sık -
mış ""' arl<adan da yumnukla vır 
rulun ense keııni,i::.J de kmlrnıştır. 

Albdülkadirin odası ilik evve'lo\ 
dı> ~•:nık bir vaziyet~ rrörüldüğü ve 
iç: nde büTÜk bı;r s.ırvel saklı ol -
du"'ı sövleııen bir kasa da mqy -
dıanda <'lrnadıl!ı için rx), s ehemmi
vcVl'e tah'kikat yaornak.tadır. Ve 
maktuJ.ün o.Ulu Suphi ile çırolear" 
dı:aı. biri pohs<;e ııan a'.~ı.na alın -
anıŞ!ardır. 

Fransız kabinesi tamamendeğişiyor 
Paris 19 (A.A.)- Re'sicumhur 

Lebrun dün akşam saj( cenah par
tilerinin şefi Lou'.s Malini kabul 
elmiş, bu surer e kab nede yapıla
cak tadilat için s'yasi grupların 
şeflerile isl'."'1relerc başlamıştır 

binede b.r değişiklik o. mıyacaj'(ı 
tahmin edilmektedir. Fakat tadilat 
o kadar büvük ve ııeni< mikyasla 
yapılacakt:r ki ~imd ki katine ta
mam ,Je delYismlş bır le aJ., gık -

ÇaI>amba gününden evvel ka- cektir. 

( Uiğer Te graflar 3 üncü SavfamızJa-:lırı 

ÇEf\ÇEVE 

espri 
Söv le bir hık;i~ c anlattılar: 
Troçki, l\lek•ikadaki inziva

sında, bir drre kenarında balık 
tulorken, Janına dünyadan ha
bersiz, saf bir köylü ı:elmiş: 

- Arkadaş. demis, haberin 
var mı? Troçki ölmüş! 

Cevap: 
- Tl'oçki ölmüş olsaydı ben 

burada balık tu tmazdım. 

- Yok canım! İsmini yanlı~ 
söyledim. Staliu ölmüş!. 

Cevap: 

zer. Orta~uıdun kesıLııt:c h;i he· 
:\""':tdır. 

Staıin Bcuiın Kızılhğı"1, 
karpuzun m<·rkl·zindekj yangın 
g:bi. Dı~nnın nlacaL!ı İ\·im:n 
Kızıll ığını örtınth. İÇ~n . 

Espri bnkımından bunlar da 
fena değ:J. 

* İ~imiz espriye kaldı. 
E.<ori, hakikatin ağzına men

dil tıkandığı zaman, svan h ırıl· 
tılardır. 

i 

lft • müzaıkcıelk!rde Tünkıiyni.ıı de tem-
Jı ,,,Ct1 Vak'ası si!! e.ı rtip ecıilinecıığ\ıni de sıor.rnu.ş-
, "l ' lor•'"' tur. Butler şu ccvaıbı vel'Iniştir: 
~.' ııö;~~. ~ ndl> d'i.f' • •- Türkiyı.: ile kıl.i.şare1e.- ya -
~~ iY.ı; UŞ\ur. Bu meOttc~te piliıı1$ ve bu is1ıİS'1're.er Türtıı.>yc 
();ı;~ ~'ıi'ı ~'C'bc ile bir mıiaJ- ile itlame olunac;:;l<tır .• 

Roma 19 (Radyo)- İsveç Hari
ciye Nazın, matbuat mümess:tle
rine Sovyet Rusyanın İsveç ve 
Norveçte bir arazi elde etmek de-

Roma 19 (Radyo)- Helsinkiden 
·bildiriliyor: Sovyet ve F:n kıt'aları 
yeni tayin o'unan hudutların ge
risine çekilm'.ye başlamışl:r. Hel
sinki, Finlandiyanın merkezi ola
rak kalacaktır. 

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

Bizzat Vali ve Belediye Re;si 
Lı'.ılf Kırdar groen heyete riyaset 
etmiştir. 

Heyelanı heyecan ve aliıka ila 
takip eden civar halkı Valiyi ve 
heyeti tezahüratla karşı'.arnıştır. 

- S tRliu ölmüş olsaydı hen 
burada balık tutmazdım. 

- Of ... Bir türlü söyliyeme
dim! .. Ölmü~ deği l ölmemiş, Y'I; 
n i Len~n ölmemiş! . 

l\l eksikadaki inzivasında, lıir 
dere kenarında balık tutan ·, ,. 
T roçk:nin ~·anına, dün.lada~ bi~ .. ~ 
bersiz, saf bir köylü ıQL i sokul·"' · • ~ 
salar da sorsalar : " : .• 

l • • 

~ ll~~ taıl!he "Yaıtn etımc•ktedir 
~' ~ıi<ıu,.~;ölmiiştiır. · Bir evin duvarı yıkı ldı 
.~~ Saba'lı ~ ~ Rı~ .bu Fatihte Hüsambey ıpahallesi, 

Deniz yolların da 
mühim bir suiistimal ~Ilı ~11 iti: arnr.ı.m.- Ferhatai(a mektep sokajpnda Ö -

~ b~ ~JIZdc diften aık' mer Lı'.ılfiye ait ve Lı'.ıtr:ye adında 
~iı.,-~ 1ıı::ıı.:' 1 clnğru d •. v. 1>laxı- bir kadının olurduitu iki kallı . 
.·<ı~t\!e, ~be hük· ·ı<ıldır. Yal- kargir ev·in duvarları son günlerde s• k • d ı kt• •ıd• 

l.."':'tıı f{ ıı1t laJı'kik~ll'e~ labi?i yaj(an vaiimurların tesirile dün ır a ç memura iŞ en e çe ırı 1 
~lt 'lklıi lalJı.r ~ ıı<c lm<Ştir. 'birenb re yıkı!mıslır. Bu sırada ev-

" a a. tabi tutu- de kimse bulunmadığından nüfus- tahkı.kata d ed·ı ·yo 
ça zayiat olmamıştır. e Vaffi 1 1 r(Yazı s ı 3 d;) 

Vali ve heyet azalıın den.zden 
motörle. karadan da yaya olmak 
üzere uzun tetkikler yapmışlar
dır. 

Neticede 25 metrelik heye~an sa· 
basındaki killi ve kalkerli tabakR
ların yai!murlarla daha oyu.up 
Kıüı;\ii<ıınoda ;sti.kametine doğru g~· 
nişlememesi için hemen buraya 
muhkem beton setler inşası karar
laştırılmıştır. Bu setlere 50 - 100 
bin lira sarfolunacaktır. 

Cevap: 
- Lenin ölmemi ş olsaydı ben 

burada balılc tutmazdım. 
Sahte banknotlar lt'ibi üstün

den uydurmalık akan hil~ye, 
berşcye rağmen güzel ... 

* Bir zamanlar da yine Troçki 
ve S talin arasında, söyle bir 
espri düellosu anlatmışlardı: 

Tl'oçk.i (Staı ;ne)- Senin Kı

ınllı~ kırmızı tıırııunkine ben-

- Arkada~. bu şahlanış; taın ' 
sahlanış! Yakın zaılıand a Lond•. 
r adaki \'e:-.n1in ister ,sa rayın!'ri. 
arması. orak \ :c çekic o1acak.! 

- Bö~ le bir ihtimal olsa dı 
ben burada balık tu tmazdım. 

- Of ... Süyli~· enied :m! Yani 
K remlinin kapısına hürrh·et 
t jn1salini asacaklar!. · 

- Dur, beni rahat bırak! Ba
lık oltaya basvunıyor! . Balık 
tutmak ne zevkli bilsen ... 
NECİP FAZIL KISAK'ÜREK 
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iKi YAKASI EİR 
.ARA'l!A GELllİYOR 
Şim<h vem bir mesele cıktı: :F:_>

nnlar iç·n mutehass,s hamurkiir 
bulunamıyormuş!. Ba- uımandan
beri. hamuru makineler yuı"turdu
ltu ,:çın. bu me&leğe :ntisap eden
ler azalın!$!. 

Te11ckkel.i deı:il. biz, mütemadi.-
yen iyi pişmemiş, noksan, ı;engi bo-1 
zuk ekmek yiyoruz. Şu Istanbul 
ne ganp şenırdir. Br tarafını dü
zeltim .iz, bi:r ta.rafı bozulur. ·Ei!
lenc,, yeden miıteha-'Sıs:• bulur- 1 
sunuz. Bu sefer hamurkar mute
lı=ısı yoktur. imar mütchru;sıst 
gelir, Lktısat mütehao<iısL gider. Hu.
'An, iki yakamız bir araya gel
miyor, vesselamt 

J..$IK OLA..'< 

iKi ALbı 
B 't-leşik Amerikam n merkezi 

V a.şiııJıton şehrinde, Joıbar salon -
Iarda adı, sanı anılan ırfızel ve 
genç bi:r kadına ilti erkek bınicn 
asık olmuş! Bu ık:i erkeiı: de a'.im, 
profesör a<laml~!. 

Alimlerin aşık oklukları çok gö
rülmüş şevkrden dei?i]dk. Fakat, 
bıiLinmcz, dum~ bu .. Belki. bu km. 
ısmi de •Y>idınm aşkı• filan gibi, ı 
modadır, Alımlerden biri b~ı. bı
ri tarihci im 1 

besiimünü. seyir ve temaşa ettiniz 
mı, hapı yuttunuz. :r..taası bıraılcp 
cı.kmalısımz .. İstanbullular zamııe
dild.iıltinden daha açıkı;izdür. IDç, 
ateşi yanlarına 90kar' ar mı?. 
NEDE..'< ÇABUK 

İHTİYARLIYORUZ 

Va - Nü, l!eçen gün, Akşamda 
yaz~l bir fıkrasında, sarklılarm 
umunuyetle çabuk ihbyar~mı 
mevzuu bahsediyordu. M~, 
Köpruden geçerken d::kkat. ediliır 
ce, daha 4-0 yaşıooaki in.sanl.arm, 
saç n.n başını.o a<!ardıj1ıru, yü.;ıle
rıncn bllfll.Ştuğunu. kanburw>un 
çıktıgını ı;orünınıişsiı.nüz. 

Avnıpaiılar, çabuk ıhtiyarlarnı 
vorlar. B:z, çabuk çöküyor, _göbek 
bırakıyor, hantallaşıyoruz. Viı. - Nu 
bu h;ı.'.i.. )·ed.,i(:miz gıda maddele
n. n ~e:;l:' ve çeş:ıdrnln iyi olma -
ma:;:Jl<l atfediyor. 

Avrupada, hayat 40 yaşında baş
lıyor. Fakat, bıon<:c, çabuk ihtiyar
Jamamıza asıl sebep: Günlük ha
yat,mızdalo. bız :;ahahtan akşama 
k.:ıJar sın.rlendircn hadiselerdic. 
Bu hacJ. e'.en ..sa.i!ıva yazıyorum: 

İHTİYARLIÔIN BİNBİR 

SEBEBİ VE SİNİR 

Sabahleyin e\·den çık.lmız. İşmi
ze yehı;eceks· z. Bekledıj{ıniz sa
atte otobüs l[elmcz. Çünkü, e11kat 
cetveli bir türlü tatbik edileme -
mektecli.r. So.nirlenir. durursunuz. 
/.2 soora, ö.nii:nüzden bir otomo -
bil ııecer. Üstünüz çamur ıçinde ı 
.k.alıruştır. Boyacı dükkiınına ha -

N .havct, kadının ı;inltiınii çal - 1 

~a ır.uvaffak olan ve rak.1bini 
altcden ta. JI<;l olmuş! Talin te· 
keJTiın!en baret d~ mi?. Belki, 
kadın, bu sözıin manasını teilclt 
Jçi,rı, tarihçive ,ııOOÜl verm1~! 1 .k.an,ınıe, henüz kapalı. Halbuki 

saat sekiz, boyacı efendi bu sabah 
keyif çatıyor, erken kalkmamıştır. 

BİZİM BARLARDA 

HARElI. SELAl ll.JK 1 
Akşam ı;azeteıiode okudum: Bir 

ecnebi. İ.sUmbul barla.~ birine 1 
jfit:miş... $aşmış, kalın.ıı;... Bizim 
barlarda harem, selimlrk ~
Erkekler ayn biır kösede, kadınlar 
avrı bir köşede oturuyorlar, bera
ber ıni 'üp c~Jenm:yorlar, yüzle -
rinden düşen bin parça olııyomı~ 1 

Tabli, bu ecnebi.. İstanbulım ne 
oldujtımun farkında değil ... Yıl I 
lardır içlnde vaşadıı:tmıız halde, 
daha, J:riz bi'e ne old~'U kavn
yamadık: 

Efendim, bizim barlarda konso
masyon ateş pa-h.a.;ınadır B!r ha
tw>u masanıza ruıvet edôp, iki te-

Mecbursunuz, tramvaya binııne
i(e ... B.ndiniz. Bozuk paranız yok.. 
Bile~· ile hafü bir mülatıfa ... Ne 
ise iş ha1led:ldi. Tramvay fıs\ik 
rna.kam l[idiyor. Az sonra, arka ar
kaya ile zil... Bir volcu ile kontrol 
arasında b!r münakaşa... Araba 
durdu. Yolcular, kavganın sonu
nu bekliyorlar. 

Siz, i 'ni.u- $?ecikı)·orsunuz, sinir 
içindesiniz. 

İı;tc, ak.şa-ma kadar, sizi üzen 
buna benzer binb'r hadise ... İnsan 
ibtivarla:naz da. ne yapar?. 

Henüz, ha<vatımız otoma-tik hale 
l[elıııemıstir. 

Parola ile açılan kapı! 
Be~lunda b:Z. aparhmaııda ı::a- ı ,parola• ile :ıçtldıitını gördi.i.lcleriıı,. 

pd.an bir baSkın cslııasmda suç us- den l'innemişlenbr. 
tü~ kumar oynark~n vakalan~ ~ Tarassutlarına devam eden po-
12 kişin.m muhaltemelenne. dün lisI<'r n.hayet bir gece bu parolayı 
bakıılroıştır da öğrenmişlerdir. Fakat; kapı a-

ı:oıw. Papa. D\outri, Yor_gi, Ya- 1 çıldılb vakit kendılminin vabancı 
rasımos. Ha6an, M Kro Hasan, E- olduklarının meydana çıkacağını 
mlııoklu Hasan, Artın, Yani, Mu- düsünerek ~e=:i:n ileri bir saat'ni 
harrcn oğlu Hasan ve Cemal is.-m- ve bırltaç krişi bir arada içeri gir-
leri.r<ie buluuan maznunlarla be- mey; tercih etmi.şlerdir 
raber !Ol ı;ra kurrar poıraoı da Nıh;ıvet Ik · ı 
mahkemeye veril~ tir. . . . evve ı ![ece mE.nur ar 

ılen hır saatte parolayı venp kapı-
Ta mele Ta.ks! ~kağmda Dali- yı Eçt'I'mışlardır. Kapının a1;ı!ma

na a<llı bu ev sahibı Rus kadını - sıı~e beraber b rkac memur '.ceti gi-
nın e e ~>'rı.assa. gece :_akitleri. r.p kaı:udakı röbctçın.n oıı~:rarak 
baz, kimselerın gırıp çıktıgını tes- arkadaşlarına hal;cr vermem"-S;. i-
bit eden wl.s'erim:z kaç defa çe- çin evvela onu ya:kalanuş:ardtr. 
riye ginnC'ğe teşebbüs etmıi.o;lerse Mütealuben de; içerisinden gü-
de, kapımn ancak muayyen bir riıltü ve sesler tasan kumar oda -

Yazan: fskender F. SERTELLi 

. 
F''.krwe 17P.""Tliş günh.~e aıt bu ! 

hatıratı hatırlamış ı:;::bi batımı sa:>- ı 

Ladı: 1 
- Evet,. Evet.. Öyle o.Imu.;ılu. 
Ye kadilhıeri do durarak: 
- Ha•-';, biraJJı-ııınızı k -'ll ,~ . . 

« Ser.i seviyorum !.. .. 
Et't.esi sabJ.!ı. 
Dokı.:ır Cevat ranatsızlığını ba

hane ~ it, o gün vazifusine git
memı.şti, 

Fik!riye: 
- Bu gece ilk defa fazla içtıgi-

rııı ııörrlum, kocacığını. c:L..vnr<iu_ 

Okul 
·teftişi 

Çok 
çocuklu ar 

Şehrimizde 8 lise mü- Sıhhat Vekaleti bunlara 
1 milyon 100 bin lira 

tevzi edecek 
dürü takdir edilip ıkisine 

de işten el çektirildi 
Şi:bıtiıııiz lise ve orta talıS'J mü

eı;oo;olıerinıJe Maarif VU<.alebı er 
mum müfetti<'ı.... i tanılfından ya
pı .tın tellt.iş)erin nel.icdeıi dün an
l:ışınuştrr. 
Uıınum mületıtıiı;lıeır şeiviım.mdci 

taiebe.IC'ı1iır ve m ualliıınlıeırin dlenı
lere muntazaman devam <ti.ilk -
lerinı. memnuniyet.t.' gömıüşle<: -
clir. 

~ QC"•lıı•• ~ verı.lımeiı: ü
rere şehr.lmi:ı:e gönderildiğini ha -
ber ven:J.iıl!'lm':a: madalyalar buci'n
~ ooyiik. merasimie s:ııhlpııe, -
ri.ne tEvzi olu.nacıtkt.ıc. 

Di.ğoeı- 1ar<lfta.n Srl-ıhaıt ve İQ1ıi.mai 
Mua>1."Cllct V<ikiJ.Eıt.i. bu yıl da büt-
çesme QOlt QOCuklu all!elıere yırr
dmı iQİll )'.illi tahs:saıt lı:ıoymuı:ltuı<'. ı 

Vclcil<t.n Y'11lmı:; olduğu hesa-
ba ![öre çok çocuklu a.ilelerckn 

Avm zamanda melci.eq:Jl.erini üs- şıımrli.-e kadar Ve~t.e müracaat , 
tüırı bır başarı ,J,e ida,e eV..>k.brı. uien ve 'ıltr.ımi..., 't! i$1:lli'"3lı: ke&-1 
anl36ı'!bn G<Wtasaray Lisesi ml.i- be:.m:ış olaınlara l tm:ıyoıı. 100 bin 
dürü B. Behçet ile, B~ 2 <ıci lira ~r lıroosi. • ıccl>eylc.di~ teslııi!t ı 
kız orta okulu müdÜTü l'v!ıı.:.: bi- ol.Wımw;ıtur 
rer ~kdiın__.. Je tal"!! f ()]unmuş- Sıhhat ve icıimai Muav.:ınet v~ 
lardır. istıım.ul kız ;,..,.,i müdüru k. • . bl11.Q hnkiirJ.ı:ın ve taıısi.s:ııt 
Sıaıbı', İııtarıbul erkek li.9-Bİ mü- niJbetmde lekım:l çok QOCUklu a- ı 
dürü Cehll Fenti, Cunıll>uriyeı kız · elere yardLITiı kararl:ışlwmı.ştır. 
J,i&,si direktörü Cafer, Kaıbaıtaş er- V d--

1 
~ı..r- - • 

kek mıem ıniiıdürü Nt>ri, Karlıl<i>y atan aş ıgımıza gıre-
3 üncü oı<ta okul müdürü Rıdvan, ceklerin medeni • alı" 
F1altiih kız oı<ta dku!ıu m üdüriı Şe
fik de ~ iyi göriildü,i(ündeıı. 
k-r.ıd' .Jcori.n.e V €lk fı.ie1ıı;ıe teşeıkkllr e>-
1 unn u:ştur. 

Dii:er ta:rait:a:rı ilci müdüre dıe 
Ş!eı':Je daha fazla a1ikadar ol -
roal;ırı lüzwnu Vekalet 1.aırafm -
dan dlı.tar. oJıu.nrmıştur. 

Sevıah:ıt vilX.'SÜe şchıı. ı-ıi2ıe p;e -
lerck \ ·.ıt::ı:ndaslıi!...n= ?ımna.l.a -
rmı ist..."Yen bazı ,~., ken
dilerini ,ftıddir. ol=aık gös ıxl.iok-
Jı ri :ııılıaı;ı'lıın1$tır. Buııun üzerine 
Daıhi~ V~:i.lfltı dün vilAyete 
göndcr-difıi bx emi:cle badema bu 
bibi! vatand~n medeni va.zi
yıeltjlerlıı.in - parası kcndileriruJ.-_ııı 

~tiım.iııdeki orta olwUan:lım 
ii<ıieinio müOOrüne dıe ı.u lell~ 

· nıeılfo.1<inde iııten el ~ 
l~ p;öıııülmüşlür. 

' ;ılınmak suret..ıle - \''ize ~ kar>
~ 90ruJması;nın usui 
jlj!Jhazırıı ~-

IKüÇÜK HABERLERi 
* Şr hn.mimek:i ~ 9'rıErna -

lıara alltı :ry m~ vedloerek her 
hali kargi-re Qe'V'l" ım i<>lııD. -
t.'C<lotir. * Toptancı ve yacı toptancı tlic
osrkırın satıs\aırırıd:a fa.tun veri.'L 
mesi mıecbııri~'n tatbiltine dün

den ·-1;.1:ıaren haışianrnı$ır. Her m.'* 
teri l li.rııllk mühayaatı iQİn bfo 
iStcr.se fatuca alebi1lıcc k.1ir. Bu mü
ruıs-.tıat!e t~e.- katip te
min edep faı'.ıum bastumakt..-Wırlar. * Vi!U,-e!ıiııniz ma.veı memuru 
Klmal Avııfuıle HuJki 1.etin, zel-

. ztle foliıkoUecklenne ya."Xlımları.n
darı dxxıtvı Vcık.a::clçe tab:Uname 

Fransız profes··rü 
geliyor 

F.ransa eMtttüai w:ı y.ı&al bil
~ <*ulu urof~ M. 
Siegfn.d l\ ..,ıuiıınize ~ğiıri 
yazrnıı;tık. Bı:ı kıymetti '"~ lıeyn:6ı
milel şöhreti haiz ı:ıror-ır ~ . 
miz ~ 2 lııonfeıraag 

verec<kl:ir. 
KoP.furaooJerın bi.ır.ncıisi aym. 

21 Uıci JXisıatl•be ~ü at!tşamı 
csaırıay. mblllibının zamanmır.ı; 

mescleleri ürerlnd<: ki teeirlerı•, 
ilcinaie: de cuma ııünü •İ'ki kl't'a ~ 
r.ısııııdılki ~t: A vrup;ı ve Aıme
ııik.a. ınew:uları ü2'Crinde VIEri!e -
cektir. 

iı!e ba!:.if olunınuşlardtr. I============= * Giin'l'ilklle•r<J kalmış olan Ai.r 
ıma:n malı sun'i i.vkli lrumaşiann 
ith=!ine m:üs:ıı:ı:h? (ll!t•nmast heık: • 
kn:bk: kanul' dür mıi ga0e>tEıde 
ınt· et:mştir. Bu m ;\nasalıetle 
şel"rr" • ırii!ın..-ülclntm~: bu kabil 
m:'- · n il!h:ıllt™' bugün ba$larul
maıktadır. 

sına g: erek heps:ni suç üstünde 
yakalam;şlardır. 

Ortadaki büyük masanın üotilıı
de müteaddit f şler ile paralar bu
lunduğu ve kumar iılctleri de mey
danda olduğu İÇ'Jl ırumıunl.ar mah
kemede cürüınlerini t.irafa mec - I 
bur kalmışlarcLr &-,oclu sulh 
ceza mahke es:: dun r adi.f,eyr bu l 
:;elı:ilde tcsbit etmiştir 

NM,ude bu "zlı kumaıtaneyi 
1ş· eten Dalına 50 l:ra para ve l gün 
hapıs cezasına rnahkü_ olmuştur. 

D ~erleri de 1 er l.ra para ceza
sUe '50 "" ktJrtı< m h'rom. nı.a:srniı 
ödcrneı;e mahkum o!muslardır. HH 
lira da müsadere olunmuştur. 

şurken, Se-hnallın odaöiından bir 
ök:;ürüık sesi duyuldu. 

~lJ<:rive kOf;lu .. Kamyı açıtı: 
- UyllTldın mı kardeşim"? Merak 

C'lıtik de. 
Selma yataih.~ ioi.nde oturuyor 

ve ~r<."aSıJl<l iiJo:süı-ii!yonu. 
- Birdenıbirc boğ:ızınıa bi:r gı

cık ı:cldi, fikrıycclılel.."'?l~ Aman ba
na bir yudum su ver_ 

Fi.ltriye Jroın~ii:n:_, üzerinıdekı 
sürahiden bir b:ıırdak su doldurup 
uattı: 

- Açık mı yattın .. N~ oıdun? 
Bura.~ı gecıel'<'n bıraz serin olur. 
Gd 'ha ~~tiJr. kE mlını. 

'>.."ima lıi_·1<~r ''lltlum su ıÇE>rc-k, 
gen~ bir neics a.J.clı. 

Pratik hayat ve iş 
Maarif Vekilliği, mıntaka san'at 

mekteplerini ıslah etmeıTe karar 
\'ermiş bulunuyor. Gazetelerdekf 
havadislere ı:öre, meseli, bn me.!t
teplerin mensucat mmı lilğved.1-
miştir. San'at mektepleri, cok es
kiden tesis edilmiş ve vaktile ya
pılmııı prol\"famlnra göre devam ~ 
den müesse>ı<:lerdir. Bu~ünün ihti
)·açları ise bambaskadır. San'at 
mektepler:nden mezun olduğu 1 

h ide, ha ka mesleklere giren genç-, 
!erin sayısı pek çoktur, Bu mek
teplerdeki ihtisas şubelerinin da
ha verimli neticeler vel'ecek sc -
kilde tanz mi zaruridir. Bu mües
seselerden hayatın istedi~i ele -
mantar yelişlınneliyiz. 

BÜRHAN CEVAT 

dı. Biz ar.ısıra yanarız bu işi_ Ve 
her :ram Cevat rahat:stzlanır. 
işine ~tımez. Zararı vok.. B~ün 
surdan hurdan k.orı uşarak vakit 
geçiririz. 

<Xnzuadan t.uı:tu: 
- Bir şeve fhtıyacın var mı? 

Saıbah"-"Yin süt ır.ü lçersi.n? Yoksa 
~eki gi.bi çav mı?_ 

- Çayı her z:mıan tercih ede -
riıın. 

- Ben de övle taıhm.in ederek 
.,.., hııızı.rl:mıı:;tım. Havdi, a.ııkana 
bır şey al da vurnek odasına ge -
çelim. 

Sel:"a s.e •l nn; duzoL.ti. 
- Tuhcl sC'V! Rmıınm saı:-~.ırı .. 

da : . Karnı:r'1 açıklı. 8.ı!!it ona ge
l:zyor. N Za!ll.!'I yerncık yfy.eıo .g.ı.? 

Y.i.Y'CCCğ.ıaıuz yom~ı ne v-&lvl haız
medeo ğiz? 

K;x:~ ba•cırak p;ı.il~-ıseıdı: 
II lıı:wu, sen her z.a:m :ı içlcin a 

1 
faz ı muz, .c.hr, de~ tin~ Rz.na~ız · 

Fan r Bı!Jk teııkmisim. 
ö· <irüklc uvandrı. Sabah olıınıış 
dcgil r:' 

Kend cm IUctı:.r !'.'.'.'.->ah bu kadar 
roıui< n ıı:o 

Dcd a, vZll!!"Lln ~! 
-- G ... va S<''r ·. ııxlJ da doktor 

var 

o -· B~ , nl"roOC n mı, 
ym • İ .ın ,.. ' mıı mu. 
ett e. &.:....n esi m \' ~ tJ. 

bıfsm . Y _ ek ~ y;p ya! k 
bile e r '--'-''"'-"' ) _ ırıJe ıse, 
:) ~ emegi uyk"Uda da k<>-
lırl n .Jb rız, &~ · ~ ki. 

kaçıı 1) alım.. 

a ~~nı Kırm .... L ......ıt 

ısll", "'ıkrıyecll(ım'. 

v " ı>c ec r - oıdu. Ye
m " k kru olr•az. 

I e lı:ı:ıc.-: =adAn. lz-

ınc 

- H yemci< gct_ bı:..c.. 

un~ 

C vaılın goozl.rı haL\. dımı!l!' ıy
ıtı. 

İ k 1 ... :ı raha~ız olrr. :.m.. ı 
G üz.Jen u .;tı .. Üıın k<'lld.mi. 
B r ~ .n aJı.r.,.,m hafifler n. 

Dedi. y ırtaktan kaktı .. Ropdö -
şaı,ilbriıu gı nli: 

- S ima yatıyor mıı' 
Ev t. O da ı;-ok cmı.ş ı.a. !la. 

S:ı t Sl'kİZ bı..çuk. Hfı.li od2Silnıd' 
har l<et yok .. 

- fur k e gkı.o v yd '! .. 
! :.n:.ı!ih du. aksanl ;.;·· - jz 

keç b=d.a!k bı.:ra il u ••e ~ra.. 
d r ızı l kal:naıta ı.ın: an yok, ur, 1 
H t. Jo; re }Okla bakalım. Bel- ı 
1ci ts.:ı:lanm •tır 

Do..'-tor Cev karısıle k.onu -

Fi::: ve vuldü. 
- Sa.ı.t dokuza , ı oc. Bo: bı

raz rken ka K ez w. S n ll)'an
ır.ı. iIJCa er&k e t...k 
&'ına mc ı..l liıkurd 

\' men& :.i ' ı :ın altına 
;ko,~r yatak.tan kıı.lk ı. 

- Cevat Bt" "1tt ? 
- Hayır O da l:: rah ;s_z -

lan-Jı da. Bu'1iin ıse r,itmiv~. 
- V .., va" B""1 mı seb p ol

dınn rah • lı 

\'1tC..!11 .. • 

A!f 
g~esc ~ 

' o r-- J)Z-

Kocar d- r j 
- C rum. llıırak cu .l.iları · -

İcl<.ı Ccv t gibı - ='.l da doku-
nUıyor mdt. 

- Çok re , ~tim :ıc&ba? .. 
- Altı e bira cm~•. 

- AJ ::n bas ·~ 'er şı r :J.np 
C't:selk_ 

FLKr.,«.: c· 
- f avır, dccı . Bu he ~P y'Ul -

1 ,><tır Ben ar.c:. >Jf İÇ!nıiş -
tım. Kusu.'tlnu Cevaıtla ik "z iç -
tniz. 

O h '1 r ız o '?1.:..--na 
lıa rC't c m - · "n Ci.w•" bc-ı 

e bir b bu ~k ~ m 
faz:J b ...., ıç-nrm B..ı 
Sfn~ ı İl ı: tim R + j .. 

s da ..ırn.ı )Ol<. K .k r•a .>:r 
şe kaı.nı z 

Od - .n ç.'.-tılo.r. 
(Dc.-a u >ar) 

en 
Aşk 

yüziin 
İEbe Naciye davsının bir 

rıodl Fin ıulhu karşı. 
Kadın yüzünden 

Herşeye rağmen kadın, hayatı
mıza girnıcnıiştir. O, hala, bizden 
ayn birbeydir. Sinemava beraber 
gidi.imize bakmayın .. Eminolun ki 
yanupızda bir kadın varsa, rahat
sızlık duyarız. Bir yiilı: altında; bir 
a)'•P işliyor, gibiyizdir. 

safhası şehrimiz ı· 
adliyesine intikal ediyor 

lskandinavY• 
·•.rııtl ftJ 

Taun: AHMET ŞU<> 

F . ı di ·ı S vvctler' ın an ya ı e o.: ·ııe, 

Osmanlı imparatorluğu, kadını 
hayata sokmadığı iç.in, .rakı mec
lisi• denen kötü an'aneyi bir mik
rop g;bi hayata zerketmi$tir. 
Bugün, kadınla bttaber gfdilen, 
kadınla beraber eğlenilen her yer 
·lüks• telakkisi içindedir. 

İ0e lokantadan başlayın. Kadınla 
beraber gidip, yemek yiyebiltte -
ğ:.niz yer, çn pahalı lokantalardır. 
Kadınla beraber, ancak en pn

halı sinemanın, en pahalı koltu .. 
ğuııda oturabilirsiniz. Kadınla be
raber gideb:leceğiniz konser, mü
samere, balonun biletl.,.,i, en pahalı 
lıilctlerdir. 

Çiinkii, kaılın, haliı hayatınuzda 
ariyet bir nesnedir. Bir yama, kol
tuğumuzda la41dığımız, ağır bir 
sepet gibidir. Ve dikkat edin. Ka
dınla beraber gittiğiniz yerde ra. 
hatsızsınızdır, iyi eğlenemez, düz· 
gün oturamaz, bol kahkaha ata -
maz•mız. Bastun yutmuş bir sakuli 
kukıa, apandisit u:lırabile kıvra
nan b"r hasla somurtganlığı hissi 
altındasınızdır. 

Çünkü, kadını ks.dimiUen ıı
:vınnı. ızdır. Harer.ı. selamlık kallt
mı~ olınasına rağınen, o, bizden 
;rine ayrıdır. 

Bizatihi kadını, bir •lüks• telakki 
ederiz. Kadın henüz bizim hayat 
arkadaşuwı, bizim g;bi bir insan 
d~dir. 

Erkek kemaneınm sarkı. olı.udu
ita meyhane ueu:zdm. Kadın ha· 
nendenin şaıiasllll anc:afı. çok te
diye ederek din.liyebilirsiıılı:. 

Bar. müthiş pahalıdır. Çünkü, 
orada lu!dın vanlır. Dört he kadın l 
ki ~~ çift ~~ılar_mı. bir ~k te-
bessumlerını s.ae, kimya J(ibı. mut
laka pahalıya satmalıdnlar. 

Neden?. Cün.kü kadındır. 1 

Kadını, tabii insan telikkisi i<i
ne alamadıjlımız içindir lti, bitli 
zabıta vak'aları arasında •kadın 
parmai"ı•. •kadın yüzünden• l~a· 
relerine sık sık tesadüf ediyonız. 

IU:ŞAT FEYZİ 

3 taı:a.flı O>arak temyiz edildi -
ğinı ruı:tıer vem·~ Haseki ba&
tıan.esi aSslan dıolrt.orlarıından Me!ı.
meıt Alimn kati); ebe N~ baık

kmrlaıki davanın bir saihaıst şelı -
riıniz acl"Liyesine i.n bika.l etııllEk'.ıe<l.tr. 

Nac>ve hıaılı.Jı:ındıtloi 6 yıI hapis 
kararım az ~n Ankar:ı müOiei
UT!lumilı.gile beraber maktul dok
torun baba.s111dan bo.sk..:: Naciyı:riın 
avulcathruıuı da tem\l'İZ ettiiti ka
ran temyiz Cuınhuni)-eı baş.r•üd

de.umtan.iıi~ de ~·a layık 
görmü~tüı·. 

Başınüdckiumumı.ii!"' bcı,ma se
OOµ?crindoo b:ri de doktor Meh
met AH i)e Şışli QOCuk hastan:.si 
ebe6i. Naciye arasıırulaki esk•. a'jk 
m.ıc ra.lan halOkında ma!U.r,,alı ol
duğu anl'ıa, ılan Haseki hı:ııılanesi 

telefon menıu.-u n un hıç el !l~en -
mt•mis o1m:ıı;ı.dır. Baş müddı>iu -
muıınilik '>ı ~ • ıınu•'tl.n şahit sıf<r 
~ile dirucn 1mesmi t.a'.eo etmiştir. 

B.naenak•vh Anl<ara ağır cez~ 
sındadl )!'Önderilecek olan taıı.mat 

dairesinde -~tra, mamuru ~r>
mıız mahl<une.lermd.efl birine ça

.i?ırıhıcak: ve a-leni bir coılsedıe -fa -
desi alınacaklrr. 

Diger tata.1'1"ın Başınüdıcle'.u -
mumilli< KL!is hast.ııın · baş hem
şiıresı re Kil s h uJm'k h;i.k.im in .ıı de 
a:.vni surot:1c şahit ol.aırak di:rih~ -
n.i li:noleNlld ı.stıflm iştir. 

Bu s:ıılutler dink n ip istA1abe 
evrakı l\i;. ka.r...ya gö!lıderildi1<-bcın 

smııro da karar V<'l'i~1.ir. 
---<ooo,.---

Aktarmalar kaldırı!d 
Erzincan hudut mıntıkasında ba

zı heye! ödaır vuku.a geldiğ'iın ve 
bu ' • ! tnnıbul - Erzurum 
t.rcnlenrur. bır miidd&L"\enbeıı> ak
tarrıa ;n., .iskın .(o meoblJl" kal -
dlklaırını haibt'r >"11mt;11ılik. 

Şehl'iım'.ııe gelen n~tıa ı,'Öre 
cumruıt.roi gı.mü he>Y')oo ;~ 

demrryohı p.ına.men t:enSıanın~ 
tir. Bu sure'..L~ eVV"elki s:l'bahtan 

dnki sulhun imza.s.ı uıcfl bİJI ~ 
dinavya millctlcrı, h•r ~ 

. . yet e 
memleketlerine s.ra. d•P 
n.ihayetlcnnıis oln1Jsıi1 ' 11t 
bir ne(es almakla b«"bC~•dt 
den dolayı b;r hicap. bi~ 
maktadırlar. Bu ncııcc • 
cevanlan malüm ol111a1Ôfiol 
su sualler sorulu)·or: .prd"" 
demokrat devletlerden.' .,., 
ti yemez miydi? hkandi:4s• 
lctleri kendi toprakları 
yardımın FinlandiyaY~ 'ıı; 
!?Z.l olalnazlar mıydı. ·\' 
Finlan Jiyaya bütiln ı.-ıı; ıııc 
yardımda bulunaınaıl• ııeıılı! 
Bunlar ve daha bunlaTll ,,... 
çok sualler. Bu suallerıl;r. 
rinin ayrı bir cevabı \' 3 dli 
hepsi de l'l'lip bir rcvubııdt 
Çünkii Iskıınd'navya d bİf,ıı 
harpten evvel :ıralanJI 0 

.,,,.., 

şılıklı yardım paktı inı1'1rııı_ı1 
lar. Her biri kendi hudııtl'.,,ri~ 
niyetini. •hitaraOık• adı~ 
yasi infirat politikasınd• rıiV 
landiya ılahi, bö~'le bir,. ;ıııı,1 
kip ettikleri takdirde l~et·" 
ron1ı~·acak1annı zannet:-ılt' 
man propagandasına k ı,; 
nihayet taarruz gelip ca ~ 
kar~ılıkh ııakfı inıınl~nı ~· 
ruılan doiiru ı a harlı" ış 
mek demek olacak!·. 
Doğrudan doii;ru) :ı fİ»fjf 

fsl<at dolayı<ilc bütün is~ 
ya için büyük felaket d•~,; 
politiL.auın mesnedi, bır ~ 
rihi ve p•i\.uloiik •ebcP 
izahı 'lorLur ve uzun sOrtf· 
lusaca. unlar söylcneb;~1r;,.,ı 

1- lslı~dinavva maıt".;'" . ~ .. 
~en muharebede bitaraf ~ 
ve dört sene devan cd.ıt 
:ıünden ha:vli p ır.ı ];; 2=ıı"' ~ 
Bu defa da harbe kan ııı•b,d 
mel tiler ve bunun ge(Cflfl ~ 
duğu gibi, ancak bitat11 ı 1, 
lta,ilc mümki'!I olacııi!·rıJ 
far. ıl'' 

- d ... '""" ~ 2. Bıra• a ,.apo . ıdı~ " 
andıran bugünkü 1<n~ı'~ (", 
teyal..ıı.ııza sevketını~tı~İıat 
Napol~'On, ayni ~ur~~ 

1 '1 b itilbaren trc ııktaıııoosız do,imt 1 , mayıs ayramı I sclerl:crirıe ~..:mıışlaroır. 
tınd> Rusya'yı o ı f~ 
vcçin bir cüzü ola\ e~ 
di)aya karşı harbe tc"'.ı~ 
Bu harı> bveç için h•_r ~j,ı:il Her yıl o!lduğu ~h bu yıl da 19 -0-- • 

mll!ylıll günü • ınçlik sp:>r lııa-yırarnı. I T ı .. b k 
dhrak teı'•t edllıe!k.!ıir. Bu mü_ av a musa a ası 
n.asabttle Maaxı.f VekalıcU hazır - Çocuk Esiırııemc Ku-ummunun 
lı-'dıu-a tıaşb.mı5tır. &zyr,:unm na- 1 DivanyolunJa bir kahvede açtığı 
sıl ku1Jl:ı:rıacağı .?"r 1ıın:me telınr.iıl. tavla IT'ıisabaıkuı devam elmekte
vıiJav...ı..rc huıı\'llnlerıi!ı hılılirile - dir. Düne kadar alınan netceye 
oektı:ır. ı;:ire ayrı ayn WUPbnia Naci ll-

d.enız, İhsan Çelikı:(ik, Kiı.itf Kes
Y apı ve yollar kanunu kin, Mehmet Biçer, Agop Bağa, 

Muııtafa Duran hlrincı, Alı öner, 
Belediye!crin müstıııık>be! şehir 

phln1nnna ait o1an •YaPı ve yl:ll]ar 
:kıanı;nu • n ım. 2 ina. maı:ı.lesiıtin de
ğiştir. mm kararı,..,,~. 

DaJıt'l'.iyc V•?ıkalleti bu maıksatl>a 
YE<!'' bir kanun lAyi!.as hazıırlama
ka başl;ıııruştır. 

Pepo, Mustafa Alt; parmak, Ekrenı, 
Cemil, Agop ikİl'ci olmuslardır. 

Bnn.taroan Kaşifin eindC' Fillbe 
tavla şamp;yonu olduğuna daıiT 

resmi vesika vardır. Şamptyonluk 
l inci ve 2 rn • r."I karşılasma.;ı 
nellc=rde bcllııı olacaktır. · 

Avrupa Harbinin Yeni Meselelerı 

Alman ordusunun eksik arafı 
ki~iye 31 bin 'abit \"anıtı~. l!IH de 
19 askere bir ~ahit .-arken 939 da 
53 ki iye 1 zabit bnlunuyormıış. 

Almanvada Yenay muahedesi
nin tatbiki netites · olarak mttburi 
askerlik bld~ OJlllD yerine 
ü.aetl., alı:naa a.Ueriaı ise iniiha
bma talıüdir ki cek dikkat edilmiş
tir. l"'i°akat bü.tiin AlıruınJar a.ska
lik etmeılilderi içia talim ve terbi
ye pek eksilt ka~nlıı, yine lıunuıt 
net:t11Si olank zahit yetiştirilmesi 
işi de bozulmuştur. Buna mubbil 
çok iyi intihap edilerek alına.ıı a5-

ker az olmalı.la beraber pek iyi y.,. 
tqfailm'ştir. Bıuı.u. n tieesi oı. 
rafı. kücük ıal>it smılı bugüıakii Al
manyada pek iyi olduğu Avrupah 
askeri mütelıassıslarca kabul edil
mis bir keyfiyettir. 

Öyle ki bugün Alıııanyaıun 13 
bin kıi•ük zab:ti .-ardır. Ciyorlar. 
Haloukı ı:eçen umuıni harp baş -
!arken 9U de ancak 94 itin ki~iden 
iban:tm' . Zahit veı: rtirebilmek 
keyfi)·eti Versa:r mnahede.:ne rağ
men Alman erkanıharbiye;ini çok 
m ırol etmiş ise de bn hususta a
lınan neticeler kafi t:örülmem.iştir. 

wye göre lın nisbet az olduğu 
besbelli. Fakat buna b:ıltıırak Al
DMID onlusunua kuvveti hice in
diiiine ihtimal venııenıeti. Yalnı..: 
mütte!:kler tarafının lehine olarak 
göU>nüne geürilen mühim bir ci
het ardır ki o da bugünkü Alman 
ordusunu idare etmekte olan za
bitlerin maksada kiı(i olamıyacak 
surette az zan1'lnda yeti~tirilmek 
isterun · olmalarıdır. 9;);; !enberi 
az zaman zarfında çok netice elde 
edilmek L~tenınistı •. Fabt gayret 

, ne kadar bü ·iik olursa olsun za
.. manın hissesini unutmaınuk 13.zw~ 
• g'cliyor. 1.şte bugiinkii Alman.anın 

kan't'!İni ltiiriik görme nekle be· 
rııber nznn zamanrlnnberi toplaııııa 
ınalümatlan Avrupalı askeri mu
harr'rlel'in çıkardıklan netice su 

. imdi iman onlnsunun :ısıl nok
sanı hndur; d yorlar. 

Vcrsay muahedesi 935 denberi 
ortadan kaldrrıldıklaı , şimdiye. 
kadar geçen zanıan zarfında ise: 
Alınan~·a var uvvctile zabit yetiş
t[rmcğe calr.;mıştır. Fakat bıı heııı 
kolav de~ldir, hem de zaman isi
d'r. Eski imparatorluk Almany&sı ı 
zahitilc iftihar ederdi. Şimdiki Al
man)-a da böyle yapma;,; istemış
lir. Avrupalı askeri ıuütı•hassısla
rmın yazılarından anlaşıldığına gö
re harbin ha .ladı('ı ı>ylülde şöyle 
bir hesap ~ilrütülm~ür.: 

Alman:v ada 900 bin asker için 20 
ile 2:1 bin zabit. 914 de ise 678 bin 

oluyor: · 
Bugünkü Alman on!u,n geçen 

harbin ha ın aki ordu değildir. 
Sonra su da ur ki ordu millcıtcr. 
ayrı cleii.ldir. Almanya g-e .. cn u
mumi harbin son enelerinden, 
y i 917 den bıışlıy arak 9:!5 ne
sinı:- kadar çok m hrumQc1fore 
uğmmı lır. N. h<!ten daha rahat 
bir hayat 1>26 dan 9:12 senesine ka
dar olan devttdc göriilmi.iş~üt~. 
• lalırumiyet ııe.n~ll'ri de Alınan 
ınilletiniıı unıuıni sıhhati üze.rinc!e 
fena tesirlerini YRJ>nıadan ge\'1"., _ 
mi · • ivi gıda al:ımamak, ·ok 
yorulmak Ve lii:vıkile dinlenl'ın<'
mek ar. Bütün hu keyfıyetler de 
l!inöntine r: firilince harbin cep-

esila c phe geri•İı!İn ne kadar 
~ııJ:b olduğu ıt"Ör61ü or. 

AHJ\IET RAl.,r' 

• 

du. Vasa hanedanını ısl ~ 
hugünı.ii. Bernadollar _ts; f' 
sulh politikası t.e•İs eti~. 
bi b'r ne\'i ahlak teredd~ 
gösterdiler. Filhakika al>'ı 1111 

edilir birşey değildir. f lb~ -
pahaya olırrsa olsun sıı 'cı' 
fanı ozmi, nefis müdnf•";; 
el kaldırmamak ];;arnrı,~ 
yalılardan başka diğer 
ya milletlerini manevi el• 
sürüklemiş il'. , 

. •' :ı - lsveç ve Nor~ç. 
de,·letler tımıfıındau .t.örl 

1 
~ 

beri takip edilen politıJ.•1 ti' 
ınanıı ,Jardıl'. Bu c!cvlt~ 
sene nazi Alman,·ası k:ı .jjlljll 
cat ettikten ve hattiı ııt~ ~' 
miveti teşkilıitmı keuıli f' 
!erile :&a ıflathktan s nrıı 
meselesi ) üzünden hart' 
!arının sebeplerini kavrı 
!ardır. ,9 ~ 

4- Alman ropn :an~ 
dinav de ·letl.-rinin hll 1J 

~ diği için ıırcp:ıgandasilc ~0':} 
1 taları ii"lCrinC' işlem ş ve 4e""( 

ı landiya isini, d< moknıt ·çiti l 
r;n harbi geni~tctnıek 1 ~ 
ettik~er_i bir manevra ole • , 
terınıstır. Ru ınane,·ra J; 
memleketlcrin'.n barP <"J 
cağını ileri sii.ı erek (s1'Jll'""" 
lılan korkuıınuştlJl". ~ 

Bu sebeı>lere dalu bi~;iıl! 
beplcr iliw ~diltlı·''~~ r1 
lıcalan bunl,.rdır. Şı el_,, 1 
diranın :lkıbeli. isJoı" ııi". 
sarsmıstr.. Lıkandiuıt•Y' P'..J 
lll.UD propaganda.~ıDJO ':e w-~ 
olduklarını anianıısl9~ dı' 1 f 
dikleri acı dersten ist 1 f•11~· 
karar verdikleri .anJ~,a~ ·1 
kaç .(iindEnberi Iskarı 1~~~. .,,,, ı.·· 
gelen h:ıilerlcr, bu "1~..t t 
arlık ar.ılarınd:ı bir k ~,. 
dım pahlı inızalaınıl-:ı ıı
diklcr'ni lıildirmek{e:lı;,, ~ 
ını) etli kararda bir•• ~fr.J 
İskandinO\·ynnın U) a~ h•Ol' 
ru:. .• isk.rndinavya nı9~' 
tır »e kurtulabilir. !1 ,,ııı; 
par ulanması gibi a::ırlı' 
renilen bu dersten~ c9J•,j 
!ardaki mi~e~ler ~e :ı''ııı~ı 
!erse, bn kuı;uk ~ırn .,.ııı>~ 
nin kntlandıit ~r f ~ il'' 
biitiin ııeıncresiz ı.ııln> 
caktır. 

,,ı 

tı' Bir Çek rrı01d; kafilesi ge e 
Buııü ,ku c:;,.rnp on ıJ< 

sehrim :zc ot....z bes ~ ıır 
kafile&: gel mişttr. Buıı 
_geçeceklerdir. 
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NSON DAKiKA 
Üsküdar 
Kadıköy 

tramvayları Garp cephesinde keşif muharebesi 
l'ilk.' 19 <~ı _Alman bü- ya açjd3rmda tEsaıdüf ett ğj. !lir Vaziyet gittikçe iyileş-
~ f~ ~: r.~tn diışıııao hfimro taarruz eQnOş meğe yüz tutuyor 

Yap ız keşif mü.L~ \() b..r g.EmOi betmnı:ııtn". Ü .. h lisi 
~ ı.. ..... :.ı...:.n mı.isadcmede düş _ Roma 19 (~) _Bu sabahki sk:üdar, Ka.cLkoy ve ava 
111 .""YUlt 2layıat!a püskfuıtül - Fransız~: I>i~amn Mcızcl<>e tramvar~ §ırke~.vaz.ıyeLn n ın
~ - yıaptığı mevzii biır t:aarruz ııüs- kiı;afa dogru gııtıgı dLın yapılan 
~· Tuv-,.o-'---'-. , _,,___ •--~·~'-"-"'- heyeti umwruye .çtınıaında meın-
lır • -~""'"""""• c;h"" Mın.u,.,..........,., nunoyeı".e ~rülmü.ştür. Saat 16 da 

lY!aJİn h ti d b• t İ başlanan ve biri adi, digerı ievk.a-0 a ın a ır opçu a ışı liide olraak üzere iki .maı ıhti-
L<ılld:a va eden bu toplantılarda evvdfı 
~~~ ~g· (R.dyo) - Majino 1 :ınalandır: ~tngjlizlerin ııiiruna ha- idare heyeti raporu okunmw;•ur. 
~.~ \'içre hududıına yakın yaİınızı !eda etmeyin z!.• Rapordan anla:;ıldığma gorc san 
~alt ı:tl' toıılan dün, lk defa Framız topçuları dün sa-lıah aç- yıl i ·ir.de bu tramvaylarda 221 bın 

~cııı. d Yete ROCıniş1enllr. ! tı!Urı şiddetli bir aM!.ı]e bu levha- 997 sivil, 309 b.n, 4-04 tale, 29 b.n, 
llcr~ ! Bebt.ıı Almanlarm, s>- lan berhava etmişlerdir. J25 asker ve zabit, 48 bın 48 aylı.i< 
lı. Uze e şu levhdıın as • kartı hıiınil, 19 bin 188 !<ombıne 
• 1ıtl d ·· k M .. . h .., d kartı hfunil, 24 bin 464 kom!ne b . er oner en unı e ugra 1 letini hamil olm&k üzere ceman 8 
1ıu.ı., nul~on, 8 bın 955 yolcu seyahat 

~19 (A.A.) - Bocll.Iler'dec .ıi>e1lıırinin ~ i<;'ine girdi• - etmiştir. 
~ dı-..," H'tı:ıor Münlh'te b.r müıd- ~ bıikJlt bez eanıibi mııhlillen _ 1938 yılında 7 m:ıyon 294 b.n 399 
~~~U\IŞ SOnra Berline ~ . 

1 

1 
. ieT kişi seyahat ettiı(ine nazaran 1939 

~·;,;-- cle\.:.ın e•mışt.i'r Hit _ ;nm burıda.ıı. sımsasyooc Bc'1ooe da Ü~küdar ve Kaillköy tramvay
lii:.}~.~ b~ revat ıbelklemesi için hlıc bir sıJb.:.p mev- lan .. yolcula.n 714 .bin 565 kişi te-
~ Pıık ll'IEttn.ın kaldığı bu cuıt olm3cl.ıığını bey<lll ey'lernekte- zayut etmi$ır. . . . 
A m A>ıııan • 1tal • üna- dirl r Bu suretle son b« yılda :dare ış-«"\) ~an m e · !etmeden 67 bin 228 lira 44 kuruş 

ıı lllanlarmühimhadiselerbekliyor ~:;~;n!ı~r:~ rapor! rı ay-

"'";:liıı 19 (A.A_) 

1 
An-.~ _ • ..;..,...; müoh-un' h'~'-- nen kabul elmiş ve bu muv.ffa -

ı._""'liııı ıle , , - Brennerde ,... .u "~ .........,.. k:i"etL net."ceden dolayı müdiriyet-
h'U' -llıiil.lk,;/LLer arasında yapı - lerin erııeç dünkü ,ııörüşmenin ne le memurları tebrik ve takdlr et-
~llıı dikka AJ:nan matbuatının kadar şümullü olduğunu göstere - miştir. 
1 \bıı h ~ını ceUM:t~ektedcr. ceğini yazmaktadır. Mütee.kıben yapılan ınec'isi ida-
A.IJııJ,, Yapı~oan evveı .'k! ~ef ara- Daz gazetesi şimdiki beynelmilel re int.itıabında da F«.dun Manyas, 
~ ~ olan muıakatların vaz.yetm muhtelif cereyanlarını Necati ve Niyazi tekrar seçilıncy. 
ıa '.e, b~Yaseti üzerinde kat'i bilhassa Avrupanın cenubu şarkir lerdi.r. 
" llı&ııiııı b' nuş olduğunu, b'lha· ı ı t rınak · Şirket Müdürü F'eridun Manyas .. ! ltav.n d ır ıında.. yapılan bu mü- sinde vaziyeti s~ am aş ı un-

"' "' a bö İtaly Alın kö-' öbür aksam Ankaraya hareket e-
,.::•elt la"z ' Yle bir netice bek- kanlannı ve an • an d -...,ı..._-. ıın ece'kt r. Cuma günü de Başveka-

"""1ir .ııeldiğini lı:aydeyle - mür itililİnı tebarüz ettirmekte • Jette srketin da.'ıa inkiçafını te -
() } . dir. min çaTelerini arıyaeait olan ko _ 
(j\l D • k mısyon toplanacaktır. 

6arıstan bitaraf kalaca , fakat.. --000-

~~9 (Stef.ıni): 1 dafaa edeceğ'.ni söyle mi<tir. Baı;- Denizyollarında 
I' 1lle her ISlıuııde.ıti Belçika gaze- vekil, memleketinin milli emelle-
'~ ~ atıatta bulunan Bulga- riııi tahakkuk ettirmek üzere bazı mühim 

~hıta,..,. ~~:U F_-Ioi, Bulııarista- komşı,ı ınemleketlerın .içiıde bu -
h,'.11 faJttiİc -mıaga devam edece- j lımdukları roiişkül vıwyetten isti
~Yetillj al> ederse isUklalini ve iade etmei(e teşebbüs etmlyeceğinı 

her taarruza karşı mü- ilave ey.leın'.ştir. 

ıı Ünbeş bin domuz boğuldu 
Udall<>şt 

~l!ııi do! e 19. (A.A.)- Donların 
la Vu~ a_yısue Tunanın ~eviyc-
8J!ec;; b e~e devam etmiştir. Su- j 

-....şiir ~.ult ınetno kadar yük • I 

bu kadar yükseldiği ll<Jrülmeıni~tL 
TunamnsahiLeri ve adaları hemen 
kfunilen su altında kalmı.şlır Ha
sarat pek büyüktür. 15 uin domuz 
bo~lmuştur. ~ ' U!ıdiye k :!ar su lann 

ıı~lllanya daima bitaraf kalacak 
~ G l9 (li si)- Haric:ye cek ve komşularile daima ıyi ~ 
ııı..~~ ıı:crı.r.o, ayan meclisinde çinıneve bakacaktır Romanya, ta-
l!r.~c;;~"na Yl'rilecek cevabm 
biı. llt d ıstrasıııda }reyana!ta bu- bii servelleti.nin baş~<a devletler:ıı 

..._"a!:ıı.: ı;ı:işlir [ti •Romanya, harp eme!lerıne hlzmet etıne;ıni D •Yıtsetine devam ede - arzu etmez.• 

.\ıı~adye - Musolini mülakatı mı? 
~ınb_ aı9 c• ') "'"le . • b ""'!lıa "'""- - rwy r aıan- Paris. mabbuatı bunu tekzip et-

ınektedir. Da'adyc bugün Pariste ~ır haiıe lllu':_abirinm kaydetti
r;;. Cen..,_ re ı<ol'!', Daladve bu • 
~llıe -·~de Musoı· · il · b' .. dir ve Mecl sin bugünkü iı.;tımaın-
bYa1>aca1ı.tır. mı e ır ı:o- .·da hazır bulıınaca.k:t~. 
o· . 

bir suiistimal 
Halxır aldıi!ın ıza vöre, Deniz -

ı yolları iıd&ttsı;noe mühim h-r sui
. i9tiırnıı!I: meydana çık ı lrnı.:;tt~ 

Yolcu ve yüık biL~lieri sııtı~ında 
·"QPılan bir sui · L4mıdc.len, dolayı 
müfettişler ehcmm vot c tahk.k.a.t 
yap:rrd<tadır. St1ı.c'Jln"ııtl ıı uzun 
zarnaaııd;ınlberi d ı • cm ~ıt:t1i\'' ,.~ b r 
memurun hastaLm.ı' ısı üz.rine ye
r~'"' ""!:ilen ıllJ:ur. alin şüıthesi üze
nine mt~ydaın.ı çı~ ~rtldığı anla~ıı
m!>ktadır. Tnh'kikata baŞ "'°'ınca 
görübı hlzum Wıxme :ki üç kişi
~ mıwa'kıkaten iştefı el çekth- ~ -
ın_ş\"..;r. 

Henüz bitmeıniıs olan t.ahkı!ıkatı 
~]· e!ı:=mdk ti :=e hMi"C h aa.
k>ıııh fa:ııla tafııi:at \1-l!'m yoıııuz . 
Y*ırz bu suiistlımalin 40 • 50 biın 
li'MIVt ıbuldui!'u ta'!ı.mon olunmalk -
tadır. 

Bu sab:ın bu'lnı'51.ısta ma!Umatı

n.a mtirac=t cıt: imni:z idare l'rl<a· 
nıııdan b.ri nÜL tablcikatın de
va."'ll etrnclctc a:<h.ıjtunu bevan et-

i 

Mülakattan fevkalade: 
bir netice beklenmiyor 

(1 ln<i sahifeden devam) ı kmivıe' n.hayet va.ibnesi, Cebe-
blr adım aot.amı~Rı si>ylC'nmek- ilüı'itMı:k \"C SÜV'e'\'-ştlen tamami.lc 
tedır. seroest bırakıhnası, Alman mi.i61ıem-

A...1\1.ERİKA HARİCİYE Iıeke1erinin iad<:<ıi, İta.lyanllll müs-
NAZIRU'IN BEYANATI I tıurn.ı0hı1 eınıeJl<.II'ınin tatmin.i orta 

P-.rk5 19 (Hu=i) ~ Ameınıka j Vıe sarki AV11'Unada vaziyetin de . 
Ha:ıl<:'.je Nazırı Kordcl l!ulı bey- ğ-t;1ncmesi, Po1onya V'E' Bohemyaya 
rıelıınıı.el v.uıi}ı:~ et.rofınıcl.a Ruz - muihtari•ıet verilmesi. 
ve~tle uzun uzadıv ı:örıişmüşlür. Bunun:..a berall:ı.I' Rllrna meha -

K.oı<ld Hll!ı[ bu mülakatı takıiben, :fiL, Alımaa tıOlclıflerle mılıh yapı· 
ga.zeobecıteıe beyanatta bul~ lahileceğ'ne kani bulunıınaımak -
Sımıner Vellu;';n Avruparla bır tadıır. • 
mu1av'CISSııt rolü ıfa ekt'ği ıway& Vaşin,.,aoo.19 (Hususi) -Haric>ye 
lıerini t.-"'2:io ~ ve muırnıa.ıleY- N=ı Kord/ d Hull, Brennı<r müla- j 
hin vazilesi:nn sadıece vaııo .. 1'>r ı katı nct>o:s.ırııde, Velle;'i.n tota:ı.ter 
haldunrla ma.Uınat toolanıau< .,.du- de\•J.tıi'..Ler n sulh taarruzuna filet 1 

ğıınu, Papayı z.yıare<tı.nın hu!lülSİ <>~acağı hakındaki endişelerin ytr-
bi.r ma.ıııa ifade etmhı:c~i ooy - siz olduğunu. Ve!Jes'in \-a."".İf<:s; -
Jem;.<rti.r. nin sadeo-~ ~cağı mırllıma'ı V:.· 
Raına 19 (Hususi) - Hl':ie:cle ~m,<~ton.a gl)tiın>'ıı0k'1Jen ibl.-ı:t oldu· 

M'usoıhl-r.ıi arasrndaki m·· '.i<'lt. Foo.f gı.mu soylom_"Şti.r. 
Ril:ibentroo'un Romayı zı_yarett es· Roma 19 (Huoosi) - \'ell s dün! 
nasında tasaTl.aıımı~ bulunııyortlu. akşama kaıdıar Papa ı.;e yartı)(ı mü
Mi.inih konf :ransıınıd.an'l:ıeri ~ ııa!;at haJ<ikıınd:xi rapom .. hazırıa-
memiş cian Dki de'Vlet adomı, bu- mak!a mc~ul olımuştur. Roma va-
gtinC<ü harp vıı:ziye'ti icinde w <l.a- 1.sı dı..'1 ai;şaım Vel ;-s şerefi~ blr ı 
ha ,!(i:irıi;pıı:i.: lüzuF .ıaru h - ılın·ı;- zıvafet vc.'""lişı.:r. Arrerika ı :nü.s
ler ve bunuıı üzen.ne Brerıın("f mü-1 '\ıeş.r :>~ .... m sonru aptta ve-
liıA<atı ha;:ırlaııım..ştır. r1"cn hı<' U ms.ildc hazır bu uımnı;;-1 

Musoliı...ı ve hariciye Nazırı bJınlt tuJ". 
' :;:-no'y · hZcmil bıuı.nan treaı dilin BRENNER'DE VERİLEN 

öP;:cdıeıı {_'\'\~! italı ;ı A)mıa.qyaya İKİ KARAR i 
bairlzyarı greide V"...rmı::ttı. Küçük Loodra 19 (Hususi) - Aıısosi • ı 
hudut :i.st.'.ıı;~'tlnu v" civardm v- adet Plnı.:, e D. ır lin<len b!tlirildi • 'ı 
Jı>r Alıınan \C !taivan ~ile ~ göre, B .nnc. mıilakatında 
~. B r müfreze ser şu. esaslar kı.:ı."'131!'hştlll'ıhnıştır. 
ve mızıka 1ik._, hü.kUınet r 1'>-llin Italva, lüzum ııtörü.ldüğü takd:rde 
muva.sahtiaıına intuax ediyonlu. Al,,"Tl~·anm yaııın<>a Avrupa hac-
İJık evvaı İtalya Ba.-;ve1<!>Jim .hiırnil bin, k:an<i~ll'. i 
olan tren ~"1.di. Ç'.ok ~.Çtneden Jı.ıt.. Smıyetlcr, Roma Bo:l· n m.n-
k•r"n t.rcn.i gö.riliıdü. ver:ne a1ınacaktır Fon Ribl:>eııtrap, 

MlL...ı:ırn.. ve Kont C:yaoo tr<·n- ya:kıınıda .Mookt1\"ay1 ziyoı~t <d Jk, 
1':riT.d<!'ll i.nea-ek Hitler'i kaıl;lladı- İtalyanın bu ~ltı muvafa!ko
la:r. Alrn.aı, tıw. durd.ıktan ""-"ll'a, tJn Sovvot hlli< "ım tr. <' b1 <İire • 
Hitlet" ve a..-ıkasır..ı:lan Am:ın Hııri- 1 c.:ktiir. 1 
c:yc Nazın Fon Rilıben.trop ~ıy:ı 'Bir 1 aılyan devlet damı , İ· 
indi~ I' H r Murof:ü'n'n clinı la))=. Al.'."':am<ı"m \"'1lında ı.~~-
sıktı, Kıont Cryano'yıu selam.tıdı. O.. I? ıı.~' bcldtmd:lki h _ ,.ıırı. 
Bu e'<':'.:ııda ~ık.ı İt:rlyan ve Al- ı ll'.)'Ö'.:.f'Jlnıus h!r 'ttrübe bakınu 
man m lamıı çalrrordı o~u söv:... ...;.,tlr 

Iki d<'vleı r. si kıt' n· t f <"l- ı ÇEı\1:BE.RLAYN BU'UÜN 
Lkten SC>ru'a. heD blt'.!lkt • d > cuca BEYANA"ITA BULl'. 'UYOR 
M lıru n.n lr-nıne o·~ 1 . Per- 1 Londra 19 (Husu.si) - Bışvt'k.il 
cı .. ~ıri tanı!'<Ilile iııdinln ıs ,lan 1 Y:ınib<-rh}n•·n, bıııgün avQr.ı ka • 
wııondaki mülakat 'ki bu~uk •aatl mırra:;:n , , cegı bcyana'a bil . 
d varn etlı. hassa cJ nı \' t \1 ilmektcou. 

Mulaka:tı ı ı.ft>e:ıkıp M=>bııin.<b Baş' ktl Brcm>:'T n ücak tını 
trcırinin arka larafmdal( \"ıgoo tak n eden bu \x>yan.ıııtı = F n -
restol'ana Jl'eQlldi ve acele b r ~e- la:. mes k :nde d.lıa e' fl, 
mtf.. -~nildı. -··~ "" b ..... __ • .._. '-·-'- 1 ·~· '•"'- '"'"""u~c gi...., ,._...,,;n 

YC1T:~-k'erı sonra H.te-) "~ ayni y~ı llinası ilitiım:ıı 1"1' -ıe ctrafü 
m~ !e u,,"url ı:! ı V< tr n ı-3 • sun· k mutalca ec...-c kt · 
rclrnt cıkrkerı. vaı: 'fllln penc- re- I I.or ı Hal laık>; d~ Loıdlao- kaıır.a
!li.n.d= bi~ kere da ıa Mıı=li i'nlıı r.:ısı.nda as i nw ı be' :matta 
"E:ıl! ni sıktı. bu'un:ıc t ~ 

.Musofuıı ""Kon-t C:ı 10 cLı beş Çcm.l;crlasn bugıi 71 ıncı ıaşı•" 
da~<i:ka sonra Romaya hatta< ı et- idrok etııı ıJkted: 
tilıei'. 

İh tarafın ~Jrıı::le!Q zevat, 

YARIN AKŞAM : 
TÜRKÇE NÜSHASI 

İPEK 

3-SON TELGBAP-19 MART 1941 

. 'U'N TELGRAF'ru tarihi tefTikuı : 13 

Reşit Pa,anın Hatıratı 

~AKEDONYA ATEŞLER İÇİNDE 
\'azaalar: 

lekeudtt F. SERTELLi u\det Reıit YULARKIRAN 

Saray, böyle 
neden 

şüp .eli bir adamı 
tutuyordu ? 

Elyopolise ait - Sclanikten ge
lenler • çok mühim ve heyecanlı 
malumat veriyorlar ve yaptığı iş· 
!erin mahiyeti hakkında izahat ve
riyorlardı. 

Saray, böyle .şupheli biT adamı, 
neden tutuyordu? Çünkü. Elyopo
lis htanbulda bulunduf:u müd - l 
det~e. saray erkanına cRumelide f 
yalnız komitacılar cal• ·mıyor Ilür. 
riyctin istihsaline ufrraşan bir ta
kını kimseler de Türl iF itin Ma
kedonya komitacıları kadar tehli
kedir!• demişti. 

Sara;. hafiyeleri bu sÖ'LÜ telle • 
yip pnllıyarak Abdiillıaıntde an
latmt~lardı. Kızıhultan esasen Ru
meli ,·iliiyetlcrindeu her zaman 
Şüphe eder, Makedonya komita
cıları kadar, oradaki ordu ve hü
laimet erkinıile de yakındaa ala
kadar olurdu. 

Elyopolis gibi, kendi aynğile sa· 
raya gelen blr adam, ı.aray l:ıııfi
yelerinin ar"Y'I' da bnlntD.ıtdıl<lan 
bir hazine idi. Zira Elyopoliıs her 
t;.c;:ın altından çıkıyor, her mt."Se-
1.-de vukufu olduğunu gösteriyor 
"" bütün Rume!ôueki konsol0o;, rı 
avucunun i~inde oynatıığını iddia 
ediyordu. 

Böyle bir adamın kulağı, üphe 
yok ki, Rumelide bulunan hafiye
lerden cok daha delik olacaktı. El
yopc.lisiıı üstelik lıarjc;İ siJ'a'"cte de 
aklı eriyor ve berhnn~i b' yer- 1 

den gclecok tehf;keyi damıa her- 1 

kesten önce S"lZer gibi göriiuerck ' 
nau<n dikkati ccib<"<iiyordıL 

Elyopolis . i>terı;e - ilıh atı se-
13.sede neler yapmazdı? O, .'\ela· 
Likle rüorı1mal ınüfetı,;~ıiii;ile işe 
ha;Jadıi:ı halde. ı.rııdan a)·iar geç· 
t ikçe · bu \'azifeyi de endisiııe 
kürJk görı, eğe ha~lamıstı . 

ElyorolLin saraydaki hamileri 
ke 1isirıe bira• beklemesini, çok 
yakında hüyiik rütbeler "" nıan
<ıııl· rla tnltif cdilerc~ni \ıldedi
)·orl rdL E yopoli o derece 'rmar
nu.şh i. iHeki1ıe berikiM tokat at
mak, bir ınemurn i ·başında döğ
mek gibı hıidlselerc de m<"ydan 
\. entM'İZ'<" başla.n1.aş, fakat kendU in
den korklııJ.ları için. lıir kim eden 
mukabele gürmcm · ti. 

Elyo;.;.3lis!n ~ınıarıkhğı ·c jur-

nalcıhf:ı ne zomaoa kadar deva111 
edecekti. 

Bunu kimse tahmin edemiyorda. 
ve edemezdi de ... 

... 
Elyopolisin bir gün Sereze gel. 

diki du1·uldu. Yerlilerin o güne 
kadar bir konsol°"hane tercümanı 
olarak tanıdıkları Elyopolis şimdi 
vilal·ct rüsumat müfettişi sıfatile 
Se ez sokaklarında dolaşıyordu. 
Yanında muhafız gibi fıjrluıç riı · 
S'1n1at kol<:usu \'ardt. 

ı:ll opol Sereze gelir gclınu 
ınutasarrıf Rc:;it Pa ayı 1.i) arcl 
ettı. Bu zi)·aretin '\'C mçrkumun 
Sereze gelişinin sebebi . zahirde -
şu idi: 

Güya rü..uınat müfetüşliğıne ya
pılan bir ihbarda Selaııik güınril· 
ğündcn bazı kaçak ıııalıarın -güm
rük l'bmi verilmeden • • reze g<>
tirildi>!i ve bu kaçakçıların Sercz
de himaye gördüi...U bildirilmişti. 

Elyopolis, Reşit Pasaya bu me
seleden bah;ederck: 

- Ilhnave gören ktu;ak(ıları siı;. 
den isti)·orum!. 

Ikrnısti. Ualbuki, Restt ı>a~arun 
buyle bir meseleden haberi yoklu. 
Geni aradasırada tıilün kolcula
rile tütün ka(ak(ıları ar..,,ında 
• b<!T' l ~ı-de oldujttı gibi • huı (ar· 
pı malar olmuyor dej(ıldi. Fakat, 
lıu badu.elerle merkumun 'ddia et· 
tiği 01esf'lenin a13ka ve miin»c· 
beti }Oktu. 

Elyopolisia:- Kaçakçıları siz
den isterim!. 

Deıı.csi Reşit Paşa} ı fena halde 
biddetlendirm~ti. Elyopolis adeta 
bu kaçalı,rılan mutasarrıf ve hü
kfünet erkanı himaye ediyormuş 
gibi konuşuyordu. 

Reşit Paşa: 

- Hükılmetiıı böyle bir~cyden 
haberi yol.tur. Hele bir kere tah· 
kik edelim. Kaçakçılık vaki İM>, o 
zaman kaçakçıları anılırız. 

Diye cc\·ap verdi. 
Bu kenu.:;ınadan iki gün sonra. 

Elyopolisin Sereı.c ı;:eli inin hakiki 
sehebi anlaıiılmı tı. 

(Devamı var) 

Büyük Sinema 
FR.A:'.'ISIZCA 

Müsameresi 
'İJSHASI 

Olarak 

ve MELEK sinemalarında 

mir'ııkaıt esnasında di,.,"er bir va -
gaıııdıa bulunuvwlaniı. Dutt"'nirı 
tret>i ile l(e'lin s olan rnanv-:ının 

R'(J[(l·a s:tiri .kont M em:en, .İ\.'ıırunl 
mailbuat mi Fon D>"t:rih, Fİlhr""T'iın 
v= ::Ti. Haridve Nannnın ma . 
h·crtir.de•k' dwer 7.cvat, DuQ'.!niıı 
hU9USİ d:ıire şefi Scba:st.i.anin i, ha Yt>niılen kurulan ı;; hidt'r, mu.ızzam, mııhteş ın dekorlar at-asında \"e\ rilen 
riciye hususi Jra)c · '5 a• L:.tôrü An
t '°· o ru •ti bt-u..aıno valisı. 
bu v !.~ vef.in fıwist ı:orıfuı sc tı H.it-

Si NE. i. El\ R("\ f"' H' il \1 i . Alı\R I-'iL~ t 

Gfü: Hekimi 

Dr. Murat Rami Aydın 
ır Italyan vapuru parçalandı 
19 (li • . 

Ilı ı.., -e 4lloo ı) - Tıoo Pr.mo ~rştrr Mavola romotlW -
""" tonluk !t:a!yan vapu- runıe de iıc>rı<fck ahı ltışi ile kay- Beyoğlu . Parmakkapı, İmam 

,12.ı-'e V>e l\fo:ıolirn 'Ye r "=t c1.m 
ı ol..--n Z.."V.ı.t arasııx. bulu::.uyor 

!ardı. 

,u....,, D · ıııde iki\-e bolmu:; 1JQZ3l'ı hah alk.tcdır sokak No. Z l'rL 41553 
_,,_ 1 kişi o<müş, :l6 keşi fuı•,·rn.- ''e her tfirlii ıröz 

NELER GÖRÜŞÜLDÜ? 
Londra 19 (HU'5usı) - B:enıner 

mülalınbnm y:a vavaş akislort 
~~. H. er ve Musıilini. 
F'inl:ınd ıya muharebelı.n b 'k • 

~:'"''4i!:ir.t:~~bll"11~~l11111'1ılllllı~~"';:c;:P1ı~~~llllı!lflll~--iiıeamm~rğl~i)~:;,~tı~f~ık~a=ra•.~'~~P~a-ra~s~1-7.ıll __ r~.1151 

YAGIZ 
'( 
~:R h · [) a mı No: 63 

onan a Geliyor 
önde, Lena arkada 

girdiler • ..... \' salona 
~•ı. ~~ va · t' · · 

tekrar 

"'l.. lllli.hinı rsa ~ze .Ye ı~tirı· 
havadıslcrım mcv· 

htı ı.;. b 
ı,.~~lo"İç t'~adisleri bwılar .. 

1ıı.. iı· naya bir parça daha 
.ı.; 1, ave •tıl· 
_"'.'<!' -tııc • 
'~~ıı.ı:~ lnk U•ori söylenecek 
h ..., .:. dei:iL B• .· •--d • 1 ,.... et[ · .n.ın "" ar 
~tt ,,,._ e c nlakalandıracak ha· 
ı. l~ıın •. 

t 1 lQ , k muu.o.e daır .. E-
~· ÇıJı.olat tın:z var ıı:rlikte 

al:ılım .• Konw;urw: 
4 t ~. 
~ ini ~I ha • n °:ızıuda e,·ele -
~ •ev ~n ı:'fa b, lunduı::unu Lcna 

4.. den a~akü ili mu • 
ti .ı\.endi kcn· 

l 11.ca 
t,;- ltt a il da? 
~t ~ en soıır • .. . 

,. •vah il lıa lovıçe nuva· 
\~ • 

1 •stırdı. 
h •ir· Jat kad 

ıı,, r ı:cvnclik 

ı ~ halde h 
~ ı~o\ti ' run' 
!ili ''l ç 

0 e ·• ~-· hı •ıı gird l na urkada t -k-

Harbin soa saflıalannı kadın gö
zii ve dedikoducu a~•ile üstünkörü 
bir tekerleme ıeçişi yavan :Macar 
dilberi sözü döndüre dolaşııra &e
yoğluna, kcnd.ı <altanatlarmın mu
vzklrnt makarrLDı teşkil eden İs . 
tanlıulun o zamanki sefahct mın . 
tak.ı!,ına geçirdi.. hınail Hakkı Pa
şanm yeni vagon ınüsaadelerinden, 
Bulgur Kralının bol l'.azançh J.ir 
stok satışından, deıııvurarak Eay
ramzadeııin israflarına kadar ıı· 
zandı .. Lena Bartley, 

- !\Iühim dedigin havadisler 
bıı:olar mıydı!. 

Diyen hir baloşla !\!acar dilbe
rıni dinli)'Or\ hi( sesini çıknnı11 .. 
yordu. l\liloviç hıırp zengininin bir 
gece evvel Yatkulüpte kaybeltği 
fıı!eta bir sen et sayılacak parayı 
da ai:rzında ıniibalHgasının son had
dile arttıraruk anlattıktan sonra 
muph~m bir ciiınle ile lakırdısını 
bağladı: 

- - Her noktadan ... Karakter, a
det, temayül, hayat tarzı huıiısa 
her işten ... 

- Birşey anlamadım ... 
- Size bnnu dün akşam gözle-

rimin önünde cereyan eden tap· 
taze, dumanı üsttinde yeni b;r ha· 
dise ile daha iyi anlatabilirim!. 

- Dün akµ.ın mı detliniz?. 
- Evet. .. 
- Hadise nerede geçti? 
- Beyramzadenin kö .. ~ ünde!. 
- Dün akşam hep birlikle Yat· 

kulüpte değ'-1 miydik! 

- A.k~amdan kastım, kulüp üö
nü ü. yani sabaha karşı manası
dır. 

- Siz, Abduliab kııplanı da o· 
tom<>l>ilinize nlııı lıirlikte bizden 
ayrılmadınız ını? 

ten son.ııa v. kıncıikn H<ıTiciye 
müs:e<'<ırı Vclles'ı.n de Amerilkaya 
avrl..te hazıiJrmdı.ih >-u sırada iki 
ı:rıem;l_l\<IJt baıkı:mmdan '"1Z-Y<-'ti bir 
kere daha P'(i2xbn J?~mnsl~rıi.-. 

Bu müQkatta Hi'' ;'in mi:ı.stcşar 
veı:~·e biJıclir l:mdk uzere Almon
yanm ka!bul cd:lb ~e;:.i ngaıi 9Ulh 
S8!1't!!:rruıı i:7""1 tWğine ş~ e-
dı":ıınerOOktectr. 

Şu h.a'.de Ahnava t.a:rafmdaın ye
ru bir ~ılı te9ebbüsü ya'Pıkıcaık 
drımektir. İt.lyamıı da -bu ~ü
s_ müızatıe:reti boklınEf>ılk. F, kaıt 
Naz>-..""'rıle onla. m mi sürdük· 
eni şaıri.laT': a bir "'1 lı ya-p ı lamı ya. 
ca.ı;ını rok t"\"\»etioıı iki.n etmi<:; ·,,_ 
Jıan mülicllkt.•rin lru-vv<:ıtlı va-ı:i -
yetl.r_• k:ır,;ısında. bu t.eş bbüısün 3" 

km kı:ılaca::rına sfpıhe ediimeıreık-
- Evet .. Anlatarnğıın hidise za

ten Abdullah kaptanın harp zen
gininin arrsındai geçti.. 

1 1ıed ... Hatt.a· İta' can mehafili de, 

1 Al.ınan ~ bir sır yapıla • 
brec tıne imınmaımiktadır. 

Eıı söz. Leoanın mevzııa kulak 
kabartmasına ka!i ı: idi., Demek, 
kendC>ini burada rande\'U saatin· 
den iki uzun saat fazla bekleten 
cici knptanla harp zengininin nra- ı 
sınd~ ı!ün ıı-ece garip bir \'ak'a goç· 
mişti. 

Lena. sade dıkkat kesilen bir 
fanrla bakışlarını Macar ~ilberl· 
nin dudaklarına ınıWıyarnk söy
lendi: 

- Anlat kw:um .. Ne olnıus? Çok 
merak ettiın!. 

Milovic anlattı: 

B:-en.rıer' Ba an ıırm vaıııı..,.,;·;.,v"'E""".;i 

de ııar•.işümü. .ur. Yor R ibben'~ 1 R ıııc'-·ı z ''iare . e Ba.:ık.nnıl.ar 
h~ $<)\')'Ot lka.sm:n mı.ı-
v~ ~ oldugunu \ •-u ıle 
İ;t;.?:'.-.>a<ım mü "E'k b.ir ı. ~ :e 
S - aı·kas;~ı •.eoıııt Ccd<-
loı+ 9rl'•leır ;st.; ha " riro-11 
AJlım:ın H :ıri.oiyı;:. Na:zm = no!tta i 
naırarına i r.ık 1" cıihet-
1<' ltitlıcr" bu sc-fC'T >.tll.901i n~ 
di ndle AYll t'°'L'i "".ıtidd':ıa etmiş 'll-
m -ı •<in B'T'i ret cevaıhi 
k=1!a--<rrm ohıı= nı ııh1x"!!C l.d:r. 
H1TLER'L'if Sl.'LH ŞARTLARI 
Faris 19 (Hususi) MU.9(Jtini-

RO "1 A Lll (~OLMA~ BASİL RATHBO ' 
Ve on bin1ert:e fi,:rüran 

YARIN GECE İÇİN NUMARAJ.J KOLTUKLARI.. ERKENDEN AL DIRILMASI RİCA OLUNt:R 

G 

inem sı da 
l\le\'Sİmın sinema horikas .. Harikalar lıarikaS1 
olan \'e 9 mil\'on dolar saıfile \e bü)'ük bir r
dıınun iştir.akile •Ücudc getirilen sin~ma tarihi-

nin en hü)ük eseri \'e İngiliz edibi 

RUBYARO KİPLİ G'in 
ruem ··mu! söhreti haiz edebi şahc eri: 

(Fedailer Alayı) 
Essiz kahramanlık .. Savas~. "ergüze t_ Entrika 
\'C aşk \'e ihtiras filminin ilk inesi şerefine 

FEVKALADE 
HUSUS/ GALA ~ {~ e, ve.ı \•r.. Alınan art.s

~- \ . ı Yerı .•rkcttı,ı:i mas~ya 
!il,: ı . eşt 1 r Iil • 
"<4 • tıkolat :· • O\'IÇ gar-

Ç1'.,. a Soylcdi. Sonra 

- Anlaşılır adam dc.i{il mayn· 
fro,· .. Çok memleket gezdbıı. hiu
bir diyar dolaştım, her milletten, 
her cinsten bittok zengin tanıdım. 
Fakat böylesini görmedim.. 

- Köpriıyc gelince Ba)Tanıza
denin otomobil.ini biıi bekler hul
dnk.. Ben. kendisi ve daha dün nk
,Şlllll tanıstığınm sansı ~ ıWel 
delikanlı ot.,~·a atladı .. Bayram. 
zade ... raba yola ç.ıknrı en o kap-

nn ı,u..t1n S=mer Ve::Jıes'e Al - ı Bu akşam için localar bi tmi ti r. Mah dut kalnn 
man'"anın sulılı ~nı bflı:lire • namaralı koltuklar için biletler ~atılmaktadır. 
ceftj anlasin~r Bu ş:uı!.iar "'sıı::=:m::=:;~::ııı:::cz:::z:::::;::ııa;;ıı;;ıııı;ı1Q1s:.;ıııaı111Im:ı:ıım;1aıii11 .................................... .. 

- Han&i Doktadan ?. tana: (Devamı var) şıın}ardır: İııg ~nln dı:ınl-z ha - • 
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Dr. Hafız Cemal 
(LOKMAN HEKİM) 

DAllİLİYE MÜTEHASSISI 
Divanyolu 104 

Muayene saatleri: Pazar ha· 
ri( her gün Z,S - 6. Tel: 22398 

---

BAŞ, DIŞ, NEZLE, GRiP 
ROMA TIZMA SOGUK 

ALGINL1GI 

Makarnasını Tercih Ediniz ·l Deniz Leyazım aatın•ı.-ı 
Bu takdirde mid~nizi bozmadan ma Komfayonu lllnları 

ve bütün ağrılarını derhal 
keser. Lüzumunda günde 

3 kaşe alınabilir. 

Devlet Demiryolları ve Limanları 
itletme u. idaresi Hinları 

IM"'"'ammen beıl:ıl'i 8950 lira olan 50000 Kg. petrol 1/4/1940 pazar
'fri ~nü saat (15) on beşte Haydarpaşada gar binası dalilliındek.i ko
~· 1aufH+lan knpah zarf usu}iı!e satın :ıJmıı0 •aıkıtır. 

tıtanhuJ Levazım 

Aıkeri 

daha fazla gıda almış elacaksınız 

Bütün bakkaliye mağazalarında 

bulunur • 

Amirliğinden verilen 
Kıtaatı ilanları - Haric~ 

Aşağıda yazılı maddeler Edirnede J\füşiriyet dairesinde satınalma 
Ko. da kapalı zarfla ihaleleri yapılacaktır. istekliler:n sözü geçen gün· 

e ihale saatler'..nden en ıı:ee bir saat evvel teminat mektuplarını Ko. na 
vermiş olmalan lazımdır. 
Şartname ve evsafları her gün Ko. da gıöriilebilir. (1417) (1982) 
Tutarı Te ninalı M kdarı Cınsi laale günü ve saati 
Lira Li ·a Ton 
4800 360 80 
7200 540 120 
7200 540 120 
7200 540 1%0 

13050 979 261 
13400 1005 G7 
z&000 ıs5o 2• 
11340 851 38 

Arpa 3/4/940 Çarşamba BBat 11 
• • • 18 
• 4/4/940 Perşembe 11 
• 

Kuru ot 
K. fasulye 
Sade yağı 
Toz şeker 

•• 

• • 16 1 

5/4/940 Cuma 11 
8/4/940 Pazartesi 11 

• • 16 
9/4/940 Salı 11 

nu i$e ~ek istiyenlerirı 671 öca 25 kunışb.k muvaaokat temin-, 
ııımnuo tırvin C'lttijti '~alarla tekliflerini muhtevi zarf arını ayni 
in saat (14) oıı dörde ],.-adar koın.iısyon reisliğine vc-.meleri Iazımdır. 

Bu Jşc aii ~r mrrisyoodan pa.raısııı: olıırııık dağJtılimak· Tuzla iein a:ıatıda yazılı un karıab zarfla alınacalrtL Teklif edilen 

=
.chr:=.,:,._..:<::2028::::.:.> _ ____________________ 13 ku.,.. 39 santim uahalı görüldiiğtbıden bir ay müddetle pazarlığa 

konmuş ve illı pazarlığı 25/3/940 Pazartesi ~nü 1aat 15 de Tümen 

1 M""d"" ı ··ğ "" d J satmalma komisyonunda yapılaeak1ır. Şartnamesıl her gün Ankara, lnhfa•rlar U. U U r U Un en: İstanbul, Eslı.işehfr Lv. amirlikleri ve İzmitte Tümen satınalma komis-
L..-..;..;...;;_;_~--------------=;._------" yinlannda göril!Ur. İsteklilerin belli gün ve saatten bir saat evveline 

Ciaııl Mık arı Muham- Yüıde E.~•iltıncnın kadar ilk teminatlannı ihtiva eden kapalı zarflarını hmitte Tümen satı 
men il. 7,5 ıckll l&ali nalına komisyonuna vermeleri. (1429) (21%1) 

temin~l Mevkiı C .• ısı M.KtM· Fiatı Tutarı Teminatı 
Ura Kr. Lira Kr. Kilo Kr. Sı. Lira Lira 

Uviik Jastıil< bileziık 500 A. ) 
iiciik • • 500 A. ) 1050 79 Açık eksilt 14 
fıetik şerit 300 Ml. ) 

I - Şartname ve nümuııelzri muclbince :vukarda mM:laTı yazılı 
ıııb;Eme açı.k eolıeiltme usulü. saıtınal'llrtacaktır. 

II - MuhammEll beıde-lıi, muvak rn.ı 1>€mnaıtı e!ksiJltıme saati imasında 
azılıdır. 

III - Eksilltme 3/IV /940 QOrşam4>a günü Kabataşta k-vazıım mü
ayaat "llb'.6irıdeki alım k<ırnlİSyonunda y aıoılacaıktıır 

IV - Şartname he-r gün sözü gr~ şubeden parasız almableceği 
bi n.iimuneler de ııöriiitt:ıiıh 

V - İs!ıelkfilerin eksi11ım!J için ta"/IİII ediihm gün ve saatte % 7,5 
IM."l>me pa.ra!ariJe bi.r•likte ıııetılkfır Jroın•~yooa müracaatları. (2132) 

İstanbul Hava Aktarma Ambarı 
Direktörlüğünden : 

1 - Yedek subay okuru bava taJıeil:den içı.n 40 tcl<ını hava rengi 
ıbise yaptırıfacaktır. 

2 - Paza.-lık1a :ıhalesi 21/3/940 ·peı:ıeırnb:l ıtünü saat üçt.- hava 
rlaımıa ambarı s<ıtın alma Jromisycııunda ya.oı>aca3:t;r. 

3 - İst.Elklile:ir kumaş nümunelerile birlıiıkte komisyonumuza mü
ıcaatan ve yı; ıvmı mezkiınla ternin,ahlarile ;.halede bulurunalaırı. c2136> 

Kapalı zarfla münakasa ilanı : 

Belediye Sular İdaresinden : 
İdaremizce satın alınacak muht• . .i.f cins ve eb'a1ıta iidi döküm par

ıları kapalı zartla münakasaya konulmu.ştur. 
1 - Bu iş lçi.n tanzim edilen sartname idaranrz levazım ~ervi

~den parasız alıııaıbilir. Ve nümuneler ayni S(1I'Viste .(!Örülebilir. 
. 2 - T;.!ipler sarıln2fllCye göre ııazırlıya~aklan kapalı zarflarını 

aJe gür.ü olan 1 .ıisan 940 uazartesi günü saat 16 ya kadar ':'aksimde 
aıre lll'E'I'kez.iırıde ınüdi.ır!f>I>~ vemı.rudirler. Bu saatten sonra getirilf'" 
·k zartJoar kalbul edilmez. ·2089. • 

Kapalı zarfla münakasa ilanı: 

Beledive Sular İdaresinden: 
hıaremizao saıtm alınacak muhtelif cins ve eb'atta bronz musluk 

, '\eferrüaılı 'ka;oalı zarfla münakasaya kıonulmusur. 
1 - Bu iş i.cin tanzim ediJen şartname idaremiz levazım servi -

ilden pa.:-asız olarak aJınaıbilir. Ve nUınuneler ayni sQl"Vi:,~"t! görülebilir. 
2 - faliıp1 .. şarlrı.a.n"'}'e göre hazırlı~·acakları kapalı zarflarını 

.aıle uünü olan 1 nisan 940 pazartesi günü t>aat (15) e kadQr Taksimde 
are merkezinde müdürlıüğe vt:rmelidiırler. Bu saatl<!n sonra getirile-
k zartlar kabul edilımez. (2088) 

Sahip ve neşiryatı idare eden Başmuharriri 

ETEM İZZET BENİCE 

Ba!!ldığı yer: SON TELGRAF Matbaası 

1'o. 247- 5 Yazan: 1\1. SAMİ KARAYEL 

iultan Beyazıt, Selçuk sultanı ve mürahhas
ları hüsnükabul etti. ihsanlar verdi 

muvailakiyetinden ~üphe etmeğe 
basladı. Bunun üzerine büyük ha
lası Sel(uk Sultana vararak: 

- Hala, kardesimle muharebe 
etmek istemiyorum .. Kardeş kanı 
akıtmak bize yaraşma:ı.. Sultan 
Beyazıda giderek hali anlatmanı 
rica ederim .. dedi. 

Selçuk Sultan, Beyaz.ıda ne yol· 
da arzı keyf:yet edeceğini sordu· 
itu vakit de: 

- Bu mesele o kadar güç değil
dir. Anadoluda ben Padisah ola
yuu. O da Rumelide Padisahlığını 
yapsın" Bu fiktimi kendisine li· 
'l&D1 münas;ple anlat!. dedi. 

Sel(uk Sultan İ&tanbula 2itıneyi 

kabul edince, yanına murahhas o
larak Mevlana Ayas, ve Sükrul
lah oğlu Ahmet Çelebiyi kattı. Bu 
iki zatı Postu Mevliinaya dahli ze. 
vattandı. 

Selçuk Sultan, Üsküdara geldi. 
Padişahın huzuruna çıktı. Ve: 

- Padişahım mümkün değil ml
dir, canberaber olan biraderine 
husumet etmiyesin ve tariki insafı 
koyup hiliı.l semte gidesin. Ru -
meli memaliki ile iktifa edip Ana· 
dolu vilayetinin eyaletini ana er· 
zani kıla ın. İki Sahı ilicab bibir· 
!erile cenk ve cidal edicek riaya 
mükedderülahval olurlar. Hususa 
.. ı dahi bu bafı satanatta hasıl 81• 

Tuzla Un t0,000 13 39 12,051 9!2 ...... 
480 ton yulaf şerait ve evsafı 

dahilinde pazarlıkla satın alına • 
· caktır. İhalesi 25/3/940 Pazartesi 

günü .saat 10 dadır. İsteklilerin 
mezki1r saatte l\fanisada Tümen 
satınalma komisyonuna gelmeleri. 

(1427) (2119) 

Aşağıda yazılı yağlara ver:len 
fiatlar pahalı görüldüğünden ikinci 
paza.dığı 21/3/940 Parşem be günü 
saat 10 da Edinıede eski Müşiriyet 
dairesinde satınalma komisyonun
da yapılacaktır. Evsaf ve şartlan 
kom syonda görülür. (1427) (2119) 

Cinsi Kilo 
Vakum 5500 
Gres 1500 
Vazelin 1500 
Valvalin 1500 
Gaz 500 ... 

Kapalı zarfla eksiltmeye konan 
135 ton sığır et ne teklif olunan 
fiat pahalı görüldüğünden p112ar
lığa bırakılmıştır. Tahmin bedeli 
4~,230 lira ilk teminatı 3240 liradır, 
Pazarlığı 22/3/940 Cum" günü sa
at 10 da LüleLurgazda Tümen sa· 
tınalına komisyonunda yapılacak· 
tır. Şartnamesi her gün komis • 
yonda görülür. (1430) (2122) 

• 14 adet ordu modeli b:sikletin 
pazarlığına istekli çıkmadığından 
ikinci pazarlığı 21/3/940 Perşembe 
günü saat 11 de Edirnede eski Mü
şıriyet daires nde satınaıma komis
yonunda yapılacaktır. isteklilerin 
sözü j!"ecen saatte yalnız kataloğ
lannı değil satacakları bisikletıeri 
ve teferniatlannı komisyona getir. 
meleri lazımdır. Daha fazla malô
mat almak Jstiyenler ihale günün· 
den evvel kmisyona müracaatları. 

(1431) (2123) ... 
3335 (ift fotine talip çıkmadı -

ğından pazarlığı 22/3/9-10 Cuma 
j!"Ünü saat 15 de İzm.nlc Lv. Bnıir
liiti satınalma komisyonunda ya
pılacaktır. Tahmin tutan 19,977 
lıra kat'i teminatı 2997 lirBdır. Şart· 
namesi her gün komisyonda görü· 
lür. isteklilerin t caret odasında 
kayıtlı oldukların:ı dair vesika ıı:öı-

mus nevre ·i nihaidir. Anın viieu
dünii nabut etmek kasdi but 112im 
vebaldir. dedi. 

Sultan Beyazıt, Selçuk Sultanı 
ve nıurahhaslan hüsnü kabul ey
lemisti. İltifat edip gani ihsanlarda 
bulunmuştu. 

Beyazıt. Selçuk Sultanı sükô • 
netle d ·nledi. Tek kelimesine bile 
itiraz edio sözünü kesmedi. Niha
yet şu kısa cevabı verdi: 

- Laerhanıe beynelmillôk." 
Ve Selcuk Suıtanı kcmaıı nür -

metle kardeşine iade edip gönder· 
di. Cem Sultan, Selçuk Sultanın 
getirecei!:i cevabı sabırsızlıkla bek
livordu ve ümit ediyordu ki, kar
deşi tekliflerini kabul eylesin .•. 

Nihayet, Sel(uk Sultan geldi. 
Cem, soruyordu: 

- Hala, ne söyledi!. Ne cevap 
verdi?. 

Sultan eevap verdi: 
- Llierhame beynelmülôk. .• 
Beyazıt bu sözile kısaca Alios· 

man saltanatının ikiye bölünemi· 
yeceğini ifade ediyordu. 

Cem, bunun üzerine harekata 
geçmeiit karar verdi. Serdan olan 
Gedik Nasuhu İznik tarafına yol· 
laıU. 

termek mecburiyetindedider. Pa
zarlığn iştir.ık edecekler 2490 savılı 
kannnun 2 ve 3 cü maddeleri,;-de 
ve şartnamesinde yazılı ves·kala
rı ve teminatı kat'iyelerile komis
yonda bulunmalan, (1428) (2120) ... 

Balıkesirde askeri hastahane da· 
biliye pavyonu yaptırılacaktır. Ke
şif bedeli 16,557 lira muvakkat te
m"natı 1242 l:~dır. Şartname, ke· 
şif ve planları lstanbul ve Ankara 
Lv. amirlikleri satınalma komis
yonlarında J!"örülür. İhalesi 26/3/ 
940 Salı ıı;iinü saat 15 de Balıkesir· 
Kolordu satınalma kom"svonunda 
kapalı zarfla yapılacaktır." Taliple
rin ye<:inde kanuni vesikalarını be· 
raber bulundurmalan ve ihale gü. 
nünden bir saat evvel komisyona 
teslim etmeleri farttır. 

(1391) ... (1829) 

Z«i80 liralık er kundurası alına· 
caktır. P112arlığı 25/3/940 P112ar
tesi günü saat 10 da Ed:rnede eski 
Müşiriyet dairesinde isteklilerin 
ihale günü getirecekleri nüınune
lerden beğen:ıerek yapılacaktır. 
Teminatı 300 liradır. Şartnamcsl 
komisyonda görülür. (1425) (2117) ... 

Beberine tahmin edilen fiatı 1% 
kuruş olan beher 100 gramlık 
300,000 porsiyon kompr me çorba· 
lık sebze pazarlıkla münakasaya 
konmuştur. İhalesi 21/3/940 Per
şembe ırünü saat 11 ded r. Kat'! te
minatı 5400 liradır. Evsaf ve şart
namesi 180 kuruşa komisyondan 
alınır. isteklilerin kanunun em • 
rettiği belgelerle ihale saatinde 
An.karada M. M. V. satınalma ko
misyonuna gelmeleri. (1426) (2118) ... 

Keşif lıedeli 266.808 lira olan 
benzin tnnklan kapalı zarfla ek
siltmeye konmuştur. İhalesi 27/3/ 
'40 Çarşamba günü saat 11 dedir. 
İlk teminatı 14,423 lira şartnamesi 
1335 kuruşa komisyondan alınır. 
Taliplerin ihale saafnden bir saat 
evveline kadar zarflarını Ankarada 
M. M. V. satınalma komisyonuna 

Lala Yakup, Cem Sultanı kan· 
dırmıştı. Beyazıdı Velinin rolü ye
rini bulmuştu. Genç ve toy bulu
nan Cem Sultan çok yakini olan 
lalasının nasihatlerine inanarak 

harekat planını onun dediği g:bi 
yaptL Kuvvetlerini Yenisehir o
vasınu doğru sürdü. 

Cem, kardeşi Beyazıdın ordusu
nu Bursa haricinde bekliyordu. 
Gedik Nasuh kuvvetleri İzn:k yol
larını tutmuştu. Kendisi de Yeni
şehirde bulunuyonlu. Sultan Ce
min bu hareketi mahzurlu idi. 
Beyazıdın maksadı büsbütün 

başka idi, Cem Sultanı Yen'şehir 
ovasına cekerek Karamandan u
zaklaştırmaktı. Çünkü; Cem, bo· 
zulur ve mağlôp olursa Bur.a üze
rinden ric'at ettiği takdirde Kara
mana giderek kendisine yeni kuv
vetler bulabil:rdi. Beyazıdın ha
reket planı Yenişehirde Cem 
kuvvetlerinin hattı ric'ati üzerine 
düşerek onu mahvevlcmekti. Lala 
Y ıikup bu isi yapmıştı. Zavallı Ce
min bundan haberi )"Oktu. 

Sonra, Yeni şehir ahalisi kinıi
len Sultan Beyazıt taraftarı idi. 
Padişah, Yenişehirlileri elde et • 
uıİ4ti. 

1- Tahmin edilen bedeli (8979) 
lira olan 87600 kilo ekmeğin 30/ 
Mart/940 tarihine raslıyan Cumar· 
tesi Y.iinü saat 11 de kapalı zarfla 
eksiltmesi yapılacaktır. 

2- İlk teminat (673) lira (43) 
kuruş olup şartnamesi her giln ko
misyondan alınabilir. 

3- İsteklilerin 2490 sayıb kanu
nun tarifatı dahilinde tanzim ede
cekleri kapalı teklif mektuplarını 
en ge( belli gün ve saatten bir saat 
evveline kadar Kasımpaşada bulu· 
nan komisyon ba,kanlığına makbuz 
mukabilinde vermeleri. •1955• 

* 
1-Tahmin edilen bedeli (13962) 

lira olan 1400 adet muhtelif boyda 
boya patlağı l/Nisan/940 tar:hine 
raslıyan pazartesi günü saat 15 de 
Kasımpasada bulunan Deniz le -
vazım satınlama komisyonunda 
kapalı zarfla elısiltmesi yapılacak
tır • 

:t-- İlk teminatı (1047.15) lira o
lup şartnamesi her cün mesai saati 
dahilinde mezkilr kom:Syondıuı 
bedelsiz alınabilir. 

S- İsteklilerin 2490 sayılı kanu· 
nun tarifatına uyarak hazırladık
lan teklif mektuplannı en geç ek
siltmenin yapılacağı gün ve saat
ten bir saat evveline kadar makbuz 
mukab:linde adı gC(en komisyon 
başkanlığına vermeleri. (1986) 

Renksiz 

ve 

saça 

elveda 

Petrol Nizam 
SaçlarJDJZa parlaklık ve 
güzellik. verir. cazibenizi 

arttırı.r 

ı: Umumi cerraJıi (diınağ sinir, 1 

estetik) ve kadın doğum mü
tehassısı. Birinci sınıf operatör 

Dr.Cafer Tayyar Kankat 
ŞİŞLİ: Cerrahi Kliniği 

(Hususi hastane). Sabahları 
I "~-,- 9 da muavenc Meccanen ıı 
~~~ No. 20 Tel. 80093

1 

vermeleri. (1396) 

... 
(1863) 

Kütahyada kışla tamiri işi yap. 
tırılacaktır. Keşif bedeli 15,810 lira 
93 kuruştur. İlk teminatı 1185 1 ra 
82 kuruştur. Şartname, keşif ve 
planlan İstanbul, An.kara Lv. amir
likleri ve Balı.kesirde Kor. satınal
ma komisyonlıırında görüliir. İha· 
lesi 30/3/940 Cumartesi günü saat 
11 de Balıkesirde Kor. sabnalma 
komisyonunda kapalı zarfla yapı· 
lacaktır. Taliplerin yed"nde ka • 
nuni vesikalarını heraber bulun • 
durmaları ve ihale saatinden bir 
saat evveline kadar Balıkesirde 
Kor. satınalma komisyonuna ver· 
meleri. (1392) (1859) 

Sultan Beyazıdın büyük oitlu 
Şehzade Abdullah Sultan Balıke
sirde bulunuyordu. Babasından al
dığı emir üzerine derhal Bursa ü
zerine harekett etmişti. Şıch1>1ade 

Abdullah Balıkesrden Gelibolu
ya, oradan da İstanbula gelmişti, 
Şehzade Abdullah l\lanisada va· 

li bulunuyordu. Sultan Cemin Bur. 
saya doğru hareketini haber alın
ca Saruhan askerini toplıyarak he· 
men yola çıkmıştı. 
Şehzade Abdullahın vazifesi, Be

yazıdı Veli tarafından Bursaya gön 
derilen Ayaspaşa kuvvetlerine ye
tiş· p yardım etmekti. 

Fakat; Abdullah yolda iken A· 
yaspaşa maiyetinde bulunan yeni
çerilerin mahv ve perişan olduk· 
larmı haber almıştı. 

İşte; bu haber üzerine şehzade 
Balı.kesirden dönerek İstanbula 
gelmeğe mecbur olmuştu. 
Beyazıdı Veli kuvvetleri yavaş 

yavaş Yenişehir ve İznik üzcr"nc 
doğru yürümeğe başladılar .. Padi
şah ilk hamle olmak üzere serdar
la.tından Sinan Paşayı İznikdc bu
lunan Gedik Nasuh üzerine sev· 
ketti. 

Gedikaaşa AZA~ 
Sinemasında 

Bu akşr.01 sı..at 21 d~ 
zrugin programla. ıertı~ 
edilmit müstesna hır gec 

BAYAN 1 

MUZAFFER 
GÜLER KONSEJ{ I 

y·ya• 
Bu fevkalade konsere 1 

1,. 
nist Bayan Saime ve ?'~illan· 
ketin en tanınmış ınusıkı dit· 
atkarları iştirak edecekl•! dr 

Biletler Sinem<' gi~csın 
satılmaktadır. 

ESK.I ve YENİ ROMATJZllıl• 
-SİYATiK -OMUZ • 

ARKA - BEL - DİZ - K lLÇı\rl 
ve Soğuk algmlıklarmdan ile 

gelen fiddetli ağrılarını 

----TESKiN ve iZALE EDER. -"" 
~~~~~~~~~~~~~~~-.........--

Kadıköy bZtiıııai su1tı bakmli -
j:pndıen: 

Kıadııköyünde Y eldeginnemııde 
Tepe sokağında 72 N-0. da iken 
ıj.mıdi, neredl.ı oldu.ğu biLnem>yen 
y :ışar Bölıe.ı. 'e: 

J.i.z:ef Oebe ~"lı aV'll'ka.t Önıer 
Cemil tarafından 939/158 No. lı 
dıcısya ile aleylı!.nioıde açı.lan kırk 
il<Ii ın.a otıuz alıtı kınuşuın fıllz, avu
ka1ıllk ücret. ve maılıkeme masra
fi'.:u taıh5iılıi h..ıd<ındıaıkı. davanın 
muayyı:n l'tinündıe mahkemede is
batı vücut eylememi'l olduğunuz
dan hakkınızda 15 gün müddetle 
gıyaıp ka.rarmm iılfuıen tebi.!i~ ınıe 

karar veıri~ım.iıı olduğundan taıym 
olunan 5/4/940 cuma günü saaıt 
10/30 da K.aıdııköy birine , sulh lıu
kUık ma•hlltm'll.GI ınde bizzat bazıır 
buJuınmadığı.n.ız takdirde isıtllk.taıp
tan çtltinımıiş addolunacağı Vie' bu 
bantalki iıllfın suret> ın1n divaıı:ıhane
~ de tıilik kıbnırnış oldu~ telb -
liğ makamına kaim olirnak ~re 
OOıı ollunur. (25392) 

İstanbul Komutanlığı 
Satuıalnıa Komisyonu tıaııl-11. 
Evvelce yapılan ilanda ~ 

günde taliplerin verdikıeri ıe ıı~ 
!eri kanıınsuz görüldüğün~•~.1.gı' mutanlığa bağlı birlikler ılı ;· e•• 
i(in komisyonumuzda nıevcıı ~g· 
saf ve şeraitine göre yirm• b 11 ~ 
tu çorbalık mercimek koınPr utı 
sinin tekrar kapalı zarf us~ gô' 
münakasasına 29/3/940 cuıııa JI' 
nü saat on birde başlanacaktı1·d,~ 
h~r kutunun muha!"men . b•tı pC 
y.rmi altı kuruştur. llk tcının.j,1;ı 
yill doksan liradır. ısteıJ• 1 ~t 
mezklir saatten bir saat ev•·• jr 
kadar Fındıklıda Komut~~h~ ,~· 
tınalma komisyonuna teklif ~· 
tuplarını vermeleri. ·~ 

İsıtwı/bll'] As1ive Birinci fiC~I 
MıalııkeınES.nden: f 

Süı·.ao-isi bulunduğu sa:J?lSI"' • 
misi ile 2/3/940 ta:ih .ııc:lı~ s~ 
sundan İst.anbula ın ıanet.-te ;ıl • 
Kuııncağıız önlerinde maruz ~ ıJO' 
ılığı batııkarayel fırtmasınd~n ,.-" 

İstamıbıtl asliye iiıcüncü huhılk laıyı ımıbarlarındaki eşya<tin 8_:, 

Jıakimliğinden: y.a.lamnası muıhtıemel bulunııı•', 
M:ahi.de Be=ez tarafından, Ka- icaıbeden deniz raporunun 8J;ll • 

sım'P3Şada Tabaıkhane mıeydamnda ması kaptan Noohet F.ok tara ill 
Hocıallımet sokak 15 No. 1u hanıede ı fmdıa:n baaırzuıhaJ t:ı.Jep edJJıll ,gıa 
mulk!"lın nl«n hal:i hazır lkarnetga- !oJ.aırnaıkLıa r-.oorun alınacağı 20/3•. '4 
hmın bel.irs.ız oldu~ taayyün ed:'1 ç=mba günü saat 14 de g'ııı1..,ıı 
:rv.JJlımet Saıt aleyıhine maılııkemı-• hamule iJe alakalı bulu,rı.ı;rıJ"' 
nı:~ 939/1005 No. hı dosyası iıle h'<IZır bulunması den z tica.ıd ~; 
a('..,ın oıoşanıma davasının yaıpı~'81D . . · J!1ıl 
muh:ıJwmesi netioeısiruie·: Kanunu nununun 1065 ıncı madd.es'I 
medeninin 134, 138 ve 142 inci mad.I bince ilan olunur. (2540~ 
delerme tevfikan ııarafların bo - . , A j ~ 
şamnaı!anna ve Mehmet Saixlin skerlik şle~I 
bi:ı" sene müıddetle evlencmıe;me - • 
sinıe ve masaır:ıfi. muıha'k:ı:nen·n 

M. all:r1ıe tahımiline ve çıocukl.arı 
Aıtaınıaı· veiayet.in.irı anaya tevrliine 
29/1/940 da kar..,. veııilmiş ve ya
zılaın ilimı ~eme divan.Jııanesinıe 
ası1rmş o,ldui!undan muma-~yh 
Sır"d n tari:h.i ilinrlan it.ibaren on 
b<~ ı?iin zarfında tem vizi dava e-
dl.ıceğıi ili'm· ohmur. 93G/1005 

~--DOKTOR 

Feyzi Ahmet Onaran 
Cildiye ve zühreviye mütehassısı 

Paar hariç her gün sabahtan 
ak$ama kadar 

Adn-s: Babıali Ceğaloğıu yo
kuşu köşesinde No. 43. Tel. 23899 

~lu yabancı askerlik 
besinden: 

~( 
Be'"-"lu ve Beı,iktas J,ıı (Ol' 

mmtaJcasmda ilkaır.ıtt eden 311 .• 
ıhil) 331 'dıa:lııilı doj\umhı ı Yş 
:ıJhtı.ıyaıt <ıratın sıneliık yO:<l•t1' 
rına lbaşaıkıımı<ıtır. t • 

2 - Yd<ı:ıamaJıar haftrnU• ~ 
şaımlba ve persentbe günle,·ı ~· 
tan aksama kadar deva.r., ed 
~r. d<' 

3 - 311, 312, 313, 314, 315 cıit' 
ğuımlU'ların mart 940 nilıB'Y ~' 
~adar ve 316 ve daha vuk.ar\-e! 
ı1"uımluların da nisan 940 nrlıB;_,.., 
kadar yo1damalaırı d!.'Va:ın ~· 
1ıir. ' 1c e(> 

4 - Yoklaması yapılaca J:l 
nüfus cü?.danları ve bulund b 

Cem Sultanın serdarı Gedik Na· nahive ve müdürlükhrindel' (I" 
suh ile Beyazıdı Velinin serdarı Dkaımet tezkenısi ve .k adet ı,e. 
Sinanpaşa arasında İzn"k civarın· s.ı•ka fotoırrafile wı evV'Clci! Si' ııı-4 
da Azvad geçidinde bliyük bir mey. mizdıe- ka.vıt:ı bulunanlar Y'j11' 
dan muharebesi oldu. Kanlı bir nufosc ü7rlaınla:n:JE ve bızZa<t 
bo~şmadan sonra, Sinan Paşa beye mürac1at edcc€klc~ 
kuvvetleri, Gedik Nasuh kuvvet- ) 
!erini bozdu. Bunun üzerine Gedik I._ Çocuk He ki '!lİ iV 
Nasuh kuvvetleti Yen:şehir üze - Dr. Ahmed Akkoyun 4 
~:ı"ar~oğru çekilmeğe meehur ol- Taksim • Talimhane Palas rl~ 1 

Pazardan maada her güll 5! 
Bey112ıdı Veli, serdan Sinan Pa- .nı27~/ 

şanın ardında bekliyordu. Öyle bir ~15 den sonra. Tel: ~.' 1 
vaziyet almıstı ki, gerek Cem Sul· ~ 
tan kuvvetleri üzerine ve gerek ııu~'' 
Gedik Nasuh kuvvetleri üzerine 
hareket edeblleeek mevkide idi. 

Gedik Nasuh kuvvetleri Yeni
şehre ric'at ederken, Beyazıt kuv
vetleri Serdar Sinan Paşanın mu
zaffer olduğu Azvad derbeııdine 
bir gece yürüyüşünden SODl"a er
tesi sabah çıkageldi. 

İste; tam hu sırada (Otrant) ve 
Knm fatihi Gedik Ahmet Paşa da 
Fat:h Sultan l\lehmedin vefatın
dan dilhun, İtalya sahillerinden A· 
nadoluya gelmişti. 

(Devamı var) 

1359 Hicri I 1336 
Sefer !\~ 

9 6 ıs' 
1940,Ay~ 

19 Mart SALl ;-pı 
. 1 f;' ,. • Vasatı f Vakıtlcr sa. 0_J~ -- 6 06 11 oı Güneş 

Öğle 12 22 ; ıı 
İkindi 15 46 ı ()! 
A.kşanı 18 20 l j ,ı 

1 Yatsı 19 50 ;:) 
lmsiık 4 26 ~ 


