
~ovyet Rusya ile Almanya'nın Arası Açılıyor 
Müttefiklerin İtalya - Sovyet gerginliği de gittikce artıyor 

Jeni harp hedefi , -- --:.- --;: 'lıJ • --- • • ' •• • 

~:!hE;<;:.°rl~;~ Molotof un son soyledıgı nutuk vazıyetı a tust etmış ! 
lıai ve iktısadi dubenin 
lıazutandığı anlaşılır gibi ı 
oluyor. \ 

l'lıaıı: ETEM İZZET BENİCE 

~t?ııpa. harbinin i~şaf ve mu
s;:~rat ıtıbarile yenı bır_ merha
~ •il( basamağına ııeldigını tah
•ı--:lıııek yers.z ulın•z. Ingiliz ve 
~~arın harbi tesri ve te~dit s;t1a verdikleri karardan sonra, 
~ ağızlardan çıkan ifadeler ve 

llııtııı dili mıittefiklerin, AlS Prop;.gandasının tamamile 
~•olarak, harbi yaymadıuı ve 
~•Pheler açmadan başarmak 
\:1._ llirdiklerini göstermekte -
~İliz Bahrıye Naırı Çörçilin 
~bu bakımdan çok d.Jı.kate p-

tt;çİI: 
' ltarbi kısa bir zamanda ka
ııtr':_• karar verdik .•• • 
ı...... •.ıı ilave ediyor: 
~il ll~zim işiıııiz s~de Bitleri!
~ l\j•zı Almanya iledır. Fclli
lııı ""1.Yeıt,iwe mes ul olan llitle
-- ı Afnıanyasıd.ır_. 
"iıı:ada, Jtalya, Japonya, Sov
~ "-a Ya ile de ln&iltere ve Fl'•n
~ ~da doğrudan doğruya has
~ t" vaziyet almayı ıcap elti
'-"'.11içbir sebep mevcut bulun
~· tasrih ed.yor. Yeni vazi
~ ".•Yeni merh~lcde müttetık
'"'> &iyasetinin daha ziyade Al -
~ 1Yı komşularının ve bıtaraf-

t"dınıından tamamile tecrit 
~ 1 ".• iktısaden lelcc uğra ta -
~ :nı zamanda da Alm;.nyayı, 
ı.liit'Yılınadığı takdirde tek cep
:~~İtr~ııde duı:üşüp maghip ede
~) lbkişaf kaydetmek istediği 
\ı ~·· . ~~ bunun bir delili de yine 
· &u sözleri sayılınak gerek-

~!lit~~ bitnraflar esaslı mese
~ QJ bızımle beraber olsalardı 
~ ~ı. Harbi uzatan yegane 
~ > yanın bitar•flardan gör 
~ .••dıındır, Bu vaziyet kı.rşı-
1.""ı',..rb.n uzun müddet de.anı 
'I b~~~itaraflarm hattı hareke
~~1 .. ıdır ..• 
ı.:.ıe hUYor ki, Alıuanyanın ha
~er arp mukı.vemetınde müt
~'an'e birinci amil olarak, Al
\."1ıı 1b bitarallardan gördüğü 
\'I, .;.•.ebarüz ettir.liyor. Bu tck-
~r·Ultefi.kJerin şimdi bitaraf
~~llde bu noktadan çalışma
~ ~nebilir. Alınanyaya yar
~~ılınek iç:O açık olan yoll .. r 

. .\:k~tler ise maıümdur: 1-
~"-ıv tıyptik - Balkanlar - Tu
~le Yet: Bal.tık - Iskandinavya 
l\ı~tııız yoıl~rıdır. Geni~ de-
~~ ı fillıakika Almanyanın 
~'bllışuları ile olan iktısadi 
,,.le 1~tı dışında bütün ihraca
ı :"I. b •caretini durdurmu,,tur. 
~' ~ U tevkif Almanyanın har
~.Ukaveınete devamını kafi 
\'.'\ iş kırmamı tır. Almanya ) u-

>;lla arcı ettiğimiz yoliardan 
~ ~letıııı mümkün mertebe te- ı \ "ııı llıekte ve bu yolların ka

'-tt asına azami gayret ve dik-
~~ •t~ektedir. Son haf tal r 
\~~i ~Yasi faaliyetinin bütün 
~~ e bu gaye teı;kil eyle -
~~ :u vaziyet devam ettiği 
~ ıı;,lliı e harbin uzıyacağı aşi
., ı;:"ılı ıı.ıenaleyh, buna mani el
~l\'tııı: ltııda müttefikler için iki 

&~ başka cephelere inti
~ it Alman kuvvetlerini 

\>e Yer yer mağl{lp et -

• 
itti ham lsvicre 

' 
gazeteleri Molotof' u pek v 

agır şekilde ediyor 
M oskova radyosu da ita ly a emperyalizmiıF ar;nsız artistleri ıtfl//lm.--.---.--.--C·i--0-.... 
aleyhine şiddetli hücumlara ve neşriyata başladı Üniversiteyi 1 K 1 N C 1 1 N N 

Parıs 1 (Radyo) - Ltalyan mai
buaıt.ı, iılk defa olıarak Sovy<t Ha
Iıicive kontiseri Moıloto!un nutkun
dan oohsetm:ye baslamı.şlm-dır. 
Stampa ,gaıı::te.- baı;ıınaıka'.esiınde 
diyor iki: 
.ıMol~f. bu san nı;ttkunda pek 

ilbtj.yaıt.rı lısan :ı.u.:ııa.ıım.ı.ı~•r. Aııı
lat;n ruı Kroırilin, Ba.llk.anlaırla ve 
Ka:rad :ınizde ~; bir mace.-aya a
tıınn.:ıık iıstcmiıyar. Polx;uııya ve Baıl.
tıkıta <ildAJ:ğu gil!ııi .lıa<liıse\oerderı ·&

t.füı<lcyi, fmıat düşüı"", eski Rus 
empen~ imıinin em'EOOerini ye • 
riıııe getiııınıeyi. muvafılk lbuhtyor. 

1 

' 

ziyaret etti MUHARE i 
Üniversitede tezahürat 

yapıldı 
Şellırianbıd<' buı':.-nmaıkıt.a o ·an 

Komıcdi Frans.oL <.«tisttleri şerefine 1 
~ VaJi w M~iı\ı_ 1~is B. 
Lutfi Krrôıa>r uı.raflill<lan çcftı.i~ na
mma b:ır öı'.(le :&ıyaıfc.Li veri ımiş\İir. 1 

Bu ziyfo:tten f;Dl:Ta aııtiS\Jler Üni
v~n.ıı:eyi zi!}'aıret •ıdire€ttl<>rdr. 

Öğıu:ı:tiğ"imize J?(c"e d?fll. ve 

Milli Şef tarafından Türk milletinin makus 
taliinin yenildiği bu mes'ut yıldönümünde 

MERASİM YAPILIYOR 
Bugün. ikinci İnönü n1uha .. 

rebesinin nıe:;'ut :vıldönümü -
diir. Tı.rk milletinin maküs 
taiihi, l~ yıl evvel bugün ye
nilmişti. O zamanki garp cep
hesi kumandanı büyük Türk 
evladı, bugün. J\Uli Şefimiz o
larak basımızdadır. 

aziz şahitlerin hatıraları öniiu
dc saygı ile eğili.\ ur, -'lifli Şd 
İnfjnii'ne sonı.;uz minnet ve 
ba~lıl1ğıın1.ı.ı tekrarnyonuı. 

• .F1 'IJJaıııd.iya hükfrmeti Ne mıza
laınan mua.hecl. Sovyml<ıri, A.:.man
yıanıın ikucağma c:!üşnekten .kul'
tardı. Aiıhk Mo.otoıf'uaı Berlın zil
yaıretinden de bafrıooJımmuyor Sn> 
rj,ç h~ de kapa.tıdı..> 

• 1 

mfüJ'.efilk hülkıiımet tian'~!!karlan, 
iini"JIXS>le gençN:l';.ine k;ı,rşı ibir 

!l·ırr.ıoa.ti tıez:ıhü.rii cır.nalk. ü:ıeru sa
at 15 de ümven{ı'.e mo..i!<ez holün
de ıl»r me'}naın 'lıeımstlı · verec e< -
rerdir. 

Milli Şef İnönü, ikinci İnönü 
nıuhaebesinde, şerefli bir im
tihan vererek Türkiyenin ebe
diyyen hür yaşamak azminde 
bulunduğunu bütün cihana an
latmıştır. 

Bugiin ikinci İnönü muhım·-
1.e~inin yıldiinün1ü miinaseh(•
tl.e, ıneı~lcketin her tarafında 
merasim \1lpılacaktır. Haıkev· 
)eri tezahür: t programları ha
zırlan11~lardır. Eıninönü Halk 
evinde, gece ı;aat 20,30 da h;r 
topıanh yapılaraktır. Bu bü
yük zafer hukkında bir l.onfo
raus verilecektir. Kadıkii~ 
H; lke' :ndcki merasim de sa· 
at 18 de olacaktır. 

Pııris gıazeteleri, Ame rikanın İnilt tefiklere 30 bin tayyare vereceğini 
yazıyorlar 

Hlo1aıntla onaı!lbuı:ıtı da şu müt.a- y(ıt radydlarır:ım Brerm.T ımülaka
leada: .SOvyet Ruaya, Almanlarla tından sanra Hilı: defa olaraık İtı>:
bcrober hall'be giırmdırttn çelkini- Y13'Ya hücum atltınclerini .Sovyet 
yıar ve B'er~lniııı deliıleıti1e İtıa.J.yaya RUS)"llnm ıruılfrııııel'V<'r siyaseti ile 
yakl~a!k istemiyor. Stalin eı>ki ttı>lyaınm t('Cavüzkar sıyasetnin 
mtizar si'ya<ıetilııe avdl ıt etti. Fır- biır zıt -teşkiU ~ıtıti.ğinh ooylenuik -
sartıta.rı i9tifa.duyi d.alıı& muvat• t.ecl.r. 
buluyor ... • llJIOOkx>va radyosu. 29 mart günü 

iMOSKOVA RADYOSU saat 22 de ya)Ylıitı neşriyatta. Sta-
NE DİYOR? Jinm s~h ve lb\t.ara.flıl: >1Vll9etiıır 

ciDey]j Ekıspı-es> gazetesi, Sov- den baıhseıtıtil<!ten oonra şöy(e de-• . . 
Molotof'un nutku üzerine 

lsviçre gazeteleri 
ateş püskürüyor 
Sovyetlere şiddetle hücum ediliyor ve nutuk 

pek agır surette ittiham ediliyor 
Bern 1 (AA)- Berlinde bulu- 1 

narı İsviçre gaızete ... rı.nı.n muha -
bırleri bildiriyor. Molotofun son. 
nutkunda Basarı.byaya yapuan 
telm:h siya.-;i Alman mı:hfellerinde 
b lha•sa bir memnuniyetsizlik ıır 
yaındırmı.ştır. Bu mahfeJcre men
sun bazı kimşel.er şöyle demekte
dirler: 

.Alınan harp iktı"adiyatı balu -
m:naan Almanya ile Iwmenye anı
sında mevcut iyi mıinasebet cr.n 
Mo&kovada malüm o.an büyük e
hemmıyetı dolayıs]e B3S<l>ral:,y a 
meselcsi.n n bati Rusya iJe Alm .. n
ya arasındaki dostane münasebet
lerle hır tezat teşkil e<kx:ek mahi
vett.> tehlike ,i lir vaziyet ihdas e
debiıli.r.• 

Ber l ndeki İsvicre gao:eteleriınin 
muhabir eri Ahnan gazetelerinin 
Molotofun it:ılly<:ya ielmihin.den 
bahsetmediklerini tebarüz ettiı- -
mektedITler. 

•Neue zur:(:her Ze"tung• bu hu
susta şöyle .v 7.tyor: 

•Ber~in sr. urlerinin tarzı ha • 
reketlerine t ,,;ılacak olur~a bu 

nutuk ltıa:!yan - Rus münasebetleri 
üzerinde o derecede fena ı:k:sler 
bıra:kmış'\ır ki bir Ber in - Roma -
Moskova müsellesi teşk illi için Al
manya taraf.ndan sanea:len gay
ret1erin suya düştüii;ü.nden artık 
bahsec!Leb:lir.• 

Bascher Na,;,hricbten _ııı;zetesi di
yor ki: 

·Berilni.n s·yasi mahfellcıinde 
hasıl olan kanoo.te glire Molotofun 
bu ceche aışı Rusyanın cenubi Av
rupa s;yasetine daıir g'.4-işilen müş
terek taahhütlere iştirı:.k.i lı<cl<kııır 
da Brenner müı:ukatı e<masında bi
na ed len bütün ümitleri suya dü
şiinnüştür.• 

DARA ŞİDDIDLi YAZILAR 
Cenevre 1 (A.A.) - İsviçre ga

zetı:eri, Mcllbtofu'!l i'l'aıt u'.lmiş ol -
duğu :ıuıUkwı yalanıdlan ve peırvı>

(Devamı 3 üncü sahifede) 

1 Ki SACA 1 -----
Kağıda yazık! 

mektedir: •İtalyanın Hcbeşist.ıaıı, K h • • d""' 
somıa ArnaVU1lkı.fıu i~ad eim.bı bir a vecının ıger 
şidtiet ve tecavüz politikası tıılkip 

etıtiğlrıı ~ter:n-... . l katili de tutuldu 
RCiMAıNYADAKI AKİSLER 
Bii'k.reş 1 (Husıı:;i) - SoV'\'e>t 

Hariciıye Kom;serı Mo!<>torun mııq 
ettiği nuıtıuk, Büıkreşt-e oldul(u gibi 
B:ısa.ralbyada'ki K, şino ve Bolwvı- ' 

(De,·amı 3 ünciı sahifed~) 

Bazı hatlarda 
tayyare seferi 

başladı 
ıDevılı:t Hava yıolları posta'ıaırı bu 

sabahtan itilbaıren yalnırı: Alnikara 
w 1zrnı ır haıUları:rııda yeni yı.l seier
Ja. iırb ba.;!ıııınıı• a00.1'1'. 

iki katil adliyeye 
teslim edildi 

Evveliki aıkşa.m, Bl iik.1.aş vaıpuır 
iskelesinde bir cinayet ol!muış, Heıkı
k.ı ve Rıaısim ad.OOa .iki saıııd:aJcı 
ta.rafıırıdan Memnd adırıda bir 
kaıhveci öklllırülınüş, kahvecinin 
kaırcle;i Aıı f ele al(~ burel~ı yar:ı;. 
Janımışlı. 

Ha.diSE<l'e.ıı oonra k.itiılJlerdm 
Hlaıkıkı y:ılkalamnış, Rııı;iın ise k~
m'l!;tı. Resim dl.in akşam üzeri. 
yaıkıaılamn"1i ve katilJc>.r adiiy<!'{e 
vı.:rilmişltvdir. 

Emniyet amirleri ara
sında değişiklik 

:istarıJbull unın.ityeı müdürlüğü 

Bu mes'ut yıldönümünde, 
canlarını vatan için feda eden 

. . ··.-' . . .. . . ·' .. ~,·~ 

Son Telnraf,.l~t· 
Irak kabinesi tstif a etti 

IBağıdaıt 1 (A.A.) - Nu..ıi Paşa 
'kaıbm,si, i:.tifa edım,,.tiır. Yeni ka
bine, derlıaıl Adlıyc Naızın Reşıt. 
Güılani tarafmdan ~dl eıcli:anıııt
t.ia'. (l\hmıai.1'-'y:h, ayni zamanda ıta-

bJli, ı_ neıız- ı ı .. -~.llllı derufbde e nı~ 
tiır. Yeni !kati nedu Nuri Pas::ı, HD>
rıcıve na= ı,ğını Naci paşa da 
m:aJı"~ nazıı lıir:ını f1u. uhde ~.ınıt-
Jerdir. 

Macar başvekili döndü 
. Peris 1 (Radyo) - Macar Baır ~ 

vdcili Kont Telaki, refikası ile be
raber dün saat 23,20 de Peı;t.eye 
vasıl olmu.ş w i.'11.aayanda Macar 
hükGaneti ertkfuıı, ttalya ocki ta
rafından luıITT;ı ,,..,mı, .. : ı:r. 

Kont Telt1lı.1 bu s ilıah, saJı'.<ıııat 
naibi Am;ral Hort b.ra,f.ndan ka
bul ollııımıU:Ş '~ Rı.ıın:ı z?yaretı 
hakkında malumat v --mi<ıti.:·. Öğ
Jieden sonra tıopl&ru:cak viike!A 
meclisinde d.! b:ahcr.t ver<'<.-ekıt:.-. 

Kareli cumhuriyeti kurulmuş 

S bailıleyin saat 7 huçullota posta 
ve f:ıağaj yUk:i:le Anikaradan han:~ 
ket ilden :bir tayyare saat 10,15 de 
İıımfıre va=~. İıımi!l."'Cleıı:ı saa<t 
10 buçukta kajk""' lbir tayyare c:W 
saa,t 13,15 de Aıikaııaya anuvmıaın.t şetlc:i arasında bazı değfrilklikler. 

yaıpıı'iırnŞ!lll'. Emıni'}"e't müdfuvüğü Paris 1 (Radyo) - MOO!wvadaıı iıclaresı tet.-ıs • .lmı= '~rm'şl . 
Biı:Utaç güındl.'l!'be::i yağanı yağ- ÜQÜDOÜ şube mü.dür muavirııi İr _ billli:ıHİjym: .Aılıtmcı yü:kWk sü:ıa Bu karar ekseriyetle kabul o'un-

e1anişlıir. 

muuı aır yiiz.ünd:en Yeşiın«iy tayya- fun Beşiktaş emniyet. annl.-lıij!lııe, dünkü il,!tirnamda, Finlandiyadan muştur. Yeııi cuımftnı:riyet.n isw. 
re meytl:ını uı;uş ve korıuşa ı:ayri SaırJ<ı1 . .- etr.tıı)U Bmı:ri Talısiırı Na- alınan ~:E<r<lıe bir cuıınhuriyd <Karcli cuınilıurıyeti. dir. 
ınüsa;,t lııı: hsılle ge:ldiğinden İstan- ha (rnnİye'\ müdiW1ü~ üçünc<ü ( Diğer Telgraflar 3 Üncü Sayfamız:ialır) 
buJ - An'ka.ra. Ankara - i:t~a!'bul ~ müdür mmrvin.lkiine, Bcşi'k- -..--------------------------veı İE.'tanbu!l - i=ir, i=i't' - İı;ta~ taş emniY"t inn:iri LUW Sareyer 
bul hava postaı.arı llıu sabah Lru;- eınnRyet iıımi:ıliğme naık!ıl ve ta - (. ER.ÇEVE 
ı:.vı:ıııı.unuşt ır. yı 111 edlıni$.lroiır. -

D_o_s.__t l-u~-k--m-u ahedesi "'"" , ~i~~ ~ b~ !.~,: ,~,,. """ .. , 
frenk icad~ bugün insanların bettiremcnı.iştir. Şebitlık ııı~r-
yalan söyleme>ini mubah kı- tebesi, lıakikat u;;runda ölrıı· 
lıyor. Güya senenin 36'1 gü - lere l\İt olmasaydı, Lunlarn la· 
nünde doğryu söylemekten bı· lanın şehidlcri diydıilirdik. 
kan insanlık, yılda bir gün ne- H•kikat o kadar küciik, o l<a-
fes almaya mezun. Harb cep- dar entiııiiften bir ~ey telak-
helrinde peksimet yiye yiye a- ki ediliyor ki, ona Polonya ile 
iızannda İskorpit alametleri Finlandiyadan başka kurban 
başlıyan kıt'alara, yılıl.a bir takdim etmeğe tenezzül eden 
ll'lin etli, yağlı ve salatalı ye- olmadı. 
mek verilir gibi birşey." 

~aııı.ı 3 üncü sahifede) 

~KINDA 
~tı.., iZZET 

BENİCE'nin 

İngiliz sefiri 
,Ankaradan geldi 

Şehircilik mütehassısı Profesör 
Henri Prost Beled:yeler Dergisin
de •Hava fotoğrafı ve şehircilik. 
adlı bir yazı yazmış .. Dergi intişar 
edeli bir hayli oluyor. Ve hatta, 
bazı refiki er :miz de, mevzuu bahis 
makaleyi Dergiden iktibas ve neş-

Hakikaten kaba insan nefsa
ııilijti, gerçeği kuru peksimet, 
yalanı da mayenozlu Rus sala
tası farzeder. Biri lezzetsizdir, 
fakat besler; öbürü lezzetlidir, 
fakat ishale uğratır. 

Amma senede 364 gün ft5-

men yalan söyledikten ııonra, 
ayrıca yalana resmi bjr bııyram. 
pnil tayin etmek ..• İşte hav
salanın almadığı şey! Kama • 
zanda 29 gün oburluk talimi 
yaptıktan sonra, &l'rıca arife · 
~nünde musabakaya çıkmak

Top yalan, tüfek yalan, gaz 
yalan, uçak yalan,dretnot ya
lan, torpil yalan_. Bunlardan 
biri bazı bazı doğruluğunu i,s.. 

bat için yine bitar.flara müra
caat etmekten başka çare bu
lamıyor. 

Bugün bence en büyük Ni
ıan balığı şo: 

Avrupanın alanları devam 
edecek! 

~hi romanlarından 
~hı daha ~n Telgraf 

lı.ı~a~ı gazetemiz
._ldardır _ 

inııiliz bıiy ilk e/çısı Siır K. Htr 
~=en bu sa:baıııki cikısprw e Anr 
kll!ra<bn şelhı"iıını'L. gehni tir. 1 

Bi,i)ıü:k elçi :bu ~"'ml<ı ekspres
le Londraıya ha.relret ede!"'ktiı:. Se
'Ülrin s::ıyaılıaıti. 15 •Mııtı lkadar süre
c<ildtiır. 

F1raıınm büyülk ocisi M. Ma~ 
llilnıiııı de yann 6albaılı .Anıkaradan 
şE!hrimize ge.'erelı: Pa.rıııe gı'1Jnesi. 

beklenımelktı.cdiır. 

. rcttill·r. 
Allah seliııuet versin, Anadolu 

Ajansı, bu makaleyi, ta:te bir ha
vı ı:üs ve hadise .ııibi, bu sabah bi
rinci biilteni ile beraber veriyor. 
. Bizim mahut, Ajansın çar~af ka
dar uzun sahif~Ierini görünce; 

- Yahu, dedı, Allahtan korkun, 
bu buhranlı zamanda ziyan olan 
kAğıdada mı acımıyorsunuz?. 

• • 

Türkiye - Suriye dostluk ve iyi komşuluk muabedeal evvelki f"Ün Ankara
da imzalan..,ştır. Yukarıdaki resimde Hariciye Vekilimiz Sllkril Saracoğ-

1 lu mm heddyi imza ederken görülüyor. Bu mlinasebetle Aııkaraya ge-
len Fransanın Suriye fevkalade komiseri Puaux Surlyeye dö.nmil§tüı', ' 

tan farksız ... 
Avrupanın manzarası bnduır. 
Majino hattı bir yalana kar

tıliktır, Zigfrit de, yalan kar
tılığına karşılık. .. 7 aylık barb 
bllinçosu, koea İngilizve Fran
m imparatoduklanna, bir iki 

Hayır! Zira bu yalanlar, gö
receksiniz ki her şeye ve he.
kese rağmen. dünyanın en 
korkunç hak.ikatile yerini de
ğiştirmeğ'e nıecburdur. (Sha
kespeare)dcr ki: 

- Hakikate tam nt bir söz 
ı;öylemeğe imk&n yok, yani 
yüzde yüz yalanı bulmak müm. 
kün değil! 
NECİP FAZIL KISAKOBEK 
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NF.Ş'El'h FAZLA 

İHTİYACllllZ VAR 

Bir zatı şerif, bir fııhrl n:m..lı:<r-
rir, kırk yı da bır x.ı.nı.!.ad ma-

elc;r1 en bır-nı daha ıı;dar ey
Jernış.. Bu f r dı-vvr k.ı: 

-En muhW; cJdugwnuzşey 
~·edir. Neşeli olalım.. Ha) atın 

bir deııudir. DenQde ~ iııier, 
otobüs deı'!il.. 

İvi, güzel amma, cıanoaığızmı, IJ. 
J.ıein deniz oldu~a dıair, pek de 
sar Jı bu- Llaiııuz yok ki .. Ba-ksa
ne. mülıemadiyen doluyomn.ış! Bir 
ı:;un gelecek, vapur ~ !lllnodıı:l 
bile isleııtlyecek! 

GAZETECİl-ERİN W 
tadını o z 'an anlıa.rız. N:eş'eli in- VE İSTANBULUN ELI' 
811"'-ar U2un omurlu rlar.. !...;.::...=====~=~ 

İyi, ~el be 'l:ıeraıdıer, amma, ı PariBm meşhur Coınedie :rnın-
duruıı d .D"U!i<en neş'e olur mut. ı;a:se'i geldi. Temsiller \l'lriyoc. Bu 
Cebi dcıl.u. s3ğlam, üzüntüaü ~ili ti:ı,Wıo tnıpuovaı içinde, 
kederi ohnıy ~n :IJSalliar tabü neş- ı I.stanbulluların pek Wi ve yakın -
elıdir. Fı:ı.Jmt, yg, bizim gibi, yaınnı dan tıırudıj!ı meşfıW' artist Marie 

·· ııeıı~ nereden, yarat- Bel! de v<ır. SevUnli san'.t.kiır, Sir-
Slilllar?. kecide trenden illeckec, aöziiBe ai-

NU(e, !'.' aaıt,,la.n t'Jl'B'h ~ t:ıka'ak, if 'e~ 
bir.şey ise, gıdip aliahm!. erind!in kıaıı;nı• .mmmş... ~ 

TARİHİ ÇESl\tELERE kacmak :Stedi)!'WU merak ediyor-
dtık ... Bil: arlo:\daş ı;öyle dOOi: 

SC VERiRKEN., - I.staobulun aya.ğma kad..- ge-

Limanda su 
işinde bir 
}'olsuzluk 

Liman su işleri servi'ıiiıde yıl -
lıınianberi bazı yolsıız.?uk:= va -
pıkl ,ı;ı hakkmda wki. lbba.ıaar üze
l:İDe Miinabla t v ekfileti tarafın -
claİı eehıimize 2 ınnfetti(ı ,ııônd..nl
mtşt;r. 

Bımlar, Biiyüloada ve Bul"l(azda 
bulunan 2 tüccara ~ C~daı da 
lu acenta,ya venı.,,. su; pa.ra

rlloDl mnlım;ebeye y~trmad$ iddi
asile lir.xm su ı;ervi&i memurla.nn
dan bir:ine işten e çekt ~ir. 

D'J:er taraftan 938 senesinde ya
'Pılan bir barl.a da su s~arder:imn 
bsten bozı:Jup 100 tonda 35 ton 
9U)'Ull sıu:stima:I ed ~ bilı2iını!ı-

. ve o \"lllkİt bu scetter ka!dınl
mıştı. Falaj o vakıtier gibi iiU lıev

ııiaıtı ordmolanmıı. k~ Jcalem
larie doldurulduğu ve baıu ' · · 
"'yapılli <r da bu sel.er irıbar owı.-
duğwıd:m talı.kioka.t ge-..•et· k-
ted.ir. 

Avukaıt Ceta':. etrafına bakırıdı. 
lı:etıd,..;iır.ıı küf iıden bıı::;Y..a 'bin ça
~ saı:mıııtı. ~ gön!rne
yiıı::!ıe ki.feciye dörıdıi: 

- Sen mi r il Jr. bana~ 
- E\-et beyim. Ben yabancı de-
~ >i:raz şu sok* sapa.r mısır 
mı;~ 

- Seni laıımııyorum ben. Ka.
zılt g.lhi hcırifı;in! s.ıdnl<a nu islıi· 

;)'C."<: :ın bciııOOn? -
K u ~ . .1:11ıse:li 
- .131' , ı • h;ıfJıy Y l'."1'laz,_ 

il nı t:ı:kip ooinı.z'" S= f ·-
ı:lbil.ı olacagırr. • ı;:ım.vorwn. 

K ı tıomımb baıht;e:i 

em J 

lıcn san'atlcir esasen bütün İslıaın
buhın eli üstünde demektir. Gau
teciniiıı eline di.iııüp ne )"Alf>!V'ak?. 

MEZARLIKTA JıULUNAN 

ÇOCUK CESEDİ 

Gazete'er y<ı.zı,y<>r: Bıır mezar -
iıkta, henüz, yeni dojtmuş bir ço
cuk cesedı buluzımu.ş .• Merakla lra

aranı.vor, 1ı:ııbki:ka.t yap.Iıyor
mu.ş'. 

Ff atbı*i biz, işi. h;ç de merak 
<An...,w: Bu QOrtll< do!ıaa" do~ 
mu bir dj! bakmı~br ki, dü.nyaıun 
hali duman mı. duman... Y a.şa.y ıp 
ne yapatak?. Doiicluğum pişman 
<*ııLııt. f:erisİn ~ gl:nmk ietıe'miş
ti'r. Falkaıt, tam, yarı .vu da vakıa -
la~!. 'iındı, ı~ı yoksa, tahkJtat 
ıııuaındeleti için u!!r•ın. dunun! 
BU- me doğrnrva gör!. Düıcyaıya 
-.....:lctilııı 'il>?'. Yandın , ı,<dh!cdts>ı!. 

AHMET RAUF 

Aldatılan 
aşıkın 

intikamı 
lhıun müdı:t.ıt lberah r yaşaclıj(ı 

n:ıetıoo Şiiıkrarun yuzunü ji'let.:e 
kesen Dtırem •Simli 'b g<r,cin 

~ omcsi netic endiruniştir. 
ŞiZoraıır Ekımırı bı1 yaz günii 

Büyiixadaya yaptlım bir .teııe=nı
tanışı:r.Jıi; ar ve çalrocek aolaşJP 

sevışnı şlerdk , 
Bu 6'1;.iiş:ne 'lıı :ı>ı!dd<-t faUı l:ı.t

h Oe>vam E'llmı.s fakat Ekrem nıec
buri 'bir v!IZiisini Bfa 11\>'l'I şehri -
mııı:den ~; Şwcnıın da Ni
hat. edmda başka tırrisi e diı~ 
kall;mağa başlamıştır. 

Llrkin Elı:ernıin bundan lıııb Ti 
olmacbgı R '!1i verden her 
a:y- Şii:.-rana para .:uııdermiştrr. 
Nlhli&-et ~ardır: olll('ZLllll}~ 
Hm.-rn İstanbl.ıla gelmiş ve doı(
roca Şü:kraııun evme ~::t:tiği va:kit 
omı bu'mn:m:ı ır. Koınşu.la.'rlan 
biri ise~ .kızın ·ba'/kasile yaşa
dı,l:ıru Ekreıme söylem tir, 

&.wwn iW!riııe alıdatı..an bu ~ık, 
~ vahıt!' adar evin civarınrla do
l:ar;mııı. !biraz ııorııra Şiikran111. bir 

I 

LERİ 

' 

Mütekait 
pavyonu 

Beıediye reisliği; kimse
siz mütekaitler için gü-

zel bir karar verdi 
Kiın...ÖSrz ve rM!ıyM m'liltıe<kıı>ıla. <rilıe 
ooonımı,)ı ~ olmal!ı ka -
:-~an bekıd."Yoe reiS!iği, ruıı.
ı:..r ıcı:n yuııi yıl büıiı;cııırıe taiısisat 

ı.ıo:. mıış!:ur. 
Bu~ Daı:üliıceoode mm.. 
~r JXl'lf'.l'Ol>U > nam ile :ııe<Iİ. 
l,ir -ıaıvyuı yapıılac.ııctrr. 

Maiışl:ıırm1 Da:rulaoe>'J.eV>e ~ 
rnek oum!:i)e .ıa!iyen ta miM lcit 
l.:eOOi <.'\".itıdc >i.ş ~ ib<.ı j.l31\ry<Jn

do ha >&bıru l'~-eiıllardic. 
~ baJuı de DauiHJeeızede •bu 
.!dlıl1 barlı ımütdodlleor llle'V<:\lt1ı:ır. 
Fakat oon ,ı;ıüfi}-.'!'de ıryııli şekilde 
mürcaıııt eden miitıellmitileır ~aı
dı•{lrdan illel;.diyoe bu karan ~ 
m.Wr. 

... ~"" pa~ ndıa da 
lDf'DPİlrı tm- ırutıilplı aİıoe iıe rarliyu ""' 
dHıeııırne sal.ıxl!arı da bu:lunac~ 
. tır. 

000 

Radyodaki parazit 
Ankara rad. 'Osunun paıraraiiWn 

i2>aıl.esi için İstanbul radyosundan 
istifade cdılmesi ve İstanbul rad
yosunun Ankaraya ba~lması 
sumtiıloe bunun önüne geçüıne&i dü
şün~. Fıı:kat, yap.1an tecrü
beloer iV'i netice verm~tir, 

İstaıııbul radyosunun tamamen 
oa,yn o:lamk fa.aliyete geçiri'.m<>si 
düşüni.iiliııek.l.e<lir. Küçük b<r mas
ratle bun& imkan h:ı.sıl ol.ac$.tır, 

Finlandiya konsol 
Jeneralhğı 

Finlandiyo hı.ioklııneti, Ti.irlt.dye
~ bı;r l!llm:.lJ. jenera i Wlıısına 
karar vemı~tir. 

Ve S voet Lütf.io To7.ani fahri 
lronsal ,iaı:ıeral tayiı1 " · a 

Yen· konsolosluk, Beyoglunda 
İsttkl.a] caddesinde Sa;kase;.im çık
mazında Kısmet ııpOirlımamna. yer
.!eşıııMtr. 

IKüÇÜK HABERLERi 
* Bıuorllllida t><.ı.nan Nafıa Ve

kili General &i Fuat Ceb«;oy 
1ıedrikainı bill muş ve tıehrimı.z.e 
gem·şı..r . 
* Şei:ı.ir m::cl illi bugün niı,11n 

devresi ~laırına başla -
zruılktad • * Kmnedi FTan>ez aııtistiec.i bu 
4 ıı. Sa.ncfa Tume-ye çı.kı.caı!OOı<lır, * Karadımizdc şiddetli bi.r fı.r
t.ına hüküm bliııdüğii aııri411;1lı,,-tır. * Flransız pasif lk<ır.ıır>.m;ı mü
t<lıa.;sı:;.ı Anıir:ıl Muren bugün erimizde taı!k!Jalere b:>.<;fı y 3Cak-

* F.arz a ·ampııl sarfedi.!.rr.eok:te -
dir. HiMtmıt, m<'l'Drekc-t.irıı,"Uie 
J<ffl i biır o.mpu.J fabriıkası kurmağa 
'.lııaraır wımıiŞtir. * İ ::e bir m iiddettentT ri in
şa edilrneWe o' an ikinci kAinol ve 
se'l .ııloz !liabrikrn t:ıımamlanın1<1L r. 

g2n<,ı]e kn.1oola geltl 'i!İ!ni görünce 
bemeı:ı üzerirE tıurum ett~ ve 
oobinderı ı;ıi<ardıgı bır j iletit,. Şü.lc• 
rarun yti%ünü hatfıf surette keso
mp. 

iMııH<ı :me Ellıır:uni 3 ay hapoe 
mallkiim~. 

Trakya 
şoşesi 

ikinci bir asfalt şose Fransız sanatkarlar 

Tarihi 
t 

açılıyor Balkanlarda ve diğer bazı yakın 
Çemberlitaş ve Atikali 

paşa camii etrafı 
yeniden açılacak iıkrt:ıwdi ~ 'Ve ehanımiyeıti :ıark ııeJı.irlerinde bir turneye çı • 

~ aıuı...n Tu:alcya i>e şehı:iıniız. kan Comedie FranCJili;e aıti&tleri 
ar-"""'"lda y.,m "" rınıınıtazam bir dört gündeıı.beri Istanbıılda hnln
mııvasal.:ı ydu ~ İÇ!ın .ikJisıci nuyorlar. Şöhreti dtbıyaya yayıl. 
ibi.T a.ıfa.ıt şuee i.rıf'am ~ nuş bu parisli tiyatro heyetinin 
mıffi'>r. Türkiyeyi ziyareti, iki memleket 

Şebrıırmran jUOOt.H tamı; estt'

.lletrhıdoen ıbri otan .~ m 
e!ırafIDrn açı.ım= karai!:ı.Ştırı!' -

B ··-' · · 1 mif _ 500 lb · ]' arasında büyiik bir dostluk ni şa-
~~ . ~ ';; :· nesi, Ti\,rk seyircileri iç•n de eş-

m1:1tı.r. 

Bt.ınu.n oçi:n it"cilrt:. mute!ha&-

~ .,""::..ı abcak ~ F.d;r..t siz. lıir mazhariyettir. . 
~ civanndan başlayı,p Saıraoy l~ta?~ulda an~k ~ !eımıl ve-
kazasmia noilı.aw<t •bl{-&oak(1r. rebıl<lı~ı ıçııı, muthış bır kıymrl 

S 
._., ..__ -'• ~--'- ol '-·· ,.e nadıdelık kazanan Comedie 

ur,.,.. moa """'''"'"' aon ..,... F . b'l 1 . b ' k h _ . . . _.... _,,_ rançaıse ı et erı, il'ÇO em -

asır iM. ~ 'brafmdan hazırla
Da'n bir pliırn.a PÖCe Ç.embe.-Iiıtaıı 

civaırmdatk i <iik · ıoooc.f nezat:et.io 
binası yanında buJuna.n rbiırıı:ııl:aır 
ve A~<al .p~ carmoa Le medıre.:;e
si>mn j~t ııs-?tl md k.i ~r btl' alaır 
lka:taı~ yıila!ııı ılııal dınlaoealk:.oaır -
dır . 

:l>"""' ""'9eaıll) ""9<l6Mlıı '""" Y=ın - şehrileriıı maaleı;ef edinemedikle
da baışlmJa<·alkıbır. ri bir bahtinrlık oldn. İstaııbula 

Bu mün<lSE'· · · w:Kıta başla.- ka:.lar ırclm~ böyle bir sahne san-
m.laoaih ~; .un şehrimizdelki atıwn ziyafet tepı;isin<le yer ala· 
mebde m&h:allndc •büyük mooasiım bilmek icin, haklı olarak, hafta _ Bu sure~lle Çeınbeı·Maı;; haımaımı, 
yapılacıtkit>r. Meras:mrde Vali ve !ardır helecan sarledenler vardı. Alt~ camv· ve ımcciTose<ll 
Bıkdzyc lkfuıı ile Naf1oa Vclci - Talihi olanlar, birer bilet alabildi· a_, Çemberii.tat; laııJ01ııcile me-y -
ıreı· müm l.cri de hazı.r blJ}u- ler. Bulanuyanlar da, hayli üzül- dana ı;!kıımş ol.arcalktu-. 
nacaJl<!larcbr diller. T"'1lımi'l atide.erin \"C tarihi e-

000 Ben, Comooe Française'in cu- seırllei:in erliraftru aıcıınağı esasen ~ 
ha•talıklan Ma ~ı verdiği ilk resmi tem- :rar'aı;t.ıııımıı,, ibıJluınraıııı ·belıedıye :roAkıl 

.;ıde bulundu.n ve Fransız klasik- :iBliıği >'le eW<ıaf idaa"'9i Çemlbcrii • 
oktorlarının toplanbsı lerinden Racine'in eşhar Andı:o- tasıııı kaidesme brı.-k O::an l<ii>ne 

maque'nı sevrettim. biınclwı evı; karaırkıJ;~ 
Akil ~ lY<i an ile ·UWaşaııı. ddlı>

ttt-Jar biiıll ' ırınin y.illJk ~ 
n.ieanm 12 mci cumaııtcsi günü ""'" 
aıı. 17 cıt- Ettıba ockısı :ınıonunm. 
yaıpıilaoeaıkllır, Kongreyıi mül;ıor:ilup 

de ITJ-~ blfzımilibasl<lida clk» 
ll'ııfzı.s6ıtWı h:ı:ldmııda dclalm- Hü
ooy aı Kenan, diokıloı' E~ Ke
rim ve ddk!tiac bay- Nebeiıet He
m.it t:rafmdıwı. birer rlrıomı\ıma ya
pırl.acallı!tıır. 

Bunu ıcUrılxlr Kilnn Zaıtirin .m
nmıa ""' iman ldıu. üııı1i 'biır 
OOUŞIJUIG1 D:ı 6n:i 11ııiw + ; ı,,,. 

t;tiı> ~ ... 
-o--

Fakat derhal söyliyeyim ki, bu d& :yme tarihi taşın taımam:'le mey
temsilde bcuim bıCluntL51D1', ne, 
talihli bir adam olduğuma del.ilet dıaroo. çıl! :nachgı ""imi'.<reik: bu :ı-ıi 
ede.r, ne ıle, bilet balmak hnsnsun- p1ôıı hr2ııri:aJtı~. 
Wı herkest"n faz.loıı hel«an ve siyi ---000---

gayret sarfetligime_. Ü · •t J 
Sadece, basit bir tesadüf. Gaze- nıversı e mezun arı-

teye gelen davetiyelerden birinia nın diploma merasimi 
bana verilmesi hadisesi. 

Anuk Comedie F~de sey- $<.<hıiım'iz Ünivemtesi ~ 
:redilebilttek, Fr ız edebiyat ta- ilan,, ~ ıı;Comakıırırun ıbirden ™ 
rihiniıı müh.inı ve klisi.k bir ese- ~ ll'Cr1İi1mos.t lQİ!ıı IWkıtıö?'
rini muvalfaltr-etle temsil eden ve .Lüğe nnüracaat olmırduı.;unu ~ 
=~ad.ığuruz mis:ıfir an'at- wım:ıW!.ılc, 

• karsı takdiri · izi ifade Bu ~ katım ,..,.,,_,....,__ 
ettikten sonra, bir noktaya, bil • . - .........,,.._...,.,. 

U .. sküdar Halkevı· kır hass ı.a.ımumu ;rııpışıırmaı. isti- ~ıü'k. üni>vteırailıed;ın rne -
yonn: j ~ d -'UP da d;.pbına varilınamıiı; 

koşusu 
Uıll<ruc:t::>r H . ars!ııdm ı-

ti'P olunan il= lınaı dün me>ktir 
~ . Ailııı:m:adıe ....... 
smia~ . 

Bu tkoşuyar 23 oııeı-ıç fi)eot gimı.iş
tiır. Ndircedc 1 inciliği 17 daJk.ilkoa.. 
da 'Mdı:met Kaf!Jdar. 2 ıncıım 17 
d:ııkilka 3 sani~e Ifasaorı. Ölll'Ü, 
.3 ün.cüıliit,ü 17 doalkıi:lııa 5 saniyede 
Kat.ti L'f.Ukilıll, 4 üncü! rüj,<ü 17 d&
kii1ı:a 7 ~"l Teodos, 5 iıııdiği 
de 17 daik b 16 saıı.iy.:ıdoe Ores b
.zarmn !ardır. 

Uzun asırların haj:rmd kopııp dlaııWcın _qplaınalar.ııı.ın h:ızır -
ı:elen bir tiyatro lriiltü:rüne sahip ııı.= ~ .reislik!""°" 
b_nhman Frans lann rami devlet amir vennlŞtrr 
tiyatrosunu gördükten sonra şu · • 
kanaate v rdık l.i, tanbulcb da, Bu diıpıtaın;:1;ır haz:ııranda mera• 
bir :şehir tiyat:-osu vardır. Ve bu siuile lltfV'l:i oomacı:lllltır. Yeni me
tn·atro, yabana atılınak şüyle dur- zım aıacalbl:ıır içfn doe baJema ıeyn; 
sun, ayni tak4.irlere laJıl. bir mü· uısu:l t:ıılllıı.k d:ıllloaoC..:kıtıır. 
ess.,..,dir. Bir tiyatJ:o ki, klasik ta- --000--

rihi ve modern eserleri, muhakkak K J ~ 
ki, arslanlar ··ibi temsil etmektedir. iZi ay UmUml 

Biz, Comedie França;se'in İstan- kongresi 
bula ,...,ı;•İne. yalnız, güzel bir o
yun seyrettiiiimb. ~in de~l, ayni 
:ıı:anıanda. kendi tiY>"tromuzun kıv
metini daha İyi anlodığmıız için 
mannıın bulun-la.rdanız. 

KESAT FEYZİ 

Askeri okul mezunları 

Krzılaıy ceıniyııtinin umumi lıın
gresi ayın 30 U l'l<."U s:ılı günü saat 
10 aa Arikıaırada yaınhıoeak1.ı.r. 

Yine laubalilik başiadı tt.er ,y..:ı oıctugu " 11bi bu ytt da 
mezun ola:nlar 23 nii;aıı baı.Y!"arnır 

Bu ıtıo!Plmıtıda rapo:.l.ar dlwnup 

biliçe tıolıldk dAıııdulctarı. scınm 

(Y'Ollİ meclis İ idaıre VI 'l.atlk.lk i<ıo -
mi."VOJ}u azası seçfüp umımıi mer

kezin teklofloeri wtkık olu:ıııaoaB<ltwr. 

Deniz ateşesi geldi 
A.lıınan elıç.:ii{i den.ız ate.şeı;; A· 

mı ıral Egen bu.günkü KonvaaıRi -
yorı. 1 treııJk, ııimııre geliıniı;ftk. 

Buradan Ant ayaı gidecektir. 

Sehir otobüslerinde yine liı.üba
lilik ba~ladı: İstiap haddinden Cmla 
yolcu alıyorlar, evkat cetveline ri
ayet ctnıivorar, müşteri almak için 
dakikalarca bekliyorlar. Bu şika
yetleri daha uzatacak ve bazı şey
ler södiyecektik. Fak.at, gazete
ler haber veriyor ki, belediye, 35 
yeni otobüs almak üzere, bir İngi
liz firma ile anlaşrnı~ gibidir. 

Bu havadise memnun olduk. Bu 
35 otobüs, bugünkü ihtiyaç karşı
sında birhiç mesabesindedir. Fa • 
kat, yine bir varlıktır. Bu yeniler 
servise girince, rekabet dolayısile 
diö-erlerinin de yola gireceğinden 
eminiz. 

BORDAN CEVAT 

ııfuıoü Tdl<mm st;ırlyomuada büyüık 
mcılla\:li.m y:ı;paca.loiardıır. Bu ımer,.. 
sime Kı:ı1ıeli, Marllıep.cı ve Bursa a... 
Jrori lııekııı :ni lb>tiroo. ı;cnç me'.Zı.m
'.aırl!llız iş1ıir:ılk edoCc kleı.ıdn-. 

O nd enııniz may= 5 i.nrci ~
nü de ıej mahallerine iıanıkıat 
€idct'dderd.ir. 

li.nıkü Avrupa kom·ansiyo -
ne le Yıııgoolavyad..ıon obır Türk a
i'.mi de l('<>kniŞtir. 

1 
Avrupa Harbinin Yeni Meseleleri 1 -----

Diplomatlarda faaliyet, cephede 
durgunluk 

Kaç gündür politika aleminde 
Brenner mülfıkr tının dedikodusu 
dönüyor. Rivayetler~ ardı daha 
kesilmemiştir, Fakat Jngiliz mat· 
buatı ilk gündenberi bu rivayet
leri sükün ile karşılanus. ortalıkta 
bir fevkaladelik görmemiştir. Hal
buki öbür tarafın maks;.dı ortalığı 
velveleye vermek, pek çok şeyler 
olnyor zannını yapmaktı. Fakat 
çok geçmeden belli oldu ve İngiliz 
gazeteleri derhal yazdı ki İtalya 
ile Rusyn anlasamıyor. Rusya Al
m•nya ile herhangi bir askeri it
tifaka girmek istemiyor. 

İtalya her ne kadar Almanya ile 
müttefik ise de Romanın Rusya i
le anlaşmasını temin için Berlinin 
gayreti kiıfi gelmedi. lleın de İtal
!:llnıo fö le kolay kolay bugünkü 
g· yrimuharip vaziyetinden çıka
tağı da iddia edilemiyor. İşte hü
tün bunlara bakın a A vn•pa har
binin durgunluğuna rajtmen poli
tika alemi deki f aliyetin ne me
ralı.lı safhalardan geçtiği göriil • 
mcldedir. 

İkinci lı:eyfi et: İn•;iliz ve Fl'l!n
sız par • nıent lanndnki münaka
ııal ist r istemez hu ·· nkü harbin 
durguluiı u, hn harbi ba &rmak 
için tutulnc, k yolu } t•nlden nıcv
:ıuu bahsettirmektedir. f inlandi
yaya yani m ı:önderilip g-önderil -
mem i rnes< lesi müttcfi !er için 
harp balı:Jni geni l.tti. Buna dair 
her gün gelen telgruf haberleri ma
lum. O eih ti bırakarak bngün.kii 
Avrupa h rbinin sevk H idaresi i
çin A vnıpalı müteh ısların yeni 
yazılarını gözden ııeçirmt}t lazım 
geliyor; 

Müttefikler tarafı her suretle 
teşriki mesai etmiş lrulunuyor. 
Fakat geçen umumi harbin bırak
tığı bir takım tecrübeler vardır. 
İngiliz ve Fran~.z t<.',riki mesaisi o 
zaman ilk senelerde harbin sevk 
ve idaresi bahsinde az müşkülata 
uğramaıwstı. Bu se er mütteiikler 
o mi_işküliitı tazelemek istemiyor
lar. Ingiltere ile Fransanın s~rvet, 
lruvvet ve gayretini •afere var • 
mak için telif etmek, o müşterek 
gayeye vardırmak için vakit kay· 
betmemek ciheti düşünülüyor. 

Müttefiklerin ) üksek baıp mec
lisi var ki bütün büyük meseleleri 
o düşünüyor, hallediyor. Fakat bir
birlerile böyle te~iki mesai eden 
İn~liz ve Fran ·ız milletleri ayni 
zamanda kendi haklarından haki
mi) etleriııdl'n bir %Cl'l'e bil~ feda 
edecek değ:llcrdir. O takdirde bu
günkü Avrupa harbinin . evk ve 
idaresinde de gerek İngiliz ve go
rck f~nn. ız tara ı n1üsavi hak ~a
hibi olank reyini >Öylemekte ve 
yine mi»avi salahiyetle bunu tat· 
bik ettirmektedir. 

Uarbin se\ k ~e idaresi ve aiha
yet muvnffnkiyetlc uetiçelendiril-

esi i(in büt n hiiküm ve niifu· 
aun, sa!· biyelin yalnız bir elde. 
topl.mınası, yahut yalnız bir he
yete vcrilm 1 mcuuu b:ıhsul • 
maktadır. Erh hınca hu ınes le 
matbuat süt lanııda tetkik edil· 
mcklcdir. Bıından an aşılıyor ki 
müttefikler tar da bu mühim 
mevzu da efkin um · y enüı kar· 
ş:w..ud awdınlınmak .istcııi.vor. 

•• 

• ·dd 
İngiliz Fransız tesaıı~ 

Yuu: AHMET ş(}J(Rtl };S ıf 
İngiltere ile Fransa a~a;'~~:.W. 

keri ve ilı.tısadi s:thadak~ · .~ 
ni taıWm etme için kn aııd~ 
sek konsey• evvelki gün L~U ftJll 
afüncı ictimaıııı akdetıni~tır(;~ 
Fransız &a~vekill F..cyn~ ıle kte4': 
ral Ganılenin de i~tirtkıle ~ 
len bu içtimada yalnız b. ~ "r 
harp ve müstakbel sulh dcı:ı 

0
.,

rupanm nıukadderah ba~11 ,~ • 
cia çok ehcmnuvetli ka« ~ 
rilmi•tir. Resmi. tehi' ğ ile ıı . 
len knrarlar iıç kı. ına "' rıl~~j}tı 

1- İngiltere ve Fra .... _~ırJ,ot' 
harp.ve b"rlikte sulh ya~uır 
dır. iki de• !etten biri ayn it 
reke ve sulh akdetıniyecckt ~ 

2- Her biri için dı,.11Dllı Jıir 
yet 2arantiı.i temin et~Y':ı~ 
ban · teklifi müzakere bıle 
yecektir. üt" 

3- Avrupa m.illetleriJıiıı bu ,_, 
yetini, hakka riayeti ve ~·~~J',ı' 
hafazasuıı temin eden bır 'W_ 
milel nizanı kurulmadıkça u " 
tere ve Fransa arııswdaki b~ . 
!aşma ve işbirliği dev- eO 
tir. ~ 

.. -•iJel' .• 
Uç madde ile hulıisa "" .. ..,,il" 

çok ehemmiyetli ve çok şıt ,,r' 
anlaşma. İnı:iJ,tere ile J-'r~' 
sındaki te>anüdü takviye ~-' 
luyor. Bu anlaşmanın ya~ 
is.~a:m eden . ebepler, ~· ~ 
büyük harpte Ingiltere ıle ~ r 
işbirliğinden ahnan der.J 
ranmalıdır. ı.-

Versay sulhu imzaıaoır~ f 
giliz - Amerikan ve Frıı""" _JI 
ranti muahedesi de ioıS~ 
Fakat Amerika ·ynru bU I"'~ 
muahedesini tasdik et~.e~ ı;e ı.
~ muahede~i suya ~u5ill' ~~ 
gilizler de keıuliler mı ı>ıf;',: 
ile bağlı addetmediler ""· e f,ı · 
Amanyanın karşısında yill~ 
aız kalmıştır, KleıııatıSO. ~ 
tazyiki karşwnda Rendell ';ııi ,r 
m ;. olmasından dolayı J<eııd i" 
la alielıuemiştir. Lcıyd corc'ıııılf. 
mi ti ki: - Siai mu·Jıali' t ; r 
rum. Silin sözlerinize ,kall~~ 
çin kendimi mııaba%e c4i1 ~ 
Alınan istila ve taJıak1'ıiJll :.ıı 
bir defa daha Jı'ran.,ayt ;\IJ'fıİll 
ile harbe süriiklemistir. ]Jıı.~ 
senesuıdenberi Alıııı>n} """'ıı•~ 
saya ~ı açtığı üçünciı JIJll ;ıı !., 
olnyo.r. Fransa, 1ngilte~:ı4,. 
yaıdımile, bu muharebeY' 1 ·~ 
bi gibi, bir zafere götüre<'[; ıı" 
~indir. Fakat bu defa 1~~ 
bmde olduğu gibi. sulh "'b;~ 
başına otru:duğu zanıau, ~fi' 
tarafından terkedilmiş 
kalmak istemiyor. ~ 

FiUıakika Ve.,ay sulhııJI~ >"! 
zası!'-danberi geçen yirıll1.li'o'f" 
Fransayı haklı çıkarnu~ı1_:_ftll~ 
ki gün •·üksek konsey t:ı.ry6 f' 
verilen kararla İngiltere, h~ı ~ 
bile olsa, Fransanın bu ba1'tıYıı'·.• 
nınuş oluyor. Bıı itilaf anlıı I>'"' 
Almanya empoze edilecel- 0 oıJI I 
şartları meselesinde f'raD'8 .~ 
rüşü galebe çalmıştır. dıl~ 
AnlaşmKnın sonuncu .. oı~ eti. 

Avrupa nıilletleriniıı bür<1f~ 
. ka riayeti n barısııı nıııb;,.ael 1 

temin edecek bir •be)·ııcl. ~;, 
zam. dan bahscdilıncktcdır'~ 
terenin ve Fransanuı, bU tid I 
sonunda da bir nevi ınill\,ti /. 
miyeti kurmayı düşünclüka1' .,, 
!aşılmaktadır. Harbe i~tıı İ~ 
yen devletler bakıınJJldaıı~ 
Fransız anlasnııısıWJJ en ·ıJıfYJ 
yelli noktası da budur. fı ~ 
1914 harbinden sonra kıır~~ 
Jetler cemiyeti, sulhu ı.oır~ ~ 
Fakat Amerikanın niill':t lo" ~ 
yetine iştirak ctnıemesı,'. ,jl)I ~ 
essese için, ilk aclunda bUY~ 
be teşkil etti. Bununla 

1 
~ 

böyle noksan bir milletler ~,I 
bile yıkılır derecesinde ' '.l'ıı"~ 
clıkça, harp b~anıııdt· .,,, ' 
geçmek istiyen devletl"!~.,ii-1 ~ 
den evvel, milletler ceJlll~.....J. 
yıflattılar. Ve tecavüse t'I 
namzet olan devletler d~ 
gibi . cemiyeti zayıfla 
manyaya yardım ettiler. 

Birimizin oer:ı 
Hepimizin O~ , ~e 

Tehlikeli bir çef
0
,: 

,,.ıô ,,,ı 
Bir okuyucumuz ~)''-""Ş 
.s ahmette "'lıPııJ" f 

Bumda Üçler ınc~ar c~"'t '..ıı 
kı<mında çukur ~ır ç ,t~~jiıo 
dır. Bn çeşnıcıs~ j(iJI Ji:ii/ 
korkul:ıık ohnadığl IJitl d»'f1· 
ÇOC oklar bu çeŞJ!l<' ,.)<t, .;O 
na çıkar.ık oynaJll ,f 
mektediTler. "'1•' ~'.ııı1 

Buııdan bırkaç ''jdıı- 11"'~~ 
çok feci bir kııZll 0 .,I~ f 
oldui.:uın bu 1-aZ' dn eri"'' J 
çocuk bu dnvar 11

' o ~ .. · 
k .. """ rt ınett ~"' 1 zer en uç, ,.o ...ııııı · Aı 

•-•""· d ki duvıı>~ ,,.,- I " e....,..ıu c at" ·~ 
rek ~e içine "~~/ 
ayakı kınldı. Bu 1aıııı> rafını kapatıııak 



EN SON DAKiKA -Çorcil'in nutku un akisleri 
)~ ~ IR~) - B.eri1n ~ W1'.l etmaı: ~ deırQ& • 

tııeıı... ı , ~ ı:ordıı sini ~ tookit e<!tı:ıdt.'le ve 
evvelAci ~ iırııt ID-~ llkırduomı ~ bır 

% Sı:ıYyetilere k ı harp ~~ ııö Enri<!tıedr. 

ııOlimpiyatlar yapılamıyacak 
~ioııkı 1 ~) - Fin hi.i- yaSi v~ dotıyısile yapo.-am:l.ll*" 

194-0 ol:İII1'>İ1-ır aırıtllil, ıı.~ 1 ~ resmen ilan ctmıı;tlr. 

" ~ ransız kabinesinin içtimaı 
ıo Oa l!S 1 lA.A.) .- Bu ah .ıt 1 vaıpdan iQIJıın.&ar 'k.aıhlıY.ınirı. teıı -

.~ aeak dta!n naooınar kilı müıuıaeıbet" a!k'ltt!ıılımış oli:!ı> 
~ Yleıni kabmeno..:ı ; " içtimaı ğu:ıdan umuırai ıaeseel.er ııürüııül

ıır. Buncian evvel Eh-sce'de rnıeıına;t>r. 

Naziler tevkif edildi 
ll!~a" 1 (A.A.)- Sh!zvigden tirak etmek üzere ou .sıaıbah Da • 
~ı 50 n~oneı 905yelist, l1Mi arhuıııa ı:elmişlerdir. I:iiUı..-vondan 
~~nn.; ~J,-nq o.liduklloan <;>kar cı:kınaz niime.yiscilıeruı şefi üe '1 ~l'Onal sosyaııistler tara - l-00 k3:1a,r nati 1'e'V'kif oluııo:Jıui w 

lertip edien tezah:irala ~ nümay;.; mened.iJııniştiır. 

Görülmemiş bir manevra 
,-~~"' .. --f~) 130 ~!:, ~~~00 ~irclr!; 
S n şlnv;tiwe kadar yaııllll!j ;., 400 d:niz ve 100 bııa tayyaresi 
~ ltıerrvırabrm en mühim.- ~ ~ık:tir. Bu i'kı huva fi,. 
~ Yaı:.naıı: ü:zcre büyük (Xya- ~ Büyülk Ok!y3'!Ula bir milyooı 
~ "· ' mte ik<iin San P.rıro il.e ki11kımeC:re muırıti>aı mceaıiıe uz.e. 

uı~· ao ve Hawai ~ rinde oevoe;3.ıılar y~. 

Rumen - Yugoslav ticaretı 
"'-• --.,,, 1 (AA.)- Rumen - Yu
~ ticaret odası mecaııimlıe a
~- Yugoslavya ticaret ı:ı.azın 
:"'<na.nya lıarici-ye n.ıızın Ga
~t1Sat nazın ~elesco, ha
·~ noızın Clı.nstıı.coma ve 
~ zevat bu merasimde 
ıt.unın~.ır. 

Seker saklıyan
latın muhake
lllesi başladı 

Kral. Karol., Kral Piere Prens 
Pau1e Talaresco ve Çvetlwvıı;i ta
zirrı te~ göıı<le<Lme.>iııe eJı. 
ıkış1a.r La karar verilmiş ve Rumen 
Yugosav dostluğırııa ve iki ıııeın:e
ket arasuıd.a ki tic:ı.ri münasebet -
Jieoo ınki.şafnın d:ıSr nu.tuklıar söy. 
lenmiştir. 

üttef i lerin 
yeni harp hadafi 

~ ... lll<lJın;, veımııedeu 1200 çuval (B8$1Wlka leden devam) 
~ Ve 'altlamak suçile ma:h-kemc- 2- Almanyanın beslendiği mın-
tıo:~Zlien Lvon _ Mclba şeker fab- taka.lan iktısaden fethederek yar-
.. ~ı ah dımı kesmek ve tecrit edilmiş Al
~ L s >Pleriııım mutıa:keme -
~~ 6' &a.b<ıh sııet 11 buçukta .,,.... ::~~ı garp cephesinde magliıp 
t....,;ı oez.eda başlandıruştır. ı Müttefiklerin, bugünkü vaziyet-

- o.ı':!.~lu falrika sahlbı Yor- te daha ziyade ikinci şıkkı ihtiyar 
~~ Koı;tanücin hüviıyetien ve tttriıbe etmek istedikleri sezili

~ ~~ş ve biEaha.re bu 2 or- ı yor .. ~alk"!' v~ <?rta Avnıpa, Roma 
~ korunma .k.iı.nunu ah _ İngilız elçılerının Londraılaki top
~ - ~ tecuyeli::rini isti.yen .lam.şiarı da daha evvelki yazıları
·~~u:ıntij1m mü2ekkeresi ııuzda iş,ret ettiğimiz gilıi bu m:ık

·•fn \Jş!:ur Btınu. tıak.ihen de mez- sadı i. tihdaf ettiği kadar re.mi in-
t b "- giliz ağızLırıııdan ve neşriyatından 
tr '.""arım defterleric.t ve şe-- anı d • d tı.. ıvatııu tetki:k eden ehli vu- a ll!lmtz da ııha ziyade budur. 
"' ~ Yani, müttefikler için bugünkü ga-

ru Jkunmuştur. Bundan ~·e: Almanyayı bitarafların ve 
'~~nların avukatı söz ata- kom.mlarıoın ~·ardımındao tecrit 
il- ~ deı.ızmumilijti.n cec<a t.alıebı- etmek, iktısadi ve hayati müşkiilat 

~ ~lıır ~ ve şdkıer •a.t - ve ıztırabata <evke'flenıek ve harp 
~ .asından evliel de sahasında da kuvvetli bir darbe ile 

' · """""- nıatHlp t>.tmektir. ~ z:ıımarı. >Ç'll1 ~J ~ 
'1 ~u buıMıdul,"lınu iısllıat e- ETE.1 İZZET BENİCE 
':~«ır ııi m:ıılıkemeyıe ibraz 

~ S: ~ ..ıer;n letlki.lıı .çnı busabah yapılan 
'iıddoet ,!aUiJ. oJuınımuştur. h .. b 

~Ye de he;.ıiiız devam()- ava tecru es) 

Z&yıti~ 

nanma 

Şehrimiwe bu:ıumnakt.a o~an 
Fransız pasif müdafaa mütehassısı 
Amiral Muren bu sabah da viliı -
-retle bır müddet Vah ve Seferber
lik müdürü ile görüşmw;tür. Ami
ral müteakiben yarunda Dahiliye 
Vekaloo Seferbeıi:ik Müdürü Hü
samettin ve İstanbul seferberlik 
müd_ürü krem olduğu halde muh
teb! semtlerdeki sığınak mahalle
rini tetkikeı ba;;lam.ıştır. 

Bu meyanda. Taksimdeki elek -
tril< depo.sun<llı vapılıa'll bi:r pesif 
korunma tecrübesinde de bulun
muştur. 

No: 73 

Geliyor 

cağnn!. 

F..stai:'firullab bu:vıının?!. 
Hnzır bugün ve bu gece siıı 

evdi.' vokkco ben de ıridip lıir defa 
yavramu göre~· m .• A "1rayda bı
rnktığun uC.I< tefrk e yalarınu a
layım .. Jlattıi bu geceyi de vnvru-

1 muo bulunduğu kadının yanında 
•mi fırlikle geçİJ'eyiaı. Yum bu-

raya döoerinı. 
- Evi bulabilecek misiniz! 
- Dıkkat ed rim. 
- P l.. Siı:ı 'k Allaha ıs • 

marl dtk.. 
- Yolunuz ııc.ık dsun!. 
D:rru t, kapıdan eıkBT .en Mi -

hala yeni tenbihat verdi. Bund-ı 
Melcğbı bugiln gidettğlni, yarın 
ke.ııdisiııde.ı evvel ırelirse kapıyı aç-
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Ş i FA eşit .f!afanın Hatıratı 

F. bahçe ile G. Saray BUL~UŞ 
yen· şemediler Be ik- A G R 1 
taş mağlup oluyordu =~~~;~ 

KEOO YA ATEŞLER İÇİNDE 

yalı:ısından bahsedı.lince, kat'i:YY"D 

1 y Az AN : Eş R E F ş E Fi K 1 mübalağa değildir, Bir Z3t alkşaın 
tatbi1k ettiği bi- ALLCOCK yakısı, 

Dün Taksim stadyc.ınu 5,000 kilr 
SUT lJ.m ıiıaWa/t y '*1C:ıık k..dı.r cip.. 
,J;u idl. O hnıcaılıuu; tır>bünler unün
dıe OynaJıilll ik:ı maç da beı:ıa!Jerlilı;. 
1e ~i<:elenıd '· 

Bıe;ııktııış - Vcla 2 - 2 x.alıiıi=. 
Galıııtasarayıla FeJY.'J',bahÇd 1 - 1 

e}'n!lili:e.r. 
~ Vefa ille ·00..aber Kal

m ıır.ıd.an şJk.Uyet ed.oeeh 1Jir taraf 
~ ger*ir. iki taJ.uruın <>
Y'Whl umumi ~"'11tııs.ında hrliı.inın 
cl>.'ııı;::i ili. Yawruz vkfaı.Jacın a.ta
maıdikıları penahı. da girm~ alsay- ı 
di, rn.ı.gün İsla<ıılııul Ş;)ID'PlYOlltınUD 
mağ.U.bıyetini yııımıı.ş oluruuk. 

dJilı:k~sinde fevıkııılOOıe oyrıııyan 
Cfuadın ıacı le çıJ<.ıı ve müdafi -
leriın ~· dd'm.ınımamn!a:n yü
zünden alan beşirnci sınıf lblır gol 
sWeli lıe ıl=andfulaırı maçı bel-a.
'ber bitiı'dı..er. 

Günfuı hakiki ve .~ 
dnrecıede fevka.!iıde O)'UlnCUflll Ga
labısaroıyiı Fa:rukıtu. DüID.ii mcıça 
n:::zaıraın, Fonerba!ıçe oyununun 
_qali.biyetıe daha .!-iıyık ibi.r halde, 
Gıı<ataSO<'a!\ ın dla tılkım ıteşklil> ba
lmnııırlan olan ta..ihs ız:liğ:ın.ı ovunı 
şansı ile telafi etımio; hını.nduıııınn 
söylemek dtıığru bir :hillciiın O:= 
samı-ırn. 

b.':r gıece zarfında te;i:rini göstere
rek ve devaımlı 8'Cıtklık tevlid e
det10k wıyen mahalli ~ et
miştir. 

ALLCOCK, nmıaıtiz:ma. lmnbago, 
'siyatik, delikli ALLCOCK yakıla
rile ş:!fayıa.p olınuşlardır. 

ALLCOCK yalo'anrun tıevlid et.
tile; sıhhi sıcaldı.k, OTQ.."\!ATİK BİR· 
ıMASAJ' gibi hemen ağrıyan yerİn 
,e'trııfun kapla.r. ALLCOCK yakıla
ruıdaıkı; kırmızı dcire ve ilr.arta.l re
si:ınli markasına diılcltat ediniz Eo
zanelerde 27 buçııll: kuruştur. 

ÇiiııA."\i dürııkii Bey82.>ıyahlılıır at- J==========-=========o=~;;;;;;;;;;;;;,;;;; 
tılldhı:ı iki fl'C1lden baş 3 bır ;ayı 
daha <,"lkıa.racak ha.lele dcğ';\ciJJlec. 

Bıeıımıi.ıa.t aığırrchoo:. Beı rnulaıt rni
cuım ha1t!bıırıınm. ~illi.[;.· 
y.Jkr.:ıı.. Yalnız so.iç Ş.;ref biııwaç 
güıd ·l ·a.k1ş yıaptı. Vclulılar lı9C k<."J1o" 
di ta'kıııtı:eri dıalıiı1ncle oynaıdılL:ıır. 

Sovyet erle Almanya

iMi:lı kümenin seyahd!t maçları 1 
J\1ful..i !kümenin ı.eyalı:ı.t maçla.-ı 1 

başlaını.adan Beşik.taşır. b caz daha 
SLir'ablaııımoesini ve Ha·kkının ıba -
kmıa a\'dctini tmnC'flni c.'<leriz. Ak· 
si lıakııhıcre Arıkarada, i~.:we e
pey güQ.:üik Q<.,StılH' 1. 1'. ÇOk olda. 
y::.kın ~iyor. 

Galatasaray- Fenerbah~e 
Dünkü maç, Gala a .. raym çı
k~ı lro.dro •t.ibuır le ccv.ieıki pa
z;ıır <;.>rşliy'a U)'>nil<lı • kab> ınc.Ln 
OA:kı. Gola.i cleım:ıllia.rnlm ç.il:ıııG< -
luğu Gı!>ç de iyt ohnı:y~n S:ııııİkııı'- 1 
mıC<Flılaır sağaıçıı:a ku}<'ittklan o
yuıoouınun mülaınadi h ü~um h:ı.t- 1 
tuu bcl<Jl:~en oyur. tal"ll yüzünden 
aıkıış ı>nnCfa mll/$3 • vlamad:ılar. J 

Bu l<lM'tıtlle Fenerli'erir. oklukça 
'kıoıikıtıulk.l'll!['ı müd.ıfaa ha.t.lnrı va.W • 

nınar sı açılıyor 
(1 iılcj &aJdfeclcn d•v:ıam) 1 

nad Çcrn.xi'de müsait kaır.;ılaru-
ıru:;tır. 

Bi:1ıaasa şu noktalar memrıu -
ruy_ ~= 

1 - Sovyet l'kfuumn ıkıomşu -
la;. ına vı bii'hassa Romanyaıa kal'
"' CCa<v'Ü±iır filkit•'ler bes!omc -
mclerı, 

2 - Sovyet RU3vanm buıııinkü 
haırnte b'r bita•Mlık srvaoc-t.ı ta -
kıbın = vo.-mesi, 

3 - P..aınanıyaya 'k ı · >eavıiz 
n!'yetin::: ... o~ası, 

4 - S'Jll'Yet fü.ııs, ıımn Tüt1kıi :e 
'oıe İrı:na k·..,,ı Olan ta::11.'lı'· -.:ı.ıer;.ne 
riayet. ~--ce;...ti, ve Ka<rad m.tz ıha ... 
valisinclı ihtilafı d'1'\"0t edecek har 

• • 

n:!kett-e ıbıdunmy agı. 
Ruımun 6i:y • lIK'halN ~ -

tnfım nUUku.nu mlisalıt karştia -
makle beraber Ruteı:ıo mese!esin
den ~sıni mE>~ bııl-
l'llL~. • 

R<nlAıNYAYA YENİ TEMİNIAT 
Bükırcş 1 (Husu:st) - BUkı.~ 

bıtkm:m Scw.Yet ~eyel:i azası, SoV'
yct c • !ı.Wlığiıı:in RcımaııIJl""Ya ta -
a:m.ıız ~n; t.emm ~ir. 
lfav-s ~m , alıdığ,. 

na garo, Sov'\1. t heyeti azası. hatıta 
cb'il" gün lJ.~Tl>ll)"&Va doğru merrekı 
aley.lı · ıuze ha.reket ed::-Oiılecdk o
lan Mm · anııı i6ini ılıDl~
ma.k ü nde ek iiiiz• cü.ıııAb.inıl 
daılı i J;';ve olımiştir. 

• 
fet;F~~id:ı·~;~~:,ün~kırn a.:i, lsviçre gazeteleri ateş püskürüyoı 
Gala.tasa.ray bereıbe!'liği.ıli hücum 
hatıtımn ck'!'in\ mesine iılerlc.v?.:;ın.i U IDei salllfeden d•v•m> da F'nl.ıırıliya hatfuindln Y9'kasını 
güqleştiron oyJncunun .atlıilı gol srııca sövlemnlıı hir tM<ım wler- Sb\' •rıış oLm RllS\'tmın şİ!lllıdi.kl 
saı.}U>inde Lem n ettı. llitıına.1 dun- den i.ba:rel 0 ,b· • .-ıı. ..... _, .__.an et. halde mıı..-mı.m olıduiıu kadar AJ.-

Artık Mis Reed'in niçin Makedon
ya ya geldiği anlaşılmıştı 

İbnıhim P~ bu haber üzerine, 
ıı:eee geç vak.it, mntasarrıf Reşit 
Pasnya sn mahrem mektubu yazı. 
yer: (Vesika; %5). 

--:. 

Y ultanıLıki mekt\I bun ay nini y&

oi harflerle de aynen kaydediyo-
roz: 

c.Mii.tek,'ıddlm telgrafnaııne su -
oret:. eıUelerin ~ olması ve 
Bulgar askerimıı oali 'bir nüm&.Yi:r 
te bulunması ve takibe memur hın-
başı Miıc;of cenaplmuım (Cadı:} ta
biri!ıe yad v<e tımıifi:ıe nazaran e
s;ı"t'J:i 1.'anlmMı :ımk: hak.aı,-ik:i ..... 

1 

General Vermıd'm lllllllYİni ~ 
B (O - binba4l idl) 

kü fu.l.bol yüııı.ıncien Gaı.e.la&lıray ~~..,....u" ~Y • • · . . / ~ 
a!)'11i oyuncuy<ı dig;;r müıh>ın 'bir rnek/t,, müt1. ıfıntırrler. ".""n - 1.nıı(ı:ııı - Fraırr;.ız ihti:lafı ha- m.ıı.. Patııu"w n-
maıQta da açık:ta clenerecdct' . O La Su= gaz~tosi dııyoı:· M: rıc.iırl: kmma:ğa Ql>lısnaktır. M<>- BiJAhan> Tl.lrlı; M" ... .ı. .,... .... n o , de+ı..ıtnin 1lDlllDl 

zaman. da ayni futJOOI :.ııl.\lsiınm •Simdrye kadar Finiandı:va ll1l1- ltotofı.m nu+.Jcu, Krc-mıljn'ırı Alına&- ; (darına miifettqligini yııptl. ı..a.' •+ iiAdii, Mir ,.. ~ JreW;lo 
tellrorıruır edip clrnı;..,.,.,gı bıln ha.re:bEsine Rı.rsyaınm sebet*yet yı<nm tkıo:.Jaın arasma ablmağa peklkabnstanmdatla.l. 
mez. V'CCnniı; olduğu zenn.rlJivordu. İ 0 ~ ınutaına-yil ohıarlı.itını 

Ferıerin ~üaıü de dün ıbııri sağ· Hınıı:ı memleket o:un;,1 okun hu-
1 

gö.<t..eım,Odeıdır. vah ve mezourenın Bulga:rlel.an 
laıın diıjiori haıtırı ıSa'Yll.ıır ı•ki fırsata dutllaırını ırmıha.faza et:m: k ıı;in ı Couınrioer de G~ve cl~r ki: mısııf•ri olduğunu pek riDiı bir SU-
kacıran sağ açıık v aıptı. iıcatbeOOn t>cdbiır leıri ıtıtmaz etmek Bu '·tik ~"'- . r€lte tavzih ediyor. 

DüwJÜ maçta.o eV>t ·l ııkıi t~.. hııilı!k11ru> m ·li!ktir ve haıtta hu su- "~"' ·, ne mwı.emm ~ hır Bugu.n alıDan guetelenlıen keö-
mı.n oyuınıınu du.şun.uııKcn, GJ> a" r ~J<e haıro.lce<t ot!lı< ık OllUll• v~ - şahe,-erdir. Hslk>ka Uııhr.if etmek krek malumatı hususı:ıoe kabüin-
tasaıra·y hticwn hc-ttınm d '1a .f'r.r fesidir. san '::_tı., bu wıtuık<ta a:şılınası ,güç den olmak üzere aynen takdim lo-
baNınoıı;ı >rl .m::lılllli la daha ;a- .Aşhka:r o e.n hın: mesel vanıa o şru,iıkaJa.-a vıı"mışlır. lınıaın telgraf dahi Miıs cenapl.aıruıl'D 
'.kın buluyo ıdum. Bulgaristan dahilinde bulunduğu:na. 

Dilııüü oywlı<la Sa.rınr.mızııh.a- b.r l.>iırhanı kat'i ve delili bahır 
rın hü..·uımlaırın.daı h:ııt itibanre a- Bu Çarşamba Akşamı teşlci ediyor. 
ğıır bas:ıımırlıklaı·mı gönfük. Bu- ( B gün eiı-enci teşrini.evvelin yiJ:-

nunı oolxıbiıni moı•k.,zin ıağı.r.:ıığıru. E Sı"ne"""" ..,
51 

d mi&i ok!llj(Ulla nazaran yevmi le-
sağ tarafın t<;Lafi ccJıecek lbi'!' rey- ı l a diye yaınnki pazarle.;i olmak lazım 
~ ~~ 0)1nıyamaınıasında bulu- ;:eliyor. 
yonmı 1 Halkımızın pek ~ok sev "ği 2 büyük yıld z .Mezklır teI,ırafname pek uzun 

J'le,.;".,:e Galalasarayırt dürrkü LQRETTA D Q N olduğundan suretin yar~ tren-
müsabwk'alaırı ekıseı:ıiya. m.-vzıi ve 1 le Müşir:yete irSa~ cdeceJ!UD. Vı-
oyun.ouılar ar:ımrıd'a lfe<ıdı müea- V "i, !ayete suret ve veçhi anı .. ise reyi 
deJ.eler ha:inde .teo ,fü ctL•. Bu yüz.. YQUNG ArvJECHE sarn.ı.cerine merhun ve mutevalı. -
dıeın ferdi tıap kıml1ıroı'~ oı-r; kıttır. Otbapla .. • 
eleıımınl(!Jrı datıa pişkiın Q'.an Fe- tarafından harikulade Lir tarzda yuratılan Fuik İhrahhn 
rıl.-.Jlıilıeor ltl:Jpa ıdaıha ıhlıkim RÖZÜk" Bu mektuptan ve İbrahim Paşa-
tüler E E F Y O L u nm gönderdi~i uzun telgraftan son-

Galıııtasaray muavin h(ll!tı >ıaY'- ra (Cadı) oın Bulgar topr klan.ııil 
retli oynamasına raffınen oıyuna Fransızca eözlü Ş&he;ıerİ de geçtiği ve binbaşı Miçofuıı kcndi-
bi.r ür;iup vE>l'eedk ve Heri baıtıtı A k İl - I k't , •lıai kar. ıl811llya geldigı tahakkuk 
Gyunun inG<şiafına seMkıedeoelc bir ş ve mın; nası .•• ne va ı ... ve nıçin.. . etmisıi. 
kifa~-c~· yfil'.ISelerııo:-<ti. Şeref yolunu ibda etmek il'otediklerir.i bileceksiniz. Artık, •ti. Keedin Makedooyaya 

Fe.neııibahçe ise, dün 'b.i:rkaç mü- nidn reldigi anlaııılıyordu. 

masını bildirdi. Çıktı, Pitti. 
Bir saat kadar sonrıı Melek de A

yas paşadaki evden ayrıldı. '.l'•ksim
den bir Harbiye traınvavıoa atladı. 
l''atihe ~eldi. İndi. Horhor yokuşu
na saptı. Yokusun nihayet tarafın
da, Muratpa~a con1ii arka ına dü .. 
şen ikinci scıkağa •9ptı. Burada a ı 
boyalı btr evin kapbını ealdı. gir
di. 

Dur;1 ı, 1\ılelrğin esas evi di. .. 
Genç kaılın keodis"ni hima)eJe 
kalkı a ı Davusluo kö ' ünde ge
çirdiği ilk gecenin nihayetinde \'U· 

ziyeti iyi<:e n111hakcıne 'c nıüna
ka~a ederek or.da knhrıai!a karar 
vcrmi5; s<>beb•ni p•k bulamadıo':ı 
bir ın•r.ıl da u ı:rnç. giızel 'c 
nıü "'evi adaınuı mnlıi~ etini nru:}4 

hrmağa kcndi•lni sc\ kctmişt 
Şimdi, buradan h · ıı lii -

zwnlu eşyaları nl c:ık. elb ekri"li 
de bernbcr götürerek Davustun 
köşküne 'erlesecc.-kti. 

Evindeki h:ızıl'lıklarını b'lirdi!ı:- ı 
ten sonra Bahıliliye i erek doktor 
Rulıio!o kabinesine uğrıyan Me
lek, do tO'fU tel:is ic•rHndc boldu. 

Kabin ·n içeri · darmadağınık
tı. Az evvel burada ç<lin bir ho • 
ğnşma, bir karı<ıkhk cereyan etti- J 

~ güstc.ren dağınıklığın ortasın-

da da doktor Ruhi sapsarı yuzu, 
lclrnileşrniş •nçlarile dimı:Hk duru
yordu. 

:Melek, odaya girer girmez dok
tora doğru ) ürüdü, bay kırdı: 

- Doktor bey .. ~e vıır? Ne ol
muş burada?. 

Doktor Ruh: uykudan u:vanıyor
mu~ gibi bir silk~le kendini !op
h dı. l\Jclci!'in ha)· retle irilc~cıı göz 
lıebckleriııe lıakarak 'öyleııdı: 

- Tam znınaoında gcld:o !ile -
!ek .. Tanı zamanında .. 

-·Ne ~ar doktor Ikv? Burada 
lıir ievkn adclik ml oldu?. 

Dokt r Ruhi ı feleğe lıir iskemle 
gösterdi: 

- Olur! Anlatac;ığım!. 
Ve .. Lnlatfı: 

lnhvolduk !it lck Ha ımla
rını.ozııı ıntithiş zekalan, kıl'an 
dırrdur.ıcak faali:vcti ralı mızı 
~u .nda leke ugrutmış bulunın o~. 

'\1clck; heyecan ve hayretle ını
nldandı: 

Ani madım doktor!. 
Ruhi devam etli: 
- Dur!. Anlıyacuksın.. u· dise

nin fecaatini biraz sonra .sen de 
benim kadar dehsdle hisst"det:ek-
. ' sm .• 
- Ne oldu doktor. Allah aşkına 

çabuk sö;vle!. 
- Soyulduk!. 
Melek, doktorun geveliyerek 

müphenı mahiyetlerde teker cüm
lelcrle izaha uğrastığı vaziyetten 
.birşcy tnlamıyor, her an artan 
bir hayret. kurcalanan bir merak
la tıpkı kurulmw, bir zemberek 
halini alan asabını gürlükle zap
ted'yordu. 

Doktor Ruhi ·avaş yavaş ka • 
znodıih nıh ükiioelile hadiseyi i
z.h eıtı: 

- Son günlerde, şu nıel'un papa
sın takibine basladığımız zanıan -
dan beri düşmanlarunız faali;, etle
rini arttırdılar. Bu artl$ın mü bet 
neticelerini iki arkada ımızın öl -
dilrülm<'Sile farkettik. 

- Evet doktor, hunları bilivo _ 
' . rum .• 

- Bu $nhah ben kabineye geç 
gelecektim. Akşamdan buno Fa -
ruka söylen: :r;lim. O, biliyorsun ya 
harada merkn takip şe ı · . Onun 
dn bir · i 'ardı. Eğer o iı;i bitirirse 
doğru bura a gelecek, beni bckJj. 
J ccekti. İki saat evvel btıraya gcl
d:ın. Yuknn çıktım. Şn odaya gi
rince bayrtt ve dehşetten aklımı 
oynatıyordum. Gördüğüm man • 
zara şu idi: (Devanu var) 

Cemi;vetj hayriye murahhası sı
fatile seyahat eden bu kadının, 
Bulgaristaııa geçtikten SQııra, Ma· 
kedoo:yalılu lehinde Anupaya ih- 1 
baratta bulunduğu, batı.o birkaç 1 
İngiliz gazetesinde muşahed<i•ri -
nin •. lürkler aleyhinde olarak -
inti,,ar eltiı:i lıaber alınnııştı. 1 

Bu ya.ı.ılarda.n birinde (Sandııınş
ki I (Pawce) ve ITaska) isimle -
rinin lUak<'llooya tarihinde (Aziz 
Piyer) !er gibi anılması icap eıti
ı:ıni hile soy 1 ınekten çckioıni) CD 

ihtiyar İn"•liz l\lis Bulgaristaııa ge
çince - şüphe yok ki • Bulgarlar l 
taralıııdan i,virc doldunılnıuş ve 
aleyhjmzde söylenmesi icap eden 
lı~ey söylcnmi ti. 
Bımnn neticesi olarak Cumaiha· 

18, Nevrelı;op cihetlerindc: 
cİnl(i...zler bık b;:z b ırnnızı 

teslim ediyorLır M kedonya, , ,r -

ked Va.i " layıktır! 
Gıbi propaırandalar yapı 

baş!ıınmıştı. 

Make nya çetei:il rinın T rk 
köylerini leşe ve ka boğd k -
lan giirülıııü) r, bıliki bu r da 
ölen birkaç llulı;arın dul kalmış 
kanlan ve çocuklan ki himaye 
elleri 1U81llyor: 

•- Onları Avrupalılar himaye 
ed.ıcek!• S<izkri yiilı;sejjyordu. 

. Beed, bir daha Sereze dön
~ uzun miiddet Bu1pristaı.
da kalmıştı. 

Bu sırada Menlik ci--:mda jan· 
darına ile çeteciler ııı:ruında !:"~ 
bir müsademede iki Bulgar çet&
ciıiiıılıı ölmesi de Mis Reeılin ~ 
rinc aldığı davayı Avrupalılara 
b~ı haklı göstermesine ııebep ve 
\'.,o;ile teşkil etmişti. 

l\lis Reed İtl{!'iltereye şöyle bir 
telgraf cekiyor: 

cTürkler, çel.cc:Jıerı balqı baha
nesile, Bulgar ınillivelperverLeri
n n i.cti ge!enerinı j011da.nnalanna 
oldürtmek valııoctini gösterl)orlar .. 
ilah ..• 

Artık laınamile Bıılgarl..rın e
linde bir oyuncak olan ve Bulgu 
iımaline göre u) durma haberler ve 
makaleler yazıruıktan çekinmiyen 
•cemiyeti hayriye murahhası• 
Bulgariıstanda mühim roller oyna
mağa ve •iyasi eotr'.kalarn tam ma
oa.•ile ilet olmağa ba~lamıştı. 

Bu h:idi<eyİ Babıaliye bildirme
ğe lüzum gören müfettisi umumi 
Hfüıeyin Hilmi: 

cBu kadıru sust=un yol.unu 
aramak sıı'll<.1 gelmiştir.• 

Ciiıulesile hiikiınıeti hareket. 
getirmek i. tiyordu. 

O sıralarda Abdıilhamidin Al -
mao siyaseti k• dar İngiliz . iyas.,_ 
tine de ebeınn1iyet verdiği ma .. 
liımdu. 

11 ll>l"Y in Hilmi Pa,,anın telgrafı 
sara da mühim akisler uyandır -
mı~tı. labe~·in lıaş!dıtibi: 

•- Hiisey in Hilmi Paş:ı İngil,,.. 
krle de• leti iliyeoin ar.ısını aç -
n1ak isti)or!• 

Tarzında ozledc Al•dülhaınidl 
Hüse) ııı Hilmi Paşa nlcyhine kış
Jıartır. i temi e de, Kızılsultan 

a Isa bu mes lede Hü l"Yİn Hil
mi Pıışayı haklı bolm tu. 

fetti.j i umumıoin azdığı tel
grafa gel n C< vapta: 

cll .ltümet bu nv-«'iAv ehem -
tı kk.. " a !nru-

P cde'l v !er ·y-
M Peedin <:< \ ~nda 

Bu ıırrs' <!.ın ( cı.i -
nec g b;ldırc "'niştır 

Denili ·ordu. Abdulhanıidin ev
hamını arttıran u kadın, ger k, 
co · geçmeden Bulg.ristand n İ• 
giltereye döudii. 

(Devamı var) 
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H i KAYE 
Devlet Demiryolları ve Limanları 

ifletme u. idaresi llinları 
!Muhammen bedeli 19000 lira ola"n 2liıy.a ile çs! .. an lbiz tabı ııwö-\ 

nası il mayıs 1940 •ıeışetıube. güDii saat .15,30 da k:apa<ı zarf usulü * 
Ankatwla idare biıvpıııcta ııatm a1n .. aktrr' 1 

Bu i.şe gımıek iılti.y8ıl.eriı 1425 liralık muwü:ıaıt teıırrinaıt ile ka
DUDIMl tıııYin etltjği v-.ıri'!rıtlarl ve 1ıakllii:eriııi &")'Di p saaı 14.30 a .kadar 
la.nisvon ~ venneleri lAzımdır. BAHAR GELDİ 
Sailınameler parasız olmııık: Anltarada mal'zeıxM! bimsındıın, ~ 

1 Yazan: REŞAT FEYZİ 1 paşıı.da ~ 6"i'.a.üm ve -..ık şdCl;iindeo dağıtılacakirr. (2296) ı 

- s~ Sel.ııııa:ı.ıa -

Se>vwıW S<frra, 

Bıabaır ,ııeldi. Pencereden 'balk:ao 
ııözJ,er;n, lbirkaıç giiıu! kadar 'ba • 
dı.!m!OO.n (,!İ~ göreo.it.. 
A"r"'Va <»-"arının ~ıandı • 
,ğıru seyretmek. e:z hiT wvk mid r? 
~ıuıt.mıanımın aıııkıa ta.-afında, 

Mocidiye ır.öyüııııe dQWı.ı uzanan 
kınlar, ytıışJil l:ıir Ö.)lıü iile gittikçe 
carilaruyor. Şılaıldi, güneş, nekadar 
Ed<ıeııı doğuyor, değ1l mi?.. ~·ya

nrr ıı,yuıınarı, aclaırun iç rııie i·ık 
biı' ::üooş rengi gômnek, İn>aJL, 
bir çocuk gibı, ııevirdJrİ'yOır. 

:Baha.- Jıddi, Selma.. B.iliarın 
lıılym. ıt.D b. nim •kadac k. ru tuk
dir eder?- Biır niısôi:ı günü, senin
le 1bpmık re 1aze ot koko.>ian ara· 
sıııdlıı, aısf~ta ımın uzun yürü • 
dl\fıÜnıüzü ha.~ 8en, o 
~ Ile'kadar taıtlı 'loom.ı.\'UYOrd.•n.. 
&nki, serun &e6ini duymôlk ister 
g.bz, ıkıu;l llir daıha carua.ınnış, fırl. 
r.ı-ıı, w'ümü1ldc, çok yalkınmuzda 
UQU19Uyordü. &n, unrıl mırıl an
lılt:ııvwdun .• 

İlik dAa o ~ *-, sana ezeli 
saaıd>et tılısmıının efsaınesini si>y
Jem.i$tm 

- Seni eev~Q'l'Ulln, Selma de
miştim.. 

O aaia, yeşil ~Eciıııinı nasıi 
rıt ~ dr:t:ırı ,ı,.· ma;na, tıe yü
züme ba.khığmı, hUi h<ı'4claırun.. 

Yol !lıedı::.. u:luık.ıGr ızzdl.<, guneş 
Cıa2e, kır ÇlQ6lı •eri saını-..ıştu. Bır 
ruya alernı °'"" gıoı .iıaı.ı.<. Canlı du
ddJ<..8nWil u.cwıaa. bir tered.dı.U 
k.IMCllDl Jl.ı..• gozJenııu i:ıeıııci-n dı.Y il'
~ U~a., ÇıJk. 11·1dK 1 a 1-ıa, k~şı 

IW'i' a,ıxlo• ı kestane aog.a.ı,ıl.aırma 
daidın 

'l'<ım ~ em daral<. 
b.ir .lwş kunwsın.m C>VUdaşo.I"aıt 
~ ııeıı.ı. ~""ütımiıı;.u. U var 
k.ııı., Oo~ • "°"" ye:;ı.I goı.ı>er.ın g<)7'
kırım.ı ar..W. tlaJ!,ı.oe ıç (.Uo~,gım 

biııı.ac.t.arllll. llw-,gwı .tıı.r sesıe: 

- Kırrıtwhr, ded.io, $iııı'.ıkiı:ı--e ka
dar k.aıc g.:.ıı.ç ic.aoına <bu cum.e ı:le 
bıı.ap ~? .. 

\JqU@IMlŞtüm.. Yüreğ mdı,, tıiır 

buıwJdıma re ac.ı vaulı. 

Sana, şöyle cevap vernıi:;tim: 
- 1'~ Du ~ Sdıro,ını 1 bu 

kıadaıı" ~a ayni <:umle ~ 
bııuııp euı:ı.ı:t.ıın 1ıek kadın yUıııtıır. 

Şüphe ve >fıeııttddı.lt içiıool..· ~ 
Senı, dıişünce.ermd- "tamamen 
~ ,çıın Çlll'Jlııochın. Bar 11 iımı:n.
madm Fak.at, inaın,mış gıörımdun .. 
Sevuı imamn ııztııraıbıın<iaıki asa
let.i, ~ göı\.ımc'7JCl'i.n. Da.00 Qdk 
genç, ıt.earUbesi:z, tıeııım ve ma • 
swıdım. Seni. ikı:ıa etırnElk icin 
~ bütün sözlerim.•~ 
ile, iirtk.e'klJk ve haUt.a ıkorlku. i.e 
wşı.lr-ordun.. 

Seni, bıır daha göremedim. 
- Dilşüııeyiın, oevap var.iı:ıiırn.. 

DmrŞtiıı .. 
Bu düşiı:nce va'k:!esJ, Q'.llt UZ\llll 

su... .. , .. "" • -.:aık !ki, Wl'U$llak frDeıre 
~tığim.i-z may>s sabahı sera 
beylnııde yere sa'31tllemoe bE!kl\:dim. 
A,.U )"E!r'e ~ğ;an zaman, pa -
""""'"!er yeni ırvıaınııvor' başJaınm 
kaıldırıyurdu. Oradaın uzalld """"' • 
10. n, ho:ısini, sııcaktwı boyı.mlaı:!lll 
bü.kıın~ d maok h>rakıtıım. 

Blütün ihİr y:ın., ııendıen !haber 
bekı:JeocL.m. Sonra, kllj geJ.d • Ve 

Diiın sabah, peı**1euil:t:ı karvı 
bl'aınn ıreıilt ve c:mliilk dolu .ta.. 
~ göıünce, içimd: tıir yanı.
um okarı:adı,l(ını duydwn. Bademler 
ç çeklenımiş, ayva dal len 'l.oınur
cukCanıruş, t.oµııSklardan ~ 
c,byordu. Uzak SII't.lara dloğruı 
Yt'.ill'f"ŞİJ. bir mesafe giil.cl.ij!i wır
dl. 

SPıti mtırl>adını, Sehn.a... Bana, 
ııeç..tn ıtıaııama diişüneceğmi sö:r-
1evt•n radnu! .. Buırr..em, ııezaket
sizl • k mi e1ıtirn, yaksa s:ı.bırsıııilık 
mı? .. 
Şimd " .lreDdimi yoklızyarum da 

gönl.ümdcki .sevgiıııı;n, bir bahar 
~ nazaTS!l, :ı1 !t.adaT daha 
~ derineşın.iş hır kaynar su P>
:ııııın haline gelmiş olduğunu aın
leyu.rum.. 

Selma .. ~n ytın ayni çiçekli 
l(iiıt er.ilden d:ııha faz.la 8'-viyo -
r ıı !::iıt:Dl •• Du.şuı.ı.diıu nıü'1, Bana 
cevap ~mek iıçin düşiimneğe va-
kit bulabildin mi?. 
Şimdi ~ önüııde se -

nin veşil ı:C><ierin w ne söyl "YC"
oei>"ini bE!kledi;;irn taze dtıdak!-..rm. 
Sev,OOıi 'lı:ıııbul et, S.lma .. 

SÜRF.YYA IŞIK 

'
---- ----., inhisarlar U. Müdürlüğünden: _ 

c.nııJ Miıtları Muham- Yüzde 
men B. 7,5 T. 

Lira Kr. Lira Kr. 

Tarihı Eksiltmenin 
Şekli Saati 

BaskUJ 6 ad<ıt 1560 - 117 - 12/IV/940 A. (•ksiı'.1rne 14 J 

&ıda 9000 Kg. - - • uı:za:hk 14,30 
Buz clx:datıı 1 adet 350 - 26 25 • Açık eksi.Lime ı5 
Kazaıin kola 5000 K.g. • Pazarlık 15,30 
Şiı;e arnlbaUlj ıra. 30000 • • • 16 
Haıva iınmı>rcsörü 1 adet m 3000 225 -16/IV /940 A. eksi'ıtııne 14 i 

I - Şartname' eri mucilbiınce yukarıda cin6 w. miik:t.arları yazıla 
cÔ• lraleın maJ:ııeme hw.Iarında ıı&tenilen ıısuılu·le satın ahnıacaıkıtır. 

ll - Muılıammeıı bedellerı, muvalııka.t tem.inatları, ElksHl'.m::ı gi.iaı. ve 
saaıfileri bi.zaJırrmda yazıl:ıdır. 1 

llI - Ek.s:iU.me hizalarında yaW:ı gü.ni'eııde- Kalbataşta Ievaı.ı:ın ve mü-
ha!Yaaıt şubesindeki alını kx:ıınisyonıında ya.pı:acaıktır. ı 

IV - Şa1'1>nıaıneler he&" gün sö:ııü geçen ~en parasız aJın~. 
V - K.oımpresör münakas••;ona ~8cler :Uatsız teıklillerin:i 3 gün 
~e kadar müskirat fabrıkalaır şuıbesine vernııeeri ve mrünaıka
saya işt.irıık vesiıkası almaları liiznndır. 

VI - İst.eklileri:n eksiltme için t:ıvin ediilen ııün ve saatlerde % 7,5 
güvı::rırnıe pM"alaıi.e binlikte rneııku bıınisyona miiraeaatı..an. .2410• 

Nafıa Vekaletinden 
13/4/940 cuımartes gfuıü saaıt 11 de .Anlkamda Nafıa Vekaleti binası 

içind:e malzeme miiıd:ürl'iiğü od<ıSında toplanan malı.eme <•icsi'1nıe ko
misyoı:ıu:ııda 15000 d.-a muhammen bede1lli bir aeet mii:staıınel asfa.:.t 
lka:ıŞtınna maıkin<;si_He bix adet müstr.ımcl fill ... m:ı!<inesi "'·' bir adet 
müstamel .kıorıik.160l'un ve yede4tlerıhm ka'Pili zari usuh.c dksıiLtmesı 

Siırevva .Bey, y.aıpılaıc:ıO<ıtrr. Ek:siltıme şarfJıam:ıd ve tı::{"r.rüatı belirsiz olarak .ınal-
u .. lkı\· ~. _._...,,. .. ..._ ı.erne mü.d.ür:>iiğünde-n a. ınıbılır.. ... ,,. ~u= V"-"UUUU<.uan soma, M·--'-'- . 1 2 . - _,..: 

bu seler. başka b r dü.şü.nceye dal- "v""""at ıt.!m:nm 1 5 lir..,.., 
dıın.. Dc.rııElk, aradım ıtaım ıb11!' yit İsteklikrm teklif mektı;plm:ım mııı,mkaıt tcminaıt V'e' şartnamesme 
ırıçti?. İti:raf edeyiıın !k", o inıce sor yazılı wsaik i1e bırLkt.e aynı giln saa.t 10 a kadar :memur 4<omisyona 
t.rlaırıruz hoşı.ıma ~tıneki e 00.aı- maık!l:ruz muık.aıbiliınde verrneleıi .!iız ııındıır. c2357• .ız:n. 

bor, ayni zama.nda ıbeni ~a .. 
larla yilldümncl<ten hali kaıhna<I! .. 
Beni, hllıii unu<tımıımı.ş ddu,.<>unı.raa 

~.. Ka:)biniı:m sarla:\<at ya;rı
smdı yaırna:ı:ı tıiır rekortanen o:du

Kemalpaşa Btlediye Reisli:inden: 
1 - Kcnıa:paı,a ee:ediyesince su ile yaıptırılıaca.Jt elekıtrik tesisatı 

Ş"e>D !<e ku;.mı ~ık eksi>tırm~·e çıkarılmL«tll'. 

İ('UallU anbywııım .. 2 - Keşlıf bedelı 16243 cira 44 kuruş ve muva!kkıvt. ~eminatı 1218 
lira 26 kuTu.ştu.r, Sonra, üzüldüm dıe .• Dem<:il< si?JC, 

ooun ıbiır yıtl :ıııLı:raıp ve<ırn ~im ... 
Fakaıt, emin olunuz iki, <teeoSür -
~eııiınrzi.n doğuşuında, ben zerre k.a
daır mes'ul d. ğj·!:inı.. Şiınııdi aı>lıyo
rum ki, bilmeden, istemiyerek, si
zi i>e!klet.nıiışim.. Beni Q<lkta:n Ur 

nut'lumlz zaa:ıınedİ'yUrdum .. 

3 - Keşif ve şarfı:ıarne'cr Kem1lf paşa belr.ı:tiyesindıen 
verilir. 

bedelsiıı: 1 

4 - Eks!J.tıme 15/3/940 tarih.inden ni6an 29 ııaıyesi.ne kadar 45 
giin.dur. 

5 - Talip &"in bu ışleri yapmış oJ.duğ-.ına dair venüt füraz et.ıne
leI'i lazımdır. 

Be lkıi, bu mekıtubtıımtla, göıi1ıe

r~ lamn gelen faz .a neıı:ıkat 
ve 6av:<'>yı ibul:.aJnıyacıılksmrz .. Bım
dan dJlayı müteeısir im.. Ne y aıpa
yım '1ıı ., ı>ltı.ralbınaza 50!1 ve<.ıındt 
)çi.n, hııkilkati söylemeliyim .. 

6 - Eks.1:1.meye ıştiraık için• 2490 sayılı iı:aınunda yatz.{ı wsaiki hamil 
o1rnatıan iızımdır. 

7 - İh:ıı'e 29 nisa.'l S40 pazartesi J(ÜJIÜ saat 17 de belediye enciime• 
n:ınc~ y&pılacaktır. ·2329· 

1 
Geoerı biır sene. ıbe?mn hayaıl~ $i!r>rt~> Avcı ıkaıııı vaı.1<ıf oorn001lı:n.ıııın Da.-lık, Kllb;ıail:aı: vt; Kını-

d:ı da.~· .sı'2linki gıb.i, wruın ru'l'- •dere ve Dardağan ağ:lı mevkilerınden 990 metre mikabı ııaynmaımul 
dil. Ömriimun hıçb"' ırenesı, ·bu lmeşc kereste~· e 3000 kental kömür 25/3/940 gününden it b ren b;r ay 
son bir yı !kadar haıre1mt:ti, lıaxfi.. müddetle pazarlığa bı.rıakUmış oldujtu.ndan "steklilerin müracaat arı. 
9E'li, neş'ıi:i ve mes'ut geQinemiştir. ---------------------
Geren balıaxm 'badem çiıçdk.}eri _ il 
h~vaıtta, teor~est:; "..e .ka:llbi bos ıl Selimiye Askerı 
bir ger..; kız gorm~tu. • 

Faıkat, Sürovya Bev. bu baıhar111 Satına ma Komıs· ı 
badem çiQ(•kler, bHyorJıa" .mı ki, il yonu ilanları 
lreırlibeıri e rekabete <?iriı;(''b.ı!cook. !..--~-----:-----:-::;--::
aç>lınıış bir cirek k.aırsıı::ında:d>rlaır?. Havdarpasa Süe~ hastanesi ihti· 

Bu !bir ~ !çindc, hayaıtmı çok .,,.,.1 irin şartnaıne ve nümunesine 
değişti .. SeV11(i.n ze ırna:ıJescf mu • göre yaptırılacak •500• adet hııs.-
kalbde OOeımiıyecef:mıd,n <:blayı 

tane etajeri kapalı zarf usulile ek· 
ciıdıden üzüLüyorı.mı. Ben, bu yaz . 
Suadi>yedeyim. Falka.t lbl sen.iz, ne siltmesi 6/Nisan/9·10 Cumartesı 
kıadaır mısııu:lüm .. Yn1nız, üımid e- günü snat 11 de Selimiye Tüm•n 
"""'"'- '"'-'"" ·'-'- ..ı · ı ""tınalma komi•;onunıla yapıla • u= w•~ ·~ uırı .,.oşcırn, S 'Z!Jl.e -

bi·r lbaılıoda daııs etınıek fı.rsatını caktır. Tahmin bedeli •5500· lira· 
bıj ıalb!liriım.. Al 'lahaı ıısıınaırı!.adı:k, dır. Lk teminatı •4.12• lira c50· ku
Sü:reyya Bey... ruştur. isteklilerin teklif mektu:ı· 

SELMA 

- Cocuk H<ki n. m 
Dr. Ahmed Akkoıunlu 
Taksim - Tallinhane Palu No. 4 

Paz:udau maada her gün saat 
15 den sonra. Tel: 40127._ 

Diş Tabibi 

Ratip Türkoğlu 
Adres: Sirkecide Viyana ot.eli lll"&S1 

t>ırincl kal No. Z6 
~lua.fene saati: Ôtleden sonn. 14ı-lt. 

Dr. Hafız Cemal 
uzun, :ırawmırlu. kadı, soğıJk trün- __ _,,....,,__ ______ _ lonnı belli gün ve ihale saatinden 

b'r saat evvdine kadar komisyon 
başkanlığına vermelt.ri, nümune 
ve şartnamesini bu komisyonda 

. DAHİLİYE .Mt.;TEHASSISI I'. (LOICMAJi HEKİM) 

ile' ~L B'ir yılın üm.t ve bek
lamclıl'r:- nasıl geçe!bilıcceğı:nı cıu
.şünihw rnusım ?. Orrıninriın, en 
l<Zlll!l ııcnes: bu. oldu. 

No.259-17 

:>ahıbı ve ne~Tiuaıı idare eden 
Bas mtıhar."irı 

ETE~l İZZET BE. 'İCE 
Son Telgraf l\lntLaasl 

Yazan; M. SAl\11 KARAYEl.. -
Cem sultan artık saltanat için hiç bir 

ümidi kalmadığını anlamıştı 
Rodos adası Fatih devrindeki a

kın ile barekdi arzdan. harap ol
muş bir hde gelmişti. Bu sebep -
ten Sultan Beyazıdın sulh teklifi· 
ne razı olurlardı. 

Sultan Beyazıt, şoval:velere sulh 
teklif etti ve müzakerelere başlan· 
dı. Fakal ~övalyelerle ıula$mak 
epeyce müşküldü. 

C•m bu sı.rafarda ;\fısu: Snltanı 
ile uzla~ınıyıı ~alışıyordu. 

Cem, Mısır Sulı.nına bir takım 
hntiyazlar ve yerler vadediyor • 
du. Bu suretle bir ittifak aktedip 
Mısır Sultanını kardeşi Beyazıt .. 
leyhine vürütmeğe çalı~ıyordu. .

1 Fakat; Ka1tlıay milterecl.dit idi. 

Osmanlı P"disahından korkuyor· 
du. Cem Sultana söyle diyordu; 

- O?Ylun1, henüz vaziyet müsait 
değildir. Al.va! müsait olur olmaz 
ittifakı derhal aktederiz. 

Cl'm Sultan Kahircye ııe)di dört 
ay olduğtı halde bir türlü Sultanla 
ittifak aktedememişti. Ruhrn mu· 
azzepti. Ne yapacağını bilmiyordu. 
Hacca gitmeğe karar verdi. l\lı ır 
Sultanından müsaade talep etti. 
Sultan, C•min hacca gi!mesine mü· 
aaade etti. 

Cem Sultan hacılar ve tacirler
den mürekkep büyücek bir kafile 
ile Hicaza gitti. Araplar, Cem Sul
tam mupg•m llir alayla istikbal 

her gün gÖrcbi!ecekler, (2256) 

ettiler. 
Cem, Kabri Şrrifi tavrf etti. O· 

r:ıda kaldığı müddetçe tiıat ve iba· 
dal ile me&gul oldu. 

Cem, şairdi. İnce ruhlu bir genç• 
ti. Hicazda Ömer Ruşeni hulefa • 
sından Buya! kabiles· ne mensup 
Hasan bin ~1' hmut Bayati ile gö
riiştü. Bu zat alim, fazıl, şair bir 
zattı. Cem yazd ığı gazellerden bi
rini Mahmut Bayatiye gönderdi 

Bu gazel şudur: 

Her çend ademizad obruı2 cihanda 
bigam 

Gam sonu ŞQdl.ıktı:r ey dil tanlma 
epsem 

Sultanlık ol:maz bese derviş'ik te 
hoştur 

Gör nice tıerk i.dendi taht ile tacı 
et:hem 

Olsan ı;ıehin:;ehl Rum olmazdı hac 
nas: bin 

Bin şükür oldu ruzi bu devleti 
muazzam 

Mahremi şum moro mi:n .kable 
en ternuta 

Ehram ile bürünüp nola kef~n 
• giyinsem 

Dili Kabe ÇfŞlli ebrıl k.anıla.İ'ı 
basine 

· Divanvolu 104 

1
, Muayl'ne c;aatleri: Pazar ha· , 
~her gi:n 2,5 - G. Tl'l· 223~8 , 

Müjgan. misal hü<'cac gözyaşı re.;k\ 
zemz-ero 

Alçaklık ile canagütı arefe ma»end 
Ta çevrile başına .Lebbeyk deyu 

alem 
Bezmi sefayı hoş tut şevk üzer<) 

merve hakkı 
Nüş eyle <:amı vahdet işret demıd:r 

ey C<m 
Cem feryat ediyordu. Bu gazeli 

onun son ümitlerinin neler olduğ· 
ğunu gösteriyordu. Artık ümidi 
saltanat kalmamıştı. 

Hasan bin Mahmut Bayati ile U• 

zun musahabrlcrde bulundu, şüre 
mOTakından denıvurdu. 

Hasan bin l\1ahmut Bayati Cem 
Sultana şu wukabelede bulunmuş
tu: 

- Sultanımın şiirlerinde alem 
belki camıcem olmakla erbabı ha
le tesiri zahir ve iki beyit z:yadesi 

· olduihından seb'ai muallaya mu
adil idııiıi bahirdir. 

Yanl, Mahmut Baynti Cem Sul
tanın şi'.rlerindeki son mısralar • 
daki ta'mıcem, n\ış, işret gibi fi. 
kirleri tayyeylemek istiyordu. Bu 
da taassubun bir if"desi idi. Hal
buki Cem ne de olsa serlıeat dü -
Pıaceli. bir aahaiyetti. 

-------DABKOV I Ç 
ve t 6rek A111 

He llenic 
Medete rranean 

Llnes 
Yeni ve muntazam postası 

Z Nisandan itibaren her hafta 
Sah günü akşamlan 

Muntazam haftalık posta 
olarak 

Andros ve Thraki 
Birinci sınıf vapurlarlle doltru 
P'.re, İskenderiye, Portsait, Ya
fa, Telaviv, H~y1a, Beyrut ve 
Kıbnsa hareket edeceklerdir. 
Yolcu • Eş:vayi ticariye-- Tn· 

riz 1m • Her türlü esbabı 
istinıh,t, zengin ve 
mükemmel mutfak 
.lUüsaid şerait 

Bil-aistisna Yunanistanın bü -
tün imanları ve Maı:silya ve 
Brendizi için doğru konsiımen
to verilir. 
Hamiş: ANDR03 vapuru 

Pireden hareket ederken Kıb
rıs. Suriye, Filistin ve Mısır 
hattını ve THRAKİ vauuru ise 
Mısır, F )istin. Suriye ve Kıb
rıs hatt:nı takip edecekl,,rdir. 
Tafsilat için Gaktada Frank 
hanında umumi acentasına Te
lefon: 44 703 ve Gala ta rı}ı tı -
mında 25 No. şu·besi ANDONA· 
RO yazıhanesine rnüraaat. Te-

lefon: 43777 --

1 
İstanbul Levazım Amirli-ı 

ğinden verilen 

1 HARICl ASKERJ 
KIT AA Ti iLANLAR! ' 
40,000 metre yazlık elbiselik ku

mn~ pazarlıkla satın alınacaktır • 
Muhammen bedeli 34,000 lira kat'i 
teminatı 5100 liradır. Parnrlı/tı 4/ 
4/940 Perşembe günü saat 11 de 
Ankarad" JH. 1\1. V. Hava salınalma 
komiFyonunda yapılacaktır. Şart
name ve evsafı 170 kuruşa komis
yondan alınır. İstekliler n muay • 
yen gün ve sa· tte kat'i teminat ve 
kanuni belgeleriie komisyona gel-
meleri. (1476. 2494) 

1
1stanbul Komutanlığı 
Satınalma Komisyonu İli.oları 

Münakasa günü taJ:bi çıkmıyan 
konıisyonumuzda mevcut keşif ve 
şartnamesine göre harp akademisi 
manzumesindeki binalarda yeni • 
den kapaiı zarf usulile elektr k te· 
sisatı ıya~tınlacaktır. Münakasa-
sına 4/4/940 Perşembe günü saat 
on birde başlanacaktır. 

Zarflar komisyona mezkii.r sa
atten hir saat evveline kadar ve
rilmiş olacaktır. Muhammen be . 
deli on iki b.n yüz yirmi altı lira 
elıi dört kuruştur. İlk teminat pa
rası dokuz yüz dokuz lira elli ku
ruştur. İsbu tesisata talip olanlar 
bu gibi .şleri yaptıiıına dair vesika 
ibraz etmekle beraber kendisi 
elektrik mühend'si oimadığı tak
dirde bu işin mes'ul.yeti fenniye
sini bir elektrik mühendisinin der
nhde etmesi mecburid r. •1099• 

1359 Hicri 

1 
1356 Rumi 1 Sefer Mart 

22 u 
1940, Av 4, G ü.ıı 92, Kasım 146 

1 Nisan 

Valcitler Va sa ti 1 Ezani 
Sa. D .. Sa. D• --

Güneı 5 43 11 10 
Ö~le i2 18 5 -45 
İkindi 15 53 9 19 
Alı:şam ıs 34 12 00 

1 Yatsı 20 07 1 "3 
tms~k -4 01 9 29 

Cem Sultan, Mahmut Bayatiye 
Türklüı{ünden bahsetti. Oiiıızhan 
sülalesinden oldutunu söyledi. 

Hatta, oğlunun ismi Oğuz olduğu 
nu da ilave eyledi. 

Cem Sultan, Mahmut Bayatiden 
0 0-Uznameyi hulisa eb.!lesini ve 
silsilei aliyelerine dair bir risale 
yumasını rica etti. 

Hasan bin Mahmut Bayati Sul
tan Cemin dileklerini kabql evledi. 
Kısa bir müddet zarfında (Camı
cemi ayin) 1 yazdı. 

Cem, ne de olsa baha tarabndan 
Türk oj!lu Türktü. Kali>i o gururla 
çarpıyordu. Anasının ecnebi ruh
lu terbiyesi her ne kadar üzerin· 
de idise de kalben, ruban Türklü
ğü ıralipti. 

Cem Sultan, hac vadfesin.i yap
tıktan sonra, yine kafilelerle çöller
den, bayabanlardan geçerek Kahi
reye döndü. Artık, hacı i.d.i. Haz" 
reti Peygamberin merkadi mii • 
barekine bizzat yüz sürmüştü. 

Cemin Hicaz seyahati tam Uç ay 
sUrmüstü. Mısır Sultanı Kaytbay 
Cemi büyük bir istikbal ile karşı
ladı. Hatta bayram namazını Sul
tan Kavtbnla beraber kıldı. 
:U.;yazıt, Cem soi~ Jıacca&U>-

Baş,Diş,Nezle, Grip, Romati.ıt11: 
Nevralji,kırıklı 

[d' ) ue bütün ağrı 
~ f l ' ı rınızı derha 
~ ! 
~ ! keser 
~~ 
'~ 
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İcabında günde 3 kııi 
alıoabilir • ıııl-~ 

Her yerde pullu kil 
ısrarla isteyiniz 

150.000 Lira 
El pJanlannda da yaıı:ı1dığı gibi 3 üncü Jreşidc bilotlcrin'. ~ 

Nisanın 4 üncügünü akşamına kadar değiştır rrıe,. 
AJksi t.ı..<rlirde bu numara üzerirule hiç bir hak ı.c!dı<> ~ 

İstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezi . 
Eksiltme Komisyonunda~ I 

Fare marı 1ŞJcm.n<le kullıanılııııak üze.re mt.'!"lkezıun:ızdc ınC? 
munı;&ı.ııe göre 300 :ıdet k!ğen saıtın a.'.ınaca.Jclır. . Jff·,P"ı/ 

A. Beha:foin tahmin L~deli. 232 kuruş ~up tu1.ırı (ö'l6) ..,,_, ~ 
B. ŞaJ'l.nıuıne er rııerkezimiz levazmnııdan p.ırnsn a 11nır ./, 

nesi görülür. .µr'/ 
C. Ek.<ıhltıme 16 nisaın 19,10 sa:~ gün:ii saat 14 de Galata-da iG"!cıı 

ıta.faıp3Şa sokağında tnEılkür meıN<cz saıtm atrıı~ korT1 · 
yapuıc~ktır. 

D. EksiJ1ım;, açnk olacaıktrr. f 
E. Bu i:şe ait muvaıkka~ teııuıınt 52.20 kunı.$iur. 
F. Eksi •fımt.•yc girecckl>,'I'in 1940 senesi Ticaret od<" 

teııın<icd şaı·utrr. (2403) 

tiğioi haber almıştı. Derhal Mısır 
sultanı ile muhabereye başladı. 

Mısu: Sultanı da Cem, dolayı • 
sile Padişahtan birşeyler kopar -
mak istiyordu. Fakat; muhabere
ler boşa cıktı. Hiçbir netice alına
madı. Fakat; Beyazıt, Kaytbayı teh
dit ediyordu. 
Mısır Sultan.ı, Cem Sultan.ı:ıı tek· 

liflerini kabul edemlyecekti. Çüıı
kü, Padişah ağır basıyordu. Bu 
sebeple Cem Sultana en son sö:ıı 
olarak şunlan söyledi: 

- Ojtlum, seninle akti ittifak e
demiyeceğim.. Vaziyet bunu icap 
ettiriyor. Millldim senin içindir. 
İstediiıin yerde otur sefana bak~ 
Hor türlii ··ordımlar ederim. 

Cem Sultan, meyus ve müked • 
der olmustu. Bütün ümitleri zail 
olup ıztıraba düşmüştü. 

Nihayet kardeşi Beyazıdo iltica 
etmeğe karar verdi. Beyazıda bir 
name yazdı, affını rica etti. 

Cem. kardeşine şöyle yazıyordu: 
- Miilkil A.liosman bitlmdir. İl 

ellerinde kalmak istemem. Vatanı-' 
ma dönmdt emelimdir. Beni affey
le. Mülkü Anadolu benim, Rumeli 
i~nin J:ıi!.lilşeJim, • . . . • 

Bıi. ıırahk, K-.ıila Kasım 

-~,~··· 
ıı•• 

Bey de Mısır Sultanııın :,İ 
!ar, nameler :;olianıışf ı. ceıı' ııı. 

K B · •·s·ıd•· ,, 
asım cvın ntUh • •~ . 

. . tıı•<"' ~ı·· t:tnı Anadoluva getır ır"', 1,i. nat iddiasmda buhınJı ı\llpJ• { İ' I 
Kasım, Cem Sultanı ııP!ı. ' ı~ 1 

sokarak ortalık karı.,tır~ J'Do~ 
vesileden istifade ede~e .yı•~;I 
girerek beyliğini teuı lll sıı ·:,ııı 

Hatta Kasım Bey, C~ll_.-1 
şu mealde bir mektuP · diiıı'! /. 

•..•. Sipahi Bu~ kt~JPr ~ 
serret lüzumunuzn ın ıtoıl ;/, 
dirler. v c sultan ueyaı~ı.of ~~' 
dan olmusladır. 'fe"~ lı bo~:;! 
yip bu caniye tevecrıı pıO~ 
nuz. Şirinikam olnıa!ı. ıl ~ 
dir .. • y•ııı,ill"_, 

Diyordu. Cem suıtaıı~,ı • c/' .. 
sım Bey tarafından dfıyaıı ıJ f 
yordu. Larcndede kış 1;04•~ J'ı ·.:r J ~o".ıl 
Ahmet Paşanın nıoı, ğıtl '· ., 
mera tarafından da ça gariY' 
Bunlar arasında ı;:ıı .,ard~, ,1 
Beyi Mehmet BeY ~: 5011:~ 

- Mehmet Bey, Fal;' ııkt f r f' 
manında yeniçeri 8gıı tıırJ11 

· tı. Kendisine p<ik çok / 
da Qle.ıııişti. ...ı.V 

. - o>"-.,,,..-


