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• 
1 Kömürler Boşaltılıyor ~alyan Vapurlarında 

Bir tek 
şart .. 

İ~giliz - İtalyan lbtl.IBfıııın \ 
hır lıarhe mfuu:er olması an
bak bir tek şartın viicııdüne il 

Roterdam' dan gelecek diğer vapurlar da çevrilecek 

Alman tayyareleri şiddetli bir mukabeleye geçti 
ağlrdır. 

ö;~e~:~:1:::.~:~~~;. lngilterenin hareketi Akdenizde 
l(beb~ cıddı ve vahim bir ibtila( •• f • •hl A 1 d k e 
dun~~\a~~~~~~~'."ıyacağı üzeri nde seyruse erı ı a e ece mış 
lcı;ıun.bu ıütunlaıda bütün sebcp
lngih ıza)ı ettiğimiz gibi İtalya -
!Af a r· _ara'~.ndaki bugünkii ibli
horp 11 bır ınunasebet ink ı tama ve 
•el!:iıı~~lı~ruııa sebep olm amak ge
llılitt f' dır, Ancak ve hak ikaten 
ttıııc~ •.k~erin Almanyayı mağlfıp 
l•rıııoı.'~'? başlodd· ları cidali ha· 
l'ııesneu ıcın .. s ırny a hoyduklar ı e>as 
llıalar 1~r uzerindc mun ffak ol· 
l•nda 'd •~undır. B u IUzumnn ba
hnın da ıktısnd i abluka; Alman· 
durdu ili ve iç ticaret ini tamamile 
••nin r~ak &elmektedir. l ngiite
llı•lı d 1manyadan çıkncak h er 
tir<..,~rduruıakta \'e Alman~ aı a 
llıadd her türlü hamt \e maden 

lngiltere, bir hayat ve memat davasında 
artık İtalya'ya fazla müsamaha gösteremez. 

... . b -
fa1:tti ·ki. ırakmanıaktaki mcn -
&ııa h~~'ı rdır ve buı:iinkü harbin 
lı:•t; 0';.T••ından birin i rl e ıııuhı?k· 
t«tidi t ak. Alınan~ anın iktısod, 

8 e~kıl etmeJ..tedir. 
b u \'azi 
<htın h :VeHe harp sonuna kadar 

1'tndi, ~ . 8,1 bıtaraf kalmak emelini 
ilen b ' ı •ç .ın sanl in1 i b ir ga,· e r di -
. il' it 1 < 

lt,~iltt . n Ya n1 e \· zu nbalı ı s ise 
k1•cn1 j lrce:n_ın bu pı-ens! p in i haklı 
) • Ilı• ·b 'e muhari plerle anlaşını
lltiz h ~~· b~rdU'r. Ayn j ı aınanda, he
h; 10 •. •n. tara!ların döi:'ii~me >af
\l in~ ~1! 1 tıkal etınen1is bulunnıası 
l.ana· • laın hangi tarafta ' eya 

~· Ccph " . ' « 1 - e uı.erınde , -ukua gele-
~· ıııı 1 l ' . • 

t« ı J..: 1 ' 1 ınnıemes.i de l talYa'.\ ı J ·1 1{'111 d .. .. 
••nın,, c Pek ~ok iht il at lı bn-

••na h' 3 ınecbur edecek baslı ha-
' ı r \eb (' ' . •aıı _ 1 .. ep ır. Bu itibarla, lllll· 
hir ihrf-ı:ılız ilıtiliıfının ınüsell iıh 
n,.ı._ aı Lih•fa , .aTması en sonra 'e 
bir 11 .,ı'· lıınal ile kıoı·şıl auabilcctk 
~oı· ııa i:~~ olabilir, Ancak , e tek 
·~'•Leıt ıanın İngillcrcy e bu ı.ı ii · 
nııı•hil' e mcı· dan okuma" düşü- 1 
• "'l•t '~ O da, İta lyanın Alınan -
< kk il ı: iı~·'Y~ - llal~a.den nıiite -

"'• ıd 1 hır blok ı•ınde bulun -h ırı- · ' • l"nı ·d anı, dalıe Anupa harbi 
~.,, •t "nan önce ortn) e atılan 'e 
''nanla usla, Almanya, İtalya , 
11~n \en: J8P0nı • arasında dilnya
~'llı •ıı!a en taksimi hakkında bir 
kı•daki •\m~ ml!vcnı olduğu hek
'<·ktir, ' •ı ıaların tahakkuku gc-

'·' ..:.~as iti · ••re İt 1 barı le harp başladıktan 
~~ İlllfa~;•nın •Çelik mih"er• ahi 

'.• 'i" .. lla sadık kalarak bitaraf 
\ . J ·~•t tak' · "•iiın0,. • ıp etmek )olunda 
'<•lcrle · 1 hır leroitan bazı düşün · 
~klind:~kı.a,· eı bir lın ltı hareket 
"' İlaJ clakki ohmmakla bera

~1l•kıa,~•~ııı •çelik mihver• den 
1 ~1\ ıan a <ta bufunduiunun za~ 

•dilrııi,t~aıı delili ,eklinde de tefsir 
ır. 

<Devamı 3 üncü. sahiferie) 

Londra 6 (Hu•usii - italyaya 
gönderi.len A·1ıman ıkönıürler'İne 
amıba:go kon"1l..'11'1Sl karaı ın1n ta'~
:bikatından oJrrak dtia C~re:a, As 
ffJka1 Or~~a \'e O!asa is ,Je1'il.rıde-
k.i htdvan (j(f,m:lr \'apurltırı trıgıhe, 
kcıır.•vro1 rr..&~ımla;ı ·t~ıraiın<la ı l't."'\ 

ri.~01< h<r.nu!· l~ri, muay~ne edi1-
m.-k üzııP. İnı.;Jiz limanlArına ge
tiıri~.;.t!T. Bu!~<1.ar bnŞka lJLr va
pu; d&;'l.3 \evi.fil edi.'l:ni;rtır . 

DJ u y u ,·ıiı lti dört ital)an 

İnönü Bulgar 
sefirini kabul 

etti 
Ctcnhurreisi İ.ne İnönü dün 

ögl<><le~ sonra 16 da y•rnı; Bul!(a~ se-

ınatıı~tme-s~nıi ıtlmı..~1ır. 

Me-:-aH•r.d<> ıha·:ıcıy-: umumi k a
t:.o; N ııım .ı.n Men em rnci<>ğl u ha zl'f 

'anırr.u trı:-. 

Mütekait ve 
eytam, erami) 
maaşlarına zam 
Hazirandan itibaren 

yüzde 25 fa2;la 
verilecek 

E..<ıkı. t>:ürnül k anununa göre ma-
3" alm.-kta olımlann ma~lannın 1 
arttırılacağını h«00r vermiştik, Bu 
ma.k.ııatil a; düyunu wnuımi yc fas -
hna a)nlan 50 milyon ltiıra facia 
t.a:hsisa·lfan 1,5 mi~yıon linsının es
ki mü<lellrn,t, eytam ve e r·aımiıl için 

1940 maii yılı büt-çl:>i.ne konul -

dugu. ' " 'iı~e öiırenilmiıştir . Bu 
ınıınt.ı~ e9ki mütekait, eyt am Ye 
e!'aımil l hae.ran 1940 dan it'iıba:ren 

möa$3irın ı ' ·, 25 z.aa-nla alacaıklM" -
dır. 

r---------·--mmılıii~---.. YENİ TARiHi TEFRİKAMIZ 

Reşit Paşanın Hatıratı 

l\'AKEDONYA 
ateşler içinde 

1 krnd 
ı-ıtRr l'« h reıtin y .-•11\LU 

\azanlar: 

i"--.._ cnı t f 'k ı ...___. c rı amızdan bazı fasıllar: 

Cevdet Reıit 
YL'LARKIRAN 

Çı• fı• cil · · . • 
<·•·rh nn •,rııı kılıse loplanlıları - Daglarda H hudut boylarında 
flt· ı;.; 1 p~ lh: pol~rı - Sandanskinin \' erdiği iclaın kararları! -
ll111~:.ıı· i··~~nın .r c_~ areti - General FuJnn'un nliihjm bir raporu -
hııdııııa~~n u ıltıca edrıı (Cadı Kadııı) kimdiı·? - Reşit Pa~a, 
"••ııide 1 ~eplıane depoları hal'ltasını nasıl. eldo etti? - Abdül
hoııı h.ı. ~ •g dı_rılan jurnallar - Jlfii<liinıan köylerinde patlıyan 

df ••• ıl ~ h .. 

Bütün bu heyecanlı bahisleri 

ARI SON TELGRAF'ta 
okuyacaksınız 

\'t.pu.ı. unun daıhr Rocerdan1d.an }la
reket ettı~ ö.~ren.!n11~tir. Bu li - j 
n:anda hakn al\ı Jtaly~n Yapu,·u 

Btıgüıı bu ""-PUTiardan iki ta;ncsi 
t.c 'kif ed!lm':!Jtir. 

d<ha buk1ıanaktadır. 1 

KARAR KA T'İ•DiR 

KÖ\fÜRLER BOŞALTILACAK 
Londra 6 (Hu~usi ı - İngilifl lir 1 t 

rronlorına ~etirilen i t:- 1 ,<ın vapıJ.ır
la.~·uı.claGti kürnü.:r!erin }\~man kö
mürü oldııı'\U toha~lrnk etımıifJ(l:r. 
füı:>laa· mii6aden cd;leceMiT. Kö
ırnirlain he-nüz bo>;altmı~sınu baı;
lanmamı~tır. Bo~::ıltnıa kararını 
Lonclı;ıdaıki hmp kaçağı ko.m!syo-

Lor,tlra 6 (Jlus;ısi) - Av<>m k,.
mareısında hwı> ekonmnlıSi nazırı 
Kroo t:~~,·aya gfödtrikn Alır.:an 
kfı:rrıü ... i.::~ ha1kkın.da st:a!c ·cc,·r.IJıF'll 
dem·st:r k!: ;ahillerindeki dafi toplardan bir il ;,i 

c- Al·nan kti~11iirü ta~.1.yan h'(ı:.' 

bitwaf ""!>"" l.fl;J<if Nlilec<"ktİ!r, 

(De,am ı 3:~·~hifcdc) SON DAKİKA 1 Yeni zam layihası bu 
r ve uen - h fı M 1· .. ,. » Dobrice hudut a ta ec ıse verı ıyor 
geçec hadise~ i kapandı 

Finler üçüncü hatta çekildi 
Şiındiye kadar Finlandiyadan Danimarka 'ya 

50,000 Fin çocuğu gönderildi 
' 1 

Sov1et tan·arelerinin üzerinden geçliği Finlandiynnın Abo sehrinde 
bir , okak 

Lorı.dra 6 (Huı;usi)- Vipuri h a
rabelerinin kahraman mü<laf ieri 
h iıliı lbu ha rabelere yap.ışmış bir 
halde müdafaa la rına devam et -
mektedir. F inland :ya bay rağı da 
ka le te))&'ii nde mai'(ruran e dalga -
Ja nrrı aktadır. 

Vipuıri 'köl'fe>.ind• n Vuolksen'e \ 
kadar mu~ıarc>ıe lcr bütün şidde
ti le <l..varn edl'yor. Fin ler, S-OY:ye.t-- 1 

Jere azim 2ayiat veT<!irmiş olmak
la beraber, UZUl1 b ir fasılaya hiç 
lntrza.r etmemek1te, Sowetler mü· 
ılı im .takviye ku vvetleri- aldıklan 
i<; iıı p,.k yakında d a.lı a kesi~ hü -
cumlaa-ı beklemekted ir. 

Büyilk zayia t vererek >b."1ap bir 
h a 'e dii.şeıı Sovy etler, çekilmeğe 
meobur olrnu~tur. 

(Dt' aı:nı 3: uu«·ll sahifede) 

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

$EKER VAZİYETİ 

Yanlış beyanname 

- R.:.::ıa 6 (Ra.d :o) - BJkrcş hü- ı 
kfımt!ı, son Ru.ınen - Bu:~ar hu
du . hfıd~ ~i .iıaA:o~ında !-'U teb .~i 
neşretnu.>e;tır: 

. Ha ·anın fuııalığı "ü.zündeıı y( J.- 1 

l aırını kaybc-d-cır· ık Rtca·.rn hudu- ı 

dıınu ~en \'e 50 C;ıkme re l<:.{jcr 1 
iilfil11eyea Eul~aır :tS1:.J1!eri .e k.J· ~ı 
R umen hudut muhafızları tard':n- ı 
dan ateş a~ılmıı;tır. Bu mrs<le her ı 
iki hiikumet ar:ısında dostane bir 
8urette halledilmişt:r. 

ı O iğr,. l•al:t r:tr 3 tl1C'l! c..;ıhiır·•h ı 

Hava kuvvetlerine yardım vergısı bir mi :i 
arttırılıyor. Kazanç vergis:ine ait zamlar yıdn ,z 

serbest meslek erbabına ait olacak 
Yen. yıl b iıt ( t'S.nde muvazeneyi mE'mur, ar.Jııt.,hdemn ma , • n -

k<nm .:<"n·<'.<: üznc , U'JlLocak olan dan ayrıca biır urgi h ı ve -
za."":":la a ait )eni b::- !kanu n lii~i... cektir. K a·zanç " r .• (~ ,c \u , -

ha;ı ba ha~:a .~mele Büyfrk !'l'bhıt cak z• mJar ibe yalnız , ro""' s-
Ivle~lis~:nc veriı1ıxcı:o:t~r. lek. eıPba.bına ait vıacaktı. 

Söy.~ııdiı':ine göre :.-.....-n yapıla • Diğer tarafüan ~ivil d;ıiı .e l"n 
C.Q~ 'ergıi~t.. .. aıras.ınd.a hc.Vd kt<\"\"et- bazılarınJn, Ül:l'e tlt mcn1urlar kcı.<l
l·~t.·int .Yö di.nJ vc.:·~:."i; •bulunıraıı;,t.a- rolarJnda bazı tc!lk.t:.ıt )·f.:pilrr.L!.jl 

dır. ~·. f<..ls fa~• kÜZc:~ı:meden bü- ica bıt:ıtLl_gı d.e hcber \C·.il:n ı.: \.tf: ıiır , 
'ı··-"":.-·.._~.t.~.; ı-' ....... ,_ '~·.·''". · ,.,. 1 _tün ınE'11 .. ı ... ~<-- 1an ) Jz..:.e ikıi nhs - Yo1cu biletltr. \'( «-J'h r. .. . ".! ts,-

Birisi kadın, \ 

~t>tt 11dc. ~.ı:~~~1(Kk (l]a~ bu \'t:TJ!ı .. I r~ele~! ,~e ~ üzde 5 nı'=bf:t.rı ·ı .. -
n.ıırı r - ' J bı, rr.ı. L .ar1Hrılacak ve t . rıl, .. ahtır. -- -- --

İmar mı, pasif korunma mı ? 
sekiz eroinci 

T i ı· B l d" R ... ZabJta dôn, .b;ri kadın olmak ti - 1 ' . a f ve e e l}'e eı ~ 'JI 
zere, al1ı beyaz v h!.r ı<cıc <,k<:'sını ,ı ~ 
J>llkalamıştır ' Kapdı çarşıda ':':iP- 1 
hel!i v azi;.;ette dolaf\{."Tlb~ ... fa iken, ycı - , a ,· . h t v d. 
lkalanan s.~bık.alı ";oinei}e ~den 6 en ş , z a a . er l 
Nuriye·ni11 uzer-ın<lt. ı·Ki JNIKe. e- · 
roın ,· Un:kapanıııda Eıoin S<t1d -
k oo tut ulan E~ki•ya C.lr<hnıe<F,, ü
.rerin.de üç pa.kct, ayn. vazi\ et~e 
B aGcırcıl2rrlw y;uk3J nan Ahm~d 
Qğ:J.u R an1az.anın üzerind Jç pa· 
ktıt, Cadı·rcılarda- yak 01a"an Şefi:< 
H ;mniet ve Çol•k Aı'ıme<l.ıı üzer-

Bugün yapılan işler, hükumetin yardımı ol
maksızın, belediyenin kendi bütçesi ile 

başarmağa çalıştığı işlerdir. 

lerin-de ci • ~ üçe . ..., ' f' .. •. roın bu,ı..n-

mu<.tm. Kora~çıJ,,. bugün a<ll - 'ÇEF'ÇEVE 
yey•eo teslim edilecek Nd r 

Taıksimde şüµhE>li bir vaz ,·et~" ı • t 1 
dola~an Qev:.tla Galatııda Baıha - 1 a ya 
eddi·n!ın üzeırleri a:~inn1ış \'€ bir-er 
m ikta r eroin ·bul unmuştur. 

Sıhhat ve Nafıa 
vekilleri 

Sıhhat Ye İçtimai Muayene\ Vf>
kili. B. Hullısi Alwtaş !bu.gün Ba
:ınıı•kö·, e'nrazı akliye ve a.;a'b iye 
l1astrı ı'Jt:!y:nı lliı} a.ı: et etınııilştıa:. 

Dıjlt-r -ta.ra ftan Nafıa Yekili Ali 
Fu&ı Cebesoy da bugünlerde A • 
dana, Ta•·su~, Kmwa ye A vdın vÖr 
lan<tilerinde b 11· t~Vl<i'k s~vaıh a~me 

Si:yasi hidiselerin nosıl inki
~af ettije'İni ıörÜJ.' <>r~unuı. Tam 
bahar arifesinde, yani kafi ha· 
rekcl başlangıeına biri.aç halta 
kala. İııgillere birrlenb>re llal
yayo döndü ve bugiine kader 
gösterdiği uJakte!ek müsama
halara artık devam eden1i;y.:ce· 
kini anlattı: 

(Yırzısı 3 ıinciıdr) 

davası 
İngiltere, herhalde ~imdi bn 

'adenin dolduğuna hükmetmiş 
olacak ki, İtalya~ n kat'i tnır 'e 
hareketini belirttireeck, haklı 
l'.e giizd bir tesebblise ge~ti: 

Fi!iin günün gece ;\· arısından 
itibaren falan limandan Alman 
köıniiı'ü yiiklii olarak kalkacak 
İtalyan gemileri tc' kif cılile -
cektir!. 

Dan tek 'atırla ~ıı: 

verenler takip ediliyor cıkac&ktır. . 

Afrodit Davası 

İngıilterenin Aln1aıı ihraç , .e 
ithal maddeleri üzerinde tatbik 
ettiği müsadere 5İbt~mi kafi 'e 
lıerke.e şamildir. lngilterc~ le 
A1n1an:\ a arasında her iki tıu· afı 
okşayı~ı siyaset kullanan ve 
böylece \'nziyeti idare edip en 
ıııünasip zamanda şahsi ınf'n fu cı t 
hedefleri i.izerine düşn1ek i~ti
:ven herhangi bir devletin. im 
;isteJ11 dışında n1uan1ele , .e ınü .. 
san1al1a görmesinde se-bep ~· ok· 
tur. 

Kafi hareket baslamal- iizc
~cdir \ ' C İngiltere') it.· Fran ~ an ı n, 
llalya~ ı iki tara( lehine siı asrt 
kullanıp ıuen!aaHni giitnli~ e 
terketn1eleri in1kitnsız1Yır . 

Buyurunuz Siu~ or! \.'a b i z i nı 
taraftan, }a onlardan! Ef.tr hie 
taraf kalınak ni~ rtınrlc i~<.· ı~iz o 
halde iki tarafı oh.~a .yırı si ~ i:! ... c
iinizden lfıtfen \01.ge<.: İ)liz! . 

Deri balyelerinin altına şeker saklıyan 
bir tüccar tevkif edildi 

10 kuru,; zamdan e\'vel Şe!<er ı 
Ş irketl'lldcn mal alan' arm ellerin
de mevcut ..,kerler h:okkında be
y annam e \'erme müddetl eıi dıin 
lbitmişli r Fakat dün a~am \'e bu 
sabah dJı tüccarlar beyann •m~ ver
meğe deva m etm:şlHdir Yalı,,, 
'beya.nnenıleı'de .l((i<;t erllen m iktar- 1 
larpek ~-

Bu hususta Şeker Ş1rkelleri &eh
rinli.z müdüı-ii B eıh<;<>t AdaJrnn bu 
sa!b•h bır nıu9ıarririmize şunları 
s(.i , • lem ,<.;tir: 
c~ Bt-yanname verilmesııne de

''"rr. olunmaktadır. Ge~i m( vcut
ların. büyük miktarda l!'Öli\erenler 
\' • rsa dı; kanaa1irnizce !ıak ik&ti 

lllt\ .ı.nu 3 Uncu. ısahltt4e) 

Yazan: Dani, Remzi Xoroh 
AfrodH da\·a~ınııı lbütiin taf

silatı Afrodit nedir. Afrod:ıt ro
manı, A!rodiıt mookemede, Af· 
rodit münakaşaları, edebiyatçı 
mı h ulc uk('tı mu, umumi alaka, 
AvrllJ)ada ak isler, müda!aalar, 
mahkemenın kıtrarı: Yann çıfil.. 

:mr Bütün nıOvezzilerdeıı ar~ı
nı2. 

İngiltere , teşebbiislcrine za -
nıan ve ınekin talin etınekte 
dün~·anın en san'aİkiir devleti 
olan İngiltrre, bu mevzuda bu· 
giine kadar İtalJ&)'a S•> çıkar
madı. Zira her iki taraf ara!1nn
da g(ıya bir muhasebeye eiri$
ıni~ gibi tem.kin ,.e tereddüt ta
vırları alan İtal}eya bir d~Ün<e 
payı bırakmak lliıımdı. 

llakiki nıenfaatler i lıa kı n1ın • 
dan Alnıan f'lafrna ~ e t 111('~ İ ih t i-
1naJini son dere ce za :'ı · ıf 1~ördli
ğiinı Jtal.}a, h a ttia o tarafa J:"('t; 'e 
bile. uıüttcfH:le ri ~ i nı d i k i , nzi
:\"cttcn daha 111r r.1nun J.:ı hı c;.: ktır. 

Sözün kı~a~ J . hütiin l ıuul nr 
yuı11urtanın tet·e ll i Yt· ({La l fi r 
kapısına gold : ~.;nc İ \art l .. 

NECiP FA:i'JJ, Kll"AKİ IU,J{ 



1-SON TBLG&Al'-6 !"! ... 
1 

KONUSMA DA PAILA .. 
EDİYORMUŞ!. 

~ gjeema zamuı•wla çok l 
!X'!'· i2l<. meı;lı.ur bir yıldn o!.aın Ho
li-lllUu b"" kadın, ş...di. l>e$ pı
r:.~ m..htaç lıir bakle iıın;ı;.. E>v-
v ''.,:e s:ıhl'.lı oldt:.ıl;u ~nler U· 

t"lP ı(Lımş. 1. Sesli S•Lema çı.kın
cıı, bt< zava!:h h<ıtıunun papuı:u d• 

atL ,._ . fMi ıbir iıeyN; bab- ' 
n wı .ııeldt: 
K "ı m fazla ;,,e saftı e:Jie 

zebep 
Keaıal elıli kenıali aükiat i• 

• llUklular hep 
lıu tal 12 v JdJa.. susmayı ter-

caı ellDıleki ı:ftınü -
om<="'- llrir tihdü tenin 

edcmeıruş ... 

Falut. EuUnönü ve Tellışim ~ 
danl-an aı:ıhnca ~ pah " 
onun ıcin[ r. Qrtalıkı. bir ~ 
dery ıımd:cr, lı:ap!iııııor: 

Bu meydaztllrm ı*= ~mı. 
1.anUm pLlnı mı, avaıı. plitu ım, 
her neyse. onu.. daha eırvel yapıp, 
tıa.tbil<atmı ça.'bu~. ibo
zup, ven:derı kaıhiırım 1rena.rlan 
çekmeı;t>Uor, daha iyi 6h.ır. 

Fak:Qt ~Xarlımy mey. 
dam tedrxen ""' i!ıftidr açılacak
l?Ut!: 

TfillLIXELt BİR 

HA \'OZ OLACAK 

Taksiıılıle. o ~ıı. ac;tlen san-ım 
or1a J<15rruıxla tı · ük lbir haıvm: ya
?lllacakmış! !şiA orijınal ra!ı, ha
vuzun zemınl, brzim yerli haJ.ıla
ı-ımızrlak, çiçekk-re bt>r:a:iyen n&

kı~lar'a siislec«ek. suyı> bakınca, 

Söv~ mn, loonuıır,. arun para 
e[ti~i tek muessese ~a sesli si
re 
YASSERZE 

K patMELER! t 

sac ki. tlllln cır halı güriiyor Wıl:ıi 
cl.oc:>lını.._. 

F kat, 'brnce. bu ff'ba.,li obıireey .• 
Çunkiı gcıce yansına doiıru Beycğ-

Almarsada, ll>in;ok şey"ıer ı:fbi, lıtr..da kalayı tyıce ıtutan ,bir lı:ay li 
t.aze sobze d'! yok. 1 1 yaşlan 12 - u 1ıemprıJıer. t"Vin voltmu btı.lrnalı: 

arasında olan QOCulc.lara. gençibiln- üoıett. bu civarda'ı .,...,ederlııen, 
vclen- elzem l:m laız<' ııdıııııo vita- • .,,,.. eekük• ~. ~ 
mİnki'lnin. b;rer lmmprime halin- ;mıra bmııkn>erttelder .• 
~ verilruesı ~-

POLONYAD 

Hususi 
d r 

Kati bir karar vemn• 
üzere büyük bir 
komisyon kuruldu 

Hurnei ~ ,... wio 11eri 

D+ıtiw~~ 
'bıılcip ve ıtulıkiık olwımaıktodzr. Bazı 
yeır!er~ bu ~n iSteıııi'"ıeı:ı 
rıındımımm tıııınin oJun;ıımaıhjtı aır 

ı.mb:ıııtır. Bu mm....ıbetie buoır 
si idırııeMıre yeni lbir ~ w '8tllir 
ımet Yelrilınes5 kararlaşı.ınlrn ıştır. 

Bu ll<arar üzerine de te!tmil Ve
~"rin müs!qarl;annd:ın rn<i -
Mt.~ tıüvük t»r lc~ycıı ~ 
u oiumn:u:ıtur. 

Otomobil sahfpleri de 
otobüsçüler gibi zam 

istiyorlar 
Qltbii:;ıçfr!erin y>eı>ideıı belıech -
~ müraca::ııt ederek zam tale
b:ııı:le bııltındU!Uaırını y&~. 
Bu ıııabatlla dtm Bel.ecliy>! rt>is 
m~ B. Llttfi A!keoyun 
re~ ıbir ~ li:ıploma
raiı; otob- ülerln arııılaandzn lll!'Q

~lclı :ci bir heyetli dinl~i;r. 
B<mlar; son defa lbeuzin, ~ 

rol ve fIJl!dtorin fiat>larmun ırNILınl
<hğını ve masrafları ~(:aldığı iıı;in 
:zı etımd!e haşhdı#ıl'Aanm söy -
:k1nJıılerdir. 

Bu kaınis\'On; ırwhasebei hu- Eı.· oıi;hına Dol:ınıilıahçe yo!uno-
wsm- miidür!- rimn kanomi va- dan cıılırnai!a meebur ilıt!tulan ~ 

sıflaırını, variıfaot mt>~. ça
l!;;nıa • !' rini ve devlet bütçe
s.'ıe ıtlı8ıka ~a ot~;!reri saba -
kırda ne randıman veroilderi·ni 
göz.den R'E!ÇımıE<klYJClir 1 

T~n alınacak olan ne
tice"I! <'İire lıUkıirnert<:e icabedeın 
kar :J!I' verilecelatir. 
~ tardtan şıjı,rimjızıde oldu
~ 0ıbi bazı ysh de de .idam hu
~ ıa~~
lede~ abı~ da~ 

wıler de ise bu ziyanın bimiıliiıı 
fazlı olıdultu da irldia edilmiş ve 
bı1eı ~ı aJltfurılrna:dıiiı ıaı, -
dirde; ıbu v:ıo:i)....tte ııelıi,· d3lılil>ode 
<>'o: ll>irs i,<UJtıkm.i:;~~ bevan o -
1u:r".ım UQ!ur. 

Netic-ede; .şahrimi:ziıı a'.obüasiiz 
kalmamao;ı ve r<,ammL münaltalıenin 
tram crlara münhasır kalınası 
dcıWu buhmmadıi':mdan :bunların 
~ hlr çare aramnııt;ı içirı. 
iJ<Ji kiııilil< bir Qaıroiıııyuı ~ o -
}ımın\.!SWr. 

Chopin'in kalbi 
İnsanlar, çe:ktilderi 12tırabı, acJ

vı unuhnHalar ça!Auular. 1914 
ltıırbinin bir kMJus hulindek.i fa. 
eialan Ç<tktan unutuWtL 1918 de 
Avrupada müiarekc borusu çal· 
el.ığı ,-akit, Adeınoj!ullannı, taa 
mezarlar baftU>da gözy&'fl döker
ken deilil, birer çılgın !Nbi. eğlen
ce, :ıevk ve safa ve danı; salonlan
ll.ll koşlJIUrl<en gördük.. 

UBJ'pten kurtulan İıl!laDlar, hi:r 
ruhi ıı:ksiilimelle, lı:.albleriııi zenci 
tcııı:xmına kaptırarak, yıllarca 
sıı:raılılar, durdular. 

u::9 ey lfaliiude yeni A vrupn har
bi.n.iıı patlaYJ4L, iman ruhunun Y• 
niden bıı.ı:kaldıran JıoCuşmıı ihti • 
yaacl.Il'. 

İşte bnhar geliyor ... Bıı harp ne 
kadı:.r sürerek?. Kimbilir?. Geçen 
büyiik harbin ölüm, zııyiat, ve 
imha edilen medeniyet eserleri 
hilılnçosu ve istatistiği heaii>: yeni 
tamamlanmL•ken, bir yeni facia • 
nın barekete g~ ibresindeki ya
man rakkası seyrcı başlıyoruz. 

Simdi biitün dikkatler, yeni açı· 
lan bn facia perıksinJe. 

Zavalls medeniye!! insanlar e
linde bir palyaço suratına döndü. 
Bir taraftan yapılıyor, bir taraf
tan bozuhıyor. 

Pasif 
korunma 

Şehrimizin her kazasın
da beşer kişilik tali ko· 
misyonlar te~kil ofund 

Ymtsatıe ~ qımif lr&
r.unmA lıuni&Jllllla> wafcıdan iııJa.
re ediilmctııtıe olan ~ • ıuz -
mından k.oru.nıma• tşlıı;ri üe uğ
NlŞIIla.k ve bii:Yi»< ~ 
but ~ Wıere şEtırimiıdn 
beır lkw•mıda biırıer ~ 
~ur. 

Bllı lıılınisv'onür; kııynıa>tamla -
rın ~ OOnak üzere ma -
ıh • aS!o21l'Uk şuıbesi re1si., hü'lci
m"'- ıt.atbi». emmyet fıııni:ri ve ma
halli jandarma Jruınaod-anmdan 
m~ 

Kaıvımalkaımlar, lüzum gördük -
ileri ltakıdirde Mişa.ri mahiyette ol
maık üzere dı;,.ı::.- mÜE.""~ ve teş
lkOOt amirlerim de bu komisyon
la.rın <iopl3llllı:b.nna rağırnlnle -
celderdir: 

İ"1tanb11l k!bzalarınıd.a olrlui\<l gibi. 
natjf kcn:ıı.ma meoburiıyetine <lıı
hii cil:an her kırnada da bu su.rdlı& 
bir ~on~ ol.un.acaktır. 

!Diğer ,taraftan vilayut pasif ko
nmma ıh."Um'isyonl.ıı.rı azaları da 
12'840 nıımaralı •kararn:ı.me ile şu 
suınıtAe tubiL echlınriş buhımn ak -
r!ıOOıT 

Emperyalizm ne 
demektir? ~ 

Yana: AHMET şt)KRÜ gS~ ,..,1 
Emperyalizm de •hitarııfl ,pi 

•tecavüz• gibi, tarife mııh_llı~D d• 
b. «"--'' ç·· k · bu ""'' .111 ır '-dWLUJ.T. un u . eP'" 

ma~ bilenltt ve bil~ı.i'"' 
tarafından uluorta kulla~ ~ 
görüyoruz. Ve bazı devle b<det 
!Mı kelimeyi, kendi poiit~•.,ri ,,
leri uğrunda istis.-nar ettı1'l rU!'' 
la,ıbnaktadır. IJatta gıısetel• 

3 
v 

zin bir kısmı. bu propagıuıd~ 
pılara1' bııgliııkü nıuharcbe 1 i ı' 
smda Türk efkiınwnumıyı:s :ır!#I' 
şırtacak ııc,riyat yapmakta ı1 
Bunlar diyorlar k~ tugiloer~,ı<Jif. 
Fransa enıperya list dc,:lel .;ı ~ 

· l' ... ,r. l Alm~nya da eınpcrya ısw 
1 
#' 

halde her iki t:ıraf da h~k~ıo~ t 

Ve barhl' önce kim ba{la~'itcJ'd t 
olsun, her iki ta.-af da nttl Jııl e 
sayılmalıdır. Bu, çok ;ak•~ı~ J1c 

~örüşıür. Evveli emperY3\tı;"ıırıl' 
demektir?. Emperyal.rzın 1 ~ 
manasLDa göre imparatora tıat~ 
olmak ve ~::ıJıııt da iırııı 0'~ 4t' 
menfaatlerine hizmet etuıc 
mekrir. ,~JI 

Fakat emperyalizmi bu ırj;ıııp:I' 
kullanmadıtımı:z aşikirdır-. ·v-' 
yalizmi bir devletin de; ~litıh \(İ' 
ve politika hedeflerini ~a tff: 
kullanıyoruz. Ve hu maııa~li~ 
peryalizm, bir devletin. Jlll ri 

Ne ! Her ~yczı bii,,ıı. lKımp
rrın.. şek:loi, sun 't yapılm~ itat <>
lunuı:ııca. o va..ıt. mide ~enam ha
zrm dıa:ıı toıbasina. &wn lıal -
mey:acaılt. Fena cleJlil, midı> ha:z>m 
ııınelıv= ıçin bir akım bar 1ıı t 
1er yapar[ Simdi. k fta.N!l<l"tkr 
tasarruf edikliğjne ııöre. lüızımı. <>-
l&n bir baıtka yeme 1ı::;un.,, .ı.-a\, 

demek .• 

GM<!Wltt .,_,}'Ol': Bftııhaniye ı--------------ı 
cMıırında ıbir ~. ayatıu:ia di
miwıun biır eıtfkl!lt iizerin:!e P<>
lorrya va:nl rr ıro. bulmmıuıı.:. 
Numarııo;ı da oli~ ~ saibık 
~a ordmu ruzmet lrn$ann

mde*Hr. Bl1 ~ lbu ssıMh toplaoıınwı 
ve ll:releduyıe muılıaısef.>:?Ci!siın<len !ba
zı irzahı>t a.mıı.;;tır. Halen otıciıüs -
leııdoo. alman beh!rliye hissesiııduı 
tan.zı:>J.aıt i.ırlkimi olup o1ımaıd>ı{ı a,. 
r 0 "'ırılm:ıi<tarıhr. 

Öyle görünüyor ki, yeni harp, 
evvelkinden dıthıı yezit çıkııcak. 
Artık tarihçiler, y<'ni haUeye ad 
takarken, belki de, köhne Milat 
hesabından istiane etmiyecekler, 
bu yeni faciaya: •Bir numaralı 
medeniyet düşmanı• adını vere
celı:.ler. 

Valinin roisl:i'iiinde, - ll'!keri gaI'
niwn 00.n yel'lerde garnizon lco
mutam veya vekilı - aSkerlik şu
ıbesi reisi, Cunrrhuriyet ımüddeiu -
mumiai, l)e:ftcırdar, Nafıa, bayLt, 
ziraat, sııhhı>t, m:ıari:f. ticaret, sa 
naı.yi ve mesai müdürlıeri, sefer -
lberlilk, posta, (clgraf ve 1eldon, 
f!'Ü'!ru'ük. emnİ')'et müdürleri, ma
lha11I j:mdanna llroınu'.an;, belcdive 
reisi, !l:icanıt Vf• tıanayi odası re isi 
ve-~ ba:şolci.Ubi, Kızılay reisi., 
isbısl'thı w liman müdürleri. 

ve ırkı kendisine yabancı o~.,o' 
Jetler iizerne nüfuz ve hoıılde .ı 

ÇıUIUR DEBYAS 

VE BOZUP YAPMA 

dan oaralı: ... 

l Btz. bu~ B~ laı.-

• 

dar naıs:>J e:elr:liAiDe nş ıwl ık da, 
Pokılryaıda h..,..oımnak için nasıl 

Diin ı;:azetelerde KaoralıDır lDl!7- ' 
damrun da aı;ı!ac~ okuyuııe. I 
Ödıim ~u. Beni,~ imzı:um 
muhalif zannclmeym... Bil:lk:iı; ... 

eketse~.-hip~ 
n,. ık. Çur Jni. onısı shıııdi ınat-
hlt! Kus uı;urtmtl'V'Ol1ıır!. 

AHMET RAUF 

Macera üstüne macera peşinde 
R cihUe ~ zenç kıa: - Sai wı fl\iııel bi:r •kızcağız Şülı:rü-

Jan dobnmran l\I~ oığhı. Şiik:- nun .t:ıza,ima dlıQınü:;: me..'oo bir 
riı ~ !Jr ı:enı+.ı. msma!ıı<soae-1 yuva kunnak emelile evvela kal-
siıre dün 2 İn<:i ~ır cewda baıf - bini ~ç adraıma kavtıran Nec -
roıını~. m!)'I' !biraz sonra bu'"'tün cihaz pa-

ılacet-a pero!lt iıir ftent: o}ııın ve: raıı:ıını da wırmilıfu. 
C~ü bumneı Şôkırü ı:.-ııan Şüı1ı:rii a. zavaWı k>zeaiızm e
t:ıı;.ık yıi ...,.,.,ı ~'bh- üıoe ~ ı iEıncldti 'büıün pa:oarlan akkktan 
ıan., ted3rik edeftQ:. ~ su- l!IDlll'a, sev~ ken<Ü8irı'i sİ.n1.>-

ba:y ~ gionif; falloııt. btıa - mada ~ bir ..... tte; trene 
mı... di:nıdelti ~ıamnıılrı. ~ alMılıcı gibi btııilıe !k.;mı-tır. 

~rak ~ıı BmOOa da dul ıbir !kz!ını sClzlıe.. 
çı1-.a:nım.şıır. niıie ıbndımıış ve ondan da - bill-

0 m:ra1arda sıntın.a mmıi bİ!r el- ha1"!' öGııme8ı: ~ - peıra a.Jnıış
bse geçireıı Şilk:N 'lıazı. gını;; krıı- t:r: 
la:ra da musaJJ;ıt akmış VI! tnıma.n! Nilı1ıyıeıt, avant:iiri,yıe adamın h&-
lzd.iı:aç vadtle kaııdırm:ı,ıJtır. ~ ~ ve 

Kcıııaif;i, bu suçianndan ~ı keruUsi sıiu ilUı' göz ~ ı>hnıa,. 
o v-;AJU• ü51ıye ıtiir!nci reuın vıe • ra.k tam Iıımi«en firar ~ıdeceği za-
rJ..-!Uı,-W YIUlıaf<r.:me n~·rı.ıie men is:tw_;oırda yakabnm~ır. 
de l yıl hap.;e mahkıim eclılmi,tir. Diiıikü ınuhMcemesinrle Şitkrii 

Faka! Şükrü tıap>eha<ıeden çık· c~ taımaımen iıikiıır et -
tık;an SOtmı da rahat. dnmıamı.;- nriı;tir. J'akat rmmi bir elobi$E!r ile 
tır. Tekrar resmi !bir eibise teda- çıokarıhıuş bi:r fol.agrafi kendi~ 
ı:ı;ı edell!.k bıtrııdan A<lapazarına ı ~j!ı va:kit: 
gıtnıJıe ve süvari loyah<bnde ötede c Salıtıe eeı-Jetname ile bir 
beride dolaıımajia bdslamıştı·. zamanlar '\"e'de!k sııb:ıva l(irmıiştim. 

A.dapazarında Nıecmiye ismin.de Bu resim o va:kibler çıka:rttı:twn 1 

.Yazan: lskendcr f. SERTELLi( 

BAR C ·cEKLERi· 
' ' 9·> 

~111mımıa:cm.---1m1ızımımı- No ---
vat1a<>lduil ruı. m~ro.k etmemes;ni l 
bildinr! İStL 

Se~li cevap V'eTI!ledi... 
Ve sadece duclal:Jnın ucile j{ii -

aerek. odadan içetiye giıtlL.. Ka
l>JV< kapaıiı ... 

Semih, odanın eı..ı<1r..,,.i daha 
öncE'den açır~ı. 

GerDrı. M;ıh, ~ mcıbôycii bir 
va tıı.lı: <ilin< •. 

"elma <!e!'!ıti ba.,-ı,ıı çözdti ••• 
'lttaıQ!bswıu çj<ardı .. 
V;, kendini bir et külçesi ha -

J inek, şezlor,gwı. iısliıne ath.. Ge
r" biT ;ıel~s aldı: 

- Semili clıdden te:r-'z yürekli 
bir erkek. Ve cim.di ::.ri.adrm ki, 
beru S""1?fllerin Hl sam~: 1 r Yolr 
da dedikıe,i IX>!ı: dıolı!Udur Şimdı, 
BU. nılııde:-cve, Clllı>lı ararno.ğa gil
ti{:imi:ıı ve o•elde ~"dii(imz ge
ceyı dı.iışUniJo,"orum... Eiıer onun 
:verınde ka bir erkek olsav<lı, 
an;laııı ai!zında dklilı:lenen bir ku
yuya çevirmii. Nefsine bıı kadar 
~ılıkım d.ruı i.r İe'n"e her '.husus
ta iüm:ıt edi!clıilir • ...ıırun hakkın
da hemiz. kı>l'i tir karanm yok • 
S:M!ece: l e-ciz kalrü, fe<!akıir bir 

c o kadac. 
IÇİD a=iııi, Se
ci ·.O hasta 

!:de id ? 
a or.a u boldt:ğu -

~ be ark~d:şıe ha· 

Selırıa b~ aruıesınin yanı,.~ 
na gidnne-..dı. Şiımii bu. onun i
killci lta"flbo)upı. demcl<t.i. Ertesi 
,ııün İıoıl?iliz zabiti kendıaiııl Moda
daki ~ bulamayınca a.
ra:ma.:,. baıı;hyacalı: ve ilk müra
ca..t edeceği ver elbette ki Sel
mımın Belıekielti m olacaktı. 

Se!:ma Bebege ~ İrı,gi -
- zamtiı:ıden hcışlaıınııyoniu: o, 
kendini. ıböy!e çirkin h" maıcer~ 
kabin veremeaii. 

En ivisi, en do~u çarçabuk, 
~ s ibi bir e.11ı:ride ni.1<3h -
!anmaktı. O ~an onu ~ir 
ktw\'et. lı.ocmsının elinden k~ 
~.olay aolam81Jdı. 

Seb;a •bımu dü -niirken: 
- İşte, öu ~ ayatfle bana 

gNdi. Her. ne pelıasma olunsa ~ 
sun, .seıırutıle • vazi)'l!!'tİmi kur~ 
mak için - derthal ev'1ıenme1iyim. 

Dedı. Bira. önce neler düşün.ii
yortl u ve şimdi ne:'fe karar ve.- -
misti!. 

Selma. bu varı:;,.et kı.ıqı&nda, 
bundan baırka ne 'l"l'lalıiliıdi? 

y aı;ça uzıu:ı:ruı; ~n 
kalktı.. Aynah ~ önüne 
~ı ... SocWmı ·. Yüzüne 
d.JtltaUe : 

-Ay- ıd ., ~- St>-

!KÜÇÜK HABERLERi 
* Sanayiciler ve faıbrika'.ötilıer İ)~ ıt::rra!tan ıtı:ksi ota:rd>illeı1ı'. 

dürı bmir Vl' İstanbul! b:~ ııeı- şoför ve sıil:ıip)~ de benzin fiat
hlı!r:inin ~e ticaret odasın- !arının ıoııtıınası ve müı:ıteri a:zl.ıltı 
da lqllıwııp -bu se~ İıı:mır fua - bel)ıanll-P. tBlcn ll'l'aıbtia.~ t:ıiıılit 

ol.wıın.sını ve zam ~..asını iıı
rına geı:ıiıı ıa:dk:y asta ı.ara1t elırnetl 

L.. lemcık.tedirltt: 
karar~. JmD.ir helıe • --eoo.---

wye reİlll Beb~ &bu s:ıhah seh- Kız muallim mekteble
rimiııxiet[[ • n ~a hareket e<tımit;- rind~ askerlik dersleri 
ı.r. * Kartal ~ nı.ekılef'..l1'de ıı Ksı muallim rndtteıtlerilıde 116-

kerl:ilı: det:!d ırinin ha!tada iri saa'tl! 
=iıtıaın :tlba:ıı n tedrsııta bıa>la - cJkarı'.ima!n Ü'3<ıriıne lbu mektep -
n4 alı:tu: lerrle ~*ders ıı:ıııt~ 31 * Dijan Fraır.sız Jcız Jıse.si mii· s:W.c ~~ ı<'Öıiilımü•1t.ür. 

Şa, eyliılde ba,lıyaıı yeni Avru· 
pa hminia illı: ağızda i~emiti gü
naha bahruz: 

Bern2 (AA)-Va.rşovanmbom
hardnnıuıı arnas.ıııda i<;inde Cho
pinin kalbi sakJı oırluoon kilisL')"P 
de ıbir Niman ciJüsünün düştüjffi 
teeyyüt e!mekıtooir: Kalbin bıılun
<h>Ru kap patlamıştır. 

Bedbaht bestekar Chf>pin!:. Za· 
,.allı ılfilıj san'atlr.ir!. 
Şu iııtıoıılan ı:örüyor mlt8<1n?. 

Seni kalhlerinde dı+,il, bvıınoz i
çimle bile saklıynmıyorlnr. 

dtte& me~'e:liırıliulre ı~r Ra.!bııloi vııkit ~:vellerinde- !?fu- REŞAT rEYZİ 
içm Anfka-r~a.n Ş('hrimize ~lmiş- t>erUen 29 ısaat.'iık m: 0 ·i bu sı>•etl.e -------------1 

iki sasıt fazlnla<c mış ok!ugu.ııtlan lbu 
m-. ııusıım yeni 'bir ıkll'I'ar ,-eri1ıniş:i.ır. Asliye hokuk mahke-* 10 scr.ederıberi memlıe.kcti - Bu lku:J!l'a ~re dik. w iş terlııi• 1 • · b" d 
ırii:zrle yı,ıti(ıtiırilme.kte olan Ame _ satı d<?rs ~1aı•eıirıde yaptaınıya _ me erı yenı ına a 
rilkan fıat.ıilırdan >ki vagon dün caktrr. Diki.ş Ye ~ tcdrin'.t ancek Şriamı~ aeliye hukuk mR'iı.ke-
ki.laöu 42 dturuşl:ıın Aııneriıtaya ilı- ö;ırle<kn 9JI rırla-rı v<> müzalkere sır melıerine taJı'!tis edilmek ü-rere 
r~ oh.-mııu.,..ı:ur. aıtılerindıe ~lk-Oitir. ma!lll bir şcikilılx- tamir olu= 

*Tür',; Dil Kııır.ımu •Söz der- 1-------------1 v!layat binaısı yamndaki eski Şü-
lreme d'""'İsb n.iın biı:ıinci cildini rııyı Devlo~ birruıısının tefrhi olun-

.... rnııst işi de b l'ıınişt.J,r. . 
bastı=uştıb'. Mi!ye hukuk malik.eme ve ka.-* Yabı ncı c!H bılen devlet me- laıIDerme aiıd eşya ve dıosyalann 
murhmnı.n >mıtihaları 1-oE'!' yıJ. mı>- bu .,..,ni }~- tll!Şlnmaları da i.kıına1 
yı.s ve txışrıllİıevvcl aylarında şeh- Bahçenin kaprnı ~d>en evve~l<ri. giind.."'n itibat-
ı'1miıı'. ünivers>teııi ile Ankaı? dil ren bu ınırhkeme ve .~ 'C-00 

Arlı:.~ınııs Keşat F~yzi, IRr· ŞilraP{l DeWıeıt ~e çab.şına-
v;e tarih ceoı{nııfya falı.iiMesind::ı Yr kaç r;iiıl evvel yıı:zdıgı bir hkrada. .ğa haııi..,,.ırl ... 
pılıııcaıkıtır. yeni tam.im eh1.en Taksim beh<e- ---<>---

.:..:" L- nolısııııbrma İ~t et.-
* İstanbul m..t..o...-'iJeri anısm- ~ .-. 

~~..,,,. m.işti. Dikkatli bir okııyurrmnm, 
da ikır lıx>şı.ısu şamp>yonhığu ~ pzetemiu ~bir mek. 
~günü sa2t 10 ~ Fener- topta: 
b<ı.hçe starlı arkmında 4000 m"1nı- cYa, Taksim~ k•p
lıilı: bü)'Üi< bir ywış yapılacaktır. na ne dersinis!. Dar, alçak, basık 
••••••• 1 • 1 ••••••••• 1 • l ••••• 

bir resimdir!..· diyıe tevi:lc:re bu -
:ıumnuştur. 

talyada sınai tetkikler 
İıldbuıt v .. " t 1 ~ bazı. Slo-

nai lllrı!Jrlrler ~ kanır -
1 aşlxınlfJbr. Bu malma\la aııoayi 
te&kilı: lıe:1"81i WVG••ian Müeyyed 
Keıimeian yııkmda Romava h& -
'*Et Edeedı.1ıİI'. . 

Şeh.tjıniz pasif kcruıırna !roıni9-
"\<U'U tıopı t nh<utıda \"er i'len bior lı:ı.. 
r:r l!Jl'Jk!ibince ibııstırUan 1XIS'f la>
n:=uı ıtır ~ ame6İn )n h a:lh 
ıt.rni okmrna.;m:ı !Y>41anıim$rı --000--

Belediyede tekaüt 
m:ıaşı tahsi'ileri 

9.iıırimrı be>edivesindeıı 01.E!kaüt 
ve ey<t:ı;ın maa.şı alacak o}anlarm 
ta,ır.ı;L; ırııu2!Tneleııi ilk:mal olu.nan. -
1-ara a.ıt son aylik liSte dün Dalhilye 
Vc'1<.al>(Jtir.ıden viJ.3'·.,.:e tr bi.iğ ohm
muı:f..ur: 
Bu listeye ~. mi.iJkıiye mü&1ıt.işl 

IDii Knna.ı 1'lrgin. Kaoya val-iai öl.n 
A•Mi paşa.~ tıd>hi~ 
1ıtiıir memurluğunrlruı miilekaid 
Maimwıt Sentıü, Bitt.liıı valiııi Se
da.!: A:Li!z. Etim ve fyüp tah;:ii me
mtlfl'Aı,\ıundım mUld<.aOd Mahnnıt' 
Cem.il Ilker ve ai'elerine aiıt maaş
ı.um ıtııllısi>ı mu.a:ıneloeleri iıkmOO. o-

Bir Alman kütüphane 
mütehassısı geliyor 
~ ün~ Edebiyat 

~ü1tES eıditiiru ve kütü'ııtı.one..ı 
ıerınm taJICim olunması iıçi:n ~ 
~ ınüteh.aesıs B. Goıltac ~ 
lhı.lk\uıı ~aje obımrıası Maarif 
Vecaletince karar~ıJaruŞtır. 

Neticede bazı şahIDerir: celıe -
dilip dinlıeniılmesi ,,.., NecıIDyenin 
c1P ilııdmrırn aıınma..ı içm bu şa
yanı dikk~ muhal."""" bar;ıka hi!ı' 
1!1J1>e t.alik okınmt..ı.m 

ve çirlı:indiL ~ civumm hlll
ziıni mJla, ÜJllit edr!iw ki, loe
Jediyemis. bu kapıyı yıktırıp, oiaha 
zevkli ve behçeye layık. bir kllpl 
yaptırır.• diyor. 

Bu okuyuca -ı.tubuıaa ilive 
edecek biqey nr 1111!. Dof;na fi
kir ... 

BÜRBAN CEVA'l' 
1 Avrupa Harbinin Yeni Meseleleri 1 ...__ ___ _ 

m ~ ancak vaziyetini klll'tannak ! 
için evleruni~ olacaksın! Bütün öm
rünü ıbu ıne<İn suratlı herifte ge
çirmek içın cicği1. 

Ve kend. kerıdiııe gıjlcrel<, du
varlaııdakı resimlerebakmağa b~ 
J.adı. 

1$te 'bir tablo. Semihin genı;lik 
resmi. .. 

- Genc'lğ!ıı.de pek de çirkin bir 
erkek deı('i lnıiş ... Keskin. zeki ba
k~n var. Y~ ilerlediği halle 
bu <ba~arını muha.faza edebil - ' 
m 

1 

• hal<l ilıeyecanlı bir adam. 
3onra birden haşka bir dl1vaıra 

döndü: 
- Hayır ... Hayır ... Ne olursa 01'

su.n. bütün ııençhğimi bir bardak 
su giıbi onun aıyS:k:'ıaırm.a aıtaıoalı:. ka
dar budala d'-'ıiilim. Y aruımıı, İli -

tlkbahıni düşüıımeRe, saadeti yu
dwn vuc!um içmeğe mecburum. 

Aradan yarım saat >bile ~me
ınişti. 

Semih, alt kal.taki yemek salo
nunda - kız kardeşile birl.1k.te -
güzel bir ~mek oofnıtiı '.ha.zırlıya
rak, Selınarun ltal>MUnı vurdu: 

- Uvırı . ı:r.uısunuz, Selma mı
nmı?. 

Se1ma k-er>den seslendi: 
- Hav; ... B'I saatte uy.unı,,. mu 

ıhiıç?!. 
Ve kapıyı açara.it: 

- Sizi bekliyorum. •• 
Dive ın.ınldarıdL 
Semih: 
- Haydi ce.nım. dedi. biraz ye

mek yiyeW!. Kıoz kardeşim bizi 
bcklly{•~. 

.Selma al.adan .gülerek çıktı. 
Scınlı, Scbnanın neş'e ve ümit 

dvfa eö:ı:leriııc b~t.ıkı;a sovlni -

yordu. 
Y ava:ı yaıvaş n::?rdivenden i:ııe

rek, alt katta.iti yemek sakmuna. 
~rdi.'er. 

iMaısanm b~ında ayalJ<::ta duran 
Maviş ibi.r-.u: önoe Semihle kan.uş
mtı$tı. 

Seıımh: 
- Maviş harum, dedi, lkız ka:r

deşimi.n candan a.rlkadaşıdır. Bu 
adı o kovm-.ış keı:ıtlisin-e-. 1 

Selr.ıa.genrw 'k""1 başiiıe eaLfmı -
ladı. 

Sofraya dönt kişi birden atıur
mu$lanlı. 

Uzıın yemek masas:ıının bir tıara
fıında Sem!hle Selma, öt.e!ld tara
frıı.da da Maviışle Seıniıhin 4cız km:-
deşi oturuyordu. 
Hit.ım~ k..tın sofraya bakı -

y9rdu. 
Semirb biı11ı:ac bira şiı;ıe6lni ibiTdeın 

ke.ıdi elıle ~a.rsk, büyü:lı: ba;rdak,
lara boşalılıtı. 

&Aırna ço1< sokin w ~ 
lbh- kmiı.. Maviş onun ka!l'şısmda 
bir cwa !(iıbi yerinde duraınıyacalt 
kadar 'ha.fif """ hooıpa ı;!Öriirüyol'du. 
Mav~ sinirlenme{(e ve Semihle 

fada aliıltadar olınai(a basfarnışt.. 
Mı Şl1 ikatiın kaprisleri!.:. 
Sami!!ı l!C~nY-dcn, kız loorde'<inin 

MavM siijtı;dW s&ılere gerı.C kız 
amm si~k mulkıılbel.e ~ 
halde, ~di oıııını. vanında iken -
dwinden ~ dııha güzel bir kıırlm 
,gıörür ~. son vites~ ~n 
re mıııl!r ıııihi ayakıtao-ını =ı.ııı 
&1t!rla ovnatarak homu:rdıınması. 
kadın rul-AIUım 00 P'

1

Wl, r.e v- 'h 
bir U:OO~:li. (De\anıt var) 

Zırhlı vasıtalardan azami istifade 
Tekerlek ohnııaaycb, .....ı-cy.,t 

de görillmiyecekti, derffir. A\ITU
pa harbi gösteriyor ki silihlann 
da türlü tekRınül safhalarından 
geçmeleri t-.'.ızını geliyor. Zaten bu 
Jl'eçİş de kendi kendine olmakta
dır. Tank denilen va,;rtn yeni kuJ. 
lanı.ldığı zamJID mak&~t piyade as
kerinin nıitr..ıyöa atıışindeln Jri.. 
maye edilerek çok iş gilrelıilme -
sini temin etmekti. Onun için ilk. 
tanklar piyade ile beraberdi. Zı<h
b, seyyar bir vasıia ki atılan. kur· 
şunlara. karşı gidlyor, kendi atbğJ 
mc.nnilerle de düşmanı susturn • 
)'OK, arkaııındau gelen piyade1lia 
i1erlemC1ini temin ediyor. Fakat 
geçeu hnrpte ilk kullanılan tanlı: 
bu maksatla iş görerek a(:ı:r yii -
rüyüşü ile piyadeden aynhnaz • 
ken •imdi artık o ıln dej{işmi:;, lıı> 
lanıruıı ve piyadeyi bırakmış gıibİ· 
dir. 

Ancak Avnıpah mütehassısbnıı 
yeni oeşiyab da gösteriyor ki ve
saitin kıymeti ne olursa obam 
harbi yapacak yine insan kuvv&o 
tidir. Piyadenin harpteki rolti iııe 
hiçbir zanuw gözden kaçacak gibi 
def{ildir. Şu halde yeni bir me!!Cle 
vardır: 

Tekerlekli, zttlılı bir vaıta çok 
i;;e yarar. Fakat bunu piyadcniıl 
i~ne :wımi surette yarıvacak bir 
hale getiı:mek dÜ$Ünecsi crbabun 
meşgul etmektedir. 
Lehi~n haroinde Lehleria tank· 

Jara kıl'$l 1 len mü.ı:üaa vıı-
sıtalıın ka i ol adığı dhe'lc ta- ı 
m-ru.ı eden clüşnııuun zıı·hlı kuv· 

vederlııe wakavemet ediıemedi. 
SostZa ha\'adan yağan bombaların 
da bu sırhh hup arabalıı:ruııı te
sir edemeyişi onların ehemmi • 
yetini arttırmı oldu. Sür'at, 1..'llv
vet, mukavemet, silah itibarile bir 
çok evsafı toplamak ii2erc bun -
lann simdi yenileri yapılmaktaroiır.. 
Hem it.alı olmak, beuı clayaruk)ı, 
olını>k, hem de çok silibı olmak 
öyle ohcmmiyetli hl:r ilınilclir ki 
acaba bu. ıfflişle harpta daha lı;t.. 
yük makineli ves:ıitiıı kullanılnn
yacağı ne malfun? suali hatıra._. 
..mrtedi:r. Yani artık müstakil su
ıette hareket ederek hıuiıe gn
CCG!ıu kıt'alfl'l' ~inde tankların 
döğü~ecefj dtişüııiilınekiedir. 

Bu fikirler İnıtiltenıdo hir za. 
m:mdanberi erbabını m~I ot • 
nıcktedi:r. Fakat mevzu henüz mü
nakaşa halindedir. Daha :nrlılı harp 
makinelerinin bu kadar visi. mik
~asta kullanılabilmesi i~n şim • 
diki inkişaf ve terakki kili ıöriil· 
ınüyor. Çilııkil, diyorlar, bir tanlı: 
ltir miııia ylhtlııden yolda kala-, 
bilir. Bir küprünün yıkılması ba
na kılfi.tir. Yahnt da kırrşısıoa çr 
kan kendi ıtibl vesait onu alıkoya
caktll'. So»ra onun •acıkması• vaıı
dD' ki tahammül edemez; yaııi ya
kacak maddesi kalmayınca o da 
olduğu yerde kalır. Fabl: ~ 
~itmeıre ne hncet? Su yakın sene
lenle ne inkişııllar oldu değil mi?. 
Bi~ fikir bir kere düsfmülınemiş 
olsıuı; ondan MDra onu ergeç fi. 
liyat ve tatbikat sahasında gör
mek kolay la ıyor. 

4JJ KEMAL SUNl\IAN 

ya kıımıası demektir. Su hB tıl 
laruıda blr imparator olsıı ~ 
tere ve İtalya birer e';::Jı'Ji.ı-ıl 
devlet oldnğtı gibi C .....,. , 
Fransası da, komünist R~,,. lİ' 
emperyalisttir. Empe~al~~ 
birinin, ılovlct rejimi ile a r:Jf • 
yoktur. Ve kapitali t dr.-lcl 11" 
peryalist olacağı gibi, -~! ,t 
lct de başka milletler üıdl~ 
ftız kurmak isteyince, eroP" bU~ 
olar. Şu halde bugün b~ iıl '" 
el.evlet emperyafüittir. t:"J}I' tııd' 
lannda nüfuz knrduğu ıçıO 
rika da... • . ·~ 

Türk mifleti s~m:ıatL<ı ıt\ f' 
emperyalistli~n aleyhindcd' jjıı' 
kat bu antipati bizi, emııeı;j~ı r' 
Jiği likide etmek gibi bir lı~ ııai11' 
şinde sürülı:.liyema. Çiiııkll r,ıı'. 
büyük devlet1"1'e karşı barP~ıl 
ınız ve yahut da bnnlann 1' I'' 
aleylı tar bir vaziyet alnı':"' ~ 
mndu. Biz, harici polilı--; bd' 
bedefl"1'iııi tayin ederkeıı r ~,d 
yük de-vletlerin davalanııJl ;st 4' 
nziyet alırken de daha r~1 il' 
~ünce ile hareket rtmcliY~; ~ 
clüşüuce de şu olmalıdır: f:' j, 
yaliznıin tasfiyesini, iOS&D ~ ır 
doğacak tlaha mes'nt bir il. 10ıı' 
:rakank hepsi de emperY~l,G jJ ( 

lniyiik devletlerden hanP'~ 
Jiti.kıw Türk vatanı adı."~ iJ / 
IDİz bu sevgili memleketuı"~-~ 
ney.etini ve bu memleket lı. ~ 
n itinde yaşıyan milletin •;eıi~ 
tini lehdit eder?. Biz meınlc. ·~ if 
llİ:ııı emniyetini ve milletiIJJ~ 
tiklı&liai tehdit eden devi ~;;' 
dihımanıya. Emniyetiın~ ı;.-r~' 
eden devletlerin tloshıY~l<İİ ~ 
ler içia bırndan ~ bir " ı;st 
tur. Ve şu devlet emper1~ ... ~ 
dllğunıla,ı Ollll karşı arıtır~ r 
vnd.Jr. Bu ılevlet em.ııec•1 li i 
madıiJnden eoa lı:aqı setflP' ';J 
li;yaıruz demek, )ı,_.b]arflll~ 
tik•ıua ilet ohnaktır. ,_/ 

· ıe~ Jimnastik mualhlJI 
M~ araısı SfJOt ta~ 

m t:enz:iıın ôçin llDp.l-.uıırı~~IL"'~ 
Jik ~larin.e !bazı bedejl 

J"eS! öğrdtlmeırl"'1inin işti r.ı!C 
ıtikleri ~fürniü~t:ür. )fd ' 

Dfrn Vd!ıı;;Jl :~lwı MaarJ 
dürli~ne !bir emır gön~ 4 

Bu e:mizıde ıt.Bıılıl b~en :e 1 
~erinm a>li vazıflı::ııı~ 
lik rheyetleri içtinuıla.rına d• ,....-
bazaıınan devam clınıcı!~ ı.r ~ / 
a.hd:ııKları bildirilm' .ktedı~ 

Birimizin oırdl 
Hepimizin oardl 
Lağımı patlasO•f 

sokak 'I 
Harbiyedo Ölçek~ f 

numarah evde oturııO .ti 
nyor: .,,ı;;, 

•Harbiye caddesindcO,,;, 
1 

ilk sokak olan Ölç~ :J. 
esasen uzun zanıaıı4 j)e Y, 
ğan yağmurlar doltrY'5 tıit "J. 
dınnısızltk yüsüııdeJJ• ~ ~ 
taklık ,.eklini aJ~tı.-tJll!'_,, 
tadanheri de analaı!'J""" ~ 
parunosı dolayısile sa bif.'-1' 
ge~cz ve otunıhıı"" ıır' 11", 
aldı. Biriken lağım st11

1
:v! 

kın sılılıati için bir tah el",/, 
illi-kar kere m~ra~~nl ;~ıet1 
miz halde derdım~J ~nr ~ 
medik. Llıt{e.n, alikt' tifli 
kamalın n!l21trl dil ~ 
bine tav. ssııt bııvurın=:;, f 
ea eder ve s gıbrırı:> 
narız.• 



Fi landı· F · 1 d a, ransa ve ngi tere en 
~ske gönderi mesi i i "yecek 

llQra 6 (AA . 
1, ;ı bltlun :._ ·>.- Isl:andinav- da İngiltere ve Fransadan askeri 

d;y an Ingılız gazetecileri kıt'alar gönderilmesini istiyece -
• n 110 . ın her nav· harp ma'-
ti • •l(!dotı ı ğıni ehe.nmiyetle kaydeylemekte-'-- en d~ 1 · ~. i ı ~•Yac: olduğu-
~.. ebaruz ett.rmekkdir- dir. Ayni muhaıbirin .;:azdığına gö-

""YI re İngilte.""1'nin daha şimıLden Nor-
ll'.Jı 1 l!era d · •İıirj · ııaz.t.'l'>ll!n O~lo veç ve !Sveç taprakıanndan asker 

:"alıaİ. ~andinavvada g tt;i<- j ,ııeı;irmek için bu kı meın'ekete 
e F ~a bh_::l.ım bir ·ııt:bda gö- müracaat ett ;::ıne dalı: Stok.hobı-

I UiUl.ınetin:n yak r.- 1 de bir rh-a,yet do!:aşmııktadır. s . 
~ v Çrede yeni as ri e · rler 

~ a 6
rl <Fi~ •) - Demden eıım ıotroir. 

E!l'I! -
1 :ıa ca gere, 9 mar1:ta si- iS\,;n-e TnıÇuıtL:ırına Alman kıt'a-
t ~ "lldtTg"ı:'lıımş olan sınıfla- .laı:mın t<rlısidi ve rrelen rapodaır 
!: .ı il\, ac~ ttlo<rren depo btaa- iın'.'il'Eıe, lhüıkılmct l!.liyati Ledföir-
" ita.'ıır 60 ıırı ilan ed~-ti:r. lerini ta::jl etıınık medb.ııı'1~lin -z bı.n :kişıy: al;]]radar de kalın"•tır. 

a tebde patlayan bomoa ar 
<!,; lle1;:r. d 6 
"•ıı. v~1 (A.A.) - Malı.im ol- dan yapılmakta olduğunu beyan 

lıl ~ e 'buı dan birkaç .ı:ün ''e bu eşlıasın Sırp ve Hırvatların 
~. · lle bir ebd.~ aıtlı te!ei!tın k:fu-i- düşmanları olüıı~nu ve mem!e-
&~ <ia. bollı,b~etncnin korida - kette siyasi hayatın normalleşı:ne-

ı:ıı ase-1ı ar ınfılak etm ş idi. sine mani olınal!a çalışmakta ol -
t '!ı:hek, d~t~ Ba ·ekil muavini duklanm :ıave etmektedır. 
n ek. bu ~ır beyanname neş- Matchek, bütün Hırvat vatan -
. ~le'fhin~ı tethjş hareketleri- peryerlerini mücrimleri meydana 

d ·nııcrirrıJe e b~lundu~unu Han çıkarmak hususunda hükumet me-
~Ierin! tıf Uıyık:ile tecziye e- murlanna yardımda bulunmağa. 

Ctk ltiıe1t, b~~P etmiştir. davet etmektedir. 
~ lıtiınal ı ası;~ bu ıtibi hare- Bu suikastlar nelicesiınde nüfus-
\> a bulun ectle!:ıilerden para al- ça telefa.t vukua l(elmemiş oldıığ11 
l an !bazı eşhaıı tarııtın- ıtlbi h:rsarat da yoktur. 

e llgoslav azırına 
~~6 (A.A 

'l'o.ıı Ili.bb .)- Hariciye Na - olduğunu ve iki memlekl.'t ar.asın-
1 t n~ ~P, Yugoslav ti- daki mübadelelerin hayali bir me-

e Aııılan 1 """'uı ederek ken- sele teşkil etmekte bulunduğunu 
kartaıı n~ammn bü- söy lemi·ştir. 

. u.~u tevdi c!ını.iştir. Yuı:;oslavyanın bi!araf'ı/!ından 
\' lle .H~ara.t ajansının bir b:;!!ıseden nazır, ıbu b;taraI!ığın ken-
~ ııv lie 'beyanatta ıtıulunan dilerile ticari münas~b·otlerde bıı-

l. ı at1 ilearet nazırı, Alman ik- , lunmakta olduğu bütün memle -
A n Y ll(Ji.jt Yu;ıosıav ikt •adiya- kctlere tatbik cdi·lıne;ı ıazıır.gel -
<'\ etiııı mam etmekte mekte olduğunu ilave etmiştir. l 

\r~n:i~a a _i İngiliz n1üstemiekesi 
• ·~ lllıe (AA.) - Ayand:ın ı yihası tevdi tıtmı'ltir. ayn.i ıınıırta -
• iliz il{.. . l<.'ltezi Aın.trik:ıdJıki kadak.i F1ransız müstemlekeleriniııı 
A ı,~~1lrıI<ıkelerin;,ıı satın de satın alınması için ikiincı bir 
<'\} --....ıtuıda ır bıı.ım ıa - ' li\.yiiıa ıe,-di edilecektir. 

~~ n cüzütamları a faaliyetler 
6 

(A.A.)- Stefani: Bütün alar oldLii{u zannedilmektedir. 
c~ UUntaıkasııııda Al- Fransız hududunda jura mınta-

~.tl>tıııı~ faa · et ha- kiilliını t~ eden General Game-

Alman nışanı 

Sovyctler yeni 
bir taarruza 

• 
geçıyor 

Cl lıır i Wıltcd.en d'!vam) 

Fin tayyareleri So;vvet kollarını 
ve takviye kıt'alarım bombardı
dtman etmektedir. Fin erki.nıha!"
b;,y,,,;r. ~tr V ı!i'purini:n a it.16ın
&ki üçüncü müdafaa hattına çek
meyi lüzumlu ı;örmü.,-tür. 

GÖ~lİLLÜLER 
Londra 6 (Hı.;su,i)--Fin1andiya

ya her tar::.ftan gö .. tiD,1 g<::l'rııekte
dır. İs\-eçtekı göııüilt.:let- 150 ibındç 
1'!-0rveQle 50 bın.. marka 4 
bini tıu!mustur 

Nevyorktan bi 1 d.rıldi,.ıne göre 
3000 gönüllü yola çı!<mak üzere -
dir. Kanadadan d:a !l60 gönüllü 
yakında hru-eiı:et ed ce:<tir. 
SOVYETLER İ . ~ T:..RZİYE 

VERDİ 
Pa.ri.s 6 (Hosusı)- Maıkova -

daki İsveç oefarehlıanesi, 25 şuıba.t
ta İsveç topraklarında Pajola kö
yünün bi:r vey iki vyet tayyares!ı 
taraıfından boı bardtman ed:1mt
siıııin., istikaımeı t:ı;ı.'1ıııinıdski bir 
yanlışLktan ileri geJ.ıFğ:n ve key
fiyeti tasdik eden Moslwva hüku
metinin özür diı!ecfrıı; .>ı • bi 'dirnUfl ir. 
İNGlı:rERENİN GÖ'.liDEBDİGi 
BO;\IBARDir.IAN TAYYAr!ELEl!İ 

Londra 6 (Husuoi)- Müttdik.!e
rin Fin1and'yaya yardımı şimdı 
günü güne yerine ··~maktadır. 
S Joklholmden •bı!ôinld fi!ine ı:öı-e, 
İr:oıtiliz 'lıombardirınrur ta yarelerlı 
de ma!lıal!ine varını ·•ır: CeııU'lıi Af
r;ka, kımdişi tam ·dan s·ıı:ıariş e
dilen bu tayyarelel'den F ı.nland-ya 
lehine f eraııaıt; e tmişt i:r. 

PORTEKİZİN YAillll'.\11 
Paris 6 (Hususi}- Portekiz hü

kün:_cti. F:.Clar.d:yaya. müracaat e
derek Portek!.zden ne ,gibi y:yecek 
Ye giyecek eşya,;ı llitediıı;;n sor -
muştur 

FİN ClIMIIlJRREİSVtiN 
TEBRİKİ 

Londra 6 (Hususi)- F'n Cu!ll
lıurreisi Kallio Mareşal Manner -
heime bir te 'gra.f çeke::ek ıa :i;ııci ' 
Sovyet fırka - ile 24 üncü Mosh.-o
va tank livasının imhasından dola
y ebrikiıtta, bnlucmll.)-tur. 
t'l!ll ÇOC'GKLAI,I DA: .. IABKA

YA GÖ_ 'DEfilLlYOlit 
KoP€ı::lug 6. (.A.A. \-Fin çocuk

larında.ıı miirekkı;,p ik'rıci b:: kafi
le burava gelmiştir. Yakında bru;
ka k.a!i!eler de gelecek .-e Da.ni -
mal'kalx aileler tar-..fından kabul 
edilecek olan 50JJOO cc.cukkk kon
tenjan •bu suretle lnırarularurı.ş o
lacaktır. n1arıu iat· rı l!'(inrlmek!e, fa.- linin mevcudi:yeti haber alınmış· 

'\j ırahate çeki!en i<:tt... tır. ı t • ı • • • • • • • • • • • ı • ı e 

elles b. f t l Meyhanelerde telefon 
ır on erans op uyor bulunacak 

6 (A.A) 
. ~~CJ!.._'Sirıin · - Daıiıl.y Elks - 1 ıdiyada.ki Aımrrka sefilrinm de ıbu Otel, gaıı:ino "" harla:OO da bi-

4 ~ ~ mu- k.onferansa i:Ş1li.I'ılk etımesi mulı:te - ra.hanelerde olduğu ıtlb< tel10fun 
l..,~ VeuEs, ~e göre B. melidir. bulundurulması kararlaştırılıp 
~~ bir ~ıı.fta ııha.yrııtin.de Amerilka sefirleri, lb'll.luıııduılıflan keyfiyet alakadaı lo.r.ı tebl!ğ olun-

bıı ~ eracs taı:ıiaıya- nıeınleket pS'yıtaiıUarıru l'!ritet - muştur. 
• '. ı:ı....-,:eı-ansa A.ın.t'rikanın. Bazı k:ü"'"· nıe\. ·nane ve ;.•kili 

,,.,~ t~-'-' ıneden evvel -0 memleke!tilerin lıa- -.= "" 

t 
·ir<lk ve "'v"'Jlo"IU mafuılleııiın tel f-On almadıkları 

edecekıtir. Fiınlan- 1'iciy =larile görüşece!klerdLr. göriildüğündıe.n i.qki: içilen her 

tak d } k dülk!kanrla muılıaıklka.k telefon bu-
'l'L pa t an ayrı mıyaca luwn:LS> ve en yakın zabıta m<r-
~-oıı e 'kezi ıt:elefun numarası ile müaıse-

. ('\A.) -1ran Hlımciye' za eden devletılerle 1ıeşrilki mesai: senin telefon num=ını gOOteren 
1 

, ~~~:.J;gr:ıfına cev~ §l·yaseti.ne de\'11!11 ed--"'-' lbilrliır- Wyük lı?<iıaların ııQriinecek )ı,r-
,__ '""' o>='"'-'" H ="><·au !ere aısılm::ısı da dün tamum oLun-
-::ı:ı S ,ı .... -::- V1? . a-
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it 
kö 

ya vapurlarındaki! Şehirde 
·· rler boşaltılıyor [ pasif 

imar işleri 
korunma 

ve 

(1 inci aablı " d...,.mı ' 

nu ,·ereeektir. B.unırn!a beraber kö-ı 
mür~in .başa:ltı.lmasına muha'k -
kalk nao:ariıle bo.k.ıl!maktadıır. Kö -
mürler boşaJ:tıldı!ktan sonra, va -
puıdar serlımt btrakılacaktrr. 

İNGİLTERENİN CEVABI 
Londra 6 (Hususi) - Hükiıınet, 

ha.J.yan protestı::.5ıma vereccğ!i ce
vabı bazırl.amaJ;ıtaıdır. V"ri.J.ecek 
cevap DNZjk8ne obnaık1a b _rz;her, 
:bl'i iıfıid.eli olacalh anlaşıLnıo:k -
1'.atlır. 

Hemen ıbıütün İn,ıi.ı:z- ıı~zeotclcri, 
hlr hayat ,,,,. rneın:ııt d:wıı~nm- gö
rü11dıiij{ü bu.gtMlme, t~,. ~e::ıin 
ha:'.::Iarını lrulfarı akta mil :ım ' a 
~r.:J -:.~t'~itı2 Drn:k2n oLmad {p.nı 
yazım:ı:kıta'drr. Bu. g;ırotelcr, ı:eı;en 
ı.mıııımfi ıhau'IPte mün.eta.d r srnı -
fulida 1bulu.ııan itıılv~mn bu nevi 
kcı::'.'::' ';u. doıha '.ftL~le t'lihik e -
m'.ş oldu-i{wıu 1ıa1ıd.:ı:ttrr· ı!ttadır. 

AıLMA!'YA l\.IUK.ABELEYE 
GEÇTİ 

ıba:-;;oya bir C"..Nap kl!.'.'il etti.~i, Al
rr :ı•.-anın Holanda i e !ııg;J1<ere a
ra"iıı~da biitün mü.naka!lta m3.ni 
Qlmağ'a kara:r vmiği bikHri:mC'k
t.dir . 

Holaııda JT.eJıafili i•a.Tyanııı pro
testcsuna cmp;ı:hi ile i:arştladın 
ha 'e, son ~4 saa'lte d·,l:cz H lln- ı 
da balıkçı gomİSİ Alın n ta.-7 a -
reı ri tara fwdan 'borr"~ard m ' e- ı 
dil.:n'<ıllir. B..r ba,ka H-0!.anda va - 1 
IJU 'UlUn J.ı tır.;-ı,ış o:m~~nıd~n 
k liU ~"".:.1 1{ı~C:.tlır 

V....1 \-e Beled.:ı.e R~ Dr. Ltitfi 
Kırtla.nn. bu ~abki bu:im rdi:~
leriı:dzde, İstanbtılun mıar ışle::i! 
ve belediverun pasif kürunma 1'a!<
kmd;ı. !ULumu kadar ted'bır alın4-
d, ~ yolundaki tenlctlerc karş:ı be
yanatı ir: ti;u etrni:st.r. 

Dr. Kırdar lbu beyanatında, 1s -
tanbılida vapıl"Takt3 o an Wcm1, 
sırf ~leatvenın ~nd ü~ da
hil.. e \ ap l k .. c,' · 'er oldu
ğunu \-e buna ııen - r imar lı n
k>sı deır.ek ver ude '>la..'nıyac:;.: ıı 
sod:verek u .~. · •ı vurr.ektec: r: 

ROJ.lA NASIL KARSILIYOR? Taks:m kışlas.:. "tik~.1~t nal -
R'il)Ila 6 (fu!ıdJQ) _ Lonıl.a hu- m.-tır. Ş:mdı :kııan k nmd.m, 

k·~, it.!, !k •r n::esel · d ;; _ T~k:sım b. c :nden b r " ru ile 
tane btt smı,f;te halei ı;.rzusmm iz- Sürp.-ıı;ı P ur:: ~.erek. •a ~1-
h ~ A' "- • it f şan" ~a kadar uza:• alc ıızere ık.i c.r cru =:...ı.e ..,.-.. -ı r a a:ı ge - - · . • . • ı.·r 1 t ratı ı:..,.o "' ,n.ı a ı a-m ceı::,,1'.l .,e.ı.._ J ~ ı k' H b' kt 

İ .. · • 1 b'-'-- p:ıacaı .ır .• an rre = nr-
nıgı.ı;ere •• 'l .m...._, · ' ,.,,...nın kasın.da ser,l!i .~n veroıırı'ııc '·n·. 

st~aıııtı.:rı:;:a;;~ ıle ~af d~,·;ıeıt - B __ ıa. ı~:ı , es :e 
lerı ı:;:w-t<,~l:ıı:.a ~ıır.~k , . .., bu b 'tan k: ~la••ncl3 :ı t r• ""3 a-
sure:ute N.ırr!'1•. a ~.. • hare - ~a '" 11a t..nı.an. : , a , ın!.ac l!'. 

ke~e ;:: ' ~ .L. İ •erer- bu Talı=n dE"llizc nanı: ısınır.do. 
f1 ... ~J:c:ınip .ı\'::Jc.: de ..>~\'TU.h.rf !"i ıb:.t" kı)r..ferans .,a_or \"C b T otel 
~ etnıesinden ka..-!."lIItIJm-. • a cdilecektır. 

L'ah·a11 n•ıt..~ı obüLür dün .ıda ! Dr K.>niar bm: sonra Vali 
bC.7iik blır a'ika u nd ıış• . k ııı de bir ~ uk ba ~~ 
Te-::ınf ounan kömür ı'Üklü ~mi- ;-J İhl'ı. Dolma >çe stat! -
ııeı·:k.., '' sı 'i'I!ll.ar:d r a ~ mlan talıs.-sat rı a ka ve-

E'.·vct.i C<-rova k ıımnar ın~ Mecidiye 

hastan~sinin .._ .... sene c.. .1: \ ..ı.z bın 
lira sarfile üç sende bi .rıl cc._.
n:, İstaribul yollarnun ~ :ç. n 
43 milyon lira para r.:zım " . ~ın~ 
ha.föuh buna ilY'k:lr. oln::a gım, 
şehru1 ih.tı\'acından oj.1rak C.:r .ku
cük •ı atro lıinas• .ın da ınşa edı
lece,ğ 1 _ söyı....~ıkt .... ~1 son:-a, pas~f 
korunma hakkında şunları 'ave 
etmiştir: 

p ~;f kornnınada İstanbı:.1 k 
akla gelen ,ey a.b•a;> bir:a1.r r. 
Ha ki SC'hır e •. ı • • a 
bın~ "" :ı.-pb-. B'1 
içıN!c ot:ır ı !ar 
b L>ı iara ver le t 

ı 

l 

.-

e-

l 

Paris 6 (Hıısu..i) - Bü!ün Al
mı.zı • ·y; • ...le.: c, icg...t..rey>e ) 0ik 
~zyan vaourfara karşı Jıüc-ıımla
rın • "t t c ,;}meli için emir v -
r'ıiamŞ:r. Bu t.ı.v areler. ~ lh· 
~a köm.iirkri:rJ.n İnJıil'.e:I'ı"""r.'n 
cem;.buruı ualcliıne • am ohc:lk -
lanhr. 

a:rıJ!'n> biri 11,30') d:~crı 3,0f)+) ======================= 
lUJc i.l'J.i ıı;cm: te\•kif ediJı.Ti;tfr. k- I ı· 

P:ızar gür.Ü. Alman tayva.eleri 
dcduz H_ 'anda yapu.runa taa,··ı;z 
et.:nl:'tir. Bu ta..rruzl:ı.rın. ito.lyaya 
ıl!önde<ı-ilecek Alman kc•mü,•lerine 
lka.rşı İDıgi!Lcreıı.in 'koyduğu a.ın -

Velles bu 
akşam P arise 

gidiyor 
Paris 6 (Hususi) - Am.rika 

hariciye mfuf~t'.?~l Stmıner Velles 
bu aJc.,am 'hu=i va:giınla Lozan
dan •buraya lum:ı'!rıt cdecck+;r. 

Veli"5 Lozand:ı.ki i.ltam~Li csnıa
sında Berlirnlel<i göı üwnelerf hak
kın.d:ı ra;pa.nınu y;ıznııştır. 

Ga:zııteler, \~: Jlcs'i:ı vazifesinin 

~illtTe ihüıkılm ti, r.~ e~ iı=<lm 
yola çı;lrnıı bı'iılıün gemilerin tc,1k·f 
oh::ı.ca;,},ını bfil&ı:~T. Bu ı;ıcımi
lcrdıe 180.000 ton A3m:m kö:l:lrrü 
vartlır. 

Yanlış beyan 
me verenler 

takip ed"liyor 

-

(1 kıci. !':tW!"ed:n dl•'f'lm.) 

sak:lıyanlar da QOlrtur Bunların ı
simler'ni trel>it ediyoruz. Bu h ·~
susta yeni talimat gdir ııehıez 
ihaklarında takibata gcçilecc!<tir .. 

BİR TÜCCAB TEVKİF 
OLUNDU 

b:ill<lı:<i manasıııun anc:ı.k Ameri - Diğer taraftan Eok~'ehirde de 
kava oonüp. raporunu Ruzvel:te bazı tüccarların ~eker saklay:p ih
>-emlıkten sor.xa belli olacağını Y~' t:ıcir ya.ı:ınıak istedikleri görülerek 
zn:ıor. K.i:t'i li:ar.A'ı RUZ'll'elA: vere - 7 tüccar derhal cürmümeşhut mah
o·lk:ttiır. Bunııula be1:aber neıtice kemesine verilnıislerdır. 
haklı.ınd.a ltl bir nlkbi?üik göııtıe- Bunlardan deri tüccarı l\.Ie!! et 
ti:laımeırElktalir. Veli.es bafıta. so- Baruteunun; deri balyaları a'
nunda buradan Londraya gide - tına çuvallarla şeker •alclad·ı , te>
co!lıl!llr. Çarrber!avnın hususi 'ka - bit edilerek kendisi te-vk o'ıun -
tLbi yapı!Jcak göriişmder hakkında mı..,,ıur. 

bir prcıgrMn 'h:ızırlJıroalltt:Kirr Diğerleri gayrimevkuf olarak 
Londra 6 (Rooyıı}- M'"Ster Sum- 7 mart l!iinü muhakeme edi'eceiı:-

ııer Velles'in pet'9C'mbe günü Pa - rerdir. 
ri.lıo muvasalat edeceği Lozaı:dan 1--------------1 
bildii iliy<ır. 

HiL!erin, Vell~sden ancak Ruz
velte söv'enmek ve .başka k11nse
ye i.f.şa edilmemek vadi.r.i a!dıktan 
soııra, Amerilta H3ı-'ciye :!\ı!ü.;te -
şanna Almanyanın -ıörüşlerini bil
dir.mis <ılduğu södenme!detlir. 

·--<.'00---

Romanya üç cep tor
pitosu satın aldı 

Paris S (Hus• ') - Rom.ınya 

h Ukfurretin.in İ ng · • reden sa:::ın al
d!ğı. üç cep illoı'pidaıu P· rise gel -
rı.l ~':ı-. Bu ıioıı';dc!o ::ır Fransız l<a
naJ!Darmdan ~er.,k. A:ko rı-ize- <;'l

htan<:ıı.clı dürd'1z:c;i cra m, 
ln.?'ğ"undatl: 

't'-

H ruıisive oor\'lu Ş . ·, - il";,' -
caz olup pa:-aya çevril • 'ne ka
ra:: ver'.ııl:en S ta~:unı:r.ıcl 33 
N-0. lı :mağazada mı (uz b'r .det 
talıan halısı. bir ade\ 1 l::ılısı ir 
a<let cıardrcp ,.e .bir ;ııpe ~ k ·-
tuk ·bir atlet u.fak -Orta :.= bır 
adot S:~ara sdhlb~ · 1 bı. ad • ..... E. 
G. m"1'ka!lı vanıt:ilatör bır ad t · s-

K 
1 

m.. ka d~ dcuın) 

Bakıkat _ halde İt:.! a.ıun h rp 
so. ·ı kad r bitın af '"' ı. n e
ınel1 cri He ba ba, "11ması (Ok 
nıiişkül olarajta :henzemektedir. 
Günün •irinde :usıl o "' İtal1 a bu 
ha:rb<> J.:a.-,mak ~e tarafl;ınbn bi
rin! 1err mek mtt!ıu:riyet·nde 
Jcıl cll.t:.r. Fab . ı..ı ttrdh ıra

sında ita1 .nm !\I, aıxy:ı ile ba
li te•\'Üriimesi ..-e e-o ·maırlr 
bunu müt rb • • :ıllıscli-
1113 k:iliul e<kbilu ~i bir ela a ola
ın37, jıaha.ııın bıqrii ü \:iZİ)' ite 
her·,.ııı:, ir gı< p tın hu..'<i'uu 
\'e inı>l:uma ~ cıla k i ~·!
tere \'C Frarua ik uıulı:ıs:ını.a.a 
geçnıesi n1üttefiXlcrin tcriJt .zc de· 
niz, kara ,.e ha•a knn-etleri .aı
şı~tnd;ı kcndi.$i,ni top ?n ~zına at
ması <>hu kı Italy;ınuı ı,;; ·le bi..r 
k~~'D.ra ~:rwcs.;.ııi t2Sa\'1iar ed.ehi..1-
wek çok ··ç uld iu 'bi za!ılri •·a
ziyell<.'T İtalnmn Alınan. S<ıvyet 
fti1<ifaıdan ~nnrn Ilerlinden czak
Ja n.ı21':ta ofnııısıı:ıı \'C ha!;:iki meu
faa.inin ya t2 1ı1 bitaraf. )·ahut da 
müttefikler ccı>heslude lmhuıman 
icaıl ettir iğir.i gti~tcrıuektetli.r. 
İtalyanıc. •(elik itt;fak. ı henüz 
bnzm;mıs olnıası ise kendisini her 
iki tarafa da miinıkfın olduğu ka
d:ır ui;r ~ate.bihnC"\"i ta~a\'\'llr et
mrsi ifo tef5ir olunabilir. 

ae mütldikkrc satm:1>1 surNinılc 
bir tosviye .,ulauk ehnk, belki 
b·raz daha Alnı:uıradan uzakla -
m:a; .. ını iop etttrerek:t r. 

Rcrl\a.td1"', ı;:öriiniisteki ,·ozi1et 
ve aradaki son d;plmnatik faalh:ct 
İn .,. F ' 

gı.rz ve nı.rrsn matbuatının yi~ 

mi ılörl.saatlil< ne_~riyatı nazara alı
nma llalyan - ln~1iz ihtilafının 
daha ziyade mııslilıane bir <eklibal 
bıılıınması ~·olile bertaraf ~ditece
~i ih "m&liıU kUVYetlen "nne-kte
tUrz. Rn Jı.lih:al ise h~ şiiphe:<iz 
'ı l;v nm Alman:radan alılığı kö
mürü .-~ sair addeleri miittcfik
lt.)rd~n :ılmacı, sattığı qcyleri deyi-

ETE !' , .. 'F. 

••••••••••••• • • •• • • 
Zonguldak sa :ilerinde 

serseri bir mayo 
Z: da 

A, 'o "da ht lunan ~""ğenurı kü· 
efık on~r SNenın ar. g: de\-am 
eden TiiJ<sek " ı esn 'Ul<la ya -
p!ian •·an:ış tc-shı:.;Je•d, n sonra 
h::aanm t:ecil\ ısı k il1 te\"Cii 
edl]cn .dctktor N e,.:t .ıc Arz - n 
~cu'.:sck llıtısa~ı ve (.." ~ ı t•ma
'?r' i'e rocuı::u- 'bir a!tado kurtul
ması :in edi~ o!ıd:ı~'l 
ıkıpnetli daklt-Or Neş L Naciye bu
):« ıır.:nneı.ta_'.ı.klıımnı ale bil· 
d.im:e"'· '00,rç lbilırim. 

Kııi -~ da}'lıSL Petrol Liırnı cd 
sitıkcti memurlan,....ıbn · 

Feridun Kara 

Kongreye Davet 
GALA~A SPOR KULÜBÜNÜN 

senelik Jrorı,gresi 10/3/940 saat 
10.30 d-a ku.hlbün Bcyoğhıntlaıld 
merl<ezinde a 1tnluna .:Ht!ır 

HALK OPERET! 
Bır a ·sam s a dıa 

Zorı:o Dahn as-.a ( H :ı.J.~ i b 
ş:rrt oµc '""11:. ~IJ57-! 

lllll:ı;!i'ölaB ·~.m senen!.n en büyüık şa.heserL-ıe haz ~ o: 
Şohretı bLtun dünyayı saran 940 ~ ~; ·n en bu~;~ Fı mı: 

~ 3--.ı.ı; pa!ktım ım- ın'iŞ~ir. muştur. 

~=:~==~============================================--= 
kaca:ldrr. 

tiil duvar ayn;ısı '" iki peı.dc ve 
b'.r korne:;in 15/3/940 tar ·uıc 
ra91mıvan cııma l(Ün'Ü su:rt !2 den 
!.ib:ıren S:ılıtanl::.ınıaın 3ı N . lı 
cıa~a.za önün<lf" muı m:"t~t-n kıv -
f!~.:~.·e-rt"'::rr \'Üi. l'"' \Ci.ın;ş tbe~irıi 
bulrluğou h.lcdi:rtk> ,, tıloc~k :Jtsi 

I - OTEL EMPER l" AL 

i 
ı·ı 
ı·· 

Ol'· 

No: s2 

Bulı?une .. 
Talat Paııa: 
- Gidetim .;·r 
ıııtana.uu · · de edcıı bir yau ba

kı la a~k~mdau. istimzaç etti. 
Harbiye Naı.u:ı bıı bakışa cevap 
verdi: 

- Ua-,di iıstenea şuraya da bir 
u-rıyalıaı Pııııa.. Ben zaten saba
ha kadar buı:ada k.:ıl:u:ıık lejflim. 
Sonra çıkar gideriz. 

- Be1t de kalacak değilim.. Hat-· 
tii hewcn gitmek taraftanyım. 

- İyi va.. Bir u/tn;rahın da ..• 
Salona girerlerken Enver Paşa 

yııırerinc işaret e ti: 
• Motör haZU'lnnsın.. Döneceğim! 
- Ba<üstünc l'aşam .. 
İki İttihatçı kodamanın oyun sa

lonuna ıt'iri~i bir h~yecan dalgası 
meydana l!'etirdi.. OJ onmlar da da
lı,il obhıı.'1ı halde salondakiler aya
ğa nil<tılar .. 'Üuiformolrlar askerce 
seUııı verdiler. Kadmlarla •İTiller 
re.tl5'llltsbrl:ı im i i knı!wei tiııısa
ltıli s Liml:ıdıl • T ve Eıner 
Po.sa Bayraınıadenin :ırımına. gel -
d.iler. Hru:p zengini, yedi ;rerılen 
kandilli tanıc:mıa ı- \' . . et -
ı rinı 5"Llmbdın a s aya ta 

- Oyun mu yapıyorduuuz? 
Bu sual Bayranrıade ile Dıılgur 

Kralını bir a da dile getirdi: 
- Allah ömiirles \'ersin efen

dimiz .• Sa:vei devletinizd lrir par
ca eğlen;..orıluk da. .. 

Tal.it Paşanın ı ki l>aklslı göz -
bebeklerinıle: 

- Seo.i lıi.in seni. .. 
Diyen bir üadcııin ~imşcği yan

dı, söndü.. Paşa iltifatta bulundu: 
- Devam edin o)·un:ı._ 
- Huzuru devletinizde ne had-

dimize efendimiz.. 
İki N a~u biı:biı:lerlııe bakıştılu .. 
- Bunların rahatını kaçırdık. .• 

Ha)·di gidelim! 
i\Ianasıaı göıııgiia ifhıım ve ka· 

bul ederek ağır, vakur bir ~ii -
rü~·üşle geldikleri gibi kapı)'a doğ-
1'\J y i.iz iMI iiler. 

Aksanıtlanbc.-i Dnuı.tun yanına 
eturarak ba ~eee tawdiğ;ı seker de· 
likanlı~·ı ıt'özlerile yiyorınsı;casuıa 
ihtirasla süzen Barbive Nazırının 
vakıa dostu Lena Baı:tle:v ve Bay
ramzade ile Bulgur Kralının aTa -
Iannd:ı bir koltuga yerleşmiş otu.
ran drvrin ıı:üzdesi Macar dilberi 
Kor<li !Uilodç Nazırlann arkasın
dan a.vaı!'a kalkhlar- Onlar da sa
lonu fcrkeftiler .. 

Armatör Ra•im Bey Bayr11mza
de~,-e seslmdi! 

- Siz, daha kı.ıacak mı5ın"" be
yefetnl~~nı r. 

Rıyr:mr.ırule gözlerini o n ka-
~d 'll'ıh. Ar ım yü-

ı:ezdi di. D:ınıstını. b ba
l lir - işueti ya L. ~ zeu
,,.· · ce•aı> ..-e:ı·di: 

- D erken ele il mi R iın 

- Yarına yapılarak mühim iş
lerim var da_, 

- Elı .. Öyle ise güle güle-. 
Armatör Rasim Dauıs!un ku

laii;lllil eğildi: 
- Gii:ırel )·anwu .. Sen ılaha ka

lacağa bemi~·orsıın .. Ben gidiy<>
ruın. Dik.kat et; karsındakileri g-ü
eeudirecek bir hareket l·apuıa s"· 
kut .. Onlar biıim veli.aiınetlerimi:ı. 
Haydi, hoşça kal 

Dedi, tıktı ~itti. 
Saat üce çeyrek kala Kiihrcler 

Paşa. öıtiindeki kağıtları itti. Ak -
şamdanberi bir lürlü kendisine 
yar olmıvan talihine içerlemek -
ten Alman Generalinin asık )iizü 
hl~ ~lmemişti Asagı yukarı 8-9 
yüz lira kadar para kaybetmişti. 
Derin ihtirasına rağmen artık o
yıma nihayet ~nnek lüntınunu 
hisse.dere!• Bayramzaıl~·e oyana 
nihayet verilnır5ini söyledi. 

- Canım oynuyoruz işte ... 
Bu cevap, Generali kararından 

Tazgeciremcdi. 
- İsterseniz siz dc,·am edin. Bu 

kalabalıkta bir dürdüncü bulmak
ta güdük çekecek deği.biniz ya ... 
Bana müsaade_ 

Bu hareket, akııan:ulaııheri tle -
vam eden poker p•rtisiDe nihayet 
vHdirdi. OY11neular kalktılal'. Da
TUSt inü.Ddeki para yı.ftuunı Jllkayt 
Jlllrm.ak barekeUerile ilerledi, top
ladı.. Cek.etiain ılıs ttlıi.ne yerfoş
tirdi. 

• • aurlann arkasından salonu 
tarketınis olan Le a Bariley ile 
l{orıii ı IOOvic de salona dönmüş
ler, eski me\'kilerini alıuışlardı. 

(Devamı var) 

1 ·ha:dc 18/31'.HO t-ı ra ·ı~an 
A~~ t n .nu\·\·et. . İht.rzıs~an he~-ecun ... Eıı.tri\cı.Ja.ı esr .. r .ııan 

muazzam ese!"' 
ı: azart~si <'.. ;.i ~ıv .. •t ' 01 -

Lıcak olan J.ı:iııci rU=d; en 
fvla ıbctlclle alıcısına satı!•ca,ı\ln
dan taJi.pılerin me-;ıkiır gtin ı.-.! S.'.l.

:ııllt ııuhalliıxle l•azır billımma -

2 - GÖRÜNMIYE 1-AYVUTLAR 

lıa.rı ilan olunur. (939/1933) 

Bu Akşam 

İP 
DÜNYA Sİ. E.ı.'vlACILIGI.NIN 

CHESTEU ~.o.. i llRL'C ; ('..ABH'T 

Bu~iiof~RAH-AZAK' a~ 

Saat 9 da 

inaması da 
KAHKAHA KR.>,,LLARI 

KAHKAHA YARATICILARI 

Amerukada 3 ay eovwl çevril.en Eı • SQN - EN YENİ ve DAYANILMAZ kıonıik'lerin en güzel filim'~"· 

TÜRKÇE SÖZLÜ 
Cumhur Reisimiz İ F'·n Doğu seyahatleri 

ve Foks en son dünya ve muharebe havad"s eri. 



,_ S O N T E L G K A J' - 6 

AN i T ES 1 R 

BAŞ, DIŞ, NEZLE, GRiP, 
ROMATiZMA, NEVRALJi 

KIRIKLIK 

Ve bmon agnfannızı 
d&rhal keser. Lüzumunda 
günde 3 kaşe alınabilir. 

Istanbul Levazım Amirliğinden : 
Memleket clı.şmdan 1000 ili 1500 baıı top lıeygiri 8/Mut/940 Cuma 

ıı:«nf1 sHt 14 de Ankancla l\L M. V. Satnıalma komisyonunda pazarlıkla 
aatnı ahııacaktır. Alikadar firmalar daha evvel komisyona müracaatla 
teralti öj!renebllirler. Pazarlığa iştir ak edecekler teklif edecekleri aon 
fiat üzerlnd<!n bt'i teminatlon ve diğer juıuuni vesikalarlle birlikte 
pazarlık ı;l1ıı. ve saatte komisyonda hazır bulunmaları. (1678) 

Nafıa Vekaletinden: 
Eliıı.ıt; - han hududu ootl.ırno ~ yüz otuz bes kilome(reden 1 

fba:re,. bullınan Oria kaın;.ı - Muş - Şalnr kö · - Ralıova kısmının etüdü 
~ Orih kaTŞl.!ıı - Muş - Şak:i!'köy - Rıııhı<7va - Tuğ kıemının aplikasyon 
amei.y&:ı kapalı :ıı.rf U6ulılt mti>Mlktııra:ye koou1mu(ıl'lllr. 

1 - MWıalı:asa 18/3/940 tarıhia: tc6ad.ü! t'Cle-rı pazaıl.tsi !!ünü saat 
or. alıtıda V ekMeotiani2 demıiıryoUar l:Dşa••'- OOJ.~i miinairn6a ko
misyonu odl!Sın<la va.pıl.a~a:ıı:..ı; 

İstanbul Komutanlığı 
Satınalma Komioyonu tlaniarı 

Komntıuılıta bağlı birlikler iiı
tiyacı için komisyonumuzda mev
cııt evsaf ' 'e şeraitine göre yirmi 
bin kutu COl'lıalık mercimek komp· 
rimeflinin kapalı zad usulile mü
nabsasına 12/3/940 Sah günü sa
at on birde başlanacaktır. Beher 
kutunun muhammen bedeli yirmi 
alil kuru~ur. İlk teminatı üç yüz 
doksan liradır. İsteklilerisı mez • 
kilr saatten bir saat evveline ka· 
dar Fındıklıda Komutanlık satın
alına koınisyonuae teklif mektup-
ların ı venıı.,Jeri. . (1425) 

-\' 
Komisyonumuzda mevcut şart

namesine göre iki bin ton eşya 
nakliyatnıın ton ve kilom<'l:r<> b~ 
•ah:Je pazarlıkla miinakasası ya
t>ılncaktır. :\1ünaL.asııMna 14/3/940 

1 
Perşembe efuıü saat on birde. baş
lanacaktır. İ•teklilerio belli giin 
ve saatte Fındıklıda Komutanlık 
ı.ııhnıtlnıa komi~y<ınuna gelmeleri. 

•16!)]. 
~ 

Komi•yonunuızda mcHut şart
namesine giiTc Komutanlık birlik· 1 
!erinin heyvonlarınm ihti,Yacı i.çiıı 
ou iki bin beş yüz giyim nal ve bir 
buçuk milyon mıh panrlıkla sa
tın ahnacaktır. Münokosasııuı 15/ 
3/940 Cuma ı:ünü saat on dörtte 
baslanacaktır. İste.lililerin belli 
ııün ve saatte rındıkbda Kamu -
tnnbk satınalma komisyonuna mü- J 

rauatları. •lGi?a 

2 - Bu n muhammen l:ıe<kJ.i yEhnıiş be., bin liradır. 
3 - Muv;:ıld;.aıı. teminat. beı, bill llo yüz elı :ıı.r .. d..,. Deniz Levazım satınal• 
-4 - J\.fokavele projESi, eımılıtm-: şartaıarnetd, ba.ymdırlık ~ler:i ge- ana Komlayonu llAnları 

nel şartı:ıarn.€5i, e'l.üı u.ınıımi ft:nili ~rt:aı.ameG:, kaot'i mükiillllffin he- ı ı..-------
.apla: m:ı aid 4 A n.umaı~.lı 14>, i<;tikşaıf h<l.-Jt&;ı katar sıir'atieıiıni ve 
fren met.aielerini ~ dı:vagramdıwı .tıercıt ıb.i:r tııhm münakasa EN

raıkı ciiYıi. yüz ikurus nwlrnbıtmd{' dm>rvvllaı· in~a;t dai•·<sinden 'ie
cbırik olıuıı<tbiliı 

5 - Müna!kasaya gırmek 9.iyenl<."r bu htı,.ı:ıstak'. h<>r t-OTlü reft
raooların. w dik"" vesikıı.ıa.ı·ını b·ır istidıa-v• bıı:i•'ıvnr:ık münakasa ia
nb.irırlen en az sekiz gün e,..,,..i V t+.ii.ı..bmlı.e mıkll<'aat edere'k bu mü 
n1111'asm·a girnhi:hnek ,..in •·hlheıt v~sk""' ifftiyeeekJf'f' ve bu vesika.Jannı 
tıckJlif zarf•na ko'.,"'1..,ş bıu\ınacalda:-dır. 

6 - Te.ldü w....-eık olanla~ ı.eklıif ı.Jrll.acını 2490 numaralı kanu
nun ve e1<,,--ilitıne şart.'lamesinin tarifa ı dQ.~mk hmrrlıvaraık mJ.na
kru<anın ya:pı.lacağ1 ~aat!en bir saat f"\•ı'fil'J < k:ıdaı- numaralı makbuz 
mt:lı.ahılinde i.nşaa.! ci.a.iresi arttırıma Pk.si·lıımc ı c ;hale konıiwo.nu ba:;-
kanlıı(ıaıa verec>. i<;;e:.-air. .1494, .849, 

Sabip ve neşiryatı idare eden Başmuharriri 
ETEM. iZZET BENİCE 

8a01ld1ğı yer: SON TELGRAF Matba"8ı 

J\ ~- 236 Yasan: M. S.UU KA.l1AYEL 

Bu muharebede uzun Hasan'ın oğullarından ve 
kumandanlardan Zeynel Mirza'nın başı kesildi \ 

!)ehzade .Mustafa Sultan da tıpkı .Bu bıral..ılan gıuıaim içinde ali 
a' ni hareke1i yapmı!'h. Bu maoev- Tunurdan ve Karakoyunlulardan 
r~lax ~ apılırken, FBtih. merkez müte~ddit hanedan mc\ <uttu. 
er-c.f1...,uoun konduğu tepelerden Fatih; bu esirlerin ciin1lesini il-
mn<lan ınubarebesinin saf•hatını tifatla kubnl etti n bu haneılanın 
at. 

0

reôi' ordu. hürriyetlerini verdi .Yalnız j~Je-
.\ ~uıı. llasan, cenaıhlarınm bo - rinden . .l\I~hmet Zakir .i)1İrLa, Zey-

Z\· · tUJ kırıldıi(ını görünce esir ne] ~lırza. Muzaff<'r Mirza, Uzun 
du~ı·ıt"ıuik için kA(mağa hazırlan- Ha&ona karah~tleri oldu~ için A· 
dı . ma~:raJa izan1 olundu. 

1.-onih, derhal yan.ında bulunan 
5-it> .. 1'ilt·re su en~i \·erdi: 

- . 1.-·rktze hücum!. 
l'Lttu •ıa~rtn, Padi~a.lun ha .. ~a 

•"kt•ı-inin üıerinc aldırdıgını ~ô
ruutc ~ac·tı \t' nH.·ıkt-z ordıı .... u bü
~ iı'\ hır lı(·~·gunlu~a u~ı·adı. 
• • rtd,, crrlo.~rla ı· ı.ıın llet!'.~n or -
du u tiloin J Hltn.ınıı\.tı. D.ırnı~da -
fın oln:u-..tu. 

Lu ıııııharchetle lTı.un He~anın 
oı uil~rından 'e rrnah kı11nandan
l~r1nılan ZPynel :'.\tirL~nın ha!':ı ke
t,ı\r ..... ti. ))u~ı ıar.ın rc.rğ'!I kı:-ilr.uştı. 
I1 r. ,\;..;, J t~d t·sir ohnr"tu. P< k azı 
ı·ı r~· il u;r l:..:ı,;__. fır~ll t•tli , l .tun 
Ji;,.ın tiaJri hn fir;...r1İf'r n1t•):.1nın
tl idi. Oı tlu~.oıhını, ~ı~ırhllr.rını, 
esıııer.ııi ll6rkt:<lıp '-:4<ı1h!:1ı. 

Dıi!')ınau esirlt>rinden l\.Jchrnet 
Be~·. Cakırlı i:lcl vıtzade Ömer 
Be,· kuliolıındular. Bizim miilteci
lerdtn Sinan Be:ı zade dahi l..atlo
lundu. 

L'"ıun lt:1 ... arıu ku\ vetlerinin he-
nıen ek,,.eri ... i 'riirkmenle-rdi. Fatih, 
bu muh~trehcdrn s(}nra esir dli~en 
Ti.irkmcnlt:·rc çok C(.·fa verdi , llt p
sini k1Jı,·(an ~c~·irdi (J). K: . ... , ,j..,aJ·ı 

~~ı-kı ~•·nca:{ı Osn1anh mUlktine 1 
ılnak olar.ılu. 

ELilnd!ıo. olan Uzun liasan İlf" faz- ı 
la ınt-~~ul olmai;a Jü7.11m göriil • 
ınNli. PHdi,ah, ndet etti. 1 

Padis~h. nuıh:trf'hr,!t:r. sonra as- 1 

kr-reı on ınil' on a~re atİJe verdi. 

1- l\fevcut keşif ve ,artnamesi 
mucibince tahmin olunan bedeli 
4525 lira 25 lnıru~ olan Tersane -
d!'ki fırında yapılacak olan tami
ratıu 18/Mart/1940 Pazartesi gü
nü saat 14 d• Kasımpasada Deniz 
Levaımn Satınalma Komisyonun
da aeık ek•iltm.-i yapılacaktır. 

2- Mn\·akkat tt>minat miktarı 
•339,39• liradır. 

3- Me\'Cut k"'lif , .... şartneme<ıi 
her gün is saati dahilinde medn'.ır 
komİ•yondnn alınabilir. 

4- İ•teklilerin 2490 sayıb k•nn
nıın t.rifotı dahilinde icap eden 
""aikle birlikte belli gün , . ., sa
atte n1l"zkll1" konıis~ ona u2iirnrsat-
hırı. •lGOOn 

l'~iih. ı.. tndi köle 'f' ı..:ari~·t"l<.'"rhıin 
bir~oi{ıınu azat e~·Jedi. 

Fatihin. Liilt.· ye cari3 elerinin H
z~l old1J;.rının defteri tanı kırk 

bin ki ... i~ i bıılılu. Fakat: F'atibfo 
~·<:nİrl'rİ' e ati~ l' \-f'rmesini tarih 
tenkit e' lt"r .. Bu ~urt.:Ue ser.içeri 
her zaferde \·e Jahut htr ınuhare· 
bede para ister olın1111\IRrdı. 

Yl~nlreri;\ e akcc hec!i\ e f'~ınck, 
:saıho~a lne.' ltaı1c kapısını gt;.ster -
ınck drıuekti. Yn\lıı Sııltar• Seli -
min l"iilli~unda \ ı· Ç~ı1dıran sefe· 
rint' ~!diıı- ıe Jeni('cri a,·u(' a«:•P pa· 
ra i~ler ()Jmu'ttu. 

l'"atih. \'e2iriaıaın !\ılbhmut Pa
a:; t katle~· lemisti. l\.tii"·errihlcrin 

bf-rbirinderr a)rı fikirleri \'ardır. 

Sö-,de Schz~de Mustafa Sultana 
l\Iuhmut Pa'ı'lnın garaz \'e husu
meti \ armı~. Şehz.adc öldüğünden 
dola:'·ı n1cmnuniyetini izhar eyle~ 
mis .. Sözde koııaii;ına gönderilen 
cı>suslar. Paşanın ~hzadenin ölü
mü ic:in sevinC du~ du~ınu ihbar 
e,\·lemisler .. 

Fati1dn :\tahnH.ti Pa!--a~ ı ne se
beple iclam ett:_~l an1a~ılamıyor ... 
Yerine- rneshnr Gt•tlik J\hmet P0:t~a 
\'niri•z•m oldıı (il. 879). 

l'atih: Anadolu YC Runıeliyi ta- 1 

n· ıtle rlinr ı?<'<'İrıni~ti. BBha~sa, 
onu iize-ıı Lzun llason n1eycud•
)cii orladan kalhnııslı. 

1\nadoluda Kar<\rnnn tı~ullarını, 
i~r..: nt:!i"'·:ır bğullarını, TtAh.ıon iı'l
varatoriugın~u. Akko~·unlu salta
na- ıııı trıni1.Ji,\ t-n Yr ba!tlı b:ışnıa 
Aııadu!u~ ~ t.rlk:n1 nL;n 1-;atih, bu 
iJ.i ~:ıf1'\ ı hirhiriue birlr~tirttek 
/,..) ;..ı ~olu arun.ıı.) a ba~laını~tı. 

.RıM1YO :m:RAKLILAmNA M0.IDE 1 ! ! 

,, 
Blitfm cibıanda taiıii1l ve tanrz sesi ile tanınunı:ş 

•• K o R T 
• 
I N G 

' 

RADYOLARI Gelmiştir 

NECİP ERSES: ~~~~~5;*ak,Se<ti 

1 
Devlet Demiryolları ve Umanları 

işletme u. idaresi ilinları 

M'*1anmııen bedeıli 3.2195 J.iı•a olan 18 lııalen ~~ ampuıll.er 
18/4/194-0 perııeıx>be günü ~ 16.30 de b.p.alı :ı:ıırl ooulö ne .Aı:ıllrar..aıı 
Jrlıace l;ııina6ı.nda satın alınacairtır. . 

Bu .işe giomıEOt istiy€nlerin (2414,63) hıı"3hk rnuvaıkl<a.t tıımmaıt ile 
k unun tayın etıtiği ve.sik.Narı ve tekliflerini ayni gün sa.at 14,30 a 
~ ~n re-e1i:ğiıı:ıe vtEnllıeleri .Jaxmı.dır. . 
ş~ (lôl) J<waşa Ankara ve Haydarpaşa vezneleri.ndE satı:l-

~adıl'. 1613 
Jf 

Muhammen bedeli 24,000 lira olan 30 1»n neft Yakı 14/3/1940 pe:r-
be gü.n.ü saat 15 de taahhüdünü lfu cd€'JJlcyen mutıe-ablıidi namına =. eJuıi11ımc ıu;ulü ile Anl<,...a<ia idare. binasında saiın alrnac~ı.r .. 

· Bu ise ginn<."1< istiyenloerin (1800) liralık muvaık:k.at teıını:nat ile 
kanu:nıun 1.ayi.n ettigi vesıkaları hamilen eksıltme saatine kadar ko-
mi.sy-OJJ<ia isbatı vücut etmeleri J.lııı:ndrr. -Şartnameler parasız olarak. ?.nkarada _malzeme daiıre&nden, Hay 
d~da tesellüm ve s<'vk şef.ıgın~ dagıııla"3ktır. (1538) 

:Muhammen bedeıli 1600 hTa olan 2000 khlo soğuk tuıtıl:aJ 2~/3/9.40 
cuma pıünü saaı (11) on biroe Haydmııa,·ada Gar l:ıiınaısı dah.ıl'nckkı 
knnisvoo ıtarafından açık ekSiltnnc usıııl~le sa-tın alınocalGtı.-. 

Bu io;e gimıek isı:ıyenlerin 120 !'iTahk muvakkat remmııt ""' kan~-
J>UI! tayin "1ıtij:,ti vesaik-le wlLlote eıı®<-tm<> ııünü oııa.tinc kadar 
ıoom;,., on<ı mii taca a.tl-aı:ı liız:-md ıır. 

B~ ~ aiıt şa.yıto1 ameler ;ı«>mi.9yoNlan pa.-aısı7. ı>lm·a.k dağıtılmakta-
dır. (1749) 

ıtanbul IA"vazım 

Askeri 
Aoıirlif:,'1nden v·.;e .. r.il•e•n-l•:l•a""'ri~cf' 1 
Kıtaatı ilanları 

K·?ell 

Aşağıda ·aıılı malzemeler 21/3/940 günü hizalarında yazılı saa!ler
de yapılacaktır. Taliplerin mezkiı.r tarihte Çanakk•lede Mustahı<em 
Mevki satınalına komisyonunda bulunmaları. . . 

Şartnameler istanbt•I, İzmir L'·· amirlikleri ve Eskı~ehır Kor; satın-
.. . d " ··ı·· (13li9) 1725) alma .r.omısyonnn a gonı ur. l . S ı· 

Cinsi M. bedel M. tenıın•t .:aıe < •• ı 

Ku. Sa. Kıı. Sa. fekli 

1 

1 
1 

Sabah, öğle ve akşam her ye. 
ten sonra günde 3 defa dişlerı 

Sabah, 

Diş Macıı~' 
- Fırçalama/ısı 

Çün~-~ 
Bi:r defa f1"'<;:tkıtr>~ > ı 

mizlenmis oınıaz. /\ı:. 1 rı: 
-.>..<1• .. ]3tıO 

1llİll ve d .... ,..ı WIJl>v· - ıer. 
ifraız.a~1. dı.~aııdan 11~" ııfl' 
lTOO'll' ecnt.'bi :maddi'·&.· s''~ 
yemc-k, iQki, s>ııar~ ~ı ııı 
le:-e, diı<ıe'tlierine 'blll ,.etiıi1 
sılar, aırızalaır lhusııJe • v<l 
!ar thirike 'birilke rı1:1,:~ · 

.. .. -'1-~~ Jlt .. ~ 
ı:ıı:ruıme, "' .,., ~ ı}: 
Artık felaketi örılef!l 

ımaık güçtür. • I tiY' 
Vaktinde 1 1 

1 
elden bırak~1! 

dislerin\ıı 

öğle ve akşam her yemekteıı 
günde 3 defa 

OLI 
fırçalayınız 

\'-_ı_n_hisarhır U. . Müdüriüğün~~ 
I - Çcwn:ı.Jtı tuzlasından saha ClılTllbar'l~;rımllZa nııl" r'" 

, . . 1 ·.1. - ~·1L'l'fl 

Mahiye kirf'ınidi adet 3.000 
87,310 

7,750 
Jf. 

13,50 30 :ıö 
13,50 8M 13 K. zarf 

A. eks. 

~40.000 .. k,~k bi:ı 1ıon tu.cun nakli lŞl pazar M c1. t~ı<.-

1 muş~.,.. . · 1'g\JS 
11 JI _ Paur ık 9/lll/940 CU<Pa!tesı günü saM il 0 " .. c 
15 v8flı•rn ve m·uıbayaat şu.besindeki aJını kcıtııis.yonun.d~ Y• P

1

0
·: 36 209 25 

Jf. 

)farsilyıı • • 
Muhtelif eb'at çh•i kilo 

1 Jirıe kadar komisyonu vermeleri. l (1~17) (1354) 

1 

.. .. ·· t"·'hn ~ıın~ , JII - Şa"'1l!lames: lwr gun sozu ge_r-eıı ".u ""''.. ~-. ;ş~ 
IV - İsteklilerin pJzarlı.k için tayan edılen gun ':t' ,, 

edc~-!k~CTl fiynt üzer:nden 0~ 7,5 güYenıme para1:11 ıl~ 
kUr kc.misvrnıa müracaatları illn 0

1·unur. ,1655 . * . 
ı - <:.ırrtırumıe ,.e n.\.mrnnesl muc'.bin"e 23 a.d<;t ' aW' ~ 

tat.110.c ı;:~sidıb1ı~'\-"lf' alınac-Dk~ır. , . l!J ~U-

18 adet orman aörulürme aleri, 
234 yed<'I< t'\ zıısı ve 72 su kabı ile 
tl adet benzin söndiirme aletleri
ne 29/2/910 ii!nii verilen fiatloı· 
komutanlıkça gali ııörülmüşfür. 
Pazarlığı 15/3/940 günü saat 15 de 
bılipltt nümunelerile birlikte Ça
nakkaleue nıüstahk<>ın mevki sa
tınahna komis~onuna mtirnraat 
hın. (1370) (1726) 

3:135 cifl er fotioi yaptırılacak
tır, Puarlık 8/31940 Cnına giinii 
saat 15 de İzmir Lv. ftmirüği sa
tınalma komisyonunda yapılacak
tır. Tabmjn bedeli 19.~77 lira kat'i 
teminatı 2997 liradır. Şartnanı<' ,.e 
niimunesi her gün komisvc;oda gö
rülür. İst<>klilerin 2490 sayılı ka-

JI _ M:ı!haanm<:n bedoe<i:i 410 J.ira ırnu\'akkat tanın• . ~· 
111 - Elksillt-.1~ 12/lll/940 salı ~nü saat 16.30 el~ ~: . 

1 

um w mübH)·•at Ştib<>sindaki S'lım l-nm1syonunda y~pıl :,.c" 
IV - Sartııaım<' sözü geçen ~ube<len par;,sız aıına'!ı' .... 

nttnun 2 ''e :i cü nıaddelerinde ya
ı;ıh vesaikle ve teminatlarile bir
likte ihale saatinden evvel ko 

ı mi,1ona mürnca.atları. 
( ı::a4) 

2ö 000 lira dahil inde er fotinı 
alın~caktır. ı;;, saf ve hususi şart· 
)arı Konya L\'. A. sat.ınalma ko
mi.ı;yonunda ı;:öriiliir. Pazarlı{:ı 9/ 
3/910 Cnınarte>i günü saat 11 de 
Kun~·ada s:..tmalma komisyonun
da yapılatnklır. Beher fotinin mu
hammen bedeli 6 liradır. İlk te
minatı lSOC linldır. İı;teklilcrin pa- ı 
:ııarlık gün ve saatinde Kcuyada 
L•. amirlil:i satıııalına komisyo- 1 
anna ııeJ.,...Jeri. 11371) (1727) 1 

(l6fi9) 

• 
600 tem :vulaf kopalı zartla ek

silfmr\·r k~onnıuştur. Mubanm1en 
}>t>deli '49.~00 lire il1< teminatı :1135 
liradır. tbale•i tı/3/940 r.ı.ızartesi 
giinü saat lj de Kırklareli askeri 
satınalma komisyonunda ~ apıla - 1 

cnktır. Ev,nf ve şartnamesi ko -
mİ<;:Yondu vöriiliir. İsteklilerin ka
nun0i ""ikah·rilc t•klil mektupla· 
rın, ih:ıle ">a~ıtir..den bir s.a:ıt ev\·c-

J'atih J{rıım felhed~rek bu Türk. 
li.ik dil ;ırile Ko1r11dcnizi ...:(•ı·ç._·,·ele
mek ,·,e Anarlolu ile shn1t1 yaka -
srnd:•n Tuna bo~ una tiJa!ıo.ınak \ c 
niifu~ etmek istiy6rdıı. Maksadı 
Knraden ixi bir Ttirk gölü haline 
l!etirme\.ti. 

Fafih. Türk rle' lcti nin ~•:~ları
nı kurnlni{R ('Rh~ı~-ordu. Yılrltrınl 
,-s:.k'R,ınd~n "()nrn. daj:ılan Ana -
dolu hah.•~' aoı;;ını ;\erli 'erine ge
tirnıc,:..;r., ~hdt'ti ttnı; .. .. ,·ahşnıJ~(ı. 
Df'niılerr hi.ıkiıu oin1aı.. için de 
blı- _ynnd:u dtınannu\ , .iicude ge
tirmti:r ~"' :ı~t~·orf1tı. ,. 

KRLM SJTERİ VE KRIMJN 
ZAPTI 

.l\lahınut Pa-şanın yerine ,~._.:ıiri

a2ao1 ınevkiine nail olan Gedik 
Ahmcl Pa~a haTp adamı idi. As
kerden yetişınc idi. 

G ,ı;ı._ Ahmet Pa"nnın tt'rc:i.imei 
bal" t~·!kiki mhhlrıiu~a muhtaçtır. 
De\ letin un1un1 İ,\ rile ilk ı.:-elen H
mc-ra 'e rttali açlrn Tiirk dt·i';ildi. 

Hat ti, rical 'e timeranuzı Türk 
A'fj'iltrmemek İ('İn o' nkit bir ıner
li mahs1" dahi vardı. Bu idrlia Av
rupalılara da hos ~ı.Ji)·ordu. 

1tJihal. EvTanos zadclrrin a~!en 
Huın olrlırkları bu \•ahi i~dia, a :ıe-
1ni n olu' ordu. M~ıhnıut, ishak, Ge
dil. Ahmet pa•ulıırın da mutlaka 
ıııiihtedi zoınnolunması bundan te
ycHiit edtr. 

HalhnJ.i, a,aJetr itibar o \akit 
Türkl ... r.;,. r~k tarı idi. Alaecidin 
Pa~" il< Orlıan Gazi yal<'a., da bu
nı. ddilcl ir. 

(U.,vanu var) 

1358 Hicri I 1335 Rumi 1 !\fubarrem Şubat 

26 22 

1940, Ay 3, Gün 66. Kasını 120 
6 Mart CARŞAl\tBA 

Vakitler V4.1sati ı Ezani 
Sa. D. ı Sa. n •.. --

Gün!Jt 6 27 12 22 

Öğ!P 12 26 6 20 

İkindi 15 38 9 32 

Ak.-m 18 06 12 00 

1 l'aıas 19 34 l Q 

İmsak 4 48 10 42 
' 

""ya ıadı ile .'ü"""'""" . ~ket:< ta-_, 
ıı:dı. F'alrnt, rnçın hıç hiı•s.indı .. Cı 
ıhitl' 1-cldı, oı~un ZC\ıkL O'llUn do- \ 
,- u.msu.z \·a1,.iı;.{:. yok, ya1nız onun 
İçj:o. billüıı hi~,~atı·nı se-feıiben.· 
e<liıp: 

- Cahi:~. 
!)r:. • ha ~Ou'!'Stıoil n'«' tım . 
Onun: 
- Belı!ci<; .. 
D"'"' ,<ıeı-011.i Jmlak.l.anana geti

ıım hitap. ne<leıı beı>i dıeli edw
let."<'·k karlar <kuv\'e'..li ve hızlı ge
l j V('Jf'? 

D<mı~k Jd, '*"'merl: .. De.n.:J•. n şey 
bilıbii11 b'-iıvl>n b:.~a imiş; ben ha
va.tıımda yalnız Cahid. sevdim, 
Y,.ımz ka ul>iınıin onun için çaoıp -
tı~'ını hoi,.,,att:nı Ve .. Ona hiç bir 
za.nı an rıı.~ e:özJcrir.nlıe1 ne sözl~ m
k. ne etbnıle lıf.v;,net etmedim; 
her gÜ!ll bı;ni b'1· biri iistum saran 
bio' çok 'nbancı e-rke'k kolu hi<: b r 
aııı Calıi·~ ı?"ibj parm&·kla~:ınun UC;U- l 
nu kalb.in;t ~·~ıı,_frtrn~,:;ini bilmedi. 

''c ~ kı:·~. pis, müteaffin bir 
("lıku.r<i~n r •. sız olan \-Ücuci<üımd"ı 
,va1r'.ı.. kı>lb ı ı ver ~·i.izünün en j 
te-n·He pt". et " <.'llc;.rı k..:ı.C 1r tffYli 7 ,.e 
kir~i-ı tuıotıım. Cah.:..t~xr. ru a hl'ı 

bir tırik!'.l(i~ <' cna d<.•hmm.;<lı ona 
hiikıınru.ımedı ve o he:- vakıt ı.e~ 1 

mw.,., di> ı:;>ruı..bil<'Cektir. . 
V _ t$teo1dik-rin eır,:;;'!Jtme iQ>n tayın edılen guıı 
v~ paralro·ile bbhkte rne-ı:kiir koırr.$\iOla~ 

Fa4i}1 fbirh:ıci ~u-ltı hükL~k ~13.kim· 

h~in<len: Em1ni\ı t 

dc.'l: 

Kurtul'US 

Hazınt-nir Şt-hwmininde M~'.e-k 
Ha~un caddesinde Peşrem&1cı so
kak 23 numaralı hanede rnukiln 
Sadebtir, alevhine a"t.ı~ı alacak 
daYası ıçin vapılan iliın<>ıı teb1 i~ata 

r~meıı n.ahıkE'nY.-vc l!elım""lı~in -
de-ıı müddei haııinE vt.<kfünir. t.ale
bilk ıl · ııcn gW«'l' k.ran çıkarıl -

ımasırra ka"";;r \'(>riln"li-=' oklu.b{lından 
İt>ta""'ul dt"fıerdarlıı/! muha,,eix· "'""""~~-----
m~diirlüt1un<len bo!·cu te\'S'i!k c -
den vesailk relp e<lile<'<>ğınden \'e \ 
e>rıa !(öri' kaı·ar veYlilec<"ğınden 

maC!ke.menın nluallaık 0olduı.,ru 8/4/ 
940 sa:ıt 10 do mnhkl-meı·e bim;,>t 
''°'' a bih,.,.kiıle g<>liD ımü<lcie(~ ka-

~ ... ı.no. t·aı"f.)~ı. Cah11. jç.m c;a.r~ı. 
1 

Y~am~ .. içi11 yaı;amck. ınLan- 1 
Jarın kendileri icin yaşaması.. 1 

Benim İÇİ!! haJ<.ikı mfZ1a ve he
clefile va.i•nız ıl>ı.1\<lu. Yalnı:ı Ca
bide lhi' a•n<>l ~1ımt•mekıtı . Yaşamak 
itjn y..Ş.mallrla rna.danjk; kal n vok, 
ma<lerrlki iınsanhıır k<"n.dileri için 
ya.şadrklan zaman ika1ı::-;iz oluyor
J.a.rdı. b<•n de ikaJtoi Cah> dde, be -
dc.ııi lbinblr eıı1i<egil" .kolu.rıda ve 
vat&gınıda vasıy.ao\ıil:yordum. 

Ben Cot'»di faziletle S<>vdım, 

vrodan1a S<>\"<l>m. fea-a2a:tl.c sevdim, 
'koca cliye Eıe\-ci.iım. ~uiklanma ba
b a olacalk d;}v seYdiın. 

Demek kı. şSıvet sewrıe değil -
rnıı;, c-ın.>i\'..t sev-ı;id<>n apayn iım~. 
İı.timal halkın dilinde: 

- SevdH .. 
- Kara SC\'da-. 
-A .. 1<.. 
Deıdiil«le<ı1 ~ a .. ıl be<niım ifade, 

ııtırock isb diığtnn S.'\'-ı(i. Caıhide ver
m~ Nl<"<i1gim '*"''~. 

& ... ~f'\1-~ de .:iya yok. ilıtıra~ vok, 
y,aJ~ - ı dk. 'oln"<'1 n•k. T.-~ "· v 
V<:W'" Sır1.1. 

O:, All,11lı..nı hu ""'" buR'ii'fl. ~·arın 
bı.... . ..;.~Jf.ıX <k- rllmlu~:ac~ir" ve SıOrı. sı

.;;c.ı<la damar1-e"'ıı..mrı u<~'A!ld.:ırı ~ -
K..tt "'tiııı:ik ) ... b~· <li".ıırrı!c. ~ 4 Woarak 

nu, ı·.e-.. za.J iıncL· 1 
1 

mz vaıkıaıları ıkabLIJ ~'. t 
rak •h:iıkü"Tl verilct (!'Ji:zt: 
mınıa ka.im olJn<1 k .. ·}(J ... ; 

mücld<"llk> hbu 1(1' "'ııı (<! 
~Nil? olunur. ~ 

1' • 
!!Ö'Z'erimue: ~" bıt •'~ ~,J 
rak dud<1~ ı.,, >rr·rlJ 


