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Sahip ve llaşnıuharrırı, 
ETEM İZZET IH;_ ICE 

J 

ıı. ... 4 

F='ransadaki tebeddül cezr .. icr ata aşlan 1 
Taarruzu 

kim 
Yapacak? 

n · unya en karanlık ve en te· 
~VVüşlü günlerini geçiriyor, 

lı~rli biiyük harp hemen çıka· 
ı r. 

"-·-------~ ............ ------1 ~ıı: ETEM İZZET BENİCE 

Yeni kabine bu sabah ilk toplantısını yaptı öğleden 
sonra Parlamentoda beyannamesini okuyacak 

Reyno Fransanın yeni bir 
klamanso'su olacak · 

\ Yeni vergi 
zamları 

Alman adasına 4 
ton bomba atılm:ş 

~t:•~da yeni kabi0p teşekkül 
"'~'" gılterede de kabinenin .b=. 
>ot. ıı".'~'~•ere ugrıyacağı lıildırılı-_ 
b1ı.111ıı Ulun bunıarın bedeli içinde 
itııd· ulan Avrupa harbini şiddet· 
lıııısk'Dıek içindir. Dij;;cr yandan 
~ ıa"v.a - Beriin • Roma da yeni 
S.vy •lıyet hızı ü;indc bulunuyar. 
ltr11 •t llariciye Komiseri Molo -
t0~ l Bertini, Mareşal Göring v.e >-.,11 ·h.hentrop'un Moskovayı zı
hr. •f"0 den de ayrıca bahsedili· 

Şimdi enerjik bir şefin arkasında enerjik insanlar var 
Maliye vekili meclisten 
sür'atle müzakere::iui 

istiyecek 

Bundan sonra Alman hava taarruzl~rına 
daha şiddetle mukabele edilecek 

da •ld •~ar hariciye Nazırı Roma· 
\~Nk ugu. gibi Komadaki Alman 
lıı~lalıa •lcısi de Musolini • Hitler 
İiıtr; tından sonra bazı meseleler 
titıııin~e görüşmek üzere Beri ne 
' ş ır. Ayrıca bir Sovyet • Al
ltreıı. - ~alyan anla~ması ve miiş
~•tiU Yannamcsi haberleri de 

l.t Yor. 

barp11~3kkak ki, içinde bulunulan 
Ve le~~ beraber dünya en karış.ık L 
l{a,1,1 k vuşıu gunlcrme vclm ştır. 
~i ter' lı ~aziyetlcr ve sinirlerde
tuıacat~lı~ Lir büyük harbi do-

ı\Jıııa ıstıdattadır. 
~•ltaıt nYa suıh taarruzunda mu• 
lı;,'ı>te olanıamıştır ve başladığl 
ı.,lı.tec:k •n ebvtnı~er telakki edi· 
1tltr;11• zayıatıa kurtulmak ça
~ b;;/ ramak tadır. Bu aranışla, 
""İlu ru ı:ayret ve hedefini müt
~~tııı 'v •\eni bır cephe açmak fır• 
~Y.;rnıemeoin teşkil ettiği an
~ ~cİ.i Bunda muvaffak olama
.. ıylllı rde de Sovyet Rusya ve 
'·ıı tt ın askeri müzaberetini te· 
~-- .;:fk çaresi tedbirlerinin ha· 
~ iJı· 'Yor. Demek ki, Almanya 

4.-.:a"•ziyet var: 
?"ıh t ilrbi garp cephesinden dl· 
-'-diııaölşırınamak itin simalde İs· 
>'il, ceıı "Ya ve Baltık deV!etleri • 
it 'llıııı, ~ııta Balkanların ve İtal
·~ad,,/kta Sovyet Rusyanın ve 
'u Ilı ız.ın bitaraflığını ve süku-
ı,,,a.:._ 81lbafaza etmek • 
'-ltı!ir.ı uııa muvaffak olamadıi:ı 
ı.;._~ııı· Sovyetıeri ve İtalyanları 
.ı~ a alarak \ie daha da alabi
--~lt hmduJiu devletlerle biriik 
Ct ~tt•filtI ilrbi d~nyay~ yaymak, 

do~;; erıe muteaddit cepheler· 
ti 'iıııcı. '';Dek. .:"ile biti .halde Alman;vanın daha 
~~~acı •ık ve eSti• üzerin· 
~ ~ovyet • Fin harbinin 
~ ı(~Y .. bui..bir kanaat halin· 
, ltıı;lt e ıurdüğümüz gibi mu • 
''Ilı Vt aşijı • • ~t ~b·ı ardır. Yanı, Alman. 
1;ı ltıtt ha/ .Yıpratma, sinir, muka· 
'-"~ btınuhı Yop~ıya hazırlanmak
ltı bıriıı.- Yapabılmenin şartlarını 
~ b;ilııe: &ılua gösterdij:imiz dev· 
~da ..,•r.nın sükiın ve bitaraf

So ıı.811/IDaktadır. 
~r~•ı it 8 hunun için ltalya ile 
)a ••tırnı llsyayı nüfuz taksiminde 
le Ya ııar:~~ çalışmakta, Romnn
.. 1dah8 b· lı vermiye kalkışmakta 
ı.4''her hr~ok siyasi faaliyetlerini 

.ıt. le •okmuş bulunmak-
«lııı . 

ltıuv •ıı~a b . 
l~ &lfaı. 

1 
u. hattı bareketınde 

.\itıı t ııe Y 0 duı:u takdirde mütte
tıı •ııı8 ,1 •Pacak, nerede ve nasıl 
~~Ubiırı b~arpı~acaklardır?. İşte, 
'- · ltıle de ır 111esele de budur. Bu 
~ llıeseı ınuıtcf.klerin karşısı· 

'\v Clar e tıkmaktadır: 
ltıat~. haror cephesinde kara ve 
~ l('.'D •tınikParak Almanyayı 
'Ya 8az.ı b' 
~v al•Ylıl .'taraflıkları ya leh 
\i ~ •derek~~de vaziyet almıya 

Yeni kabineye kuvvetle iti.mat e deceilne şüphe olmryan Franm meclisinin bir toplantısı ve yeni 
Basvekil Pol Re~no 

Pariıı 22 (H=il - }>(i Reyno '1c ~ Kıtımiş o:ımasmdııını Ç~~'iın, Ruzvcltın tari:f et· 
kalbinqyıi ~kil etmiştir. Y~mi ika>- ıınemnupdur. Yeni IJıar:p ikabinesiı- ıtijti ş:lkıiJde lbir suaıh iWaınElktedir. 
ıtı ne av.ası bu sabalh saöıt onda E- nLn ıbiiltünı !ırrlefi şu olacaıkıtır: ;ttaJıya.n ıtaıroOC. lır·i dıe, Fl"ımsada-
lize s3!rayına ~. Cumhur •Zalller•. Fransa, Da'.adiyenin (Devamı 3 üncü sahifede) 
;re1siniını riyıwcı'.ıi altnı.00 ~ toplan- ----------------------
ıtısınıı yapmış, varı:iyet umumi şe.- '' • 
lkıl'C!e müt2'ea <di:rriç:'.ıia-. Bıze 
KaıbiM azası bundan sonra Baş- en çok emniyet 

veren şey Türkiyedir,, 
vıeıkıiolin rEôııh~.ınde t~lkrar :tıopJarı,. 
mal< üzere Ekoo:ın aıynlıınıştı;r. 

Yeni hüıkwoot !bugün saat 15 de 
ıparlam:ıntoya .ııe.'ecclldir. 

;MiLLİ BİRLİK KABİNF.Sİ 
Paris 22 (Hususi) - Pol Reyrıo 

yem kabiııı:yi ~ki.l r.ıtıtıiıMen ııonra, 
dün saat 17 de El.ize ı;araıyırıe gi
deıU<. Oumhur; e< sin<! .kaıbi.ııenin 
~istesini takdm (ıtrniştıir. 

Yeııı k<ııbinedl.ı Klemaııso lkaıbin><• 
sinde 0-liuğu ~lbi, 22 naızır vardır. 
Bu nazıırla:rdaırı 12 si i!Ski lkabi.nede 
lbu\\mmakıta idıi. 

Bu llı.abi.ııoıniııı jçiıı'C!e ~il 
Reyno, Ha.ı:ıb' Nazın Da.ladi.ye, 
iBaşvdıil muavini Şoıtaın, Bahriye 
iNazın Kaımı.rı~ı:.. Hava Nazırı 

iLoran Eynr.lk, Müstemkik3:t Nazırı 
Maruie., Mc((Ye Nazın Lamu.-ö'den 
mürekkep bir haırp kcl>i.ıı€si bu • 
unmôılııtıadır ki, bu k:ıNne ha.Dta.da 

fv1ühim bir İngiliz gazetesi baş 
makalesinde böyle söylüyor 

Londranın B. B. c. radyo mer
kezi dün l(ece saat 18,:>5 teki türk· 
ce neşrivatında, ·Manç·sıer Guar
diyana l(azetesinin basmakalesin
den şu kısmı naklediyor: 

•Harbin ilk altı ayı ile geçen har-

bin altı ayı arasında büyük bir 
fa.rk vardır. B:ze ~n çok emniyet 
veren şey Türkiye !le olan ittifakı
mızdır. 
·- •Ekseriya kavgadan sonra ban

/ Devamı 3 üncü sahüecre) 

Balkan kır koşusu 
üç defa t.oplaın~crktır. Pazar gu"nkü koşulara iştirak edecek 
Ayrıca Ma)iy~ Nazınn.daın, ik- Balkanlı 

ıı!sadi i.şle:ıle a.lrukası olan nazır - sporcular busabah geldi 
i'ardaını mürJk,knp ibir ilrtusa<ll Jro. 
mite de, ~in ri%~de 1 

ha!l'.ada bir defa too'ooacı.O<ıtı;r. 
Yemi'ı •kalbinede, en sağ cı:aıdı 

mfüt.esna e>]mak üzeri.\ ıbüıtiiırı paır· 
tikr tcıınsil i!dilımiş buLlwıımalkta -
dır. 

Kahlne 13 mü::.~Ja ~aber 35 
a:zadan mün.şekıkj, <lir. Bun.J\ı.rın 
dokuzu aymı azası, 22 si md>'w;, 
2 s. pa;r.'amcını:o hal"icidıir. 
CEZRİ İCRAATA BAŞLANGIÇ 

Paris 22 (Hususi) - Gaı:dTı!e<", 
kaıbine buhranının ılıısa >bir zaman
da taım memlelocün istedijii şekil-

.... ... . • 

~ .. Plıeler ınanyaya karşı ye-
ttıi~~lte(ikı aç'?~k. 
~'rb~trj lak~· bırınci şıkkı ihtiyar 
İt I~· olllıak •tde .harp bir dünya 

le he! •.•ne , .. ınalıı~·etınden çıkar, ''v 1 1 kı de urs~ bıle mevz.ii kalır 
~i ~arda g~~ şı~detli nıah:yetini 
~ 'tafın lı erır, Bu şekilde her 
ltı~ talihin· atva orduları en önce 

Yedi vapurumuz, 
geri çağırıldı 

, . 

ltı 'ts ı ec "b '~ta ••eleri, a ru .• .. •derler, sınai 
~)d lı.aların skcrı us ve tahassüt 
.,.blii •rıı..,011

1• !"'enziileri, uçuş 
leri · • lıınanarı, yollon 

'Dıha d ' (1) e erler ve şehirle-
evaını " .. 

1'çuncü sahifede) 

G'<m ı!erianİ7ıln ecnebi su:ıara mü
saadesiz gidaın.unelerıi halkkmda -
loi son karar üzc'l1ine dil n eoıı dbi 
:."Ularıınıda w liınanlıa.rında bu1u -
na 7 vapurl>l?>uzun kaµıaiiına ~
man rei6"i~ tarafından. ' birer şif
reli ~af Qd]tile:-eı:< yük.:erilıi 00-
şa>ttıJıtaını soıı.ra limanmııza dön
me:eri bi~ir. 

du sabah gelen koşucular istasyonda 

Birinci Balkan kır koşusuna iş- j 
tirak edecek olan Yunan ve Yugos
lav ekipleri bu sabahki konvansi
vonelle sehriımize ııelm 'şler ve 
Türk sporcuları tara~ından karşı-
' lanmıslardır. ; 

Yunan el<'pincl,. dört atlet ve 
· bir idareci, Yugoslav ekloinde de 

1 

yine dört atlet ve bir idareci var
dır. 

Misafirlu yarın Cumhur'yet a· 
bidesi* tir çelenk koyacaklardır. 
Pazar ııünü müsabakalara başla • 
nacak ve mi.safir sporcular sah gü
nü memleketlerine döneceklerdor. 

Bazı vergi ni.sıbdtlerine ya.ptlacak Tahrı'batın 7J3llDI ~ hakıkındölki lk~un liy.ha5ı 
!Ml.<J.ıse verilmu, ve a:Jakoo:ıa- en- resimleri neşredilecek 
cür.•.m1:r.:e 'hava:e edıilmiştir. 

MaJ'.)"0 Vekıı i Fuat A.ğrahnllll 
lbugün Meclisle söz alara:k, liıyihır 
run kısa ıbir zaıma.nd;a tcr.~dk.i ile 
roımameye alınması iQm, muhtıı:.iıt 
<tti:ımende görüsülm~5ini t !klif 
,deceği zwncdihınd:ct diır. 

.A,lfil!Gl<!.aı.1.ar, layıilb:mn eneli -
1 mende taıtıll tdilımesi muhtemel 
1 ..Jl'.!uğurıdan, şlındiıdı. ını malı'.ııına.t 
/ vel'l1'1€rııdkrtıe ise ıcu- dl\ bu :ııarnla-

rın :mükel!eileri mütress r etmi -
1 yı:CEık suı:u~t>C hazıı lanml'i bulun

duj;;u yı.ın eıdilımekl.e<liır. Bu zam
lar şimd\'ki fevlka1.we aılıvalm d('

,nevamı 3 üncu lia.lılftd#) 

1 

Denizyollarında-, 
ki biletsuiistimaliİ 
İki kişi tevkif edi!di 
b.r acente memuruna j 

işten el çektirildi 
Deniaıydkmdalki bih:it suiıstir 1 

maı.L mazrıunlarının sorguların& 
b3şlıanılıdığını dün yaıın.uıtıık. Düıır 
kil oorı(UJ'ar neticesinde git,-e me
m\lil";armdan İsınıc<t ve Saı.81lıaıtıtil:ıı 
ttMkif olunmuşlardıor. Diiiıe'r gif;e 
m!.ırrn.ıı:-ıı Rasm ise gayri mı:llrkuf 
p.la:raık muhakeme ~ir. 

Supgulara aıdli}"e(le bu Sölbaıh da 
devam cı.unımu.ştur. 

Diğer t.mıtt.an Deıni.zyollaırı baş 
müfu.J:.işi Saı~. IMüLt~ Ziya, Mıı-

' zaifer ve Ved::ıtJUıu mürekıkcıp he
yet <k> ayrıca _ca.ri uıh~dltaıt.la mo ış
ı:ıul bııliııırıım<ı!kıtadır. Bu lııeyd; 
düaı• Asaf isminde b>r oo:nta m<~ 
murana •.şlen çekti~. 
• Taılı'kilkaıtın tew;ii.:U orıtaya yeni 
maznur.ı'a:rın çııkacağı da anlaşıl· 
maikta<lır. 

Besim Ömer Akalın'ın 
büstü yaptlacak 

Dün umumi teessür ve gözyeş
la:rı icinde ebedi m~dfenine bırakı
lan büvi·;_ alim doktor Profesör 
General Besim Ömer Akalının be
lediyece bir büstü yapt'fllacaktr. 

Ankarada vefat eden Generalin 
yüzünün molajı alınmadıi:ı ç:n bu 
büst foto,,.raflanna b&kılarak vü
cude getirilecekt:r. 

Büst Üniversiteye konulacaktır • 

1 KISACA 

Hangi devirdeyiz ? 

İngiliz tayyarecileri her :zaman tetikte... 

Londra 22 (Hususi)- Svlt ada· 
sına yanılan İngiliz hava laarru· 
zunu kumandan Statonun idare et
tiği anlas:lmaktadır. Bu tayyareler 
evvelce bild:rildlı?i ııi·bl otuz de
ğil. eUiı. idi. 

Kumandan Statonun anlatt:ıj!ına 
göre. evvela ada üzerinde yirmi da
kikalık bir uçus vapılmıs ve he-

deflerin verleri fişekler atılmak su.
retile bütün tayyarelere bik!'.ril
ın4tir. Bunun üzemre bombardı· 
man başlamıştır. Tayvare filola • 
rından biri gelip bombalar;nı at· 
tıklan sonra çekilm4, yerini diğer 
filoya bırakmıs, o da bombalarını 
atarak, ver:ni taska bir LJoya bı-

(Devamı 3 üncü sahifede) 

Finlandiyada son vazivet 

Hangö şehri bu gece 
teslim ediliyor· 

Sovyetler yarın sabah şehre girecekler, 
hududun büyük bir kısmı tahdit edildi 

Par'.s 22 (Hususi)- Helsinki
den verilen malumata ııöre, Ma -
reşal Mannerhein, Hangö belediye 
reisine bir telgraf göndererek, bu 
şehrin eski bir sakini olmak sıfa
iile, ş:mdi evlerini, barklarını bı
rakmak mecburiyetinde kalan va
tandaşlarına selamlarını tei:.1.j( et· 
mesini ve hepsinin de daha iyi bir 

ist;kbal için üm tler:r.: muhafaz3 
etmelerin; bildirmu,t'r. 

Şehir bu gece So,·yct makam • 
!arına teslim edilecektir, .5ovyct 
askeri yar.n sabah şehre g l':!<:ck· 
tir. 

Londra 22 (Hususi)- Helsınki· 
den bild'rildiğine göre, F.ııı - Sw· 

(Devı.mı 3 uncu !Otlhifede) 

Almanya • Polonya harbi baş
lamadan önce Hıtlcr • Musolini a
rasında iki mülakat ve Ciano • 
Rlbbentrop arasında da dört gidip 
gelme oldu. 

Batırılan yeni Danimarka gemileri 

Alman - İngiltere - Fransa har
bi başladıktan sonra da yine Bit
ler .• Musolini ara~ında b~ r müla
kat oldu ve şimdi müiiıkatlar sırosı 
Moskova - Berlin ricali arasına in· 
tikal etti. 

Bizim mahutla bu mevzu üze
rinde konuşuyorduk da şöyle bir 
izah yaptı: 

- B' rinci mülakatlar mekik do· 
kuma devri idi. İkinciler çorı>p Ör· 
ıne clcvrinin içine girdiğimizi işa
ret ed"yor. Bir de muhakkak ki 
sökme devri gelerek k ·, bakalım o 
zaman kim kin1inle, nerede ,-c ne 

,.zaman konuşacaklar? Asıl onu ve 
o zamanı merak etmek gerek. 

• • 

Londra 22 (A.A.) - A.lgier i6 • 
m·ıııd&ti mo1ıörlü D..ııumarka vıa -
pııru, Aıt.!a:ıı.ti.lote bir AJ man tah -
,tıe b:ııhir', taırafından toııillJenımış 
\l'e biı:lkaç d".:.cllrn içindı; daJıgalar 
arasında kay'bolmuslur. 
Vaurımı müreubJbatından ~ k~ 

ııe bir kadın öJın~tür. 

!ardan salı ka..an.ar 20 saat denıiaı
d'_ ka'.dıkt<Uı soora ~-ul't.lırılmısla...,_ 
dıc Bunlar, bu vapur'tırın birkaç 
sauıi:;ede ~ttıi';mı \C müre1Wbart>
tan bir c;ol:wıun inüak.lar c.,n.aı;ın.
da öldüğünü lx-;·an omışl rcar. 
Diğer c:Jı::ıen >riy lendiğin )(Öre 

g~ı salı ııünü bJkoçya s&~ti 1.:ri 
:ı.çıı1mda b ~n Miıısk cmni:ı:ıddd 
Dancrna~k'.l v~ı:ıuru bi!r .Mman t.ah· 

.AJIOOric• i:ımind«1'i 2700 t.orıı uk 
bir İru(iliz şilebi Gal sah !'.erinde 
hir hoona gelımistir. Va<purun ma-
ki.aıe dairesi gec,-en s:ı'ı ~nü bir tı.ıro2!1iri 'taTafından lnrpi!;._ ır~~ 
A!ıman tayYar<snin a<trtığı boonlb:ı.- b r. :Mtn. <. birka<: samycd b:t -
nın ç>k3Tdıb bir vangınla hasaTa mı~tır. 
ui?;raımı.~ır. !\!ürnttElb..$tı:n 9 k~ 36 saat suda 
Kıüg ve Botllıol ı~iım . ilıdekı> k~ı'.lcta.n oonırs. kurl·:ırı..'l:nı!ltır Ye. 

Danıimaıl'.rl:a vapul'IM'lda buluooın - d' kişi l<:.ybolımu:~r. 

(Diğer Telgraflar 3 üncü Sayfamızdadır) 
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[lru·wı~•ııınwPT 
. - ~ - . . . ... -;:-. ... . .. 

Yeni bir u e ·re 
balıkhane aman yok! 

lAllALLELI:nDE 

TULUMBACILIK 

Muhtemel hava taarruzla.rından 
korunmak iç_,;, a .;nan oas:f mü -
da!aa tedbirler arasında DEier yok. 
dün, bir ııaı -•~'<le okudunl: Ma -
hallelere tulumbalar da~ıtı:mış ... 
Eskiden vangınlara karsı, her ma
hal:eni.n bır tulumbası ve kiıiı mil<
t.arda tulumbııcısı vardı. Yeni nesil. 
bunları b.lmez. Bugün:k:ü itra:ye 
·t~tı Jmrulunca bu mahalle tu.
lum bacılı,ltı da. ortadan kalktı .. 

Görülüyor ki, eslu tulumbacııık 
ihva ediliyor. Demek lüzum var -
n~.ş .. 

Karada kaplan 
Denizde arslan 
Var ;nı bize )an bakan 

D've narayı basarak. çıplak ,.... 
yak ula, b:r ku~ ıfbı, sandık pe
şinde ke>Ş!Y'ak, aı bic ~evk <14>.Q:ildi. 

IIF\I ZİYARET 

Ilf."'1 TİCARET 

İstanbuldakı Hal~en 1>;.. 
iri, güzel bir fikrı catla, azasını, 
senelik un:umi konırrevıe çağınyor. 
Ce:an, ot.:,.ınıu kon~a.iiız. bir yıl
ı2ık iışlıer ~<ll'Üşec-:'ğ]z, sorı.ra, yerııi 
Xiare hevrlı seçecegiz,dese, belki, 
fazla mesı,ıl ve yorgun olanlar ge
lem.vecek&r .. 

Onun J.c;indlr iti ilanı şıöyJe yapr 
vor: 
· l>'iJan günü danslı çay var. Azar 
mız ei:lerıECek .. Bu meyanda yeni 
ı!ıcLırc heyetı seçilecek w saire. 

Hem ziyaret, hem ti<:areU. 

EJı; KIDEMLİ 

BFKA.R Ql.DÜ 

Bütün memfd«o>tiın sevliiı!i ve 
savdığı doktor Gen~! Besim ö -
mer Akalın hayata gözlerini yum-

j f~1~f~~:1'~7~= Ankaradan dönen hey'et Dahiliye Vekaleti dü.n 
Onun en yaşlı bekar olması d&, azasının verdigi izahat vilayete yeni bir emır 

ayrı bır $0hretti. Allah rahmet ey- .. . d' 
lesın, Besun Ömer, bekarların da Ba.ı:kçuğrmııın buyuk ım.·eyr.staJ gonGer 1 
adeta odı ıdi. Seksen yaş vaşa - ıink~iıuı l.uııun etmek uzere lıa- ihtiıkar vaziyeti. hakikında dün 
mı.s. h~ evlenme~ı:;tı. Halbukı, zırlandığmı ~· V'tııdi/:iıın.z Y ıli Daiıiliye VekJJeıumuen v.İı•ayete 
kendisi, kadın, ckıiwn hastalıkları csu mahı;u~lcrı kanurw. proıcsi )".m lu emir ~ıriJ.mjŞl.ir. 
al:m, .ai. En kıdem i bekar öldük- lluyıik Millet J\1ec !.'>1lle vedlmiş- B:ı.ı:ı tüccar :aı·ın "" C>Jnafm hah 
ten sonra, bakalım, bıunakaıru kını Itır. Ye-ni köllun lay.•hJ.>-ı BUyölk haar vazıye!.Jıden .io.><.ıf~de ed..rek 
işgal E'decek?. ıMıı.Ht MecilOiımn )akı.n toolıırııtı - J/lıtlkıic yaprıı..ı,ı., ~şe'bbii!; et1Lık _ 

l: N larınıdan biriııde müı.aıkece ~ ka- .ı.c.ı·ı ~~ m.ıvzu:ı.tmıız-
STANBULU tıuı olunc.ca:ktır. da _,._,,,.,_. ·· ~" · -'- '· -"--ın 

HAVASI 

İstanbulun hnasına ııüven ol • 
maz. derler va.. Ne kadar doj!ru.. 
gün, balı:ıyorsuooz, kar vajiıyor, er
tesi ııün bahar havası .. Öbür gün 
yajimur. sonra, kuru bir ooyraz .. 

lstanbulun ır;ven oimıvan daha 
b.n;ok ~yi vardır. amma, neyle
yi!n ki, züliuyara dokunur. Yoksa, 
bilsem :ki yarin zü.füne dGkunmı
vacak, ~ü n olmıyan ne kadar 
sc · vılabiliır ... Neme !Dzmı, kim
scyı darıltmıyaJ.rn, incı1m.iyeLm, 
bu yalancı. dünyada!. 

BUNA KARŞI BİZ 

l<>ı'F. Yıl IYORLZ? 

Şu ~ünlerde, bütün ırazeteJer, ha
yatın pah 'anmakta oldul;undan 
dem\'llruvorlar; rıvayete göre, bir 
<;ok mad(leler varmış kı, tednci biJ' 
surette. vavas vavaı;, fiatlannı yük.- ı 
seltıyor!annu; .. Bu hayat pahalı -
lı~ı karşısında, bizler "ıb~ geloıri 
rnuayvcn ve aylıklı kimseler ne ya-1 
pacak:ar?. 

Bt>n. bunun cevabını, yine ayni 
gazetelerde, bir başka havadiı;i.n 
serJevhası.nda buldum. Şövie yazı
lıyorou: Şeker fiatları arttL1<tan 
sonra, istih!Ak yüzde otuz aza! -
mıştı!". 

AHl'tlET RAUF 

uu.•ı.ı:ıh~ 10 uu.eıv ...... & UI': lldl..aıcu
ü. yı.c!anberı '"' vınde tetık'k - mu:~ w Yü,i>llact..'< vJarı ma-

ler yap ııµ b:r,o. veni ve mı.Wıun aııne:e er h3kıkuıda kar. dtrecedıa 
eo;asiarı hav olarak hazır.anan saraiı..ıt rucıveuı okiu.i(u l>u (mirde 
:p."Jen111 tarııam ıanm"sı tekmil ıbillrJ..ir.ıdi<:te ''e Tı.caı·et Vakalu'.i
rneınlıJk.et balıkçı aı ı )(ıt,i şehri."1iZ 1 mıı. l1u iJU9U:lt.o.kı ı.~mm •rı dmre
ba.ıJ:çıla.rını da memnun elın 1>lH. !ii.\ı.dc ke'Jfiyvtın ı;:ı:,-ıeıi ve en kü-

Bu munas<e•betl-e ba ıkçıla: ce - çjJk ıbı.r ,.,tııJ,.;ır lı<b: -.c•iı:aa bi.e 
ın1yetı ve isıanıbul balıkçı.-:ı.-t na- ımeyrjaın bırakıMnaını<..!Gı ıç1n ıcaıbe-
m~na bır lı~~ı!t ı:~·kUımetı li~e ~Uk- dı.:rı tedbı.ı:Jıerin a.ı,nnıası istenrnak
:a:;lanııı arz.:-..ı!\eUc ü:ıı:ıre ı\n.ı:a • ıteıilr. 
raya gi<tım.ştir J);;ıJ~ .ıyc \<'<alet •.L'TlXindc; ih-

Ct.'!Ilıyet azasından B. Yı.ıı;:.ıf, ~kara , •. piy<Qu han·ke.'.Jer<ine 
Mehm:.t ve Kamilden mü.relkkcp ıkarsı b.zza.ı '.._, vıeı kaymakam -
mıwı heyet azası evvelki gurı Mü- liarııru d;ıım.a ıılliı'~<yak:kız bu.un -
nakaliiı Vekilı Aııi Çr.ıtinkaya ta - malarıııı bildl!".m\<kkodr. 
rafından kabul o unmuqtur. Heyet Kı.o-f,y<.'\ dun vıı.ıı • " tıokmH 
azası dün de şehr·.,..ı~".ze dönımü~ - ~dJ1f.1a;ı{3:niakıl-zra LOIJ , o.unmuş 
ıt.ür, Bu azadan bir utlm verdığt ,11.., Ve'.kabt.i;n umriıı 

11 
bır sure".\ d,. 

<iızatıata göre yen karnmun tabbi - ıgörııdeııi.mıŞ' r. foli:!<lkıi.rlere biç 
ıkatına başlanıb-rasi;le bcrabe· ılk ~· V'€1.."Üniıy<>0.lkLl'r. 
evvela şehri.mizd• mode:n bir ---<>on---
lbahkhane binası inşı olun<ıcakt!r. 
GE<:ek bu yeni tıalıkhaneae ,.e '.iı
~ tıekm1l ba.'ılchanel<>rde fri~'> -
rifi>k '!< ısı;ıı.t bulunac:>ktır, 

Ayrıca; ba\ldıaı:>t>ıer mütedavil 
Eermaye ile idare olunan mücs;e
$ 'f r halfoc konulacak ardır. 

jKüÇÜK HABERLERi 
* !Jıc:ımabaılV'e' - Taşlı.k arasın

da<:: ;v. bugü nk:Tde asf .Uta çev-
rilııcekttr. Y~ı aırı F..61' Iı ilrnirel 
I> dırrorbır da 1 u ~ ka,. 
da yikı.ıp tadyam un mşasın a t-aş-
.ıcm ., . · * Yı •ıi ~ ''"' m~'Wııı,_4.· sııııı 

Me~teple;deki s~n 
teftişler 

Moa.ıırif umum müfot~iş.eri tara
fwıda.ıı seh:ııım.ız U.e ve ol'la okıı.:>
ların ıd a ya pı.1"11 te rt.>:; le nıı dte Ilt'

~i<.-- dun maanf nıüdürıüğüne 
!b.ılıdııu.lnıı.,b.r. Bu neltL..,}'C göre 
elıelben n dıevanu """ tedrisat mun
ıt.d.zarıı ve ı.orına, ~Oril.inliuştüı·. 

4 s. t - ı ot.ta oku: mudürü ta'k
dirııaıno.: ve bir hse, · ı orta dkul 
ımü'Cluru de te~k'kürk! taıt.if olım
muşıaruır. !ki ont.a okul müdü -
ruı un vazıfesi muallimJige nd1-
ri tnıştar. 

Pc!ılc-.'.l m:~ı z:ız.. ,,:; sonra Haseki 
as:f'a....tı talı'\~ı, o.lunac~ ll. 

--o--

hastahanesini-o 
mutbağı * .ı' r.ık3l"a d U:t~lıf:ına tayım 

Sakal bırakan genç katil 
o 'Ulııch> ğwıu h:ı bcr v.ındiğiım iz şa"ı
TI ıırCz dcl!ıerclar mu'1'Vmi &l;çe~fo 
}-e:·iTll d.ıftcrd.;;rlık muhaooi>c mu
düri.i V '. id t~ ·n olu.mnuştur. 

H~ki haslan09;,-,d .ıki eski ,..., 
ıi.p.ıdai mutfak oc '"Lıı ı ile hasta
l:ı:ra )" mek hazırlama yeri :ri y..,,; 
lhir şek.le sr>kııl:caık .. ır ve bu iş'\.>r 

i.çiaı 8000 lira sarfo urıacaıktır. Fa-a
,(,yel avın 28 inde baş!:rmlacaıktı:r. 

.Elvw:&kr ~ bu ~ ıkild<> bir alı- * Dun şchr onJLe g.ıı:aıg.nı. ya,z.. 
ı.t:detd .m~te.z-t.<..ri ıımıce trffikik dıl{mıız ~em eın.~ivm miidür mu-

Dün firari bi :katıl şeıbimİ2de ya-ı 
kaılanarak adliye}'.> tıcsliın okm -
muştur. Dede Hasan naırurııda bu- , 
lullllll •bu genç K~-'klır. De
de .ıı-ı K<>Qlisaırd l OOlci bi'r dtin 
yWıü.oden muflb:ır oldı.ıku m ada.
mı; peşine di.i;unelı: sureti.kı uzun 
nw'iddeıt talkıp elmiş vıe nihayet bir 
ReCe Wilati zuvallı ıedaını ~ ne dö
ııenlıım Yolunu <beıic.iı.veı-ek ~ • 
sıodan bwsl·la _.,,,... ~. 

eden memun.a.r ~b.ı.mn başında av:n.i $1 Mıattın AIJSla.ıı Kuııkut bu 
oturup d.ınlenmekte olan şalu!llı "~· •. .tibac:-rı ,.. ;' \'n:ıcie<ine --
bir ııdaımdaırıı şüp!ıeifllm\İş'enli!' ı b;ü aıır. tır. .Mu:ıv n B. u.ı:ıı: d 

!Bu sakalı aıdaım mnnuc!ann na- Caınık "a k<ı;'lll<!k=Iıı:ı vazi~ t;ı 
211r.Jannaı .kendi::ı.ıı.in uzerine OOıJ,. ic'ın dı.ııııı kş:ıını A ii.lc;ınıya ban Oc~ 
düğünü görünce halux!en umul ctırn~ 

Cinayet1ıen ııon.ra [);ıde Hasan 
iKoQh;sıı.rd:.rı ııo<:ıe V<aıl<ıti kaQinıı; ve 
ıbazı vihi:yabler<d!e, ken.disiın; Tra.k
y.a.lı hir muilıacir ,ırıbı ,.,.OOt~·ıu dit 
reıı;;b:c ltk yarnıştir. 

ffilYôlfl b QE'll'!!t!.llcle ~ı."llno:hı kfil. L ü.n ş,ıbrtm.:zıc! n A,. ı:a11}"3(Ya 1 
kıp sanc•!:mırus l!ibi Y ımı:ş \'e: :v--?! < ütih. ki'"i'll 40 kuruŞ'can l'elaşa ne ıÜ .um var? 

2/H bıı._lye paırn • k ddkün.tl1:.ü, 32 1 •- Aman l<aıını.m ... Aman ka.r- 1 

Bu suro!ı!e 4 yı? nıı.ıhtelıf Y.ttıeri 
doloaşıın katil, niıhııyet .şe.lnıimı.ııe 
de ııehnlşür. 

DIA!..ır taroft.an Ix..k Haısanın 
lani aı-ııı;tran .mahalli z~ıtası ır 
nun son defa bmrde bu.ımdu -
ğ-u.ıu ve hımirodrı de İst.aııibuia 
ııectiil!mi tcsbit ~·. Keyfü"E'l 
bu şek.ide şehrimiz pol.sine bildi
niJdlkıten sonra 2 ine şube memuır
iaırı siinhe.i ve İstanbul yalban.cısı. 
eŞh.aı;ı te'.ikik edip bu:rı'.a.nıı a!'a -
sı.nrla firari kııtıli ar:ıım.:ığa başla
mışbniır. 

1 

b .. v:. P<J.ça'\'ıl.:3 i''rôç o unmu~tut". 
rum ı... u. ~-e:ıok e U rı;11 karnının * Th"V<'lec teşkı c'c rnuş ola"l 
üsrun,e. ba.rura lbaı:ıııı,.. ıkaılıve ka

ı~!."1.a!.ıi t 'i.mrt-ert ~~~·(er· 'ağ'\ı.> p..sıud çıkmağa kıoyulı:nv.,'.ur. 
11.tl'mll'1!•ır Sermlvelı ı 1 s-hlı:ie -

Momu:dar buna ıh!C aldıroı....""T!Jtt- · ırı'ır.• ıooe olt111acakt.u
la:r ve m::ıc;ıh w sam , ı da 1<®ve
d.ın çıkar cıl<ıınaz 'hr ki)şeyi dö
nüp tabaıoo «.u vvet l<Oşınaı{• baş
raıırıı$1.ır. 

Bum: ı U2cr de bıtttabı ibı.ıs -
biaün $<mheıenen m:ımurtar ı> -
şırıc t:ıkılıırak kend!I.11 nı btr kıü ·ilk 
sok~ .ko:ıtıoudan sooı:-:ı v akala -
mış .ıruır 

°&nniY'Qt rm.l<lu.cuğ411 ~ıri~ ın 
bu aı.lanıı:rıı koeaıma.ıı sa:k~ma ve 
ihtl\'a:r t<wrını ta.kliıd rnc rağmen 
$ha i>Ck gal(' btüuı>duğu \'e a'!'a
n•ın 0...>d Haısaıımo ta kenı:hsi ol-

dıı.gıı a-:ı~i.mışt,r. ı 
T.ıı:n .ıa.rnak ıçın s.:..1<aı ıwyv -

'-eren !) de H:ıs.1n d:un S<ö ~ mıl:ı
met 1 >na. sut. o-za m '" :n ine 
v>e:ri;mıslır. Faık.Jt hu!"~ da hü -
v»y t-inı inkar ctııl1 . K()(,iıjşa!-
claıı:> oolen ta bm uta ise v~dün
de bir dölJll•~ :kaıma ve kur~wı iz-
1o.ı ·buı!u.rı<lu · biJdıci!d· • .den 
ubbıahlıd., muayene ettırilmıs, l:lu 
ızl~ı !!Örülünce kendisi mahalline 
~d r'lmtjk üzen, tevkif o:u11ı -
muş1.uır. 

Yazan: lskender F. SERTELLi 
1 

kooasum o'ırn infial ni ~u cümle -
lıEır.ı., i?lhııa: etma.1<.ten kPn<lini a.Jıa
marlı; 

BAR ÇİÇ 
Sclma, bareek.t venfiD n, önden ( 

JIİirı; yor ve hu manasız lro.r>u.şm<ı.
Rı. du)unıeymdu. 

F&triJ'{l kocasını a.ıkada bıraka
nıık. anı.adaşının yanı.na koştu: 

- Nereye oturalııın, S.J.:macı -
ğım? Burasını zıaruıederian ki, ı..ın 
de SC\" 1sin! 

- Nereye i:ıter-..eniz, oraya otu
ruruz.. Baı agaçlık olan her yeri 
&e\• i'an. B..llı:ıroa böyle de= ~ 

M:ı.br ~ b:ı:k:an burun
ıbk, • :ae altında durdular. 

FL<uye bır l'ıas.·mın etrafına 
mlwır .en ~ '4<:; 

- / .Jlı., burası ne guzt>l. O:mıet 
l?'!l> !e ~ ı .. 

Ded. rn o urdu. 
> at d:Js.iz g ı sak ı.n w hııreı

b.-t ;zc!i, 
K rısınuı yııırıındı:.ki l.slroınle
~ HşLL 

Selıml, :f1lkriy<min solunda otm
mu...tu. 

1 e ı;imdi 'em bu· dert 
c 

f ~12: 

Dı Vl! l!OnJ'\'>'.Jrdu. 
t>miıııdi iL. k<ıcas: j C'l'· 

h1l bıııa l:ıyacııktı. .Hı:ımen f 
~ ..... -= dacr.;,ü; 

- C8<"1JUZ 1ıa!1JC m. r 
Cevat ,ırolıhl: 
- Bı aııcakt.a çay ;çihr 

cim? 
illknve Joaı,::ıırıru çattı; 
- Ben nay l()lı..~m .• 

mi, ci-

- Iy. aunına, .Ok kere de misa.-
:Wrimıze ~. 

Selmaya döndü: 
- Sız ne arzu edivmısunuız baı•

mefuııd.i? Ben hiıra'.YI tercıh edıi
y<emım. .. 

lvcni:n - Md<ktı.rı<ien - bu
run aoı:ıa:.n a.çı!;;;,ı kapanıyor, se:ıt 
~e:. k.ocasmın 'u.züne bakıy<Ji-dlı. 

Ha.ni .ı t. hlraz llıı.cıa ımyaıııın 
en k.tba adaımı ıf.bi hare.ket otıme 
ğe sın: v n'4f.ı ! 

Cevat .sazı.mü oe ça.oulı: uııı.ıt -
muştu. 

Salma .ı:şiıiı faııkın.a vaırdı: 
- Ifo ., a sıcak.. ~·a.t<a.t, Arabis

t:r.:ıda ~ haırnreti teskin etsin 
CÜ e Ç3!" '.\'Cl'br. B~ dt> FiJ.-riyenin 
f~ iştir::.k ediy-Jrtmı. 

G na hit ben: 
- Bam. da !Jtr çay M 

Dive mın1.d:mdı. 
Ce\>a~: 
- Pcldıl!. dedi, o h:ılde -ki ın

oak cay .. Bir aoğuı'ıt bira. 
Gar-scıııı gillt:irı!ısı iOm·;ı. Fııkıri)-e 

- S ... imacığlim, j?Öriryoı-:::wı '°-a! 
dedL Bı.ziın <"ev~t}a ·'-~*Lrınıız o 
kıad:ı.r a 'l'kırııclı.r ki.. E;!<'t' ben uy
sa:, bir kadıaı olmas:ı.ı'l, onU11.le 00.. 
ı;.m. bile geçinıncımiz:'.' imkan kal· 
maz. °"" aıt ırtıJdı ; 

- P<lki amma. A'.hh herkaıin 
lk.albi gib>, mi:delf'rİ.r\İ de a.yn ya
m1ımıs. BE."11 Amap et {!'iıiın .. Ara -
bist.aındıa da ;\"aşarruyoruın. Simdi 
<>anını so/it•k l>iır ıpv ;<:'J..,<ek 'St.ed1 
Nasıl ki, siz de sı<>a:k b'.:r ~ey ıçm~ 
isted"niz ve b::ma UY11T,a-iınız! Bir 
~. karısı...,a, kalblı:ı.i vordijii 
kıad~. midesin' de venıhileoeğini 
mJ S:ıtt\mırunuz? 

~ bu baıb!ı.irı ltUlmcın ihtı
ıı:na.Iir!i ~ o sıra<la ıt·n z... 
den ıre ıtı. lblr ko'Jrayı gösterdi: 1 

- B;ı~ınız .. B' 1~ Jebck J?ibi, su
yun as::ünclc ne ciir. 1 uçu\'O!'. Ah, 
'-~" sBnd b'..z de onun kinde ol
sayd 

Ve kerııdi 'keıxtiııe rnmldandı: 
- Galilia oowra gklıyor. N'a 

m:ıs'ııt insanl•:tr 
ilido· ıyt, bir müı:! te• sustıı.k"iıa.n 

ııanra: 

- Evet, Schn~~ıım! dedı. Onlar 
mı ıflııılk!lrok im, çak mes'ut insan -
lıaıncfıı: BlZ uıe _ 
Selımn ba:;ını cevirdi: 
- Yoook. Narıkörliik yapma, 

"'1niye! Be-ıı. . ııizl:ıı c 'tsik biT taTar 
fınrzı ~ıa:'Um. Ril'l-assa Atila 
ıı'lbi bir yavrumu V<n'ken. 

Oevut Slji(ar"6ıru ya.ktı; 

i. taııhuhm hu tısi m kkplerin
den bir nde difteri vak'ası göruJ .. 
mü~ .. Olabilir, a ... 

Fnkat. i in garip tarafı. hildis~ -
ı;.iu 'ukı J: a d~'ir t;1f'.:"illit vC'rcn 
mektep .dare•i ile, Sıhhat lfüdür
lii!üuüı tamamen a)rı a}rı AfaJo 
\'Cri lcr~dir. 

ı:u. ıı dt' ı hörle?. Anlıpınadık. 
Elbette ikisiııden bırJnin ;fadesin
de ) anlıslık vHr. Fakat, hangi•in
de? .. 

~· iba\·et koca ~.chirde b:r kaç 
difteri 

0

..ak'ası olabilir. Ne mPk1ep 
idaresi, ile de sıhhiye müdürlüğü 
icin u1uc-ibi n1i.ıahaze bir vaziyet 
olmıyahilir. 

O halde, tela,Jı ,.e birbirini tııl
uuvan lııı ifade!..,. neden?. 

BORHAN CEVAT 

- Ben, haya.1ımd3n hlc mii$eki 
rleğıJıi.ın., Sc-:ıma hıı.nım! Fakat. Filt
rive. elen i.zıde sıuıva hısr, t Ç""J~en 
:bı> -.k lar J?'bbi. içi.ıııde }ıaışa -
~ı ma;'ud::nc hav :iın faı'klllda 

~.. Her şn. J i daim<ı karanlık ~ 
ren, her. üzüntüyü g.in!erce ken -
dine mal ,'iden ook ııarip bir k.a -
rektıer! 

F1 l'crıyc k:ışı.cırını ça.ttı ve koca
sıının •'Ü1llıne mana:lı bir tavırla 
baktı: 

- Y mi Aıeni<ıit? .. Yine mi teb. 
eef!J?. Aır\ık U831'.dı.m hu ÇEıkıışt.ic
nıefl.'Tdtn .. 

İikı i de şafalaıdı lar. 
Dvlıııor Cevat ao,-dtı; 

- Hanıti t-dk !ıimı~ baı-
dlyo:11Un, F'ilcrive? Ben seııi hiç 
kllms'l>'e çelciştimıcdim. Arkadan 
sövloıne huY'Ulll yc,ktur. Sö~ek 
ıistedıkim bir ıı<>Y va:-sa, onu QOk:O. 
.medıen .inısanın y-iiı:·ıne soylıeTim. 

Fııılaıt, Aliaılı da, kul da RÖl'ÜY'O!' 
ki. ,s.o. Yer )'Ü2ıÜnde eıısız in· Jı.a.. 
dınııın! Ü7luntıü arıyan ve kıSkanç-
1..:!ı h"9tı:lık hal.iiııe Rcliren bir ka.
dın .. 

F.lkrive al'tık Seaımayı kı*a. -
nıyordu. Bunu Cevat ckı, Sclmc da 
pak ı.11 sccmriş.eroı. 

c.,'aıdm .sxbrı tükenmişti. Ken
di kend= 

- Bir kadının temin edece~ t>~ 
beş yıüz li:raya bü1fuı hiivıyetimi 
e~ deitilom ya .. 

'Divordu. Fikriye QUk ·inırliytli .. 

(Deva.ou var) 

Bazılannın zan ve tahminleri hi
liüına, Avrupa diplomasi faaliye
tinin en ke.;if olduğu günleri takıp 
eden su anda, düny&)·a sulh havası 
değil, sonuna kadar harp karan h.i
k.Jn buJıınmpktadır. 

,ıııôli• Başvekili Çeınberlayıı ge- I 
çen giiı.ı, en kuvvetli nutukların -
dan birini daha söyliyc.re.k, mütte- j 
fiklcr.n va.ziyetıni sarahaten izah 
etmiştir. 1940 yılı, yeryüzü insan
larının şimdiye kadar eşini görme
dikleri bir boj:azlaşnıaya •ahit ola
caktır. 

Bugünkü sartlar sulh yapılma -
sına asla müsait değildir; çünkü 
iki taraf da b;Lrp hedeflerini defa
larca ilan etm:s bulunuyorlar. İki 
tarofın sulh şartlarına geJ:nce: 
Bunlar, asla birbirile telif edile • 
bilecek ciııs:nden değildir. 

Müttefiklerin istedikleri, nazile
r·n istcıncdik.Jeridir. Nazilerin is
tedikleri de, demokratların kat'iy
yen vermiyccekleri şeylerdir. 

O halde?. 
O halde sıılh olmı:vacak, dah:a 

dohusu olan~ı,·a<·ak, milyonluk or
dular zafcrı• kad<Ir döi:üsecekler • 
dir. Bu döt;ısmc, bu~ii vaziye
te bak.ılırs11, haylj uzun sürecek
t'r, Çünkü, hazırlıklar çok geniş, 
harp hedefleri çok mühim, gaye • 
ler cok büJ ıiktür. Ve bu bedeller, 
Büyük Britauya imparatorluğu -
nun en sal&lıiyettar al,'Zı olan Baş
veki:i vasıtasile dcfaatla tekrar e
dilııı.işt'r. 

Artık, ok yaydan fırlamıı;tır. Dö
nülınesine imkan yoklUT. Aksi hal· 
de, dünya hegemonya,, ı • ilerinde 
tutanlar için, l.üyük bir pc.restij 
snkulu olur. Bugün. A.-rupa, mu· 
azzam b'r davanın zeminidir. 

Bu davayı h•lletmeden, yarıda 
blr'.ıkm yanstan çıkmak, kimse • 
nin hatırına gelmez: çünkü, o za
man. davayı snrıuna kadar götür
nıiycn tartf Litr ki, o zemin üze
rinde, artık hakkıhayat yoktur . 

ltZSAT FEYZİ 
1 •••••••••••••• , 

Emniyet şube n ı üdurleri 
arasında tebeddüller \ 
Errmıh t işl~ı:-ı umum mt.id wlügü [ 

şuıbe mıidürlerı ara.;ın.da yeni bazı 
dı.ıgo;ş.JdkJcr yarılmakta.dır. 

Bu meyıı:ır.b birıncı şı;tı.• miı -
dü ru Tevfok Bc.;ıını cı.~zunMJ şu
lbe müd Ü'r .Ji.ii!ü ne. .ikinıı şu he mü
oo rü K nan a.r ·v şubt-ı;, müdür
l<ii.,ıtünc. a:şıv şubası müdürü ihs.ın 
S;ı,lm 'bıırmci .şube miıd-ürlü,i!<ün:ı 
dCi><u:runcu su"• mu<' iı Hasan da 
·kıııc >ubt- müdürlüğurıı-~ taym o
'ı;r.cn~tur. 

Vali Ank~a gidiyor! 
Valı w- Belcdıye re·ıri R . Lfıtii 

KırQ..,· bırka~· gün~ kadar Arora
~aYa .g'.ıd~·l"krt:·r. Vnlı Ankaıııadla 

yeni yıl ıbütçe vazıvot. "" <'tilctridc 
ıtraıım·a)· ve tine; Ldareieri ~Jet -
melen· haıkıkın.da Dahiliye ~c J\1ü
naJ, ı Vı·lka!Q'~IE<rb.e za.ha~ vere- J 

ceh1.Tr. 

Yedek 
parça ar 

Otomobilcilerin müra
caatı eherrımiyetle 

tetkik edilecek 
8chrimizdeki otomobil v"" oto

büs sahıpleri otomob ı las\ii!i ve 
yedek parça f:atlarının yükseldi -
İtim bcvan edcrck bu lıususta icap 
E'den te-dbirlenn alınmasını ala -
kadarlardan nca etmı.şlerdir. 

Bunlar.n söylediğıne ııöre harp 
vaziyet nln başlangıcındanberi ha
riçten memleketımizc gelen oto~ 
bil lfıstiı(ı, Yl'dek parçalar ve tamJr 
aksamı azalmıştır ve mütemadi
yen de azalmaktadır. 

Hatta bazı marka otomobillerLe 
otobüslerp uvan litst,kkrden ve 
ye<lek parça!ard::ın hıç kalmadı
lhndan bugi.ın buııla.n bulmak im
kansız bir hale gclmiştr. 

Bu vaziyet karsısında; memle -
ketimizde otomobil liıstiğıı ve ye
dek parca getirlcıı ithala1 müesse
selerı sah:olerı dün öğle-den sonra 
Ticaret Veluilet ı teşkıliıtlandırma 
BaşkontroUüi!ünde bır toplantı 
yapmışlardır. 

İçtıııı ·da sur'aı.Je alınması ıeau 
edPn tcdb:ırler l~ 'bıt ol:ınmuştur. 
Bunlar hem n Vekalete bildirile
cektı r. 

DıiM· taı af ı "n öi!rendiğ rni.ze gö
re her tıı.rlu lıızumlu maddeleri 
memleketımm1 .. ımal ederek da -
hili sanayıı daha yükseltr!'ek ka -
rc.rında oJan hükU.n~tııımiz her tılr
lü otorn'>h•l l:istikkrinin de dah.J
de imalı IQl!ll esaslı tetk'kler ya'O
maktadı.r. 

---oo•<>---

Yumurta fiyatlan niçin 
düşüyor ? 

Son ci>nft>.rde ..ılııimızd!a yumuı'
<tıa fiatfa.rı cok ıhlsm:ıge baslıaınu:r 

tır. E;wı.ımtc d:oha b nka: .gowı CY

,,..,l ıhraç fıatı 4j hm olan 1440 l alı: 

<"th sandık Z5 :nrava du'Jlllfut.;iir. 
İıun.a 9 lbep •ba:zı ıhıru.caıtçıhrırıı fü:ı
tı.ııı kınınalıarı ve bol yuımut'toa ged-
ıırresıdi r. 
D~r taraft.an dün 1)k defa o

lariJk ı;ıeıtn nn' 7. ·~n İlllı?Litereye bir 
pa.ııtıı yumurw g<Önd-ıri.'.m'l$.Gr. İn
gil1"J cr sao:lııh 31 lraıdan vumur
ıt:a almaga razı oldtlk.l.an ilı.alde bır 
iMu9'!'Vlinm bu fiatı 25 lııraya mdiır
mesı t• ......UJe kar.ş~ır. 

i1astahanelere yeni 
yataklar konacak 

Sıltılıcıt ve Ictımai Mual'enet V{'>. 
lkiı!etı hazırl:ıi111ış okluğu biivük 
~ıh1ıal pıu~ıoıııının tat1bikatıra ve
ni yılcfa dn dev~m edecektir Bu 
cüm'.t>dt>ıı o.mak üze,· şetıriınızdı:? 
vı mııhı•Plıf :;<•h :r <'rdekı nürnll!le 
·l>aAlont>lt•rme v••ni<.I:ıı vatakl"1' 
ilihrt> olunacaklır. Yalnız Mani -
sadaki yoıı doğum e\'iıfn ınşası 

1941 yılına bır.ııkı~rr. 

rrııt Kuvvetin tasa 
edilmesi laııuı 1' 

sol'I' 
Yazan: ALİ KEMAL ~· 

el tcı 
Avrupanın mükc".'~' · birb' 

malık uç buyuk de•.ı.ı;1,dir· rinc harp aı;mış vazıyc rbi 
giliz ve Fran'1Z tar~ı h~ııss4i 
nabjJmck için ti carı, 1 di k 
mali ı.ahalarda da kcn .'. _.ı • • ıbP""" 
menbalarının biçbirını i.st 
miycceklcrdir. A!nıanYanııı 
Ingiliz ve Fransız taraf~ - ~~ 
ve tahminlerine göre dn 1 

ten düşmü~ değildir. i 
Alman} anın nıe,·addı ı.~i1 

mesdcsini ehemmiycll~IIP'°' 
tiği besbellidir. Fakat ! . dcg~ 
c;in servet ıncnbaları kaf; pi 

ınanyanm iktısadi baya 1 bir 
göre tanzinı etmek en zor efil 
!eyi ı:örnıeğc çalısan )I~ şo'~ 

'.ringin Sovyeilerden aııca .,,~ 
lediJ(i anlaşılı,1or: Al:.,, 
Sovyetlerlc beraber oiııı 1 ~ t\'t Sovyetlcrin iktısadı se ,e ~ 
lan Alrnanyanın idare kirb 
desine bıra.k.ıldıjh zaıııan 
bilecektir. Yoksa Sov~•:ii· b~ 
dostlujı:undan ba~ka tur 
da elde edilemiyecektiı'f'kler 

Dııl'cr cihetten mütl< 'u,rtli 
fından cephe geri•i fa• b' 

·· '·' Jıat•1 . .ı. gide artıvor. Oyle ıU 'rfl"':. 
mchal za(erlc neticeleııd•. ~ 
dan sonra Avrupadn yeoJ ~ 
kun ve emniyet devri. aclll d 
sile girişilen bu faalı~·e~•'' 
dan devam edecek. Cep ~ 
derilen askerin arkad• .,ı;o 
hoşlufru doldurarak istıh 
teye uP.ratmamak. har_~~ f.: 
ne kadar uzun sürece~ıD;,.tf 
hazır bulunmak üzere IÔ-.,ı 
mesaı,.·ıı.· dııir '\.erilen JPS 

mal edilir ıtibi değildi<·~ 
Inı:iliz tımıfının bu h. il" 

rarla>lınlwakta olan P~-~ 
b.J programları '\'ardı~· ~ 
bütün !e>ekküllerin ı ·l btl 
nu ·ulan. karnrJ~tstırılan 
!arda dü~ünıilen esasları' 
ııöyledir: 1~ J- Cok ustabkla,,YaP ııJf 
:nm gelen işlerırı mutelıd ,ı 
dan azıııni snrrlh.• i~t.1Jt1 t ~ 

2- Ustalı~ ikinci der~ri · 
!anlara da yaııabileceıJ• 
vern•ek: ıi"ı 

3- Mümkün oldui(U ~et 
dm ısçiler:i urttırarak . !et' 
daha afrı.r ve tehlıkeh ıf 
dermek... . ... 
. Jı8 1111"."• Jngiftt'redc .!;8D&yi sa , 

huri şekilde herhan~i b•~ " 
usulti knvmae-a lüzum 
yor. Fakat ~u var ki us.t~·ırl' 
isinden azan1i surette ıs 1~ 
ne yapılmak liızım53 )·aPfll' 
Birinci derecede ust» _0 

öyleleri vardır ki jki11cı • 
dekilerin veva kadıolart,ı-ı. 
leccfri işlerle meşgul ··~idi 
Böylelerı artık daha "'·" ri 
2etirileeeklerdir: kendılt 
zami verim istenecek~~~~ ı' 

lııll'illrr .. dp birç"k , ... f 

şan J milyon kadın ~.;;ii, 
hun laTt daha iyi yetıtlı ~tıl· 
IIJilı.rtnak miimkün ola~jeıııl' 
hü.•, tramvay işf Ptınek '.s 
dınlara verilecektir. sı ·~ 
!erde de kadınlara ••" 

1 
Avrupa Harbinin Yeni Meseleleri çok işler ~udır. .. ir 

Yeni planlann dıııcr. b•r"' 
İu2ıllerede yeniden tıC 

İsveçteki demir madenleri 
İskandinavya memleketlerini 

paylll4Jllak için Almanya ile Sov
yetler uasında bir sözlqme vııY 
mıdır?. Avrupa matbuatı Sovyet
ler ile Finlandiya arasındaki ıulh 
muaheuesill' çok meşırui olmaktıı
dır. Bu muahede ile Sovyetlerin ne 
maksat takip ettikleri b•lbassa tet
kik edilmek isteniyor. 

İıııriliz gazetelerinin ollfl'İyatı ve 
,-ürüttükleri mütalealara göre Sov
yetlerle Finlandiya arasındaki ye
ni hududun tayininde Moskova hü
kfımetinin maksadı Finlandiyayı 
aslı;erlik1eo kısmen tecrit etmek ol· 
dultu yazılıyor. Bununla bcra~~ 
muahederı :n muhtelif maddelerım 
tahlil ederken Taymiıin .. ı.eri mü
tehassı.sı •u manaları çıkarmakta
ılu: 

ı 

Sovyetleriıı bu maddeleri Fin· 
!ere kabul ettirmekten maksadı 
F'ııılandiya de"Ietini ortadau kal· 
dınnaktaıı ziyade kendi miulafaa· 
larını kuvvetlendirmektedir. Onµn 
için meseli Viipuriııin elden git -
ıne&i biızat Finlaodiyanın me,·cu
diyetiııe kanı büyük bir darbe o
lacak dej(ıldir. Bunun gibi Hangö 
yarımada ının da kiralaıı.mak su
retile Sovvetlere geçmesi ele Fin
landiyaya kar~ı bir darbe olacak 
ııörüıımüyormuş. Bun~a~ maksat 
daha ziyade Baltık deıuzınde So•· 
yellerin mevkiiııi kuvvetlendir -
meklir. Nitekim Sovyetler dah:ı 
evvel Baltık devletlerinden böyle 
bir takım haklar. imtiyazlar temin 
etmiş1erd.r. Hangöde tayyare ka
rarcihı ve ..aire teııi, etınekle de 
MoıkOTa F'ııılaodiyayı tehdit et • 
Jllİ.I olnu ar.ak lır, Çiiakii daha ev
vel de S.vyet ta:nareleri zaten 
Fin payıtııblma dört lıtt dakikada 
J!'elebiliyorlarmıs. Snyetlerin Bal· 
tılcta mevkilerini yenid<'ll kuvvet- j 
leadinııck illftaeltzi daha i<iJ'ade 

Almanyaya kar;ıdır. Almanyanııı 
ilerisi için muhtemel olan taarruz 
plinlarına karşı bir tedbird!r. Pet· 
samodan yol alarak Sovyetlerin 
miiııakalı\tının temini keyfiyeti ise 
ayrıca 11Byaıu dikkattir. İngiliz ııs
keri mütehauı.sı bundan da Sov
yetlerin hedefi Finlandiya değil, 
Norveçtir; diyor. Yeni vaziyete gi>
re Sonetler artık Norveç hudu. 
duna komşu olın~lardır. Bu ka
dar da değ;!; Yeni muahede ile 
Finlandiyayı geçerek İsveçe uuı
nan bir yol da Sovyetlere geçiyor 
ki bu da doğrudan doğruya lsve
çe kusıdır. Bunwıla beraber mu
ahedeniıı daha zh·ade Finlandiya 
aleyhine olmıyarak tatbiki keyfi. 
yeti Sovyetlere kalmıs birşeydir. 

Sovyetler daha başka iddialar
da bulunurlarsa bunları da ileri sü
recek mevkidedirler. Faht yuka
nda söze başlarken sorulan suale 
gelmek icap ediyor: 

Sov)·et Rusya ile Almanya ara-
11mda İskandinavya memleketleri
ni paylasmak iç:n bir sözleşme var 
mıdtr?. İngll.iz matbuatına göre 
~imdive kadar müttefikler arasın
da buna -evet. cevabı verilmek i.s
reniyordu. Fakat Fin - Sovyet har
binin ~n sa.lhasmda İsveç: - Ha· 
yır, demiş, Sovyet . Alman ittifakı 
tam delildir. iskandiııavya için 
aralarında bir karar olmasa gerek. 
Fakat .Lkandin.avyaya uıütkfik -
ler asker ıı:ıkanrsa Almanya huna 
bahane yapar, o da İsveçio cenu • 
buna asker Mkanr. Onun için Fin
laııdiyava yardım Hn müttefikle· 
rin İneç topraklarından a•ker ı:öıı
clermeleriııe İ Yeç razı olamıva _ 1 
aktır. . 

İsnrin zengin demir madenler! 
olduke daima mnzııa babsolacak 
demelrtiı:, 

• • 

leri yapılma&ı ..tratınd::_p~ 
mIJilır. Harp başladı b ,ı 
giliılerin bir hayli tic•;.,ı-, 
batırılmıstır. Gorek bal 
genıileTi. ~rek ticard ,ıİ1' 
z:ayoldukca inııilizlerın , 
siindükJeri anla,ı!ıyor: .- dl 

Deıı.iılere bikim oJP'• bil:'°' 
bndan olarak bir takıfll dl 
dakarlıldnra ve zayiaı. 
uıak Jiızımdır. 

Birimizin 118~ 
Hepimizin DB 

,.,,.~ 
Çifte saraY 

dıvarlar•~ 
Bir okayucumıız f;1' 
•Her ı:ün yoln.P' 0~ 

Çi{tesaraylar soı.- •""J 
ln4indeıı Po.ıa~cyc)JıJ 
oerim. Benim gıbı oJı.. ~!; 
gidip ırelenlrr de ~'" 
riıı Acımusluk wk·a~ f 
!'Ük duvarı geccP ) beııııı' 
yıkılmıştı, Fakat tllİ ~ 
herk<'Sin gelip geçd• t 1 
kak duvarlarııııı• 11ıı 1 
bir vaziyette oldll~tt' > ı• 
yehilirim. Beledi~" rl• '•' 
yalnız bu ı.okıığı e 8rl' 
daki eski depo~arıj.rııı .ı 
rünü bitirınifj bırafl 

0 
~ 

hala içinde insanla'"1 bl' 
k .. "k d 'kkiınl•rı ,1 ucu u . k•" • 
gözden geçirın.ti• ~ıı ~ 
yim. Yarın, öbilr I< 11'.ıı 
ketin önüne gecffl' hııv·, 
nim ııeçtl~m bıı ı~rr",, 
kaktan alakadar ·ııi 
dikkatle geçe<"ıJerf 
di:l'onım.• 
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EN SON DAKiKA 
Alınanlar 20,000 Polonyalıyı ağır 

işlerde kollanacaklar 
~trrı,,, ~-...u 22 (A.A.) - Ha- A!lman J11L-,nJan şiıınd1 120,000 
•W~ ~ Airıaırıya dahJ'.oien Kra -
~ :arıer ~· gazt'!test ikıov>a mnıtdrosmıa ı;fulimElk üııe-
~.OQo "-nun, t:ıkasm<iri bu.'ıınan redl:rler. 
~ny:ı ı:um a,ınr işlerde Hergün :ı- b"ri 500 ~ .ı:ıak& 
~ _. . üzere Almaııyaya d rı 50 tren PolonyOOaıı AlmaD -

-guu Y~akıt:ıdır. ya,yııı g•lrı'€1::tclıiı·. 

Stoyadinoviç tekaüt edilecek 
~,,.,_, 

la~ ;:::• 22 (AA.) _ Başvı;kilrıı yaQi(ıov'ç ile baz mazıclara te -
bir ·"" ~rine niyabet meo1isi kaülllU.<:.erır.J islıeın<ik h:ıokJk.ı _. 
huıı:at'!ıaıne ncşredeı(ik açJkLa .rıi.ın;,,..r. 

Ar~; ~:ı;i;'k5;tlerinde iş birliği 
~Udüs 22. (A.A_) _ Suudi Ara- Bu mahlll~ tccrt\'İl'Z 1u:ı<i> -
tıııua :r,,"i:ıe R:<ııı·eat prerıısl.J;'i a.ra - büslcria1e k:ll"61 Aır~p mem!e'ket -
~ l doı:ıUu'k \'e i-y; Jrom... 1erini.n ;,şi>bli j> çcro..""""""'9 gıiıı:-n 
, ıı-.. ~!>Edesi siy~ A,;ıı-p mah-
ıl; .:..._~. •bi.iv;ı."'ık bh- memnuniyet- ıbu bİ!.ct19'.'Din. ,-Oemııl'~'Clıi tebaııiiıı: 
~un tı.r ettirilınelo1L.air. 

Efgani~tanda ve lrakta müdafaa 
l.ı\JQ: 

~le,.; O\a 22 (Radyo)- Mısır ga- Bai!dat 22- Irak yüks"k müda-
bitara{r Efgawstan hükıimetinin faa meclisi, Başvekil Nuri Saıiıt P:ı-
lllıer h muhafaza elm<>kle be- şanın dyaset nde dün toplanaor:ık 
'ldı~' Udutıarda ihtiyati ıedh.rler mühil!.' bazı kararla_r itt~az etm'>.-
tlti~iııu ve külliyetli asker t.ahş:t t'r. Mu';!afaa meclu;ı, bugun de mu-
'-ıı Ilı Yazıyorlar. zakerelerine devam edecektir. 

f ~: 
Yapacak? zamları 

(1 mel l&lılkden devam) 

Alman adasına 42 ton ş i F A 
.~0~~_: !~!L,,,.. BULMUŞ 

....--- -
SON TEr.CRAF'm 0 taribi tefrikuı :} 16 

Reıit 1'afanın Hatıratı 

ıatıııuııtıı. Harelı:At sonuna kadar 
bu suretle idare edilmi:ıtir. 
Havanın mehtaplı olmasına ra,ll

men, Alman tayyareleri ııece uçuşu 
yapmamışlardır . .İngiliz tavyorele
rinin Alman adasına attıklan bo~ 
baların mecmuu sıkleti 42 tondur. 
DAHA SİDDETLE 111UKABELE 

Paris 22 (Radyo)- İngilıirı havaı 
nazın, dun gece radyoda irat <-ttiği 
hitabede, İngiliz tayyarecilerinin 
Svlt adasına taarruzlarından bah
settikten sonra su sözleri söyle -
miştir: 

•Alınan taarruzları devam et -
tiıkçe, ayni suretle ve daha siddetli 
mukabele edeceğiz. Mareşal Gö -
ring, der.izlerde olduğu gibi hava
larda da hakimiyetin müttefiklere 
~ectiğine d·kkat etmeLdir.• 
ALMAN TAYYARELERİ İNGİL
TERENİ.'J C.'ENUP SAHİLİNDE 

Londra 22 (Hususi) - Alınan 
tayyareleri, dün gece İngilterenin 
cenup sahiller:ne gelmişlerse de, 
derhal havalanan İngiliz tıayyare
leııi tarafından piiskürtümü.şlcrdir. 
İngiliz tayyareleri sabaha kada.r 
oevelanlarına devam etmiştir. 

-"""" ...... 
Londra 22 (Hususi)- Sşlt adı> v 

MAKEDONYA ATEŞLER İÇİNDE 
sına yapılan son hava hücumu tos- A G R 1 
na..ında, bu adanın Danmıarka ~-
'razisine kurbiyeti dolayııde, lnı{lr 

'i~nlar: 

bkellda F •• S~TE~ Cevdet Retit YULARKIRA~, 
ili: tayy arelerin.iıı Darnnarka top
rakları üzerinde de uçtuklan ve 
h:ıtta bombalar attıklan iddıasıle 
buradaki Danimarka sefiri taraim
dan bük ümete bir protesto notaısı 
verilın4;tir. . 
TAHRİ'BATIN RESOO.ERI 

NEŞREDİLECEK 
Lonrlra 22 (RadyıoJ - Hava ne

zaı."Tıti, Sylt adası taanuzwıda yır 
pıJarı. ıtahrllıatm .Aı:rnaın radyo -
l'ıırı mraftndarı te<kııiıp edilmesi ve 
eııooı.nıioyeıtru; gOOt<r.lmd< iste~ 
m'. s üzerine, taan-u:zdan bir f:(iin 
sonra ~..iz kf.$if tayyarel'eri ta
rafından alınaırı .-esinlicrin neş
ııiııe kmao- vemnitıl>'r. 

İNGİLİZ TAYYARECİLERİNE 
NİŞAN 

Londra 22 (Hususi)- Kral al
tıncı Corc Sylt ada<ıı hücumunda 
temavüz eden İngiliz hava filosu 
kumandanı Turner, mülfızim Ben
net ve başçavuş Fleçere hava me
ziyet nisanı vermiştir. 

Bay J. O. C. Yazıyor: 

Ekseriya olroyuroz. Tedavi gören 
il.açlar va.muş faUi, ALLCOCK 
yaılasuıdan bahsedilince, kat'iyyeıı 
mübalağa değikfu. Bir zaıt alk.şam 
ıtatb3k ettiği~ ALLCOCK yakı.sı, 
hır ııe<:e rnfl1lda tesirini göstere

İhtiyar kadın müstehzi bir tavırla 
jandarmalara evinin açık kapısını 

gösterdi 
rek ve devamlı sıcaklı:: tev\lôd e- Menlik kaymakamının yazdıi';>
denk ağrıyan mahalli teskm et- na göre, Saııdanslti iç.in kurulan 
miştir. ilk tuzak çok yerinde idi ve gayet 

ALLOOcK ~ ~-'- mahrem tutuluyordu. Bu işle hem , rom.....;,.mo, lUH»J<>go, 

&iyatıJc, dt>likli ALLCOCK y.akıla- - para alacak olan - muh_bir meş -
rile ş:fa~ o~lardır guJ oluyor, heın de Pcrın kn~·~

ALLCOCK yaki,•~n...: tevlid et- · sinden yaralı olarak g.?len (Niıki) 
=~~· alakadar bulunuyordu. Kayma -

tiiii sıhhi sıcaklık, OTOMATİK B1R, mak tarafından bu adama da mü
MASA.T gibi hemen aitnvan yerin Ufat" vildedilmişü. &asen (Naki) 
etrafını kaplar. ALLCOCK ~ kardesMıin ölümünden sonra San
rınıdaık,; k:ı.rmızı ~e ve kartal re- danı.ki çetesine düşman olm~ ve 
si:mli m--'-•~n- ~"-'-at --"-'-. Ec-doltK~~ UJıAA. ~ ondan "ntikam aln1ak sevdasına \ 
zaneleroe 27 buçuk k:uxuştur. düşmü.ıü. 1 

DEVREDİLECEK İHTİRA BERATI 

Niili, Menliğe gelir gelmez, kav
ınakam.a: 

- Salldan:,k~yı ~özüınlc gördünL 
Eğer ahını sürüp geçmcı.eydinı, o

- Yanlış gelmis olacaksınız .. Bu 
evde benden başka kimse :oktur. 

jandarmalar bir pusu karşısında 
kalmak ihtimalini düsünerek da-
ima ihtiyatlı davranıyorlarsa da, 
b:raz sonra e»de hiç kimsenin ol-
madrğı anlışılı)·or. Evi ,-e eirah 
araştırıyorlar .. Kimseyi bulamı -
yorlar. 

jandarma kumandam heT ne ka
dar ev sahibini de isticvap ederek 
sıkı~tırı:vorsa da. Bulı;::ar kudınının 
a~zından bir k~lime öğrenı ıek ka· 
bil olmuyor. 

Hangö şehri bu gece 
teslim ediliyor 

.ot.mıaıti.k aıLı.slı silahların ka - nun alacaj(ı ikinci kurŞanla yere 
pağıru .k.aıoı;.lı -..aziye.!At tut.mağa SeTilecektim. Dokuz kurşundan an- ' 

Sandanskinin. vaziyeti daha ön· 
ccdcn luber alarak - çeteı;ile b.ir
llte - kart.O, an~lıyor. 

Bu kndar mahrem tutulan bu 
takip ~ini Sandanski n.ı;ıl haber 

mahsus ,,-. taıl:vıkli çaol.ışına ter - cak lıir tanesi bac:,ğıma ısabct etti. 1 
ti.batı. hakkındaki ihtira için 8 - Dem~ti. Sandaı.skin:n (Perin) alıyor? Bu me!;lıur çete reisinin 
lınıını,, olan 2 mayıs 1932 tarih ve karyesinck dcrcLoyundaki boş ev- hükumette de eü mi vardır? Bu 
1686 No. Ju ihtira beraıtının ihtiva de aveneıilc birlıktc s•kland;ğı la· ırizli ellerden birini de tercüman 
etti!'ii hu&uk bu kerre başkasına hakkuk etmişti. Zaten ka~maka- Elyopolis mi teşkil ediyordu?. 

· 1 d.:o'llir veyaıhut, icadı Tfrnkiyede mın eide ettiği nıuhbir de, San - Bu suallerin cevabını ileride öğ-
(1 1neı sahifeden d•nm> den gelen raberJ.ere göre, Fın an- dansklnin sekiz ki•ilik -tesile :reneceğiz. 

t h d d b .. ··k b" k d" İs N ındaki mevkii fiile "~aık için icara da- ,_ 
ye u u unun uyu ır mı:ı ıya, veç ve ı;,rveç aras =,~ (Perin) de saklandqını ve köylü- (Devamı var) 
tahdit edilmiş ve yeni hudud~ gts- tedafüi ittifaka .Sovyet Rusyanın hi vrıriJebiJecei(i te-klif E<lilmekte d h" .. J· - , - .. 1 1. 1 

1 k b 1 ı·ıı·razı, Alman mehaf".·ın· dn •---vı"p ol'- ,ı~1a bu hususa f.._..ı_ maliimat: en ıntaye gor· ugunu .uy em.s ı. ••••••••••••••••• • • • • • teren taş arın anmasına aş an - ~ ....., '" ......, Verilen malılınat birbirini tama-
mıştır. İk' tarafta h;ıdut karakol - edilmektedir ooinmek istiyenlerin Galatacta 1 y "Ik'• d b 

F k , V :k le . So • -•-. lı•,n, 5 inci kat l _ 3 numa- mile tutuyordu. Arlık yapılacak i CŞı oy e SU asan !it.o (Başmakaleden devanı) 

it-. b"halıyarak halkın maneviya
~~uı:llrlar _.,, ondan ,oma kara 
~ •iiı~' !darruza kaldırırlar ve 
!'ti)~ ıungüye soyietirlcr. Be
~•ıııeı nnıunü mahiyette bir kı
"'Q de ~~ felaketten kurtulması 
ltllj b '""" ~n münasip muharebe 
"t tan~ olur. Fakat, bunun dışın
hni ~ cepheleri ı:"nişletınck ve 
tUı ol~Dheler a~ak sistemi tcr
'111 Ria~u~s~ işte o vakit harp bir 
~•n a~ bu~un beşeriyetin üzerin
"" be D ıııdeeektir ki o takdirde 
v'l·a '::: lıcınen Avru.,ada bitaraf 
ile~ ·~~ dışı kalabilmis mili.et 
,._ tc . 0 1arak ııörül bılttektır. 
·•t ve' .6'1lldi iıısa ılıiın mukadde
~~~eli ~u iki yolıııizını? ba
... ~, mucad lenin seyır ve 
~~"'."'thalesine gelmiş bulun-

lan tesis edilmiştir. Kareb bPrıa- a a at: an gazete n v - """"'" ~· jandal"manın gôslereceı!;i dir:ıyf'tc J 
hında hemen hiçbir Fin kalmamış- yetl<.>rcn bu tedafüi ittifaka mani ralara ıınıi.raca.at evleıneleri iUın kalmışıı. ev er 

varnına müıııhaısır kalacallctır. Bu.- tır. ol ı~k ıstemesini, A\."Upanın şima- olunur. ,
1 

l"k k ak h - ı· 
nım cin mtJlr.eiif ~~ı:<i Moskovada sulh muahedes nin !inde ven iden bir yayılmr arzusun- -------------- "en 1 aym arnı er tıu: u Yeşiı!köyde b:ıımya tar "'51 civa--
mt=aLar •bir mv,fuaıda •~Jııın - ·musaddak nus·· halannın teatı·sı"nden da bulunduauna hamletmektedir. İHTİR tedbire ba~•-urmuş ve bilhassa 0 ·-'·-"- 40 50 •--, ....., ~ DE~DİLECEK A BERATI civardaki jandarma mufr<zelerini T........,. - .l\1ı son Y =-
mıştı.r. sonra, Fin kabinesin'n .ı;tıfası be!<- MİLLETLER CE:IJİYETİNE cAlt:ı.l,,, siliıhların kQVandannı yedek kuvvcılcrle tak' iye ederek esnasıında su basmıştı:r. 

Ytın:i .a,.~ıaıda sınai ve t:iuari !&- lennıektedir. TEŞEKKÜR ak {"81i•·ete w-ı i<ti. l\lıııha.i.~ halk bu uları ı u~ 
l\• k d dd k ·· h ı ~ııkarmağa mahsus tL"fl • hakkın- , ,,_, • 

şell:ıtriiıik'r a;•baıbı:n.cI.aın. alınaııı ika - ··os ova a musa a nus a a- Paris 22 (Hususi)- Finlandiya- ' Bu ıreda Reşit Paşad:ın gelen: ''<lGık:: 'e tıahliyc:.mi ~!erse 
"""" •- _,, !"- " rın teatisi sırasmda, Sovvetler ken- 1 d..Jti .ihtira ıçin alınmış o.lan 2 ma- S . L 'k zanı; ve.,._, . .,,. ~=er ve lf .,,.oz, n nm l'v lletler Cemiyeti nezdmdekoi 1672 c on \•az.yet, , " ına:ı malilmat 

1
, de suhnn 30 sml.iıı•.ıden n••"ı ol-di hudutlarını İsveç hududun.ı bağ- yıs 1932 tarih ve nuımaralı ....... 

aOun.m ıstllWk verg.si:ne hir <.u'k- 1 k 1 K 1 h mümess'li, Finlandiyaya gösteri - ihtı"ra '--atının ,·'-·tiva ..,..,,., hu- bekliyonrm.• 'Ciujtü oı.lbıılu 30 sam.ınOOn aşııf{ı 
ıyaca - o an anta a ti Keııüb - "'-"" " """""' 

tar zarımıedi.!B'lkı!ıüdlır. l\~-ımıı ve crvi demiryolunun bir an evvel ı~- len vark~ımctan dolayı cemiyet u- kul< bu kerre baska.sına devır \1':- l\fe.ılindeki te!gr.ıf da :\lenlik j sıdırı Stfaıye makiııı.:ı.ermm Q'.lke-
miisia.!ıdeı:nerin yani h:.=eıt ~r- sasını iste~lerd·r. Bu hu. .,,ta mur.kk,,i atipliğine hükıimetinin Wır yahut icadı TürkiYede ıncvık.ii fiile kaynuıkamıaı sür'atle harekele ge- mıeyce.ıı g~. 
'oab111m ~ tabi olxlıuğu va:;ıta,. Sovvetler malzeme ve para .,ardı- teşe ür mektubunu vermiştir. Bu km'Tllaık i<çin icara daıhi veri.Jclı.i- çirmi~ı:. Re~'.t Pa,,anın üstüstc, ~ müracaat eden ~ 
sız vergiılu· arılrtı.nlmam-:Mıt.a sa lece m:nda hulunacak<ır. mektupta Ffaland'.yanın iman i- Jeeffi teklif edilmc'ktc olınaJda !Henlik kaym•kaınına )azdığı tel- salli.ı:ı.eri, bazı EIV'J..ırd<lki sularm 30 

cin de ayni müzaheretin ııösteril- paflardaı. da anla ılıyordu ki, bu 
hava, müdafaa verıgis. ikıi ~line Bundan baska Sovyetler, son mu- mesj rica edilmektedir. bu husuısa fazla rnaliımat edin - i• herkes mbi, hatta herkesten zi- santim QOk geç,:mış 0 unu 4:er 
r•~arıJımaktadır. ahede ile kendilerine kalan bazı mek istiyenlerin Galatada; Aslan ' ~· ,,_ ··•-- bo 
_. NOR~""''İN BİR ~~'""ı· yad.- kendisini aJilkadar ediyor ,.c ""u &''"""'" şa ~!mazsa gur.ıkırden-

D · - ta aft ··'-•··"' · verJ.erde daha ziyade ncnM~'llek ''""" ı~= han 5 inci kat 1 - 3 No. laıra mü- ....__ -·'-- .. ..__ , __ , __ 
ıw.ıı: ~ an ım .. u""'1.W. rtısım - " ' p • ..;. 22 (AA.) _ Nio.-.- se'- sabırsızııi:mın n.şanesi olmak ü- 1

""' 0 """' ıır.-ın...., ~ yer..er.io ve arzusunu izhar etmişlerdir. Bu is- -~ - ·~" ı..- racaat evı!.erneleri ildıı olu.r..ur. 
lerde .Va'f't.an 1ıe2Jy.il'.ere daıir o! - teklerin ele kabul edileceği unne- relliezır.Bi, Ma.kova hük~ zere mütemadiyen Menlik kayma- llıeımr:: ' in çürüyüp ev."eri.n yııkı.-
ınak üzere Maliye Veıkıi.hıt-D:lc yıeı- dilmekted·r. Os:o hiikıimeti:ııden NOl'VeÇin her kanuna telgraf yağdırıyordu. laca.?ını söyJ,ırı~erdfr . 
ni baızı Uı:yihaJar da hM:ırlanmaı1< - SOVYETLER YENİ TALEPLı,;ft. .h...~i ıbir .liımoınında s:mı-t mll>- DEVREDİLECEK İHTİRA BERATI Jandarmalar (Perin) karyesini Belaliye re;., muavin B. Lı'.ıtfi. 
>tadır lı:i, şu ıtüruerdı ı mcc.ıi>;e ve- DE BULUNACAK MI? akai:ır ~i td.""Zip <!1md<.t& cFa!X>!(raf makineleri• h:ık.kın- ~ ·arını !ardı. Aıl<soy bu salbah bı:r mulı.aırrmıını~ 

......_ ETf:M İZZET BENİCE rl.ecek.t.ir. Buınlardao Oıri nakliyat Londra 22 (Hususi) _ Berlı:ın- di daJd ilhti:a için alınımı.;; olan 10 1 O .ı:üıı, mnlıbir, Menlik kayma· şwı.uı.·ı sö:ı-ıleın.ştir: 
--., ı 1 ı -'....._ 1 k - .,_. r. mart 1934 tarih ve 1819 nu:maralı karnı Mehmet Rauf Beye tekrar •- o-•--'ıy~ .... ,,-"-'.~'-..L-ı t ı 1 e ı e e e ı e 1 e YE1):~'ı._,.;ue yapı JCr . mnıa.ra ~·U'- .. d k S ~ ~ •d.4J..L'CI' -.cu11.a.!t1.1. 

b • d. N ' !+; . , R F ihtira beratının ilrtiva ttığı. hu- 1 muracaat e ere • andanskinin ay- bru,'ıcası halka ya:rdınıdır. Bunun lllz k ı ıır. ""' · "e ve:-g-.s n" yapı.an zaım-ı • •'--'· ni yerde gizlendiji"ini ihbar etmesi e en ÇO !arın bwiıı~i me\1kikı•de Yüzde .. ooı, eyn o r ansanın yenı kuk bu ken1 ..._,;asına d€'Vir ve- üzerine, jandarmalar derhal hare- içirı .!ıiiod.ıısen.n lıı:.ıınen (e:&ikı içj.n 
C i1kinc' de \UZde yedı huçui<, uıçunı- ya!.ut icadı Tür.kıyede mevıkıi fiile kete geçmj<ln ve mahut evi ablu- Y(Şiılköy ruıtııye müdürune emir 
tnniyet veren eüde yfoıde ba<_ n!Sb;ıtinı:Je olm~ı Ki ' 1 k koymak için icara dahi verilebi - ka etmişıetdi. veni.ık. Sular tı;JJloli!:at DCticesıne 

ıtasavvur roı~tır. Bazı inhısaır emanso su o aca leoegi Wklif cd.iCmektc olmakl.a jandanna müfrezelerimiz, mevki 1 gt.re <n;aı ılaıca.\ıtır.• Şeb T •• k • d • maddclenıııe yanılacatk :ııram.ar da bu hu.susa fazla malumat ı:din - kumandanının emrile buraya ateş --o---
J Ur ıye lr aıyt"ıca tesbit edilımekb:ıdiır. • mt'k istiyeruerin Galalada. Aslan açınca, dere kenarındaki evden ih- Ü b.l k 

1 ba han 5 inci kat 1 - 3 nwnara'aya tivar bir kö .. ıu·· k~·ı '·apıya çıka- tomo l azaları 
(1 inci sahll•<leu dPV•ml ı amağa ş 'ad~'!ı uç senellk plan 

1 
- ol " ' - ~ .. 

..._ Cl IDeı ..ı.ııe• .. •-> O d d"n an iki:· llrabıne d~·~ild;ll!,Cin ~. . w 1 Rayno'nun eseri idi.• ,' mürac -~'. ev eırneleri ilan unur. 1 rak: 
"'!oıiına.ı r usu, u y ın en cesur, en ~.., ·•-- K. · 

"illıla ~~ı· -""~i ıcr' ··~- lbıır" b .. ola,,aıç H~l·'""'a".a _,_an A'-~~ Han . . . - ınu arıyorsunw:!. 
O'·-- rın dostluk! dah ~ kuvvet!. ordulanndan bıridir. Tür- .... -=· ....... _, . .,., v ~.... ,.A ~"~-.. ·~·· ·~ LEC o· b ~ IJ,,. «lr. • arı asa,,- ..__, ... l etti~ni ya211?1aktadır." d ıkıblad cm-or ki: cMıVi \•..._d~ DEVREDI EK lHTIRA BERATI l)'e a,.ınyor. Müfreze ku -

Soför Aıhmoo.n .rla.: esincUti 
1569 nlJ!Tlar.alı otomabfil ile şe>for 
Hasarım da:resirıdekl :!251 ll'.ıma
ralı otomob~ Beyoğhı.nda çarpı -
şarok IJ.o ıkıı:ıı d. ıı......_-a ll(Ta -

111,-... u .. , kiye ile ittifakımızın Arap mem- .,,...~, İ ..,, "' mandanı: 
f.~ J'~llıarpb te Türkloerle di>l!üı;- leketleri üzerinde tesir yapması KAB NE HER TARAFTA tah:ııkkU''< O'.ı.-n~.r. Ş~ıncti eııe.rı~'.< cTüfek fiskesıni idare ed~n nıe- _ Evdekiler teslim olsunlar_ 

11~ 1'iirkl 11 döi.füşınemiz rr.crtçe tabiidır. MÜSAİT KARŞILANDI hir şefin arkasın-la eııe:-jik i>nsan- kan•L.l"lo.-ia ısl.<ihat. hakkı.ndaki Yoksa ateşe devam edect"ğiz. Evin 
~r ceob er, Canakkalede oısun, ·Türk:venin ehemmıyeti pek bü- Par.i:;.22 (A.A.) - Yeni k:ıılxne J.at· taıı'aıımıs bulunuyur.. .hıt;ra i\'İ.l alımnıs o:am 21 n1'..n de sen de mahvolac,.ksın!. ıpışlaniır. 
"'l~en elehrde olsun, erkekçe, yüktür. Canakkale boğaz.nı açmak mııılııtıc~'iıf lriikiiı1Tıc?t melik' ızlcırinde R<:Gna<ia cıkıın ·G~2'€0!.ta Del Po- 1928 t<arilı "" 14-05 No. ıu Minı be- Cevabını nrince, ihtiyar bdın * Şoför Mustafanm ıdaresi.ııd~ 
Ilı '""ııiin ce_ arekct etliler. veya kanatmak Tiirkiyenın elinde- müs.r t sur:;!tıte kariıhıın .. .,,~u-. polo. diyor ki: ,:ıı:.:.,yo ş~z r<ııtınuı fütiva ctm>iıi bıliunı.mı hu- müstehzi b"r tnırla jandarmala _ ki 106 nımııtra-ı çoo kamyonu Bı.~ 
llilıı ve en'l'urltJ.er en büyük dostu- dir. Türkı ·enin biz"mle Lir olması, La Naoyrn Belj diyar ki: cDa- sonuna kadar 'ha.r:ı taraftarıdır. kııı!< bu ker" ba'<kasına deviT ve nınua evinin kapısı açık olduğunu yoğlunda TüI>kan adında ı..,r ka _ 
,,/ 'l'Urk.J,. ku_vve\li müttefıkimiz- orta şarkta ve Irakta Almanyanın laıdıiy<ı tccrüıbesi• hokil1<alıte cDa- MI !i'ulivct yü:Cü kor. eni lroricu,t- }'a!hut ioadı Türk iyede me\lk» file söylüyor: d.ına ,.aorparak )"at"al::mı:;ıtır. 
~ enın sevkulceyş bakı - istcd:i!i ı?ibi hareket etınes:ne nıa- ladive - Revno• tecrübesi idL u>amaıktadır.• ko:;ınıak iQin icara cbJıli verild>lle- ==~===========;,,,,;;,;;;~,,;;;~;,,;;;:,.;,:::_;:;;;:;;;::== 

i eok büyüktür. ni olacaktır.• Fra.nsanm ilk istifatlelerini t<Jfl - Rıcııoonya ıı.>Zfıteleri de k&bi.ne cei'ı nJkl f edilrnelote olmak'a bu f b 1 K 
""==========-====================================! booranuıın sür'atle haıııecmrı..,ısini husu.sa rw'n maıfunaı w:nmd< is- stan u omutanlığı Kurmayından 

müsaJt suretıle kır.:ıJawnaktadır. tiyen'erin Gala~a. &lan han İstanbul K. bı"\ı Kh. da münhal bulunan muamele ve hesap me-'f 
~an: Rahmi Y AGIZ No: 65 

~onanma 
-

Geliyor 
~:~nın otomobili Baltacı limanında Naciye 
....... tan yalısının bahçe kapısında durdu 
...... !Sıtııdj 

vııı 'tabii orada mı 7. 
4e ~.~tada .. Bir haftadan ev

CQ";' ~i · ulaınıyaeak!. 
• tiıt bu hapse lüzum &örül

' C liild . 
i h'~_deıne •. Brıı taraftar 
)ı. İsltda a da d ğılim! Fakat 

);;,t.ı. J• lııW Öyle olacak.. 
... "Uo\'I ı nedir? 

~la~.;:~uzlarmı silkti: 
..._ a RÖz knı ben n!ı~ amadırn. 

~I l°llhut ırptc 
~)d~ıı llek~:~ınak lstcmcolin. Fa
•ı~11 Qdıın ' a a anlıyorum. Bu 
~~ı.: Siıı;~ihareketine ~ok canım 
'1:- il ı onun para diktaıiiT-
.._ ~. in ı·- k . . ·~ ......., ~i Ya .. Q .. r ıçw .azını 
l Pac•'-~ı 
~el·•~.~~·· 

c_ '1ı Ytl'ınd • 
'tt~ hı en kalktı, kapıya 

~ \ e d-. •dıntl:ırla il rle.ck.en 
tı> ili .. 
~i .:·,h i •aüıa> 1 .,., •• •• ı •it ayı da h-rmu un. 
lıttı?tı 'alllııru çalıucak iııİt:rsin.. 
\r~ \·el'ın °.a ilk randevunu 

t,~ tiiriid .. )ı unu~a emi? 
~•l ı.,;hoııuııu, :leklcrı ıslık rala
bıt, 'U tılt:ır :!,ısından f ırhıdı. 

dı, ~n{· az bir otomo -
t::c~ ., 1 rı bastırdı· ' .l.Jı;.& t • . • 

• au.ınanı a!. 

Lena otomobil lı:oşar\.en Davnstu 
mazur görüyor. körpecik delikanlı 
nın utradııb umulmadık felakete 
hırmıdan köpürerek )Umrukları
nı sıkı:vor. Bayraınza enin haya • 
üne seslen.Jordu: 

- B n sana gösteririm kravatlı 
ha) dul!. 

Otomobil yanm 68at sonra Bal
talimanında. Naciye Sultan yalı • 
sının bahçe kapısında durdu .• Le
na indL Sofiire parayı nrerelc 

- B~ni, ilerideki çatal yol ağ
zında h<okl<>!. 

Tenbih:ni yaptı. Sonra HarbiyP 
N:u:ırının yciısına bahce k2pısın
dan girerek kumlu yolda ilerleme
iic koyuldu. 

Hahçedc bir deniyc vardı. En
ver Posanın husw.i muhafızların
dan ibaret olan bıı deniy·e Rr<ep 
Cavıısun kumonda ındaydı. Rec:ep 
ÇnvU$ Lena)', tanıyor, efend~sinin 
ona olan hlirmetini pekiha biliyor
du .. Bahre kapısına 100 adım kala 
Lcna: 

- Dur, kimdir o? 
Seda mı duydu, arkasmd n da 

bir makanizma akırtısı oldıc. 01-
duii"u venle dırrdn .. Ses &a1ı;binin 
yaklaşmasını bekledi. 

Karanlığın iç.inde kumları sert 
bir ezişle cıtırdatarak yaklaşan a
yak sesleri yanıbaşına bir adam 
getirdi... Bu, Recep Çavuştu_. 

YENİ BİR KLEMANSO 5 inci kat 1 - 3 numaralara mü - murluklarında. ısl.hdan~ edilmek üzere mütekait ve)·a İh. subay ,.8 
Paris 22 (A.A.)- Reyno kal:ııilıe- raca.at eylemeler; i1i.n olunur. memurlardan ıstek.lılerın K. hk Z. Ş. sine müracantlan. (2245) 

Pos bıy ı.klı, iri gövdeli Çavuıı, 
Lena)'l e-öriince tanJdı: 

- Siz misiniz Mndam! Affeder
siniz, yabancı sandım da?. 

Diye özür diledi, Lena heyecaııl'1 
sordu; 

- Paşa burada mı?. 
Rcceb·n dik sesi cevao verdi: 
- Evet efendim!. 
- G:zl:ce haber ver! Şu anda 

kend;sini gönnem la•ım. ~u ka
meriyenin altında bl\klivorum. 

- Basüstüne efendim!. 
Recep Çavuş, efcndb; ne haber 

ueıırttu. Bes dakika sonra genç ve ı 
cür•etkar Harbiye 'azın k~......,,,
sma bir hızla kameriye,·e geldi . 
Lennnın c J:ni öpıü, sQl'Ju: 

- Ne var Maynfro,·?. Bn saatte 
gizlice buraya gelmek mecburiye

t t:nin sebebi nedir? 
Lena, ı:enc Başkumandanı kame

ri:venin kaT&nlık hağnna eekti. Kı
s1k bir sesle on:ı uzun uzun birşey
ler fısıldadı .. En\'er Paşa dinle -
dikçe yerinden sıçrıyor, aradabir. 

- Vay habis vay!. 
- Vay liıin buna na<ıl cesaret 

eder? 
n:ye ııölenerck fısıltının sonuna 

kadn lı<-kledi. 

siı>den uzun uzadıva bahseden sa-
bah gazeteleri, Ba5vekiFn veni bir 
Kleman.so olacağını yazmaktadır. 
MIERiKA.."I GAZETELERİNİN 

MÜTALEALA.RI 
N ~vyork 22 (A.A.)- Fraıı,;ada 

kııbine l;uhranımn sür'atle izale 
edılm " ş olması sabah gazetel~rinde 
müsait bir 'şekilde tefsir edilmek
ted:r. 

Gazeteler J?{'rek Reynauduıı, ge
rekse Daladyeden s:1ayiskar birli
sanla bahsetmekte ve bu iki dev
let adamının memleketlerine yıqr 
tıkları hizmetleri tebarüz ettir -
mekted;rJer. 

Ne\"· ~k Timcs diyor ki: 
Fransa, Fransa demokrasisini te

yit eden ve müttefiklerCın davası
nı kuvvetlendiren bir şekılde hü
kumetin! de~i;Jinniştir. 

Hı;'ı'.r ar!Zava uğramadan yapı
fan bu d~gişlik İnı<\ltere ve Fransa 
iç;n bir kazanjtır. Bu hal, Fransa
nın faşizme kaçtığı, demokrasiden 
uzaklaştıgı i<ld:asını red ve cerk 
etmı;kted'r. 

Bu l?L""ete, Dalad;ıcre telmih ede
rek •öyle demc·ktıx!ir: 

•Da!adier'n -ıı harp kabinesinin 
Ha. bıyı.> ı azırlıi!cna ta\·ini Fran
san vaotığı hüvük h·zmctlerin 
henüz bitmedi ini ı<östeıtıyor.• 

Bir saat süren konu ına nihayet 1 Gazete. n tice olarak şöyle de-
huluııca Baslrnmandan vekili 1.c- nıekte<lir: 
ııayı kaıııva kadar tes i ederek te· Revnaud. ·alnız Hitleri2ımin ar 
nıinat .erdi: 1 man,ız bır diısmanı dcl'il. ayni za-

- Şimdi.. St'n arnhana bin~rl~ıı 1 manda sağla 1 '°" gPrill! bir z.hno _ 
ben v&ver:mi yola cıkar1'ai°:ını!.. "e" r' ·ui ed len sulhun şaınpi- 1 

(l>c'\·aıuı ,.·ur) \Onudur. 

İkinci zaf\-ır lhaftası 
Göriilınıemiş bıır mıwaffmyat 

Şimciiı>;e kaOOr ~ filimlerin en bü'~ 

Türk~ söz.u 

;:;;~~i;1 POLTAVA MUHAREBESİ 
hroolıer: i!;.ın o:wıur. (Deli Petronun sonu) 

°:~:~~uk:.l:-:~ :.ı•amıa••B•u11f•e\•'•k•a•ıid•"•f•ilrn-i•m•uh•akk•a•kllİİf!i•Örı.m•·ı·l İİum· z •. _ _J 
Aziz ).1eiınıı.ıt ıcıl.rı.cli caddesiorle 

24 No. da in f\.r.-zı;-ecın~t İstanbul Komutanlığı Kurmayından 
°İlayda.r IL<'~ine açtı/:ı boşarıma 
<laı·asından aobyı müddeıwl€'yt€- ı . •500• ··ataklı a -kcri Ha~·darpaşa hastahane.ine 100 . 150 r .. ti 
b:.b~ ed,lmek üzere ı:önde:-.a en hır kaiör.fer ve su makınisti alına raktır. · ıra nere e 

~ 
İı.lelililerin K. hk il. Ş. sine müracaatları. .22•4. dava .i&tid:rsı urC'ti mtımai.\!>ytun .. 

ıik ametı:ah ı m çhul olıdui:ımdan SAK 
bila tOO!iğ i:ıde .. .<:lilıniı; ve nuı4ı.xe- Bugün AR y A Sinemasında --
mcce ıl'1n<-n fx:bliı<a.t krasına karar, -U 
'''' i "''°ek dava ıo;tid;ısı suı eı.. ; e Fr;;rı.s1'2: sirıemacılığrrun şaiheecr;4 
24/4/9-1-0 çarşamba saat 15 da,. ç J K M A z 
•veti m =mm davetiye wrn- ! 

ık.as· ma.Hlnne divanhancsiııc ta- SOKAK 
!ilk ed imiş oklugund:m müddea • 
aloeytı 20 J?iin zarfında davaya ce
vap vemıd< ve yewr.i mooY1 
mahkemeye ~lmok üzt;re teblı;.: 
rrakan1ına kı m o!mak üzer, !:ey-
i<t\'.~ •• ..1n olunur. (9-l-0/343) ...... 

OORİN'NE LUCHAİRE 
ANNİE DUCAUX 

ROGER DUCH"ENNE mrafı.ııctan,... 

Ba.ş dôodüırüoü bir filon 

YILDIRIM 
GENÇLİK 

FRANKİE DARRO t;ı;rafmdarı 
gayd gıti.ro. lbi.r sinema 

harikası 
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ve bütün agrııarını derhal keser 
Lüzumunda günde 3 kaşe alınabilir 

. . . .. '. .·~·"""':: ................ . . . ~ .--~r-.. ,..~--

Gayrimenkul Satış ilanı 
Beyoğlu Sulh Mahkemeleri başkat:pliğinden: 

Toprak Mahsulleri Of isi 
İstanbul Şubesinden: 

Şı:ib<miz hadıeımekri 1':>n 14 kat Nıcivert e bise v~ 14 çıift a.yaikıkahı 
lı:arşıiııklı <paZa.rlık suret.ile yaptırı:acclııtır. Tahplerin 25 mart pazartesi 
~ saaıt on beşte nWntıne:erilu birl.kt.e Liman Han dördüncü kat-
'aki şulbemi2le müracaatları rica O:unur .22oı. 

No. 250- 8 Yazan: M. SAMI KARAYEl.. 

Cem Sultan öyle bir kaçtı ki, öğle Üzeri 
muharebe meydanından ayrılmıştı 

Sultan Cem, meydanı terketme
di . .Maiyetinde bulunan askerle bi
~aderinin askerleri üzcriıie saldır· 
dı. 

Sul!3D Cem, Bursa ovasıoda A· 
yaspaşa ile çarpışırken aldığı ye
niçeri esirlerinden bazılarını Ye
nişehir hapishanes:ne koymu~tu. 
Esirler zincirlerle birbirlerine b~ğ-

1 
h idi. Bu esirler, kargasalıktan ıs
tifade ederek zincirlerini kırdılar. ı 
Hapishaneden dı~rı fırladılar. l 

Eııirlerin hapi. haneden dı~arı fır· 
laması ve zaten Sultan Beyazıt ta· j 
rafı olan Yen'.şehirlileri de hare -
lete getirmişti. 

Yeai$ehirlilerin ileri ır:elenlui • 

sirlerle beraber Sultan Cem aske
rin:n geriden Üzerlerine .aldırdı
lar ... 

Esasen, Sultan Beyazıt asker • 
!eri büyük bir ku\'vetle yüklen • 
mis bulunuyordu. Cem askcrıeri· 
nin kuvvei maneviyeleri kırılmış· 
tı. Artık, mukavemet kudreti ve 
emeli kalmamıştı. Bunu anlıyan 
Cem Sultan askerlerine haber ver
meks'zin birkaç maiyctile beraber 
kaçmağa kanr verdi. 

Ve .. at sürüp Karaman tarafına 
doğru kaçmağa b~ladL Cemin as
kerleri daha hala muharebe edi -
yorlardı. 

Cem. askerlerinin birkaç saati& 

• 1ola0' 
F O S F A R S O L, Kanın e• ha yat! kısmı olan kırmızı yuvarlaeıJdan tazeliverek (Oğaltır. Tatlı iştah temin eder. Vücude devamlı gençlik, dinçlik verir. Sini~le~ eda ,ı 
dırarak asabi buhraulan, uykusazlağn giderir. Muaımit inkılıazlarda, barsak tembelliğinde, Tifo, Grip, Zatürrieye, Sıtma •ekahetlerine, Belgevşek.liği ve ademi ıktıdaJ 
kilo almakta şayanı haynt faydalar temin eder. 

kuvvet şuruıılarmdan üstünlüğü DEVAMLI BİR SURETl'E KAN, KUVVET, İŞTİJIA. TEMİN ETMESİ ve ilk 
bilt 

kullananlarda 

resmi müsaadesini haizdir. Her eczahanede bulunur. · 

Türkiye Cumhuriyet Merkez 
16 art 194-0 Vazi eti 

AKTiF 1 PASiF 

l .CASA: Lira Sern.•aye 
A.ltır. S•l1 kiloıraır71.i212111'.)08~1.6'5.23 

BANKNOT 12.477.838.50 İhtıyat Akt .. i. 
UFAKLIK l.8~1.7822:'; 115.:.rn.2'6,69 .~dl ve tevkallde 

Dahildeki M'uhalıirler: J.Iusust 

Bank:ı;ı 

4.217.134,25 

Lir" 
15.000.00~.-

6.000.000.- 10.217.134,25 -'---
Altın safi kilogram 

"l'ıirk lirası 2'.ll 127 38 .2~3.127,38 Tcda\'iildeki Banknotlar• 

•11ariçteki Muhabirler: 
"1bn: Safi kiloıram 6.608 338 9.576.471,~9 

Oeruhde edilen evrakı 

nı:tkdiye 

...... ..ınunun 8 - 8 incı ma:J-
158.743.553,-

deler :r.e tevfikan hazi-

1 
Altına tahvili kabU Set best 

aOvizler 39. 911,':0 n~ tarafından -.,aıu te-

Diğer dövizler ve Borçlu diye! l'l.~'06'.l'1-

ltiirlng bal<iy•l•rl 33.214.631,(6 <2.831.016,95 Den.nde •di!en evrakı -
Hazin• Tahvilleri: 
Deruhdc edilen evrakı nak-

nakdiye bakiyosl 140.542.l 1)5,-
Karsılı~ tamam<:n altın 

<!lyc brJılığı 158.748..563,-
cuaraK il~vettın tedavü
le vazedilen 17.0X> 0 ' 0,-

Kan\Jnun 1 ... 8 Jnci madde- Re-eskont mukabili ili· 

lerine tevfikan haz.ine tara-

(Ltıdan ve.ki tedlyat 1~ 206.398, -
v•ten t«lavUle vazodih•n l~ 5'l0.010. - 30 l'A~ 165 ::- I 

140 542.165,-'fürk Lirası ~fevduatı: 1120.794.59'.>,13 

Se .. edat Cüzdaıw Döviz tao hhüdatı: 
Aı tına t'hvili kabil dövizler 9 713 7? 

1tCARİ SENEDAT 23'>.4?5.705 Ol 232.425.705,01 Dite~ dövizler ve allı:oklı 

CDeruhde edilen evrnkı 

.~ - (nakdı)-enin karşılılı 

(Esham ve TahvilAI) 
(İtibari kıymetle) 

B- Serbest ozJıam n 

Muhltlif: 

~0.'518 624,36 

tahvil~t 8.3~5 98? 01 58.914.606.37 

Hazineye kısa vadeH avam 

• \Jtın ve Doviz ü.ze.rıne 

Tah vllAI llzeı'ine 

2.159.00J -
10.315 5 • 

7.813.773.40 • ' 018.018,93 
4.5C0.000,-

1'5.46~.81 ~~ 

621.186 767,82 

hissedarlar; 
~uhtelif: 

de olsa mukavemetlerinden istifa
de ederek yol almak ve düşman,a
nnın takib nden uzaklaşmak isti
yordu. Nitekim bu emeline mu -
vaffak oldu. 

Ceınin askerleri. kumandanları· 
nın başından ;:ittıj!ine vakıf olma· 
dan üç dört saat daha çarpıştılar. 
Nihayet çözüıdüler ve Beyaııat 
kuvvetleri tarafından kısmen es.r, 
kısmen kılıçtan geç: rilerek mahv 
ve perişan oldular. 

Cem askerlerinin pek azı kurtu
larak kaçabildi. Cemin yanında 
Karaman yiıl;itlerinden ve kendi 
bendeierinden birkaç vüz k.şi var
dı. 

Cem, Karamana kaçarken yol· 
!arda oldukça müşkülate uğradL 
'\~ol üzer~nde bulunan aşiretlerden 
bir kısmı Cem Sultan kuvvetler:ne 
saldırmışlPrdı. Maksatları Cemi ya
kala:vın Sultan Beyazıda teslim et· 
mek ve bu suretle yararlık dile • 
mekti. 

Cem, bu hücumlara maiyetile be
raber b'zzat muharebe ederek 
mukabelede bulunuyordu. Hücum
lar bin müşkiilatla menenolunabi- 1 
liyordu. Hattiı, bu muharebelerde 
Cem ayağından yaralandı. 

Cem Sultan alabildiirlne firar ) 

etti. O derece sür'atli kaçtı ki, öğ
levin muharebe meydanından ay
rılmıstı Akşam güne• batarken 
Ermeniderbend'ne kadar gelmişti, 

Enneniderbendi Eskisehre ya • 
km bir yerde idi. Demek Cem 
Yenişehir ovasından Eskişehre ya
kın bir vere yarım günde gelmişti, 
Bu, ade<a bir rekordu. 

Cem, Ermeniderbendindc gece 
yarasını temizledi ve sardı. Yor • 
gunlukl•nnı dinlendirdi. 
~abah gün ayarken yola çıktı ve 

Eskisehre vardı. Ccmin üzer:nde 
hiçbir sev kalmamıştı. 

HaUlı. Bursada elde ettiği hazi
ne ile kendi hazinesi de Yenişeh ' r 
mevdan muharebesinde kalmıştı. 

Cem PTkasındaki elLiselerle kal
mıştı. Eskişehir soğuktu. Cemin 
ilzerin., g 'yecek bir kaputu bile 
yoktu. Yanında bulunan kapıcı -
bası Sinan Bey bir çobandan kepe
nek satın aldı, Cen1in sırtına giy
dirdi. 

Cem. kepeneği geceleri giyer, 
gündüzleri de kapıcıbasısı Sinan 
Bev kulianırdı. 

Cem, şeb "rlere, kasabalara uğ • 
ramadıuı kırdan kıra, dağdan da
ğa kaçarak ve kücük köylerde at
Janna yem kestirerek Karamana 

40 151 ? 6 Q6 41.360 96? 7q - 128.771.903,06 

dohu yol aldılar. 
Nihayet; bin müşkülat ile Kon

yaya gelebildi. Burası kendi ma· 
karrı idi. Çiçek Sultan ve gözde
leri Konyada idi. 
Karamanlılar ve validesi Çiçek 

Sul!anın Cemin mağiübiyetindcıı 
haberi voktu. 

Ciçek Sultan ve maiyetini teş
kil eden ekseri Rum ,.e İtalyan 
mürebb ler ve yanaşmalar Cemi 
Bursada biliyorlardı. 

Cem, Bursa civannda Ayaspaşa 
kuv\'etlerini mahveylediğini vali
desine bildirm:sti. 

Sonra Bursaya girip padişahlı
ğını ilan ettiğini ve namına hutbe 
okutup para darbeylediğini de bir 
'!içi ile validesini haberlemişti. 

Çiçek Sultan ve maiyeti oğlu -
nun muzaffer olduğuna kanidiler" 
Hatta; İstanbula gi(.mek üzere ha
zırlıkta bulunuyorlardı. Çok geç
meden Cemin Beyazıt kuvvetkrini 
ııltüst ederek İstanbula gireçeğine 
emind'ler. Konya şenlik içindeydi. 

İşte bu sıralarda Ceınin yüz ka
dar maiyetile perişan bir halde 
Konvava gelişi herkesi şaşırtmıştı. 

Cemin anası Çiçek Sultan iki 
gözü yaşlı olduiu halde: 

(Devamı var) 

HER AYIN YEDISiND~ 

,• 

MftLI 
PiYANGO 

ikramiye 

Bakır sahan 1ıt1< 
• kapaklı bll P 

b .. "k ıcsı• • uyu -tt 

• kü~lik kaJ' .... 
Saplı tas 

• kepçe 
• süzgeç 

Yağ tavası , 

'f- tıilO' ' 
23,000 kilo benzin, 151~10 v•.1' · 

kum, 440 kilo gres, 230 (<ı. b•'' ' 
lin ve 230 kilo gaz iki P?~! s•.ı' ı 
23/3/940 Cumartesi gı~n~o;ıf' 
ve 11 de Ed rnede eskı isYo~ ' 
dairesinde satına ima ko~ .;e ~ > 
da şartnamesi ve kin1yevı9ı,rl' J 
mi evsafları dahilinde . PeriJI lı'' 
satın alınacaktır. İsteldıl el~!~ıı 
geçen saatte komisyon~ 811 r 

(144 , 1. 
.... s.P' ~ 

Kapalı zarfla 100 ton fi•µ 4ı' 
alın•caktır. Muhanuncn :ı5 lir' i 
!<uruştur. İlk teminatı 2~pa ıı" 
ihalesi 26/3/940 Sa~ı I• ~'l 
14 dedir. Taliplerin ılıa d•t 'f.i; 
den bir saat evveline 1'8 

1 
~o /,; 

Jareli de askeri satın• 1.!" rt~•fıj!l 
yonuna müracaatları. ~~5) ( 
komisyonda görülür (1 /. 

.. ci~~z 
Dereköyü ilerisind~ .ve JCıf~/ 

daki ormanlardan kcsıl·:oo ~·. Jil 
line naklolunacak 3,250!JIJ11~'1 Ji~ 
ğacın kapalı zarfla el<:• d•d•':,",I 
3/940 Sah günü saat 1 eP ; Ji:ıı 
silip ve nakil muhaJ11ın 243 

1
t". 

32,500 Jira ilk teınin~tı JCıl~~ :/, 
50 kuruştur. Taliplcr~n . 0pııP ,•, 
askeri satınalma koınısY .;el'~I' 
ayyen saatten bir saat e~p~.:.JI' 
dar ilk teminat ve kıı~ v-, 
3 çü maddelerinde yaı t•• 
rile birlikte müracaat1

1
;i1> 

• (1377) ( 

• 


