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ETEM İZZET BENİCE 

i tere lsveç'e ş· de li Bir Protesto Hazırı 
~~~~~~~-=-~~~~~~~~~·------·--------~-

Rumenler 
Macarlar L on d r a Mehafilinde lsveç' e Karşı Asabiyet Ar tı 
ltoınan-ya ve Macarislanda 
Yen; askeri tedbirler alın • 
lnasının bir sebebi de Al • 
~~nyanın ne yapacağının 
b•Üııanemesidir. Almanya 

İskandinavya' da daha enerjik hareketler başlıyor 
arp yapmaktan ziyade kö-

• ~ __ ?k ___ ';'.":~_.0vn-amay--.ı ter-cih I Sovyet Rusya'nın İsveçle alakadar o/mıya başladığı 
t,2an: ETEJ\1 İZZET BENİCE 

•• goze çarpıy r 

"' · ~•faki Avrupa harbinin bir M •• tt f • k 1 N ' · • 
~'!!:~u~~~u;ce~u~:~~~r::: u e 1 er' orveç e yenı 

an dunağlanna bakım olu-

~ ~°!'ı,°:r~~:~i~;'==r~:r!~~ takviye kıt'aları çıkardı 
• ne şekilde inkişaf edeceği 
llthış değildir. Şimalde baş· 
. arbin dahi Almanlarla 
•ldcr arasında kozlan pay

. ak bir harp olmadığı ve 
il bunun asıl imha harbini 
._:ıtu-ınak mak..adını güden 

nıyet harbi olduğu aşikir-

~nlu, Norveçe ve Danimar
-~ndı şimal emniyetlerini 
'e tesis etmek garo ve ce
leı:be•t kalınak irin saldır
ır, Norve(te har ... .kat um
IUQ aksine ~ıkmış olmakla 

likı n~ Alınanların, ne de 
ilı~h- •rııı bu biilgcde dola do
iıte ~•~be edenıiyecckleri, et· 
; .ını~eceklcri bir hnkikırıtir. 

Londra 29 (Hususi) - Royter 
ajansının bildirdi?;ine göre, Sovyrl 
Rusya, lsveçin vaziyeti ile yaktn
dan alôkadar olmaija başlam~tır. 
istan'dinavyada harekut dolayısile, 
Moskova lıükumeti bazı tedbir • 
!er almaktadır. Bu arada, Litvan
ya • Almanya hudııdunde tahki
mat yapılmaktadır. Ayrıca Po • 
lonyada Alman - Sovyet hudu -
du da tahkim edilmektedir. Sov· 
yetlerin Baltık f;losu da faaliyette· 
dir. Kutıı•etli bir Sovyet Filosu 
Finlerden yeni alınan Hanzo ö • 
nüııde görülmüştiir. Sovyetlerin 
Baltıkta bazı yerlere mayıı dök -
tü!jünü Ah,;an rad~oları bildir • 
mi• ise de. bu haberi kaydı ihti-
1ıatla teltikkı etm~lidir. İsve~in 
bitaraflığı ile alakadar olan Sov
yeı R>«yamn, Berlin ne:dinde bir 

Başvekilimiz 
Erganide 

Elıizık 29 (Hususi) - Başvekil 
doktor Refik Saydam eı·velki ge
ce saat sekizde şehrimize geldi. 
Geceyi trende geçirdi. Dün sabah 
rezahilratla kar~ılandı. B~ı•ekili
miz Pertek büyük köprüsünü tet
kik etti; unıımıi trıüfeııışııı, bina. 
sııı:ı gezdi ıe General Al>dullalı 
Alpdoğandan i:ahat aldı. 
B~vekilımiz, öğle 11cmcr/rni tı· 

mumi müfettişlik köskilnde ııedik
t9n sonra. Erqa7Jı madenine ha 
Teket etti. -------

~n Erzinca 
inşa 
başa 

ına 

ı or \;_'t : 111dir ki, harbin hala ncre
f'l-~~ilılıan -.ene <ckiller irinde 
~ ~lt·•deceği ve ııerede bitece
lıı'loı!l.t ~n etıniş de~ıld.r. Bu bii~-
._:_q1i~ kadar harbin devam. \C 

1,., b do. Sovyet Rıı5yanın, Hal
\ ıı_ atta Amerilrnııın ve diğer 
\ İıı~ın vazıyellcrm.ıı ne !arz

dQmatş !faptığı siiylenmektcdir ' ' 
iSVEC PllOTF.STO EDİLECEK - 1 

l\Itittdikler No.rve(c ai(ır o)>Lır çı kannağa devan ediyorla-t. Resimdo-
Loııdra ;>!) ( A.ıt.) - İsveç ma- bir İngiliz ağır bat.ıryası yürüyüş halinde görünüyor 

5 milyon liralık tahsisat 1 
verildi 

Erzincan zelzele ınıntaka ında 
yapılacak inşaat iç·ıı Nafıa Veka
letince h;:.zırlanan bir. taliınatna • ı 

me BasHkalete \crilnıi~tir. Bu 
talim ı'oamc hükiinılerinc göre 
zelzele mıntakalarır.da hususi rş
ha.:ı ait c\· ve dükkanlarla devlet 
daireleri inşaatı yapın;:k istivcn- j· 
!er bulundukları Jerler belediye - ı 
!erine müracaat edeeeklerdir. 

~ ita _f kaldcdcccği de bu-
t. v l'ı bir hükmü da \Ct e
~~ lııuJıta değildir. 

rett trırafından lıazrlaııa" •lıaber- , 
ler h1,1tcni• nin t,..ı·z ini duu tne
netmiştır. Bu bülten harbm lıaş • 

Zangıcındanberi Stoklıolm'de da - [ 
ğıtılmakta idi. 

Stokholmdım gelen haberlere 
(Devamı 3 üncü sahifede) 

~~ _at şudur ki, Bcrlin bir 
,~hiçine girıni~tir ve he:-.ap -
L:~«.t~kctinc hakiuı ol•nu lur. 
~) ~•ızlıJ«ların tcvalı'i i~iııde 
....... : abiJir \C ka~·bolanı kur
~ b •natut olabilecek Jıcr Al-

SON DAKiK 
s:t.Zelteti yangını arttırabilir Al l 'A, - r . . 
~t~~~·s~r;ı:·~~r~üıei.ı.~~n~rı~~~~ man arın l YOrVeÇ SeTerının 
~~b ::idir ki, diğer devletleri 

l.:'teb' 
1

Balkandevlctlerinide ı•çyu••zu"ne aı•t mu"hı•m ,·rşaat ~~. lı' tedbirlere sevkeylemek- T4 
l~ lneyanda Macaristan ve 

l.~ ba~ Jeni a'kcrı tedbirle- Stokholnı 29 (A.A.) - Goten • ler'i ziyaret ettikten sonra Nor • düşmüş oldu?;u ve hatta tasfiye-ye 
\ ~~n ak ... lunmaktadır. burg Handelstidn'.ngcn gazetesi, ve(• dönmi4tür. bile uğraması muhtemel bulun -
~k u si•·asi, iktısadı ~artlar ""an ' Almanyantn Norveçe 11apmış ol- Bu gaıetl!')JC nazaran Norveç'in dtığu tahmin edilmektedir. 

\ 11 ~ Yaıun içinde bulunduğu du?;n taarruzun ne suretle hazır- pqsaportları kontrole memur ser- Bununla beraber Almanların 
• ~ 1. • balkanlara bakim olan ı · 
'l .. e lanmış olduğuna dair meraklı taf- visi, B. Quisling'in seyahatlerin • Norveç mi !etinin sempatısini ka-
" "'· askeri vaziyetler harbin 

1 
· z g' d ı ,, •h . . silıit vermeketdir. den haberdar idi. I zanmak için Quıs in. i şi det e ce-s:t ı·,, • sımdilik sirayetıne a- 1 •an B. Quisling, beraberinde bir Al- yi bir membadan öqrenildi?;ine zalandırarak Norveçlilerin ona 

\ l)ı. Yolu ile ihtimal ver • ld ld kl 

'
lı~.-k~e beraber Alıııanyanın man nıemuru o u?;u halde bu a- hiçbir mukavemet göstermiyeceği karşı beslemekte o u arı kin ve 

lı.ı.litİ~~l(ı da biç ma_lüm deki.~ • yın 4 ii.nde Oslo'dan Berline git • hakkında teminat vermiştir. nefreti i..Cismar etmeleri ilıtimal 
~"ti~ ı de akıl ve ız'amn gos· miştir. Mumaileyh 6 nisanda Hit- Şimdi Oslo'da Qııisling'in gözden dahilinded. r. 

~ 8°1a rağmen harbi Balkan· ( Diğer Telgrafl_ar_3 Üncü Sayf._am_ ızdadır) __ 
• '1 l)ı~tayet ettirecek ve bu si· -

llı~h harebeyi bütün dünya • ı 
-~·ııı:'ebesi haline sokacak. A ·k n l , .~------.. ·---·· 

f '.'ık:s.a Slo,·akyada Alman· merı a ro on ya nın 
~ ~;,oı~!',:·~~;~rı~~~.~:::i~ •h d d k, \\ 4( ~ \ 
.~ ~ lld,:'Yıldığı bir sırada ilk- ı yasına "1ar ım e ece \ W 
. / ~it(;~~· tedbirleri arttırmak . V' 1

1·. 1 
~f. '-'~ c bulunan memleketler 
~ ~~. ~ .. i\lacaristan olmak la • A..o l"'V\ 
.,. ~~.d~tıkü, Almany•nın ateş Eskı" Reisicumhur Hover şiddetli '( \ \ _! 1 

\ ıt..ı~t: ve kendisine mahsus 
tttit· "~ hesap tarzı ile ha- b • k J d 
(!) l &'ôzönündedir. ır nutu söy e i 
~mı üçüncü sahi!ede) ___ -----:= 

~ l tondheim'ın ehemmiyeti 
~ıo:~ h~ekatının merkC2i sık· hakiınheti karşısında kaybetmek 
~I~ tİİtılerde yapılan muha· üzeredirler. 
\.~Iİ~ 'r.rondbeime g~miştir. Ellerinde bulunan Troudheim, 
\.~ ltı. ŞUtıaJinden cenubuna ileride ba~lamak tasavvurunda ol-ı~ı,. -ıı ş' k h b . 1 >ı Ilı 1tnendifcr hatlarının du arı tahtebahir mu arc eerın • 

ik· esabesinde olan bu de emin bir &ığınak haline ı:-etiri-

1 .ı iL~' iv:t tara_[ kumandanlığı çok lebilir. 
iİ Y ~~~dhc· "•rıyor. Trondheimden Steinkiere kadar 
l1 \"ı:. ka;ı"ı kara harekatı için ı:iden arızalı haliç deniz bakimi • 

I~ lııı · ar, Pek dolambaçlı ve ''etinden mahrum olan Almaula • 
t L. ıçer;ı . , 

ı' \~••ki erıne kadar uzıyan rın tahtelbahir üssü olarak işleri· 
, 'tkiıt~ .b!-'lunduğundan, de· ne yarıyacak mevkilerden biridir. 
~ ıcın de pek kıymet- Hakim ve pek kuvvetli İngiliz do· 
~~!~ nanınasına karşı da o halici kara-
l~~ 'hı, lil'i~~vedn şiınnlindeki dan müdafaa etınC'oo mümkündür. 
'ı~ ~l'tı SSu Yapılmağa müsa- Çünkü hiiklın tepelere ve girinti· 

ıh,,~"k &'irintili mevkileri lere yerlestirilecek bataryaları is· 
llvvctleri ve deniz (Devamı 3 üncü sahifede) 

Vaşingt-On 29 (A.A.)- Demok
rat ayandan Reynolds, Amerika 
bükiimetinin Amerika kıt'asındaki 
Fransız ve İngiliz müstemlekele
rine Kaliforniyanın cenubunda bir 
üs satın almasını yeniden teklif e· 
derek demiştir ki: 

- Atlantikte, Büyük Oknanosta 
1 

ve başka yerle.rdc ileri postalar te
liİs ebnekle emniyeti temin etmiş 
olunız. 

Çifri partisinden Lundeen de 
Grucnlandın ve Karaip denizin -
deki ecnebi müsteınlekelcrinin saM 
tın n/.nıııaı;ınt teklif etmiştir. 

Demokratlardan Schveillenbaelı 
•şerefli müzakereler, e girişmek 
suretile Amerika kıt'asındaki İn· 
giliz ve Fransız müstemlekeleri
nin satın alınmasını teklif etmiş
tir. 

HOVERİN NUTKU 
Nevyork 29 (A.A.) - Polonya 

hükumetinin devlet nazırı Gene· 
(Devamı 3 Uncu ı&blf~d•) 

HEDiYELi 
Aşk ve Polis Romanı 

.--~~-YAZAN:~~~ 

1 İskendcr }'. SERTELL~I 
Yakında 

SON TELGRAF' ta 
bekfoyini:ı:. 

Yeni insaat: Köy evleri, şehir ev
lerı ve devlet daireleri namilc 3 
kısmı üzerinden yapılacak ,.e hep
si muayyen tiplerde olacaktır. 

Köy e•leri kerpi(ten, şehir ev
i Dc,·anu .> uııcu sahıfede) 

Bir İtalyan 
fabrikatörü 

şehrimize geldi 
Demir verip pamuk 

almak istiyor 
İtall'Yan :ma.nıfa1ura fabl' ka<tör

kırirıden M. Kıu.tsaniga bu sa'l:ııahki 
kon~·aıısiyonel: trenill • ş"hrinıize 
ge!TnıŞ!i!r. Bir(,"Ok maruf İtalyan 
sanay.i ~ llıirler ndt""kl pam. uklu ve ı 
yünf.ü mc .,ucat fabrika.la-n koı:
sorSvoonunun müm ıs5•.li olan J
ıt.a:.Y<l"l fa'brlkatorünün bir muh31'
r'-"'~ v rdi~i i:zahata l((ire İtalya 
bi'zden ani1b un miktaroa pamuk 
s;;tın almak ;su ım~ktedir. Ha'.ta; 
pamuk istihsalM•mız unecmuunun 
yarı~ından fazlasma bile ta!.'ı:* r. 

1 Mcmlek.cl~iunizden İt.alyaya satı -
lacilık pa1muklar mukabilincl.e dl!>, 
biz.> maıı.ifatura, demir ve diğer 
unadldıe~-ır ver.liCCE"ktiT. 

İıtaJyan faıbrikatörü bu sabah • 
\an >tilbar~;n tüccarlanmıızla te • 
rnaslıınna başlamı$(ır. 

Son za.manlardıa ttalyadan şah· 
rım• 7~ g .{en matlar azalımış ol -
duğ,u,.~dan pamuk vemnek strN t'!le 
yen d·cın ~ ş miktarda mal geW-
~ilebıh:e1'! zannedi'JmClkl.tıd r. 

---001>--

Bir otomobil bir 
motosiklete 

çarptı 
Şoför Arınanakın idaresindeki 

1914 numaralı otoınobil ile Yani 
adında bir gencin idaresindeki mo· 
tosiklet Ş~lide çarpışını~lardır. He~ 
ikisi re hasara uğramı~lar, çar • 
pışma esnasında ,·aralanan Yani 
tedavi allına alınmıştır. 

BURADAKİ ECNEBİ! P. 
---------------------------------------is tan bu I barları ve 
ecnebi kadınlar 

Memleket dışına çıkacaklar, burada ne kadar 
ecnebi artist vardı, lstanbulda ne yapıyorlardı? . 
İstanbul barlannda çalışan ec· 

nebi artistlerin nzifelerine niha
vct ,·erilmesi için alakadar ma • 
J.+ı.mlar tarafından müessese sa • 
bhıle:r:ne tebligat yapılmıştır. Bar
larda artist olarak çalışan muh • 
telif devlet tabiiyetindeki ecnebi 
k•dınlar, bu vaziyet karşısında, 
pasaport mu::.melelerini ikmal e
derek bir an evvel memleketimizi 
tcrketınef;e mecbur kalacaklardır. 

Bu karar, ecnebilerin Türkiye
de kilçiik san"atlarla me~gul ola
mı:v acaitı hakkındaki kanonun 
tatbikatından ibarettir . 

Barlarda '"' benzeri bazı mü • 
.,,,_,eselerde çalışan bir kısım ec· 
nebi kaılınlarm artist olmadıiı; 
hakiki san'at kıymeti bulunmadı- -
ğı, fakat, l·üt.s(:k. artist unvanile 
çalıştıkları aulaşılmaktadır. 

Bu kabil e<nebi kadınların çalı~ 
tırılmaları hakkındaki karar bir 
mayıstan itibaren tatbik edile • 
erktir. 

EMNİYET MÜDÜRÜNÜN 
BEYANATI 

Eınniset ınüdüü Muzaffer Ak • 
alın bu hususta şu beyanatta bu
luıımustur: 

•- Filhakika, küçük san'atlann 
Türk vatandaşlarına basrını natık 
olan kanunun tatbiki esnasında 
şiındil·e kadar bar sahiplerinin ba· 
., ahvalde bir takını küçük san'at 
erbabını artist gibi ı:österdikleri 
ve müesseselerinde çalıştırdıklan 
göriilmüstiir. Kanun hükümleri • 
nin tamamen tatbikı için, bunalrın 
bu namlar altında bundan soma 
kanun hilafına istihdam edilme • 

ÇERÇEVE 

\ 

Bir ecnebi kadın 

meleri liizumu icap edenlere teb
li~ edilmiştir. Badema, bunlar, bu 
türlü müesseselerde (alış!ırılamı· 
yacaklardır .. 

istikametler 
İşin ba~ında size demiştim ki, 

Almanların Daninlarka ve Nor
,·eç hareketi, Baltrkta emniyet, 
kendilerini arkadan temin et· 
mek ve müttefik kuvvetlerini 
mümkün olduğu nisbette n 
Norveç topraklarında üzerleri
ne rekınek ga)«>iue bağlıdır. 
Ne asli hedef, ne de bloküse kar
şı müessir yarınn hareketi şi
mal istikametinde düşüniilebi· 
llr. 

:Eller şimal istikameti Alman
larca asli bir hedef olsaydı, 
Norvec üzerine delicesine ve 
açık deniz sayılacak bir saha • 
dan hücum etmezler, Baltık i
çinden, emn\l'.etle ve büyük 
kuvvetlerle iSvcçe saldırırlardı. 
İsveç dü~tiikten sonra Norveç 
diye bir hadise kalır mıydı! 

Nitekim delice hareket Nor • 
\-Cçi düşürseydi, büyük kuv-:et 
sevkine lüzunı kalmaksızın, Is
vec Alman nüfuz çerçe'\ e~ine 
girmiş olacaktı. 

Dava, bu işe bül ük kun-el 
tahsis etınoınck, ,yani şinıal is
tikaınctiui asli lıedef kabul et
me»ip ayrı ve gizli hedefler 
J.<ollaınak niyetinden başka hiç 
bir tiirlü izah edilemez. 

Yazılarını daima bir kahkaha 
zevki içinde okuduğum bazı 
muharrirler, şimale tecavüz ha· 
reketini, münhasıran İskandi. 
navya demir madenleri gayesi
ne atfed,iyor. Bıı muharrirlere 
bazı iktı.sadi mecmua ve kitap· 

Jarı tavsiye eUnck yersiz olmaz. 
Almanyanın, öz mulı:ti İ(indc
ki dcınir nıadcn!cri, \"trim ba .. 
kınundan İsknııdinav~ a maden
lerinden çok faıladır. Yalnız 
cinsi kötii oludbı içın İsHç de
miri rnsıtasilc ıslah ed !mektc
dir. 

Simaldeki maden cevheri, 
Alman denıiriııi ıslah cdiri bir 
maJa olarak kullauıldıı;ına gö
re, AJınaıılar.ın bu uın1 ~ı rıa ka .. 
dar temin etmiş olması gereken 
stok, bu işi uzun zaman göre • 
bilir. 

Fakat müttefikler, Alman • 
yayı Norveç teşebbüsiinde tu
za.ita düşürdükten ba ka. Almaı: 
tııza~ına da düşmemi~Jerdlr. 
Norveçe kolordularla müttefik 
askeri çıkarıldıi:ına inanmayı • 
nız. Denizlerde işi çok iJi tıı • 
tan müttefikler, Alman ir!iha
tmı adamakıllı örseledikkn 
sonra, Noneçe yığın yığııı ak
maktan nıü>taj:ni kalmıştır. Bir 
iki fırkalık Alman çetelerine 
kar~ı ayni nisbetle müttefık çe
teleri, iste o kadar ... 

Amma, eğer müttefjkJer bıı 
kun-ellerle Norve~i kurtaracak 
olursa, o zaınan İsvc( kendi 
kemhinc müttefiklerin nüfuz 
çerçevesine girecek; ve Alman
larca Ballıkta tam emniyet te· 
sebbüsü, Baltıkta tam emiıısiz· 
lik şeklinde teıahür ededektir. 

(De,·amı 3 üncü sahifede) 
NECİP FAZIL KISAid!RQ 
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uleli 1 r=ı =;::;;~ mezunları ~1 ~~~. "e 
Plaj 

• 
mevsı 1 

M dern 
garlar Sovyet gazeteler• 

aıxıırt.ırum, nıe ev, ne ~lııi.ra
Silli arttrmıak yok.. Bu ~ teşeh
büs edenlere ceza var. 

Yaklaşan mevsim müna
sebetile birkaç yerde 
meccani plaj, Floryada 

memurin binası yapılıyor 

Yeni mahalle istasyonu 
yedi ev yıkılıp genişleti
liyor ayrıca yeni gar

lar da yapılıyor 

Ecnebi kadını 
Türk erkeklerinin ecnebi kadın

larla evlenmelerindeki mahzur • 
lan bir kere daha ortaya koyan 
lıir gazete anketönc en güzel ce
vabl. kıymetli doktor ve profesör 
l\fazhar Osman verdi. Üstad şöyle 
diyordu: 

Dün merasimle diplo
malarını aldılar 

Bıu yı:l Ku~el'.i lisesini mııvaffıa -
~ lbıiı!ı.ren 500 ~eoç me=nm 
Eynhık töwn.U. dün saat 15 demek
:tıe!b 'it lb'Ü'VÜ'k baıhces''ndıeo ~ -
m.ıŞtı.-. 

Türki~~-v &S~ 
r-: AHMET sv..- . 

add'' ceridci 
ımıaHJın~ cı.;mar\.C gi..ın ü in~ ll1il. 

r..ılbcr ' 'l"Ol:İŞke<n, çıkamadı. Her -
kre ~ raktaydı, acaba ı>e oldu?. 
Bı'Z ._., n C!tti:<. Sorduk, t..'Ual 

ıeM ": B ::.,ma ıJ r kaza g<' mü:; ol
mamr aed •k. 

Hafbulo, meJele basit imış.. Me-u
kür ceridıen in muharriri Velliıt E
büzzi ,;.a oglu, fil: !'Ü!IÜ ş-erefi.ne da
"ttıgl mev!Ut şelrer·:ni! kiifi gör -
me • 'a:!l\ bir de şerbet dıağıt.
mırk lazil!l geldiğini d~üş ... 
T~. gıi~ c~ oldu-
•ına.ın. şatıet 1ıedaciikıi müımki.in 

oı<ımamış, yevmi · -rti:şa.n tdıinlen 
kıa Qa!l-e görememişler! 

ARSLAN. KAPLfu'il' 

1ı;,;YKEL1 LAzlMSA." 

f ı:.ı1bıumuın<ıde baı;lruınaa:ııcan 
olan. Enver (P"şa) n.ı.n Or

ı ıkö$künıün bahçesindeki 
apı.an lı<..'Yırellcr.i.ıiil'beled .. 

ye sat.ın adlyor. Imnl.ar, Tuk;.;m 
ba.1-..,c ~ kxmacaknın:t!. 

B :ııı !x>lcliyema.-in, öyle pek 
o'l"Sl ı . kapkmla ı:ı;'i yuktuT, anı-· 
:ııı;ı, ıCmlııl.tr, heykeller, herltalde 
pek hoş şeyler~! 

E ~er ci.ına t.az<:ı. an;l.an, .kaplan 
hcyırelıne lüzum vansa, belediye 
>00o ıer · • · bu hale koy anJarın 

bi'rer ,..,.,.ıae lffii Y~. şebir baiı
cek•"• ~ gıtmalı!. 

KİRAJ,ARI ARTTIRANLAK 

HAKKINDA CEZA 

Du :..in ıa.rasmı arttrınııa.k isti
n ıbiı: ; malıkemeye verlili L Ne 

Baz:lan da vaı'd:ıir kr, a-ğızia>nxıG 
kfra .:;l<'I'ler .. Böylem ne ola -
cak·? Aca.ha ;J:run.Jaır Jıaklkmdıa diaı 
kaııuıı.ımda bi;r ma<lde mevcut mu
dur, der~'in:iız?. Me9ela biz.im ı;&
'lrlr me<lls• amlaTll!TllZ!n bl1Z1klrl, 
konuşmak içtn, seııeleree dW,ü -
nÜ!r. duııuırlar. 

KARAKÖY MEYDANI 

AÇILIRKEN .. 

Kara.köy <rnl)'da!u dıa aıçııııor. t,,. 
timlaık edıJecek bina.laI" birer lırer 
'lıeshit edıilıyor. Bu arada, bocada, 
bir de Havyar hanı var. İsta' mi
siıııdz, haıun sah.ipJ.eııi. istıi'nlak be
deld olarak mü tb!t; bi.r fi.alt iste
sin:ler. Çünkü, malum ya, havyar 
kı\0meıl'l bi.r maddedir. Havyar ha
nı:nıJn, binasına ayn, · ··ne de ay
rı bir i.stimlak ·bedeli ;steııımiye -
ceih ne malum?. 

Ben olsam, böyle yapanın .• 

NÜMl'. 'F.LERİ 

GÖRDÜK .. 

Arhk anlaşıJmıış ki, belediye l<x>
ooerat:.tı.r..i ıslah etmek l<izıım. 
Ha-vd;i h:ıvırlısı.. Bu a<"ada, beledi
ve kooperatii: 1okan tasım da ıslah 
edecek.le~ .. Bu da ivıl!. Yalraıı; 
beııdcruizin bir teklifim v.a:r. Bu 
lokantada, yunek porsiıyonlam ·r.a
rıın. do'l"U'1mll>k it;in &:~il. de, saın:k:i., 
nürr.uıııt"lkk imıiş gil>i getiıriliıyor. 

Çata,!, daldıırıyorswntız, Mba -
ğ.:n d.ıbi göri.iınüYor. Niiınu:ııel~l'i 
gördük, beğendik; bundan sonm, 
liıtf<en, yemeklerim~.rzi yiyelim .. 

AHMET RAUF 

Gece karısını evde bulamayınca 

Plaı mevfl "'""nin y..d<Jiaşması 
münas.ibeıt.ile b<-loediyıeo re ı;l!ıği şim
dı den pliıj!:aır hak!:ında hazu!ılık • 
:!ara başlamıştır. 

TckmH plajlar iç..n t.arifelı"tr 1ıe9-
•b>t ollının11:ıata ve Floryadaki Y'f!"" 
J!,ır ı>e.v<h."tı:ıey ki.raya veriJ.~· 
di.r. 

Flıorya plfıjmda yen 37 lrabıne 
ve teraslı bi'I' gazıno inşaatına yar 
lamda başl.anılacaklır. Aynca bu
r.ada 3000 Pira sarfııı i> r büro ve 
4000 lira s:ıırf;L_ <l<' hlr ın1<:!<nur'.n 
lb ırı~l inşası kı~rarlaştınlırruştır. 
Bu kk i i:ıışaa.t yarın ihah.ı oluna -
o<ıık1ııT. 

Mltmuıl n binı~ı yapıldı-klan 
scmra burada ki lx-.<Xiı.yc :meınuc
la.rı plaj ını~f\'S m.'nde gece, gün -
düz Flar:v<tl<la ·kal:ıca.k.lıaı:dıT. 

D :r taıraf.t.an Salacak ile Ha
ıı:ım arasında ya pilim m~cani ha:J<: 
plajı Q<lk ral'ıl>el ırördiiğüııd:n bu 
mı wsim çin b:ızı yıerkroc yerı;d€1!'1 
ımecc:ıni halk ulajla:rı t€s s ohm· 
ınıMl kaTarbıı:ıtırilmıştı.r. Beb..rloye 
rei~ muavi.nlet"ind Jl B. Liıtfi Ak
soy y><f!ll m~cani p\iıjlannın yex
.lcrlni lb~lerde 1!$bil ı:rlecek -
t.T. 

--000----

Yalova kaplıcalarına 
giden yol 

Y ..ıova ka;>hoaları ;.:., iskele a
rosındakıı. .asımı so.sen:in lıaz.ı. kl
sıımu_rııvı 'bozu ıcı: .ı.ğu görü)ımüş
tı.. 

B ıed.ye re i 3500 ı.ı.ra S3!" -

file bµ şoo.ty. onun ·ız~.lk. a,y llr
·tasında yı.:nıd ın 1::ıptırocai<ıtrr. -Bu sabahki trenle 

gelenler 
Bu sabıilik'i Karwansij'Olle!kı 

Dev l'Lıt De-,,ıiıryoliaıu ida:rıcsi Av
.-upa haııtı güııengahındakıi '.stas -
yo:ıılı:ı.r!Kl• güzelleştir ıo yeııri ibir 
Şf'klıe sok:ın.ak ıçiı:ı çalışına.ktadrr. 

Bu cümb.-den olımalk. üzere Ye
Mmıaı!ıall~ yooıbn yen is1ıasyoo 
lbiınıa5ı. c ıvaırı clıa acı~ ~.de
cekti:r. 

İdare Yenımaılıal!ic istasyonunda 
lbu ro.:ııksa.tla y"di evi istimlak et
m· tir. Bu ev~ .. in yıkıh:ııası. ve 
lbosalıcak ycrlkrirıhı •tanz mi iş .. ııe 
ömi;müzdeki a.yın 13 ünde baŞLa -
rullacaktu-. 

İlıeriıd: ı YeşHköy ve B:rk1rköy 
•istasyonl3rı da bu !ı.a~tm en büyük 
vıe l(tlzcl fat.asyonları ,,; kline so
kul oo yı ırı;Jte~:t . .r ikcı-\kti r. 

Vel feoo. is'.asyonlll!'.ıdoki harap 
lbıaı<akJ da bııı".ldıaaı. ka1dırıhıı yen 
lbir bilet g· ~ı;i ya:pılacaktır. 

D 'ller l.2Toft.an Avrupa e:kgpres
} ırıinin mlit>tehi ml'V'kii o'.ara.1< Sl

ÇJen Y~nikapıcJa da muazzam i:>'İr 
gııır ı:ı msı .in.şası.na ,ı.recek yı.1 baır 
laım kıc ırkrt.ır. 

S ~ kec - Yerı,i:kam arasıtlld.aki 
Kıski ve ha,.ap ten<'ke <\·Jpr y-ık:l -
dıktan oonr~ bur a>'-ara da çiçek '"' 
ıa;ftaçlaır d"ık.ilip t:ıı;.rı:iıın olunacaktı;. 

00--

fayyareci olmak 
istiyen gençler 

Tuy y:::ı ı::i ye.tişmeık ..st1ycn ·~ 
lerimmn h:>va okuluıı.a kal>ulle -
'l"'.ırue tcmm uz başında başllamı.I -
anaı;a karaorlıaştınhnlfftH". 

iBu yfı haıva okıtlımuırı ged· 1,cır 
kı;,m.ına 17 - 20 ~ ara.sınc!OO<i orta· 
moıktkp meı:unJ:arı im11ihanla ak
nooaklır. Bunlım boylı.rı 1,65 ıeo 
o:ışağı ol:nııyacakıtır. 

Tul ııxı.c.c mcıkteıbi lb\brince 12 
yuJ. ımü<l<'ı ~Jıe gedikti h"'"'1 eıfuaQı 
oJ.a.r.aık çaılışacaıkkıntlır. 

K"'kançlık yü2'iiiıden Tak:ı:ımde 

\ ukıuıı tlen <b1r y'1!'.afama hJıe!i -

<ı:ıhrimize 65 Çek mülttıe<:is ·gel -
~~iş, s3';n 23 e ıkadar T<ıkı ÔQm•'I!- ımlştfr. Btın:lıa.r Trofil Gotıye va -

Müıteaıkı'beın dl.. fevkalfüre saır _ pu:ru ille F>raınsaya ı:(decelderoir. 

l\fokttebin •bİ'ri'llCi sınıfını llllllvM
~'la:kıi.y•ıUtı ıbd renler k.a.b iliyet-lertiıne 
göre, uçucu, maık.iıııi&1., 11.Cıizci, fır 
ıtograf-çı, atı:; ve boı:ııoba.ıtlımılı
f?a -a.yn.lıacakla.rıh:r. 

• r>İlıl nuhakcmes.ne asliye 2 :n
e c.,.,.-.da ookı..lmı. .. tır. 

Had c:mn SUÇiusu Sabri ismi.ıııO:ll 
b :r işçi, davacısı da 'kansı ŞU!cran

dır. 

S~:ıri, .:lwamh tı:r kaııa:ııç sa -
h 11>, olmadrğından 5 ~ evvel İ,,. 
tanbLklıaın aynhnış, Ka}-ser.i ve 
Adan.ayı dola:şaırak birkaç para 

y4t1::.kta.ııı sama ı:ıe Q ınlerde şeıhri

rrı m ~ __, ü r. Koca.sımn İstan
bıid:ı.nı wıak hulıınduğu aylar zar
bnda Şükran iee; y alınlZlığın aza
bma da:yana.rruy arakı lımnşuları 

iın be;:-ober ımnelere, e~me -
1::.-e ve sıaıemaya ~ltm<:~ ıooııı..... 

muıtır. 

Ayni l:ı\.ın[,., O~ l,g."lt' Bf"ll(eor 
ha; bi<ı- hıiide eıvıo dbnerek; .hiıı:az JsiımJi bl!f !tıe1si:z te-4'raf mü:tehassısı 
eV<Vel ge"'io> Yata.ı!ına girm.ş olan ıırıJımtı; ve Ankanaya g''Um'iştir. ============• 
Sükramın ti2Jerinıe bücuarı ~ ış ve ., ......... , .......... , .. ,,.., .. ,,., .. , ...... , .. ,_. •-• •• •• ••••••••-•• •>-:=~l!ll!P.!ıw:!~~-
onun ıhiQbir lQkıcd, ooy l.nnesine 
meydan bır.akmadan: 

•- N• ırede idın ... K ım.lıerle ge
zi_yordun kahbe?. .• 

!KÜÇÜK HABERLERj 

* :Rt""'1t>ticu.ınhur orke.;.'tras~ 
dü na'kşaım A:nkaradan gdmişti:r. 
İJık kora;eri.ni bu alc<ıa.m YP.'rccektiı:. * Şı llıır ınUOOcki :Elrıfıncon fela
Jretıııoo<'.'1.ırindı.01 .b.r .kısrc.ı Z'i.ra.ıt 
Y.'.l'fll'11"-k üzere E:--ziıncarla ~~\.m' ş· 
ludiT. 
* Bomon.ti bira lia:br.ikası ma -

:yıısı.n ""k ha{tasmdan itfbaccn b:ra 
;5t>hs:>'l ne ba hvııcaıktı<r. * Pa:.a!r ıou •. ü B:ıkl"köyünrle bir 
tecrübe sayıml yaın.aeaktır. Bu 
lhusuITTa hazırııiar gbrülmeklrod r. 

Kemalettin Şükrü 
Ga,cteci arkada•larımızdan Ke

malettin Şükriinün ölümü, mat
buat aleminde ve kendisini tanı -
yan okuyucular arasında cidden 
derin bir teessür bıraktı. Kema • 
!ettin Şükrü, bizim gazetelerde, 
nev'i şahsma münhasır bir tarihi 
tefrika şeklinm mucididir, dene
bilir. 

- Neden Ayşenin hakkını Ma
riye verelim?. 

Bu meınleketiıı bütün haklan 
nimetleri, bu memleket için çalı
sanların ve icabında, bıı memle • 
ket için öleceklerindir. 

Me1'3S imde Vali vı,;, :lı:tanhul Jaı.. 
ımı:ııt:.anı Wıe yüzlerce dıwetlii h'3Zır 
tıuilıuıı:nmuşt. :Elvwla ıtalıeıl:Mer·ill 
lfuftitsi İCTQ ecliJmir mü-lı<·aık:ıben 
:Kulla( ımüdürii kumuyıa:lbay ~ 
arm Afasel mC"ı:unlıa.ra hil:ı.ben 

Sovyet gazeteleri ~ir 111 di ,,,l' 
tenberi, Türkiyenin ik~t ,ıiJ'. 
yet:iııe karşı çok yakın u 01;Jıl r 
00stermekted1rler. Ve b ih''' ı 
ııın •fkkate Jay,k ~lan \·ur~.•ı.~ 
zetelerin mütemadıyent el<''~ 
de pahahlıktan bab5" f, 01,ıı . 

Ekserisi Ankru:a ıneoş<! ' ,•dil' 
' 1"C ll ~ 

Tass ajansı tarafından '!'iir~iıı 

Kapıyoldaşlığı ile şeref duy • 
doğum kıymetli edip Necip Fazıl 
Kısakiirek de, geçen gün, bir fık
rasında, bizden olmlyanların, kalb
lerinin bizim için çorpmıyacağını 
ııe güzel ifade ediyordu. 

' ll>i!r ııınıtwk söyliıyerek er.cümle dıel
ıın'!lt.r ki: 

•- &.rerl k Tiiıriı: uh.ıru için 
yapıjoo l>iır namus Jı.izmıı.;tidlı. Bu 
lhiızıınet; ana ınt sap edeııLer<icn 

' lheır sey; ve haıtta hayıatLannı bikı 
QCD<.iınmeden veııınelıe:r ırı.i 'isı!Lır. 
Tekmil askerler ı>ib · sizilı de ge -
ıl1clk hususi ve -gerek r,<1mi haya -
ılı=1111 •kökü ·inıL01ın1• o1mahdır. 
IMeS'lckte muvaffak'.~ti.n yega:nl'I 
ımiyarı da u"ıtizamdlr.• 

Şu nokta, bilhassa şayanı şiik • 
randır ki, Türk cemiyeti içinde, 
ecnebi kadmlarile evlenmek diye 
bir dava yoktnr. Ha~buki, bir ta· 
kım Anupa cemiyetleri bu dert 
ile malüldür. Bizim cephemizde 
bu işi tetkik edince, görülür ki, 
Türk nasyolizminin karakteri ve 
öz vasıflarının ana hatLırı, aleIU
mum, yabancıya karşl bir çekin -
genlik ve itimatslZlık havası ile 
me•budur. Bu, güzel birşeydir. 

f'ünkii, davanm ak.si pek tehlikeli
dir. Ve bugün, bir çok Avrupa 
memleketlerinde, sahih olan bu \ 
aksi davanın ortaya Çlkardığı bir 
sJrü si.vasi ve içtimai meselelerle 
uğreşllmaktadır. 

Birçok cemiyetlerin bünyesinde 
ve milli cephesinde, ilk nazarda, 
bu aksi davanın, bir mühlik zili
yet olduğu görülmektedir. 
Bu~inkü kuvvetli Türkiyenin 

bu derece mütecanis, müttehü o

luşuna, Laşkaları pek şaşmama -
Jıdır. Çünkii, birimiz hepimiz, he
pimiz birimiz için düsturile amel 
ediyoruz. 

REŞAT FEYZİ 

Müdür bundan SOll'Nl mezu>riara 
kzyın Ali direkt fler ~ııniş hunu 
ıtaı:ı ibelerin nutwkları ve d:ırı:ce 

· a1ı:mlııra mükafatlar tıev'Zi· taikip 
elkr.iştir. Bu :viki mezunların na
zarı dik.1<a.'• ve memnuıntiyeti ca-

. liıp 'biT hususyeti dte d.'rS!erdre b:>- 1 
~indt~ kazıınanl&.'"1i111 ayni zaman

. da sporda da 'b'rinci ol!ınalandı'I'. 
tt:ıııose 1 a l .u tın saaıt he:l:i ye €'d len 
ımcact;_;p birinciı;i F·ıhmi ayııti ıoa -
'Il"~·ı 3 Jaı;xm gün .;1 ri kaıptaın, 

2 'ırıci Ctıh ıt i:sıe iı lel:li j :ımnastfilc. 
şaırrr ".r<J<. udıır. 

Mükfıf.at:'l:ı.ı:ın l<?·\"Ziı:ndı:ın. sonra 
rrı ~ı...nlaır; •kendiJı ~·n) ih.tıtrrı:a•mla 

yoı:ıi1'!ıli.rcrek <lift'!: a;ıkcrl m,ekU'.'Pler 
arasında spor s;ıımpi'YQrıaısmı te -
ımin eden iimna.stik lıocal'arı BıeT-

1 
hı 4 on ~ zıı.:ı terbiıı.ti b de1l :y<e 
mii:lı frııımısı ön yü:ııb:ışı Hüs--ımeıt-
1! ıo. n dari' ;.inde t:ı..1<d:ir}, 9e>TO -

.kınan :mütcadd ·t beden h3!1';•k;:lt -
leriın yapmışlar vı. alkışhnmıs -
Jardhr. B' fıhare de askeri l'ı<ı Cer 

. sı:vr ı,ıaJışmaJ.ı:n filmi göst<rrlımnr 
===========\ tir. 

Alnıan mektebi talebe 
cemiyeti 

----ou----

Halin ıslahı .. için 
bin 

anlaşılan bu haberler, 1;ıı·~ 
kıthk ve pahalılık içind."ıcrıııel,. 
bir memleket olarak g~ ııaııutııı Iİ' 
dir. Ticaret muvaze~e•" ııı:ıli fı ~! 
bütçesi açık, iktısad' ~· ef11ıe~ r 
kete doi'(ru yürüyen b« "'cuıW~ f 

Filhakika bol~uı.. ve ı~ııetiP ~ 
cinde yaşıyaıı bır 111.eııı "'''~d . 
lidı ~ıfatile, Tas;; ~jallsıelit ı il 
rinin, memleketıuıııc gıı.ırl';ıPfr 
mez, buradaki dar!Jk. 1c1ı;ı;r. ~ı 
bunalmasl mazur goru ,.ııalı ~ 
kat bu vaziyeti nıü_sa"' ,ıtir<'ıı 
nazarla görmesini ıcaP eb lit , 

·"yleP ef!o sebep olarak şu so h<' uı t ,. 
harp çıkall, dünya~P 1 ,.,şı~· ~· 
leketinde fiatlar ybkS"..~u f~1 

tüne pek ziyade duştu~1,,..ıeı ııı' fiatl~rı, başka nıcı~.ı lt'ke! uıc vı,tl
de ynmi beşten yuıd~."t n• ı.o;, 
yükselıulı;tir. Yin' . f~a ~81ı "'.ır 
dıi\l dcnıiri bulmak ı~ııı il'~<\ 
lııketler pencerelerin ~~:ııci>l'I 
rin l1ar•naklıklarını erJ 

1

1~t~ 
A\·rupauın cksfrj pıe!Jl e \~Y: 
- ve bunlara i\facari>i;JJI 'de j '1 
lavya ı:lbi ıucınlı·kctl<' vı• , 
d

. 1 · ,es• ,il 
ır - g1da nıadt.ic c~ı : 11ıj" 

b~dir. '~ürk iyede hı~-lı·' ~ • 
çın \'CSlka yoktur. 0p)~ 

Alman iktı·adl .h~geDl 1pl ~ 
dan kurtulmak l(ın ,}..ııı ..,~ 
hamle, Sovycl dosllaf .ı•l~~" · 
nu" ~deceği yerde, ga:t·:ı"· PJ'"' 
va.._ tına bakacak oh•~~ \il' 
.ki "'t . ı ektcdı .. ,ıı' • · s nıu eess.ır c nı ~ı) ~tv 

ŞE·hriımfa A1ma.n Jı>cıl.otebi saılıık 
·balıebeler o ımı yet.rııim ~.ıjıduna -
cağını yaamıştıJı:. 

ınenfı ve nrübaJoigalı 0 ;,nt'~ r 
zahl budur. Esasen bU ııl''IJ' 
ba,Jadıj:(ı tarihe ıle b dalı' ~ı' 
!ursa, bundaki maksat .;o.ı ı' 
olarak aolaşılmaktadır'ı;atıl~ (J 
zctelcr!, Tür~iyed~ P~;ııd'l<l t,' 
Turk ıktı:.adı '3,.ı)C v•' ;, 
tan bahsederken, .ıerıı•,,,,ıı_ 1 ;f 
!etlerle işbirliği yap•"~; b•' l 
etmek istiyorlar. ııalb ııa ~~ 
evvel, bru:ici poJitjk.'J~at•~'ı;:-,; 

Be-O<ed.ye ~"t.ısa.t müdürlüğü, ;;ı:h- kameti verirken, bU rdi· ıV'°'I, 
ri'm'..zdclü tek.m l esnaf v dükkan- alkışlıyau ayni gaı._..tcl~ ti•'~/. 

Bu m:ııksaltLa çaii;ırıla:ıı lheycli u
mumnye tıoplanamadıihın.d:an iç -
ıtima önümüzci:ıki perseım'be gü -
nü.r.ı.. tertır o1uaıımu.ştur. 

-0----

Taksiıo gazinosunda 
kübik mobilyalar ! 
Belediye ro slı.ği Taksiıın gaız;i

rıosıınun barıı k ıs.ıımları nı yen idem. 
küb . .k mooriy·.-l:rle telli ş edecek
~: ... 3000 Hııa1ık ımobtil:ııo y.alk.ında 
a.lın.a.:ıııık gaı:i:ııcy.a ıkmıula'Cıııkltır. 

cılarla esnaf ceınıyel:..eri'lı.Nı daha. 
esaslı v" ~ ın~ bi.r şelcl.de ıkoncrolu 
için •hıa.z;randan itll>a:-eru takvıve 
o1ı.ırum }\.ini teıık !.;•la ..şe OOşlı~ya
caktır. 

Bu kadro fo 170 lira ücretlıi bir 
ilms.at müdür muaıvın; de Jave 
olıunımuş »e sebıı.ı ve m,yı;& ha
a;,,ıc. ı .tatısiliitın ve rnıı.a.mellitm 

ıslahile daim sc'rl bir :;ı.lkilde :c 
r>aSl çin de ht kadrosuoo 100 lira 
ücreıtıi bir kontrol memuru ve 75 
lıi:ra ücretD .ki ·tah:ıık.kuk ş lfi, •50 
lira ücreUi bır evrak mukayyidi 
iliıvıe otunmuştur. 

mayısta demokrat de\' e rı l1;1, 
Jarasyonu yaptıktan -;:: g-'~' 
gazetesi ne yazn.u~tı .. JllUS~ 
15 mayıs 1939 tarihi~ .. 0r~~~ ~ 
dan a) nen iktib•s e.,ı) ,r"P' j 

· ·ııcr• ~J 
.Türkiye ile ıngı 0p ·J6".ı 

bir kaı-şıhkh yardıJIJ ' 1ı ~:ı 
hazırlanmakta oJduı:::ıuıı tlı~' 
bu dekliırasyou, teca si l ıd 
muhtemel gen:Şlcrı>". ,ulb -~' 

. blf ..... J! 
karşıoında müessır ııJıı' i ",J 
hesi teşkili yolunda 3 .1,ıJl ıl':ı 
ları'.an bıri.;i olar•~ 'L1g•l1~ 
melidir. Türk.iye ile ,ı.ıst' ,ır, 
akdetıueğe hazırla0t- ıet' -';ı 
ma, biç ~üphe .rok 'ı:,111 1 d'~ 
Avrunanm yeni nıı018 ıı1' ) 
yılnıasına ınüni olaC iflrit1,,. 
ruüt»ir ,.a_·ıta olan ~l eıl' 

İ.J~ , .bu eJ;:ı..oti ~'2ll1Pleri!nden 

b.1 ; Saıbrm n Adan:ııda.n isı.anbula 
wmıct ~ ~"'e rastlamış; akşam 

trenden erkan ~ ne ad.dm; 
ev .ge-Jince .karısını bula.ma.ınış-
ıt::r 

Hitalıile :bir gü.zıel dövmü~. 

Geoe yarısı bu baskmb uykusu 
arası.ııfu neye uğ'radıj'iı.nı bü m· -
:Y'ell geıııç kadının feı-vatlaırına ye
t:.ŞM koınıı;ular Şiilcram znrla k<>
casıının eHndP:l alnııı;lar, fak.at 
onlar gelliıc ye kadaT da Sabr~ 
kaııısrmn sağ gözi.iııMü, - rapora gö
re 1 -ayda iyi olacak ci;ır:c.rle -
yıınnr.uıklayı.p ımorartrnıı;; bi:r yum

nılda da ön ki dişmi kwmış\ıT!. 
Bu hadiseden son:ra Şukran lro

ca.sınd:ıını aynhı>ak iç n mat.karne
ye mürıı:caıtt clııni.<; ayıııoa da C'J

zaıbıdırrlınıo.smı is!eını;ı~ T. 

* il Jr.diye Sürpago;ı arsa;ım 
parça paıt'Ça satma;l;a karar yer -
dTl' trr. Bu 3.I"Sl bE1ro.ivl•ve b!r 1nH
yon. ;ra temin ed2c~kt r. * Ma:a.ri:f müdürü Tevfik Kut 
dü.nı 11!:· m Ar.k"' aı.ı·a ı::it.T..-ıtir. * Mtıh<'nd · rr!.kıteb: taUo.ısin
d<"!l 40 ki:;H lk br ı>mp dün Ana -
chluya t.ıtkik seyahatine çıkmı.<; -
ıtır. 

Onun, zevkle, merakla okuııaıı 
cok k1ymelli eseorleri vardır. Yazı
cıhk, garip bir ıne•lektir. Kema
J.,ttin Şiikrii öldü. Onu, birkaç gün 
sonra, belki, hahrlıyan bile olmı· 
yacak ... 

D ~,,.. t.ırtıaiftan gazionOTllln '.,le
ti)mesi ~in konıulan yılılık 1600 
i<•·a kira bedeli fazla görüldüğ>ü0t
den hC"nüz ~ ltım• :vı.1 bir tal p çık
ma.mı;ıttr. 

Belediye istimlakleri 
için yeni bir layıha 
Be lcd yeier kanıtJ11<'lm.ırıı :stim -

kiıkkı e Mt darı 9 uncu maddenin 
tlug.i:ş.Ll>riliıp yine mr.ızkür ·k.a.nunooı 
18 inci maıoklı ısint! yen' b'ır f,:,,.a 
'il.iıv~· olunac>ağı vı,, l>u husustıa ye
n bi.r kanun layihası Umzlrla.n -
ııru.ı.\;.!.a o:duğu diin D"hiill ye Ve
ki:ıJ.etfad~n b"Ledi•\"Cye ,ffildiTil -
mit; ve hı tt' b lediyec.<.n bu husus
tıaıkı f Jm. soru im uştu:r. 

Hale 5 y: ırıi •baskll>. de a·b:niacak, 
tı 'kçi ,.e kapıcılarına yeIL ebl>sder 
veri:ı:cekt.ir. 

Bazı kısım.kıırı denize dıoğnı çök
ıme-kte v •camları kırıhnaikta ol.an 
-halim €"'.,aslı b" şe~ ıcı.e. taımi.ri iç:n 
dle )-enılden tahsisat ayrılrmşıt.ır. 
El ôlroiyı . iJctırot rrfüdıüdüıl'lınün 
~ütül• bu <,j.erde dahil olduğu hal
de v<ırıi ma.li yıl bıJ.; ı;esi 107 bin 
715 lira olara.k tesb ~ olunmuştur. 

k 1 d • . . . t•'''ı a aı·ın an uırını " 
11

t.i • 
tedir. Türkiyenin h•>.,..,,ıı ~ 
!eri kendisine bıs ~~'ı·rtl':,~ 
etmesini amirdir. ~ JC b~. 1•, 
ği efkirı umun1 iyl~ı 1 gilı' ..J 

· • · 'tarlar V':ı~ mııru sulh taraı . bir ~ 
kiv•nin İngiltere ıl~detıııV pi 
yardlm anlaşması af o'~ ~ı 
yeder Birliği ıar• .. ';t,r•'. ,°f;ı 
hir dc.ı!isıncden °1 ~\ijlt"\.(~f 

Buna 'i'~a<le kızaıııı Sabr~ 

nd•Ki şünhele!' yeııını.ek vtıı hid• 
d 1 lıı1ll ımutımalk üzere mevııaneyıa 

Daıva; k~ulann şahit sı!lllliJ.oe 

di:rılı:ınnı<ıl-:ır; iç 'n başka bir ~ne 

l!Hlbuki, bu meslek, onun h<!ya
·tuu törpiiliyeu amildi. 

talık olunmuştur. 

Yazan: lskendcı f. SERTELLl4 J 

SahaJıatiın saçlarım oksadıktan 
ve h<"t"G::ııi a<y.rı 3'\"fl tesellfü ettik -
ten rurnra ayal(a kalktı. 

- (JocW<lar! Ben, vekiliniz sıfa
u·.ı.e <>i:mdi bıı ınektubıı ahp yeni 
polıis müdürüne g'rleceıi?iın. Bu zatı BAR 1ÇİÇEKLERİ ' vakı.ndan tanı.r>m. ~i ~ ha- 1 

~::sıtı---------- No,144-llll 
ııelretı..-b: 'b<iır adam deği.ldjır. Zaten 

1 
ınesel~Yi derhal zabıtaya l:lildiır -
mek va?J Iem:74•r. Belli koi, çete 
resi Recep hhlii ya.kayı ele ver- 1 

- Hav hay efend':.nı. Siz ve a.ğa.
'tCJ im te- · p ettikten sonra bana 
SÖ'l düııer mi?. 

S..nJıh lıu-deı>bire ayağa. kalktr: 
- HayırdIT iıışallah .. Enlrend.en 

rıoskcı ~clivor. 

Cctal: 
- Haydi camın, bize <ieğildiı'. 

O.ur Allah aışkma! 
Divc ooylıendi Fakaıt. l:ru sırada 

1Xl&ta muvez:zii bahçe kaµı&ll'l aç
rrr.ş ı. 

d-ı. e?.:zıt ı:-1.nı:..2~ mektubu uza
tarak .. . . . 

- s,mh Bey ... 
De<:ı \'e ba.lıcede otura.ol~ se-

lamlı • dama! çLk.ıp ı;rittı. 

Semih me-Jm.~1>ı:.n :ıı.r'filıa <ÖY le 
Jıoir ı?'}Z itt' 

- Y.ız.yı t kmı>cmuUL 
• 1 ç k tel~- ydı; 

- Aır-:ı.r ça it ~ç Allıluıı se-
Y b d !\ e '<' faları 

Jl .•. 

verdik. Selmaya gelince, onu tek
rar y:ımmı:ıa almak için şimdiden 
her türlü tedbirler alınmıştır. 1."er
şembe günü akşamı Selma yanı· 
mı:ıda olacaktır. 

İmza: R.. 

$elmanın yfu:ii bi.rdenil:xı:re l>al
mum u ~,b saıra.ııdı. 

Semih: 
- AJ,.akJ.aır ..• B- ve zab.taya 

mevdan okll'YUl"laır. Hil~ gijzlerli 
kaınm<ia. 

D ye ba.,1'ı.raııt.Jı:, mektubu. yırtrp 

- Ne ımün~rebet, a'Ziııim! Ne 
müıroasebet, ditye baılıQede dıola:;ı
yordu, ıbu herıif bu gidi&le hep.; - 1 

mixm ba:.,ını yıi.yecek. Pobısin, böy- \ 
le bir oarııavarı oola )"ırka!lalw• ıma>-1 
•ına ~.şnuı:ma<k kabil değ:il. 

Cı:-Ia • karka:C end.işef' 'bin- ta.-
vırta si~ra..,.ıını _\-~aıka:rak: 1 

S !!<!Şt ~:rk d{'lgil, ai(lıana-
calk b·r htldi ' .. a~mak ıst.edi. 

cıeıaı: D ve söı t,ınıiyordu. 

_Ne ya<pı 'OI'9\ID? dedıi. v azııyeti S::ııbillh cay-ını aj\lZ t.ad le içeıme-
mbıUı.ya lıild'.ırmek iı;in eüm:~de m'l!!i 1 r<fL 

yegane 'e.>.ka olara.k bıı>unan bu \ S:&ma: 
mektup yırtılır m: hic:'!. - Ben 9 ze b:rız önce saad;-tin 

Celiil mekttibu ııaırfile beraber b1r t.ciıkı<ı m~ksi olıdıuğımu söy-
a:ldL Jı<ltı'b.Q'tı m do :ı..ır.ımaınu,~tımz, dedi, 

Sabahat Hamının da fona. b.aJtl.e görüV'OII'Sunuz ya, kendillıii.zi - me-
cam sıkıJ:ınışt.ı. suduz diıye - :ıır kadar alıda.tsak, 

- Tam da ıiikahı.mızın byıle- lıôd ıltT bı:>» t.eıu:ib edıiı.Yor. Vlk
~ gı.irıe fıesadiif ediyor. Ben ne tor Hüı;ıo'n n dod:iığ\ Jtibi, .iır.ı;an 

BÜRHAN CEVAT 

Hüıgo'nun f ·~fesi };o ı:ıdisinin ol~ 

6un. Beıı~ :ımin olu·rı.U2 ki, m-eızara 
·~iıtrn<-"den önıcı.ı, ar.;ıdı.ğıım •saadıeti.• 

lbıilıduguına karu ım. Bunların hep

s ~.ici •biner fırt; <ı.dan ıb.o~ıka 
ib r şey deği>d .,., Çol k Ro.ce'b gtibi 
'her ha} dut •bizim reki\ımızla, kaıbi.
liyxı .ırr.I zJıe ala'V (>c>:yor. Bu sefer 
de O."a n·rJ:firxm herd:ni>z şahit o
lt.>n.tız, huıkruktan aldığını şahadıet
mır mi y-.rhp küıfec:ili i'< edecc{l::nı. 

Semih: 
- O kadar büyük söylemiyeliım, 

aızt 1 ı:n! c'l.:.d.ı:.. H··m ~.ai.ı jb.u ık.ad~·T u
zaıl.'makta mana yok. Herif Arr:""':,.. 
kan gangslerle-r'İ g(ıbli, meyd<:m boş 
buldu, a<ını koştuııup duınuyur. 

M.rr:lckd sa.fJıpı;tız, haın.siz ... E
k<:li•ı.ı etlerin şunarıkhk«ın, bu 
~'bi h<:oydu Harın ce>a:retini art -
tn;."'<l kç"' ar'ı,ırıyor ~' ı 1. mademki 
yeni Mlis müdıi:rile ta.nıs;yorsun .. 
Hemen ı;ıll. meseleyiı anlat. İcap 
eden too;, rlo.1 alsı.,4'r. Fakat, bi
ze g<.•:.r.ce ... Herhalde ~be 
güll'İ.İl}e kadar burda kamanıış 
a'i><>r_u olrn..y acak. Ben Çolak Re
ce bı..., zckil ve cesaretinden yıl -
dım .. B . gı:-ee üç bes h:ııydutla köş
kümiizii bas1p, Selımayı tekn<ir ka
cm.;b 1 ·rlcr. Hmn hu sefer Selma 
onlaırın elı'.ne dlişeme, açıl<Ça söy
lıiıv.ebiJ.i.rim ki, sağ bıra:k:ıııazlar. 

Ce'.ıi so,ı:?ukkanlı görünerek: 
- Mannk eı.nı.evtm, dediı, burasını ı 

B v d b h t "f • bulunan sulhun t•,,.l<İ '~ ~ ogaz a a ar arı esı bir yardun gibi td•~ d•ıf11 
Şirkd.l'ıayr1ye, Bo.~aziçi ha.ttıl1'" Aaustos sonlar_ıo:)''t ~:ıı'~ 

--o--

da li'<b:ı:h::ır tari.L:siıı.iıı tatfo.ık ille şeyler oldu. V ~. 5? 1Ji1 ~ ;li~ 
l>u caı-qwrnba ıri.>r .. ü ;;;abaihından iti- nm ağızlarl degı:,tı. 11 d•~ ,l' 
barıen başhyacaktır., ı nakaşa~ına girişe<:;.pııııJI ) 

nız Sovyet dostla ,.0 b~ ~ 

, Avrupa Harbinin Yeni Meseleleri f 
-----

!erini ivi aniad~ uıı•~,, ~ 
kendilerini terı~t ;;vııı . 
dan geçmeıniııtıJ'.-_ ·pıi•· b ırt 
lmnden beklcd•lı\1efııı' ~·:.ıı 
da avni anlayışı go ol•Y~ 4' 1 
ibarettir. Eğer bll ~ti~ 4•-pl 
olursa, ylrnıi beş , s<ı"~'' 
ğun yüz yirın.i .~; )>İl 1 6I 
vam etmeınes• 1~ 5<'~1•0,,~ 
tur. Anhyyru• 1'ie"1 y•',vr'''i 
Almanyaya ın9." ctiııd~ 1 
Jurunak ınecl?rı:Yilİ'I' •. eti ı 
man zaman, fnııı, ettıııl ,~ ı 
kına karşı te','.c .,,..ııııı ,.~ 416 
de b" manevl Y · 6" t ~ 

Uzakşarkta değişiklik olacak mı? 
1 

Avrupa harbin.in Uzak Şarka 
taalluk eden taraflan da var. Ge
çenlerde ortaya çı..kan ve Avrupa 
matbuatında yer tutan rivay~t
ler kaydedilmişti: Tokyodaki ln
giliz elçisi istirahat için Amerika
ya gidecek, <Jl'llda liizını gelenlerle 
temas edecek, Avrupa harbi kar· 
şasında İngiltere, Amerika ve japon 
ya arasında bir anlaşn1a teıninine 
çah~ocnk g:bi. 

ınıya ınalıkfını görülmektedir. 
Sonra Alman diplomatları Av

rupada SovyeHerle İtalyanın ırra
sıru bulmıya uğraşarak muvaffak 
olamadıkları gibi Uzak Şarkta da 
Sovvetlerle japonyayı uzlaştırmak 
için çalışmaktan geri kalmamış • 
lardır. Fakat - Sovyet - japon mü
nasebatı düzelememiştir. Alman _ 
yanın hesabma göre Sovyet Rus
ya japon tırrafmdan emin olacak, 
ondan sonra kendisine yardım e· 
debilecl'kti. Bu da olmadı. Avrupa 
harbi ile Uzak Şarkın alBkasını 
veniden anlatan keyfiyet m:ılfım: 

• iri•'· ııJı• 
den olmak ger~ ter· f t<'~ 
makta serbest~.-.;ıar~\,.~ 
nevi yanlun . bir do5 
ken, bari, e•kı •n 

Sl'-" 0 

ya israf edilınC 

!<, Scmıı: n dnde!J<t m.elo
' k=k tadı'~ 

~ açtı.. 

1Mı siz bir lııetlınnuşım!. ıırJıdığl ıraıaıt ve !huzuıru arııcıak me-
Celal QOOOk ~ı dıda.ğıru billo- :ııaıda Wt:ıblhr. oollslcr s.ı:rarsa, ·haydutlar o cesar 

tü: Cei.lil k.aış)aırını k · JJfaıra.k: ı· reti ıı~ler. . . . 

Sonra viııe Avrupa matbuatın
da yer b;.lan .Lvayetlerden: Al -
ruan:11a Sovyet Rusya ile anlaş -
mı~.· Bahrimuhıtikebirde, Vladi -
vostokun cenubw1da, Posyet kör
fezinde ve şimalde de Behring de
ni·1:ind<.' Komandor adalarında üs .. 
,übahriler tesis edecekmiş. Bura
lardan da Alınan tahtelbahirleri
nin etrafa yayılarak İııgiliz gemi
ı~rini haiıracağı ve saire gibi so~ .. 
!er ortaya çıkıyordu. }'akat erba -
bnun son yazllanndao ve etraflı 
,,,. ttc 'erdiği rnah'.ınıattan anla
ş,Jıyor ki İngiliz ve Fraıısı:ıl.ıırm 
Uzak Şarktaki münakalatı bu ka
bı! tclıdıtlerle kesilecek zannedili· 
yor.a buna lınk.8n yoktur. Bu gibi 
tasavvurlar sadece hayalde kal -

Alnıan taarruzuna uğnyacağı söy .. 
!enen Holandanın denizaşırı 'yer -
!erde Asya tarafmdaki Şarki Hint 
müstemlekelCTinc bir giiu japon
l:ırın sahip çıkması ihtimallerinin 
öniine geçildi. Amerikalıların 
Guam :ıdasıuda en kuvvetli bir 
tayyare merkezi vücude getir - 1 
meğe teı;ebbüs etmeleri Uzak Şar!c-ı 
ta vaziyeti sağlamlııt;tıracaıktır; 
dendi. Amerlkahlann elindeki bn 
ada ile japon payıtahtı Tokyonun 
arll'Sı 1,500 milden ibaretmi~. 

- Ü'rulme ya.vrum! O ta.lıil1'>iz - - Rica e<l r.ıu hamm>efu.1Ui, bu Sem h bu lilı "nı. ,·nh: 
bk heıXtm&zde v&r. '- ~ Ü:m.id,;iz olmayınız. V_ik\Qr (Devamı var) 

V., u sııt lan 1-ep birlikte <r 
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Yeni kayaklı müfrei~ler harekata 
r,,1 

iştirak etmiye başladılar 
"l> ra 29 ( A.A.) - Yemden İn-' 

<ıııı; ~e Fraıısız kıt'alan salimen 1 

lıı ~s'a çıkanım,. ve sıeınkjt:T 
ıe,..'.0sııı.a se_vkediI~ir. Ste - . 
:ıı "' ftınalındc şimdı kuvveti• 

. il p,.,,.._ N .... 
ııı ı:z • -·~= ve an.'e(' cuzu ~ 
lı" ~u!ımmaktadır. Yeni ka

'n.ıtfrezeler harekata i~iTak 

etmektedir. ı 
Alman ta1111areleri Naımsos şeh

rini tamamile tahrip etm4lerdir. 
İl\qiliz a•keri şefleri hava da -

fii batar"'aları ile avcı tayyare -
Zeri harp mıntakalanııda faaliyete 
geçtikten sonra A!man hava hü • 
cumlcmnın çok azaldığını beyan 

etmektedirler. • 
Namsos'u.n Almanlar tarafında 

bombardımanı esnasında erzak 
stoklarından bir kısmının malı -
oolması üzerine iase meselesi İn
giliz ku.manda1llıı)ını düşüTıdür -
müş ise de bu. mesele de sür'atle 
lınlledilmistir. 

4 Hindistan' da tam birlik havası var 
~' lldra 29 (A.A.) _ Delhiden den Hindi•tanın siya•eten parça- ı 

.ıı '1"1ıor: !aıımasını istılıdaf eden her türlü 
ı.,.::Qkil Hind miislüman kon- ~bbüsü reddetm4tir. 

1 kıt l'lın. komitesi dün ittifakla Karar su.retiııd<! Iiindıstanm, 
• •ar ıntreti kabul edo?Tek Hın.ti heyeti ıı.mu.mi1ıesi muayyen coğ
ltıa1, l!ıaııları b•rligı reisi Jimnah rafi ııe ~ı;a.i 1ıu:zutlar istediği, o-

bütün vatandaşlarını müşterek 
yurdu. oldttğu kaııdedilmekt<ı ve 
müslümanların da Hindistanın di
ğer sakinleri gibi mes'vliyetleri 
oldu.ğu. ve memleketin istikldli için 
fedakarlıklara kallanma !arı ldzım 
geldiği ka11dedilmektedir. lldaıı yapılan tcklıf kabilın- , nıın ırki ve dını ne olursa olsun 

ı.. indeki İngiliz kuvvetleri kumandanlığı 
~' "dra 29 ( A.A.) - Amirallik ınamianlığma tayin edilmiş oldu- Amiral, bu t'azifeııi 1 evlı1!den 
\,,_,',A!Jııral Geoffrey Layton"un· ğu.nu. bildirmektedir. itibaren deruhde edecekı.r. 

'<JCj lııgili.z ku.tıwtleri ba..<ku-

V • Amerikada milli emniyet 
~~.ınon 2jl (A..A.) - Adliye etmeğe memur yeni bir servisin 

'İit '' .. bitaraflık kanununu ih- ibd3''1111 haber vermektedir. 
\ ~ 11\lı':"'deoı dolay r yapılan bü

ifat ve takibatı kontrol 
Verilen ınaliımata 2'Öre bu :yeni 

tedbirleri 
servis, milli nı~nfaatleri olduğu 

kadar ,ahsi hakları da mi.'.essir bir 
şekilde himaye edecektir. 

~ İngiltereye Amerikadan tayyare geliyor 
l.,ı'~ '.ll.ı'ı0ıir. 29 (A.A.)- Nevyork He tertibat almaktadır. Tayyareler releri mnnzam lrenzin hazineleri 
''~ \ hi!ıt;'~~~e gaz.etesine Montreal- I Terre - Nenvede Ratties ha\•a mey- ile teçhiz edileceklerdir. 
,...,. lı;ü rılıyor: danından uçarak merlıalesiz 3200 Gaete, Kanada da inşa edilen 

'ı'1:. 'td~e, Amerika ve Kanadada kikııııetre katetti ·ten sonra İngil- Handley - Page ve HnmlJden tay-
1": 

1~1 •len ağır bombardnııan tay- terede kara~·a ineceklerd r. Birçok yarelerin 'n a ·ni şekilde lngiltere-
. 1pı erınin hava yolile nakli için •Looldıeen. ve cllurlson. tayya- ye naklrdilcceklerini ya:mnaktadır. 

ıj~ ~ Ruzvelt namzetliğini tekrar koyacak mı?-
''!vr ~:r:orı. 29 (A.A.) - Nevyerk l hurluj?a namLetliğini koymadığı den bin n.rnrahlıasın reylCTini ka-
'.;ıf ~ ij l'rilıune yazıyor: cRuz • takdirdl• po!ita nazırı l'arley, Şi· ı zanacaktır. · 
~ .~ ~cü defa olarak reisicunı- lıgu demokrat partisine iştirak e-·' s~~~~~·~~~~~~~~~~~~ 
~~ lttı Bellioğlıi !Erzincan'ın inşa-( Asker Gözile 
b;~ , . ~ahkikatı sJna başlanıyar Ceph.eler 
·~ & ~ mel>'usu Sırrı Belli-
1~ ...ı>' \.~ _ llgwceaada da muhakeme 

'l":J ~ ı yazmışhk. Muddei -
~ti", ~".'li .~ihmet Onat bn sabah bİ1' 

<I 'ıı ~ac bu h115113ta şu iza
.~v~tir-

~~ ~ ~nn'ım sivil eşhasa gön-0 ~ ~ek.tuplanlan dolayı mu- ı 
bill".J r' aıiırcezada yapılacakbr. 

i!P.:,I ."ı,.,"•taki tahkikat euakı nıa-
r~A 'l~~gelınis ve tetkik biirosu
b r•. ~~ şfu. Halen iı, hazırlık 

ıi ~· ~~0tı &a.fhasındadrr. Buradaki 
ıı):İ "!\ ~:ı~; askeı-i muhakemeden 
;Jl'JI liilecektir .• 
1 ı:;ı A. --000-- --=-

::~ ~ , \rukatların 
;;.-j ~dıası ne olacak? 
~~ ~tların cumartesi gilnkü 
ıi t' llıııllmiye i(tiınaında, hi-

(l inci sahifeden devam) 

!eri ve devlet daireleri de taş ve 
tu~ladan yapılacaktır. 

Diğer taraftan dahilden ve ha
:rİ<'too yapılan para yardmıların
ılan başka; hükumet; zelzele feli
ketzedelerine evler ve resmi dai
reler yapmak için 5 milyon liralık 
tahsisat ayıran bir k.anuıı layihası 
haztrlaını~tır. 

E\'leri l ıkılmış fclaket-,e<leler 
gördükleri zarara g"Örc tnlinıatna· 
me ile 3 kısma ayrılmıslır. Bu ka
bil halka ev yapmaları için hüku
met tuğla, kirc-ın.it, canı ve inşa 
malzemesi ile işçi ücretleri ve ay
rıca para verilecektir. 

Erzincan şchr;nin, ~ındiki ye .. 
rinden başka bir malı;.ZıJı: in>a;ı da 
kat r olaral< kaı·arlaşiu·ılnıı,,tır ve 
bn mak<ada bir komisyon teşkil 
olunınu~tur. 

., li' ~''il \•e ınuddciımınmilerin i.ş-
~,ıil' bııJ tt>ldikleri, dosyaların i- =============0 1 
~İıi, t~ ;'1't~ı, celpnamelerin ek- sim \'C madde ta•r.lı <>tıııelcrini ba-
1~ ~:··~·' dıgı iddiasile şehrimiz ad- rodan istemi-. a:ksi halde iddianın 

j 1.."!ıııı~•ııkit etmeleri müddei - k:nlinıiictrrelte kalacağını beyan 
t 4. ı. • Çe elıemmyetle karşılan- etmistir. 

v ıJ" ~"dde· Bu. işle bizzat Hikmet Onat meş-
19. ,r1r •Umumilik; bu hususla i- gul olmaktadır. 

',.ilıil l 
ğfll ıl'fl 
·:~~·,ı ~zan: Rahmi Y AGIZ No:96 

~~ r Donanma 
·,, ~ 'il 

Geliyor 
~ıtl \ ~lıttıcu başı başardığı bu işle becerikliliğinin 

:::;ıı: a.. tfil daha denenm'ş olduğuna seviniyordu ,,.,, ,~ ... 
.,,, lı\:"'aıı~ Sultan e$e, boyuiıa 

ş"" \:~, .a~ıktan sonra Usla Kar
i ,,.ıı \'"il, 1(: ~ı~ ~e kendi kararını da 
d• 1,,. 1: ~ 'tıdısuıe arzı hizm&t eden 
~f ~ jl ~·~lllı. ıı:örecek, onnnla müo -

ti 1 \."' hot lın tehlikeye karşı icap 
'i'I' ~~•dbiri alaeak, kararlaş
P~ ~, ~~t~ her işi tereddütsüz ya-
9t ~"'ıı 'lld 
~' ~ tııb a el pençe divan duran 
~ ;I \ 1> 1_. a. ıya fikrini anlattı' 

ı• ~ ';ti• .,.,_ ._ Bu hayırperver zat• .. ·~e°""· "Ilı• --s•rn .. Sana bira.. pa:ra .. . 

~ hit tuS~tan mükellef gardnı. 
~.~~İt t' •un den çıkardığı maro-

• ~>danı •çtL Ku~nmcuya 
~ Cid 3°.~ot ıuattL Jl~ve etti: 

•t b'°"tı{•tniz akşam •en de 
~t- u tınacaksın?. 
~ ıı.~ ~dersiniz Sultanım.. 
~, ~ı,1 lşv~riı kalfa ile bitlikte 
,'). "~!( a senın dükkiina geli -\.'..• ay, g' .. . .. 
"'\ "'TulQ. • onrnre gıymır, ara-

s n. Oraya beraber gi-

~ tı,,liııı-
·~~ un., Sultanım.. 
'i~ı~i~~lı~ş, b~ıiıtı bu işle 
01a,a!t ili bir defa daha dene- l 

~•vincinden a .ıı ku-

laklarına vara, vara sıırayda11 ay
nldı, dükkanına döndü. 

Sirım, dükkanda bekliyor, ku
yumcu Karnikyanın gecikmesini 
bayıra yorrnıyarak gözlerini J..apı 
ile sanll arasında nöbetleşe ı:ezdi
rlyordu. 

Kuynmcu dükkiina girer girmez 
Sanın ayaklandı. Miicevher taci
rinin yüzündeki geni~ tebessüm • 
den isin muvaffakiyete nrdrğını 
kestirerek yarım aitızla serzenişle
re girisfi: 
~ Yol beklemekle fırmda ) at

mak arasında hlç bir fark yokhıl' 
derler .. Usta çok geciktin .. 

Kamikyan mütebessim, bir göz 
kırpısla muvaffak.iyeli Sanma 
müjdeliyerek sözü aldı: 

- Beyzadem .. Bu işi o kadar ko
lay sanoordun?. 

Onu ancak benim gibi yıllardır 
s:ıraylara girip çıkan, saraylıların, 
Sultanların sır arkada.o;.ı olan bir 
adam yapabilirdi. 
Sarım telişla kuyumcunun sö

zünü kesti: 
- Sultanı gördün, konuştun 

demek.. 
Konuştum_ 

- Ne ded.i; razı oldu mu?. 

(1 incı aablfeden tlev!\111) 

kat edecek büyiiklüktcki harp ge
mileri oraya girmek tehlikesini 
göze alamaz. 

Esasen İngilizler tahtelbahir pu
sularına da pek elveri~li bir mevki 
olan Trondheimin ehemmiyetini 
Norveç seferinin bidayetinde tak
dir ettiklerinden Na.msosa ilk pa:r
tide kuvvetler ihraç ettiler. Namsos 
Trondheimin hiıkiın olduğu hali· 
için müntehasıdır. Oradan aoağı 
dof;nı sa.bil boyu bir ta:.a Lla ka
radan arkasınt çcvirert!k bu mü-
him nıcvkidcn Abnar.ları çıl~art -
nıak U.tiyen İngilizler oraları ce
nuptan alelacele sevkedileıı ıno -
iörlü Almaıı kıt'a!arilc dö;'\ü~ü -
yorlar. 

Oslo nııntakasındaki Alman ku
vayi küllil~inden tefrik olunan 
kıt'~ların Trondhcimdelri knvvet
Ierle birleşnıcn1clcrı İ\·İn · sarfe -
dilen ~~yretlcrin b;r k1smı mu -
vahak dıııııstur. l"akat Almanlar 
bir n3İ\1ada No.rve(' askerlerinin 
ıuukavrınetini l<ırarak Trondhejmc 
bir nu~;tar asker yctişt:rıni~lerdir. 

Kuyumcu yine başını salladı, 
tasd.k etti: 

- He .. Amma, saatlerce uğraş· 
makla razı ettım. 

- Razı oldu. ya .. 
- Oldu .. 
Sarım kuyumcuya bir elli liralık 

uzattı: 

- H•y çok yaşa usta Karnik -
yan. Bak bu işin için beyefemli sana 
daha ne ihsa11larda bulunacak?. 
salı günii Snltan randevuya geli
Şimdi l!elelim meseleye.. Demek 
yor öyle mi?. 

Karn;kyan parayı cebine itina 
ile yerleştirdi, ilave etti: 

- He ... Gelecek. Amma benim
le beraber gelecek!. 

- Seninle mi gelecek?. Senin ne . . . 
ışın var .• 

- Seni Sultana methettim .. Ki
bar b r beydir. Babası da paşa idi 
dedim. Yüksek bir memursun de
,,; de bildirdim. Sultanlar, saray
dan pek sık dışarı çıkmazlar .. O • 
nun icin bu raıadevu meselesini 
Şehime Sultan :ııar kabul etti. Kal
fasını yanına alıp akşam üstü be
nim dükkana gelecek. Sonra hep 
beraber Löbona gideceğ'z. Sen on
da bulunacaksın .. İşin üst tarafını 
artık sen bilirsin?, 
Sinnı, pc A'İ.iÇ zannettiği bu 

işin böyle kolaylıkla halledilişine 
aşırı derecede scviııınişti. Nere • 
deyse •evincirıden kırçıl sakallı 
kurnaz kuyumcunun boynuna sa· 
nlacak, buruşuk yanaklanur sa
... ır, şupur öpecekti. Kendini zr·p· 
tetti. Randevu gününü trkrar ba
trrlattıktan sonra dükkandan fır
ladı, çıktı .. Tehalükle haber bek
liyen efendisi Bayramzadeyi bul
mağa koştu. (Devamı var) 

~Dün Ü milli küme 
' 
maçları ve güreşler 

1 

Tekirdağlı Kara Ali güreşi Hüseyinin hakeme 
~ itirazı yüzünöen bitirilemedi 

Milli küme maçlarında Galatasnrayla 
Fenerbahçe galip geldiler 

1 YAZAN: EŞREF ŞEFiK 1 
Bence dünkü güreşler sadece 

Kırkpınara hazırlanan alaturkacı
lıırımızın idman kıvamlarını an • 
lamai(a yanlım edeceğin.den ehem
miyetli idi. 

Dün yapılan güreş müsabaka -
lannı milli küme ma~larına bu • 
nun i~in t<ırcih ettim de Kadıkö • 
yündeki futlı!>la getmedim. 

Evvela şunu söyliyelim ki Te
kirdaj!lının hakenıc itirazile yari'"' 
da kalan ba~güre~tcn dolayı halk 
Hüseyne hayli itiraz ettı. Doğrusu 
Hüsevin haksızdı. Çünkü profes -
yonel kurt serbest güreşte ~bir 
pehlivanın vücııdü üçte bir nisbe
tindc ınindcrden dısarı <,:ıkan;a ha· 
keııı i'l.i pehlivanı da ayağa kaldı
rır. kavdi vardır. Bu güreşin ni· 
zıunı böyle olduğuna göre, pchli -
vanlann da itiraz elmeğe hiç hak
ları yoktur. 

Tekirdağlı • Hüseyin güreşinin 
bir saat devam edeceği ilan edil
dikten sonra iki rakip hamlelere 
başladılar. Yirmişer dakikadan üç 
devre ··:zerine tertip edilen güı·c· 
şin b'.riııci devresinde Karaali de 
Hüseyin de birbirlerine karşı kı· 
yasıya davranmadılar, oyunla:r gös-1 
!ererek çalıştılar. 

İkinci devrenin yansında Tekir
dağlı Aliyi minder tenarında sı- 1 
kı~tırdı, vere düşürdü ve çevirme· 
ğe ba.-,ladı. O sırada Karaali yarı 
beline kadar minder <lışına c.;ıkmış 
oldui:"undan hakem iki pehlivanı / 
ayağa kaldırmak üzere düdük çal-
dı. llüseyin hakemin bu 
dlidüğiinii Karaaliıtln yenik düş -
tiiğü f3rzıu 1!n anla.:ı. J{alktı \'e 
yeııdiğini iddia ·a başladı. Seyirci
ler ve ha~enı itiraz ettiler Rnınıa 
Hiis~;in aldırış etmedi. Nihayd 
Karaali de do,."nıyu söyliyer~k, 
kendisinin Hüseyinle basmane gü-

reşmeğe niyeti olmadığını ilan e._ 
tirdi. Ve güreşi Hüsoyine bırakıp 
çekildi. 

Bir pehlivanın güreş nizamına 
ve hakeme riayet etmesi lazımdır. 
Tekirdağlı nizama aykırı hareketi 
dola)'lsile seyircilerin itirazına ma, 
:nız kaldı. 

Yazımızın başında da söyledik; 
diinkii güreşler, Kırkpmara gide
cek alaturkacılanmızın bugünler
deki hall<'rini anlamak itibarile e
hemmiyetli idi. Yoksa sıkı güreş 
olarak birşey ifade etmiyordu. 

Taksimıle gördüğümüze naza • 
ran, bu seneki Kırkpınar güreşle
Jlinde ·b.\<'J)clılıvanlığ) Hi<seyinin 
elinden almak pek zordnr, Doğru
su 'fckixddglı pek idmanlı ve ge
çen senekinden de bir gömlek 
farklıdır. 

Tekirdağ'lı - Karaali güreşinden 
evvel vapılan kar<ılaşmalar ş11 
neticeleri verdi: 
Kuınkapılr Celal Arabacı Meh -

metli üç dakiknda yendi. 
Ali AJunet Manisalı Ömeri se

kiz dakikada pes ettirdi. 
Gönanlı Karahiiseyin ile Pomak 

dereli Mustafa yimıi dakikada be
rabere kaldılar. 
Ha~li Kasım Tafari Gönanlı 

Hamdiyi yirmi ü~iincü' dakikada 
yend' 

Manisalı Halil de Alman Villi
marnln güreşi beraberlikle neti
celcn di. 

MlLLİ KÜME MAÇLARI 
Kadıköyiinde ) apılan milli kü

me karsıl~şınalannda Galatasaray 
üslün bir oyunla Gençlcrbirliğini 
5 - O yenmiştir. Galatasaray mu
vaffakivelli bir oyun çıka.•-"1ıştır. 

Fenerbahçe de muhafız gücünü 
3 - 1 yenmiştir. 

lngilt re lsveç'e şiddeiJi 
bir protesto hazırlıyor 

(1 inci ıahlfcdeu devam) 

göre men.dilen bültenin nüshası, 
mi.inasebetıle Winston Çörçil ta -
rafından söylenen nutku.ıı metni 
il~ isveç Başv;?k.liniıı bitaraflık 
lelıindeki son beııunatına dair tef-'j 
sirleri ihtiva etme),tc iclı. 

Loııdrn»ıın diplonw•ik mahfil- 1 
!erinde Stokholın hiikıl1"<t ııin Al-

' manyanın te;;ebbiiı<ü ii.<:erıne bu. 1 
kararı ttU.az ettiğ;ııden şiiphe ı 
edi!meıneldr.dir. Aı;ni mahfillerde 
İııgilıere Tıükılm· tı~iıı Sloklıolm 
nezdinde enerj k bir protestqda 
bu.luaacaijı zaım•dilm< ktl".li r. 

ı'ARVİK Ö::VÜNDE 
Roma 29 (Radııo) - İngiliz bah

riye nezareti.. Narvik: l.nınrnnın 
cenup ve garp 1-:ısunlarının tna
yiıılerl<ı kapatıldı!iını ilı1n etmiş • 
tir. 

FRANSIZ TEBLİÔf 
Roma 29 (Raclyo) - Fransız 

resmi tebligi: Sabalı: Mıılıtelif 
noktalarda dC'!>riııe ve ke~if kol
ları müsademe$i olmuştur. A1c -
sam: Düşmanın bir keşif kolu. pös
kürtülmüştür. 

Amerika Polon- 1 

yanın ihyasına 
yardım edecek 

cı inci ıahlfedeıı aevam> 

ral Haller 1arafındau tel'tip edi
len bir kabnl resminde bir nulıık 

irat eden eski reisieumlınr Hover, 
ezcümle demiştir ki: 

ROMAYA GÖRE 
Roma 29 (radyo) - lstokholm

den bildırWyor: Almanlar, Os • 
!oya f'lkardıkları kuvvetleri ağır 
topları ö•male do/jru .o;ukediyor!ar. 
B(rgen - Tronlıcim 11olıı iizerinde 
ilerliyorlar. Demiryolıınıın 200 
k<lom.etrel'k l:ısmı Almanların 
eline geçnı.•tir. 

BEYAZ KİTAP 
Roma 29 (Radyo - Kopenhağ 

gaz(teleri, Alman Hariciııe Na::ırı 
Fon Ribbentrop'un mııkımu, ve 1 

gösierdi{ji ı•esikalann resimlerini 
nesrettikten sonra ~öııle diyor • 
Zar: 

•Harp mes'uliyetinin kimdi! ol
duğun" öiirenmek kin beyaz ki
taba lüzum yoktur. 111il lcfiklerin, 
Norveç sahillerine mayn dökmek
le buna sebep oldııl,farını biliyor.• 

NAZ!LERlN YAPTI(;] 
Netıııork 29 ( A.,1.) - Ayandan 

Kinq, bir nutuk irat ed~rek Na,. 
ziteri beş~ri11eti esarete mahkum 
etmek sı<retile medeniııeti irk ha. 
!ine irca etmek 'stemekLe ittiham 
etmiştir. 

Bugünkü ekspresle 
gelenler 

Af.ımar>!famn Ankara aQıari af:ıe.
~ aıli:ıay Hans RtJde v~ Aımetrıi:D 
eBkıeri ateo;esi !binbaşı K.luS! bu 
sal>Dhk: E'~)e ~ aeı.. 
miış~. Burndmı Aııılk3:ra:ya g>. 
dec<,kiroııd. r. 

Ayını ıt:Nde dört hıg~ rnii -
!>•.nelisi l{~\'iır. Bu mıübendlıı1cr 

'.Karabük demir ~ ça>
lışacaJd:aırtlırr-. 

3-SOlf TSLG&AF-29NfsAN lHf 
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Reşit Paıanıiı Hat ... ·atı ı ı 

MAKEDONr A _ A JEŞLER İÇİNDE 
Yaıanlar: 

Lbııda F. SERTELLi Cevdet Reıit YULARKIRAN, 
~.- .. ......- - .... -- - ~ .... 

Serezdeki saray hafiyeleri padi-
şah·a jurnal vermişledir 

ve mezk:Ur ianeıriın ne için toplat.
tır*nakta oJduı?umm d& inbasına 
himmet okımnası rica olunnr .• 

Ser ez mu tasa;rrıb 
Reşit 

Reşit Paşa bir taraftan hadiseyi ı 
Sel~_ vilayel.~e ve müf~llişi • 
mumilige bildjrırken, polıse ha
vale ettiği (Male) meselesini şid
detle takip etmekten de geri d.ur
mnyonlu. 

1
iane meselesine Abdül· Serez polis komiserliği yııkarı • 

daki hiıdise1e şu cevabı venııişti: 
(Vesika: 37). ı hamitte sinirleniyor 

(Bu cevap çok lllundur. Kısaca 
hulasasını alıyoruz.) 

• ... Meırku.mıu.n :l6kerl'iık!tıen QOk 
i<yi a.n.ladığı ve askeri talimleri io
dare ettiki, hatta Rwn gençlerlııne 
askeri nıizam ve kmıunkı.rdan bah
sey l...ct~ all'la.şılmı;;ıtır. Bu vaoo ~t 
karşısında (Male) nın bııı- eıliru.
haırp zabi.ti olduğunda zabıtarun 
~iipheoi yokıbur. 

(l lale) dun akşam da evme bir 
çok Rum gcnı:;lerıııın davet ederek 
gece y arJtilna kadar kend.lerile 
hasbıhal etmiş, gençler evden ç1-
ık:arken nmıca !iMilıil şark:ı.l<l'l"ı söy
lem.işlerse ™'• polıisiaı müdahalesı.
le derhal stiküt ebınişlıerdir. 

(Male) zenginlerden de paa. 
1ıoplamağa baı;J~ ve cçok ya -
kında l\hlec.bny ada Bulga.r ~-ete
c.Jcrile mücadele. edilcceg,n; söy
lemekten. çekmınem4tir .• 

Görüldüğü veçhile polis komi • 
serliğinin tahkikatı dahi kirli de
lail elde edememiş ve maa !teessüf 
Male de diplo:ııatik kanallardan ı 
yapılan teşebbüsatın neticesine de
ğin icraatına dev.m edegelmiştir. 
lı ezkiır komiserlik derkenatwda l 
yazılı fane toplanması balısine ge- ı 
lince sırf komita teşkilatının ih
tiyaçlarını karşılamak üzere top. 
!anmakta olan bu paralar hakkın
da da şöl·le bir resmi muhabere 
cereyan etın~tir. Mutasarrıf Re
şit Paşanın Ruın çetecilerile ne 
müşkülat kinde mücadele ettiğini 
bu ves1kalardnn kolayca anlamak 
mümkündür. 

(Vesika: 38) 
Serez metrepolitliğine 

No. 291 

cİki ay evvel pol4sli.kteı mahreç 
Kör.kıini.nı ÜZel'.dlde metrepolitha
n.eden v<>rilmiı; iane ,b Jetlerfıı cie<-
dest edılmes. ve bu giılıi ia.natın 1 
hükümettf'?I miisaıad-e ı<ı°1ıiJL•al e
dilınro!.'k\ cem'i t?\"amü- ahkfunır 
na mugaytiır buhınması haoobde 
h::.IMı emri harekıet teı tevakki <>
lu.r.m ası tarafı dootaneJıe.ri:ne teb-
li ö cc:üi.lm.iş aken bu defa da Bre -
'lrop naınıın.da birinin elin.de aym 
!İane biletler zuhl.LI" etni(ş ve hUn
ların da .zatı muhibba.nıeleıi tara.
fır.dan te-.'Zi <»umnak üze.:-e ken,.. 
disın;:, veıtJd~ if,de;inden anla
şıl:ıruş1.ır. Dc_ge-:-~ .rn~J-e "iıc
r,a,:;:ı3 rrahal !:almamak uzere ba
dema bü bllirı adel>Jl, tek'€'rr\lrune 

ÇERÇEVE 
• 

Reşit Pıı.şaııın, metrepolithano
ye yazdığı tealı.eı-eye, Sere• met-
repolidC cBöyle bir,,cydcn habo
rim yoktur!, mealind~ ~udan bir 
ce\'ap vermişti. 

Oysa ki, Serezdeki saray hafi.. 
yeleri işi telleyip pullıyarak Pa
di~alaa: .lllühim mikyasta bir ihti
lıil hazırlığı var, geceli gündü:dll 
ianeler toplanıyor!, tarzında juf'o 
nallar verilmişti 

Halbuki, metrepolithanede ay • 
rıca bir iane he) eti de teşekkül .,._ 
miş ve faaliyete geçm.iş bulıum • 
yordu. ,J 

(Devanıı var) \ 

•ı•ı•••···········•••ı•••• 

RUMENLER 
MACARLAR 

(Başmakaleden devıınU 
Herke>in hc.;ap,;ız oldn;;ı,nda i*

tifak ettiği bir hesap ile , iman -
yanın Balkanlara saldır uası da 
daima uzak ve imkfın.sız sayılaını· 
yacak bir ihtimal halinde mnhala
:ıa edilebilir. Bunun iı;Uı de eok 
müteyakkız, çok ihtiyatlı ve ted
birli olmak gerektir. İşte, şimdi 
Romam·a ve Macaristanın ald;ğı 
tedbirler ve germi vcrdilderi ha
zırlıklar bu cümleden olan ha:ıu
lık ve tedbirlerdir. 

Herhalde bu!!iinkü gidiş harbin 
Jıısa yoldan bilecei'ii yolunda in • 
sana hiçbir ümit vermemektedir. 
Bugünkü harp ayni zamanda in
sanlığın umumi hmur ve hürriye
tini, deDM1krasinin masuniyetini 
lemin edecek kat'i bir tasfiye har
bi olduğuna göre de uzun süıms 
tabiidir. Ve_ muhaldtak k.i, bunu 
nazara alan Almanya da davaslDlll 
kendi başında kafi ·yeye ugrı
yacaı;ını bildiği için hacp yapmaJo. 
tan ziyade köşekapmaca oynamayı 
tercih ediyor ve harp stoJdanru, 
askeri kuvvetlerini mümkün ola
bildiiH kadar muhafazaya çalı.şı • 
yor ve hasımlarını oyalamayı, si
nirlerini boDnayı tercih ediyor. 
Bu itibarla bugün şimalde gözü
ken Almanyanın yann nerede gö
rün<ıcciti. malum deP.ild ir. Bu müp· 
hcmiyet karşısındadır ki, Rumen 
ve l\lacarlaruı hazırlığının her tür
lü ihtimali h""aba katan bir hu
snsiyeti olmak gerektir. 

ETEM iZZET BENiCE 

istikametler 
(1 inci 1.ı1bıifffea.. Utıt"~M) 

O zaman Almanlar İsveçi isti
laya kalkarlar mı dersiniz Bu 
hare<ket, zati te>;ebbüsü elde et
ıııek gayreti le av·~· kalkıp o
nu· tanı .ıuanasile elden kaçırmak 
olur. İsveçe de büyük kuvvet 
ayırmı;ra mecbur olacaklarına 
göre, miittefiklerin ekmeğine 
vağ sürerler. 

Bana sorarsanız, hidiseler 
Almanları bn addı vaziyete 
mecbur etse bile, onların İı>veçi . 
istilaya kalkacaklarrıır ümit .,... 
demiyorum. Böyle bir harekete 
muhtemel n.a:ı:arile baksam d., 
bence en büyük ihtimal, bir f .. 
liı.ket takdirinde Alınanlarm 
Norveçtcki küçük kuvvetlerin
den vazgeçip İsveç! siyasi te!F. 
dit alanda i>uluadwnıak, bita
rafiıkını temin etmek ve dalına 
asli hedeflerini kollamak yo .. 
!undadır. 

$İ'mal hareketi, yalnız bu ha
reket kadrosı>nda Alınan Limit 
ve hes.apl;Ümı altüst etml~tir. 
Alınanlar bu altüsı vaziyeti ŞÖ)' 
le böyle teselli eder etmez, ben
ce cenup doğusile garp arasın
da bir he!lef tercihi yapmıya 
mecbnrdurlar. Hedefin neresi 
Diahileceğini daha evvel tah -
mine çalışmıştım. 

<;;u noktaya tekrar pannab· 
mı dt>"direyim k.i, heı-kes Al -
manların İsveçe taarruzunu 
beklerken ben hiç de beldemi
yorum. Taarrwı ederse eder. 
Fakat ettiği dakikada artık işin 
merlıuh bir çırpınma safhasına 
girdiğine ve müttefiklerin sür
atle neticeyi istihsale başlıya -
cağuuı inanabiliriz. Öbürlerilo 
beraber imtihan edilmes.ini is
t'•·en bir teşhis de, bu!. 

NECiP FAZIL KISAKÜREK - l\füstakil milletlere zıılüm ya
pılmağa devam edildikçe devamlı 
bir suUı olamaz. Polonya milleti zu

lüm görmiiş, evleri ve şehirleri ı 
tahri:- edilınistir. Fakat büyük bir 
milletin maneviyatı mahvedile -
mez. Onun istiklali ve biiyUklüi:'ii 
tekrar doi7acaktır. 

----•YARIN AKŞAM ___ _ 

Hover, Polonyanın i.byasına yar
dım için lazım olan meblağın 30 

·milyon dolar olarak tahmin edil
di,..!ni ve bu paranın Amerika ile 

Fransa ara,;ında taksi.mini teklif 
etti Pini >ÖJ !emiştir. 

Hatip, Amerikanın fa:ıla erzakını 
vereceğini ve Fransanın da bu er
zakı nakletmeyi taahhüt ed~ 
ni ilave eylemiştiL 

S O M E R s· emasında 
• 

Amerikaum her tarafında hfiyük bir rağ'bet :Dnnekte olan ve LAMBETB 
WALK dansını gölgede bırakan S W"I N G nam yeni dans 

ÇILGIN GENÇLİK 
Filminde: KEN MURRAY - KATHLYN KANE tarafından 

Damörleri ve mCfiıur TED WEEMS orkednıımm iştiraki.le icat edilrni~tir. 
Bu film mewimi11 çılgınlıjh olacaktır. 

Yarm ıııq.., için :ırerlıermisi evvelden ald •• 7. Tel: 4!851 
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HIK 
Bulunmuş Defter 

CI ı;ırn gün Bcıyaz>tta.ki ~'ll1' Jla:ıruş: Di!Lterci get rene mW<&-
KlJ.lükrte oturuyordum. fa:t oıaıra'.k 5 lira 'Vof'rilece'ktir.• 
Gclwtıt:iğ 'rn şurubu henüz yarili - Hem: ııı o l(Ün defteri yanıma a-
ımş-tmı. B rden lmrsıdaaı uzun za,. ıbrak $ şl'yıeı gıeçtim. Zaraf<!'t 6Paf'
rr=dadıeri g&medijtn bir ııd.a- .tıanarıını lrolayca buldum. 
<1'':'111 ~ l'ÖOOWn, .kend:isı.nıe Ü<,."Üm:Ü loota çıkı:ıırak 'kaıpıyı -
•S3ilt ~ ederek ımaısarna çağırdmı. dırn, 'hiraz sonra güzel f(iyinrniş 

- Dalga Uzunluğu: 

1648 m. 182 Kc/s. 120 Kw. 
T.A.P. 3L7 m. 9465 Kc/s. 120 Kw. 
T.A.Q.19.75m. 15195 Kc/s. 20 Kw. 

18.- Program ve memleket 
saat ayarı, 18.05 Müzik: Radyo 
caz orle€strası (Şef: lbrahim Öz
gii:r), 18,40 KOTJ.uşma (Çocuk E
sirgeme Kurumu tanıfında.n) 
18.55 Serbest saat, 19,10 Memle
ket saat ayarı, Ajans ve mete-
crol<ıjı habeı-leri, 19,30 Müzik: 
Piyasa şarkıları, Çala11lar: Veci-- Nerel-ırdes.ııı yahu? t;ır hizımetci kapıyı ıaçtı. Kendeiaıe 

Saıııda)yaya cökıe-r" gL'bi oturdu. deJiUcri ~imi söy lıedim. 
Keder'l. bir hali olıd!ujru J:ıoobeli.I Y- Bıraz sonra Bayrm &i ıme C~ 
do. Sordum: derrtlle karşı bırşıya, WJ.unu:yoc -

- C\Afil ne ohnus sana, bu t:e dum. 
h:>l.. Boeo:ı ~yızti ibiır kart. dlaha Soıınısıııııı 'lıabii alarsın, hrıdi~e 
ıiht:iywlarn.ışsıo YMU ı · Qal!ııuc.aık <l'hbao olduk. Et1tesi gün 

Sorma der g:bi bııışını sa.Uıada. tbiıı' rarıdevu alamk bı.r.kıştuıın. 
Sabiıdı:tı de adaınaık.illı. d-Rş - Yan; senlıı aolıyecağı.n Bayan 

he. Cevdet Kozan, izzettin Ökte. I __ _ 
(Yaylı tanbur), Okuyan: M üzey-
ııen Senar, 20.- Müzik: Mclatya 
halk türküleri, Malatyalı Necati 
ve Sadi Yaver Ataman, 20J5 Ko
ntWna (fen ve tabiat bilgileri) 
20.30 Müzik: Çalanlar, Fahire F 
san, Reşad Erer, Vecihe, Okuyan: 

~;;..;;~~;;.;;;;;;;..;..;;--;;;;;....-~~' 
KAN ÇIBANLARI - ARPACIK- stViLC~A 
TRAŞ Y ARALARI-AKNELER-DOLA E~ 
ŞIRPENÇE-PIYODERMIT-ERGENLII<L 

m .m.. HaJbu:!Q b<u m bi.ldii;'m Ce- Saime Ciğdıem ben ·m me'tzf.l>iıı:n 
t iti v$ışıklı Yaıı.aklanıııdan katı oLclu. Ekseri l("Ce"ler onun _.tı
d::ı:n:ı yan, neş'en bôr ~. Bil - marur.Jda ıkaJ.ıyorduıın. 
1baooa _. ~Erinde talh pek çak- 'M.asr.a:f:ı.n µ.k çok de.i!ldi. yııı. 
ıtu. nız '8rlaQfa ona h.:.-di);, ~türü~ 

Telrnıl- oordum. dum. Böy'bece arada.n 15 gün ~ 
- &u. Wti &:}rl:ırh-ri fl'Ö'rnlÜ - !Brmdıaru soma bizim lreserUn ağzı 
~ ye.lnu ben değil dl jiJ21r aı;Uınıya başJ.aıdı.. İJ.k önce apar -
mık.adaşlar da -.ıi tıı.ç görnı:m'.tr tıımarun, kıiırtısı oJ.arıı 50 i'raıva ver-
i.er. Ncnieydio ne yapıyol'dun.? dik. 
Uınt sıJı:kı.n bir tavuırla omı.ızr A!ıkıaısuıdaoı meıtıreslnin ki.irldi1-

=:..m~ ~ söy!Emek nün ~'!"İni ödedim. Bu dıa 
~: 85 l m. Bundan sonra masraf-

- Yahu merak ~'m aeı o100 kır ib!ııbir:iııt taJ<iıp cıt:t.. Yl.ııı.i bir 
RDa anlatsana. 

Kabve.'1 ilden 1::1 r yu:!la'.ll aldı, 
IOilol1I ~ ısırdı: 

tu'V.ailet ipQNISl 65 lira, ayıaıkkab. 
ıpaı:ıası 15 ha 

Muz,affer l!kar, Sema1uıt Özden
ses, Necmi Rıza Ahıskan. 21.15 
Müzik: Scnfon'k mü...."ik (pl.) 
Takdim edm: Hal! Bedii Yönet
ken, 22.15 Memleket saat ayarı, 
Ajans haberleri ziraat, esham -
tahmliit, Kambitıo - nukut bcr
sası (fiyat), 22,30 Müzik: Caz 
bant (pl.), 23,25/23,30 Yarınki 
program ve kapanış. 

lstanbul Asliye Birinci 
Ticaret Mahkemesinden: 

BALSAl1İN Kremler. 

BALSAMIN Güzellik ek.siri 

BALSAMİN Rimelleri 

BALSAMİN Pudraları 

HER TÜRLÜ YANIKLAR __ ,,,. 

POLtv ALAN ve POLİMİKROBİZ ·,N AŞI 
Meme iltihablarını ve Çat ak•erı 
Ko joktivit Şark Çıb rfar' 
Koltukaltı Çıbanları v.s.v.S· ·~ 

V j R Q Z A PATI EN ERKEN ·e:K 
El\liN TEDA Vi ED 

- Başıma 2 Qecleri bllserı. Ok
ıtay bana acırsın vaı!lahl ded?i. 

Bu kadaırla. kıa.hs.a l!,ıri, meğer 
evin !bütün d&şcım .si, erıygs, bol'Ç 
tlğit.nnıt hiş. Duman daı B~ 
~ C.l!demin ha.tın icin ömı
ını ve iba.<;)a<hJc, Bütıün buMaT ~in 
ril. ı 250 m para haorcOOım .Artik her 

şeyin, ilı r seyin !bifüğ'aıi ~ 
lbım, lbu 'l<l'ada &ı.iımooıiaı. alll'J:ııi 

çı.1op g~ez mi. Kadıncağız kızın.
d.aaı. 400 lira 'ııtedi. Eve hat' ·ı.ı: ko:Y'" 
:mus1ar saılıyor~. Tetıii kı.ııı, 
da tbu oorayı lb<ırıden rııtedi Öncı:ı 
vıermek is1Unedim amma, onun 
ibıaıtırı LÇ:iıı bu narayı da ve!'dik. 

İ.6t.aıııbul ıına)i,ye muhakema.t mü
dürliiğü t.arafınd:a.n Beyoğlunda 
Thridiyec.l; Çl<}i.ark sok<& 12 nu
ma:raılı ('l/de mukan ve Galaıta Per
şeıınıbe pazarında Roma hamnda 
7/11 mıımarnlı ya-Lıham ınin t'car 
ıretıgah ıi:ra.eı eden Tevfik &lı<.(Y'h ne 
35/867 numaralı dooya ile açılan 
792 lim 58 kuruş alacaık dıwasındo: 

BALSAMIN Rujları 

F ARD BALSAMİN ·-------------------1-.ı.-~ 
- Ne oldu? 
- Ne olaoak bcir defi!« yüzün

den ııinıdıi ne pamm kaıf.d:ı, 1'lle bir 
°'1\'. 

- Nasıl dleft.er, men<klaııd;n -
yomun. Anlat balaı·hm. 

ADlaı!ltı: 

- İki~ ~ lı::ııdaır ~ bir 
f(iin Fatitı - Ha:rlbiye tTaıın~ ile 
Talaıime doğru fi; d yocdum. 

'IlramvıaıY U t".lı.a fıdi. Ön taTa&ki 
arra.laroan bu-inde gecıç Vllı güzel 
biır karlmı ~-

Göı!e:rmıJe her tı.arekEitim takip 
r:ı:ltyor vücudünün her azasını d:ik
Cıatle ~ ~i')"orduın. Bu 
~ lı:ıa<hn U:d :m adıamakıllı ho
lµJlıa fi; ıUırııişli. F akaıt bu sırada b :-
2hn 1ınıışçı erık~lardQn birine 
~tldirn. Beni lafa tuttu V<! ben 
dıe o lııaıdım fazja 'f.akıp edıemedıim. 

'1'.Kışçı &d.ıı.daş ıı.ydlın<:a kadım 
aradım, 1rıarıwaeydan .inını.,<'t:i. O -
lllllll ~ sıranın yanına ge
.lıiıııoo ye"dıe kalınca görünen bir 
d.lft« f('Öroiiın. Bu süslii ve üze
.-iıırll! ulleık b:r blit du:ran b:ır def
ıtudi Mubakaık ki 11.- hatıra ck".f
~ 

Ei'ildıim ve a.ldırn. Baktım kilidi 
açık, tk saHıt.6 flllE" şu saiJrl:ar 
var: 
~Saime-~- ş~ ( ...... ) 90-

iııak Zaılllfet apa.ıılııruım. Kat 3.• 
İş'ı_, 11.r i.p <Ucu elde etımııştim. 

D>i}x sayfıtları çev.irmeP;e 'başlar 

dıı.nı.. Sım:id.ıııı de bu bır ha.tıre dcl
ıteriydi. İçeı- sinde nıdıer ydlclu ne
ler. Son d:ıifelt..ı ııde R looca -
smclian . beılısedil.iYord'u. Nitııayı:t 
ey.rrlmıtdar<h. Son sa<ıifede dk:. ya],. 
mz olıaııaK epal't:wnanda yaşadığı 
ya:ı;ılınıf(ltı. 

Aklııma gÜ7Jei bir plin gac1.. Ş.im
a: bu d.Alt.eıri götürür ke11dlaine 
ver..- w böyi.ıce ahbap OlurdUık. 

Hem<n o gün delltıı.ri ı;ıötü:rmiye 
.r 'lmedf m. Bidı:aç gün bekled'im. 

Kış ft:lmı ısı.;, sevgilime- bazı loş
]:uk ı!İ~ a lımoon 18.zundı. El.l:ıise, 
e.:y-aıkkabı :fal!aın fiılan dl rlren 300 
lira dıa bun1ara ba:vılklık. 

CebimcJI,. beılxımdan Ulaılı 2000 
:ttra b.ı.'tıını>ik üzereydi. 

Fa.kaıt ben ~ aldınruyo.- ve 
om.ı:rı. her dEd ITw )'1llll'Jlıya çalışı• 
yordum. Lakin lı'l" gün a.part.ıına
nırıo gitıtiğirn zama.nı oıııın oturdu
ğıı ka!t1 !boş !ıtıilduırn, kapıcı bana 
biır mı:lkıtuıı bıraktıjpnı söyldi 

:Melı.tuıbu teıaşla okuyunca don
dıJın ka:ıdıım. 

- N yaız.ı"'O'l'tlu nu!ktu.pfıa? 

- Benden lb.ıct.ığıru V<! daha 
zengm ve yaıkışıklı 1Jlıri!1'! A vrıır 
paya 11.~i va.zıyonhı. 

Q.lbiındıen ki J:ı.r •. t kutınm.oo çı
karttı, b:r tarıc yaılı::tı > di itleri dıe 
Qllkaırd:ı. iB.;r UıCı.mdıım ·l1.l'tuşturdaı. 

Oefter ~ 'k:awuhmcııy a lı:aıd:ar 
zevkle 6eyi"etti. 

Sonra lıeııe döndü: 
- Simdi içim ra!ıalfıaştı, r:tıı.ti -

bımııını. aJdıım. 
Sooıra ,ırarsona seslezıdj,~ 

- Bana buil.lu llJi:r #{aıx>Z getiı', 

•• 

Y emiııı için d<ıvet olunan mücliea• 
a:kyh GeJmeııni~ w gelnıı:ıınesin n 
maimi bir SC"bob.: müsteıni~ oldu- , 
kunu bi.J.tı:.ıınııoo-1;; d.duP;un<.m 
~ kaçı.nımış ve yem·., <ı
deoı<ti vakıaJ.a:rm sabit ol.muş sa
yılmasına w H. U. M. karıuııtı -
mıını 337 lıııci madrlesinin son !ı.k-
1"a<sına tevfikan ü;ıbu kararın sı:- • 
lı:'ı.ı: ııürıı i.Qind.n arzuhal:lıe yemin 
ed.ceğ'n-: beyan ve muayyen ~ 

En Kibar l\Jahf Eerin Kullandıkları ve Bütün Dünyaca 
'fanımnıt Sıhhi Güzellik .Müstahzar1arıdır. 

31/ 5 /940 cuma saaıt 14 dr:ı gelip ye-
1
...,..,,...,,.--.,...--.....,,...,.,,.,,..,.,..,,.,.....,.,,.,.,.,.. __ ....,....,..,,.,.,,.,,,..,,..,.,.,,.,""",,..,,,. 

::::as~:: ::;:111, lstaiıbul B~lediycsi ttanları 1, 
P;İnİn derci suret:J.. müdd:'aaley - ıl.I.. --.-==---==--.-r--. ___ ..., ___ ...., .......... .._....., ...... __ 
i_;ıe tıeıblıiP;in<ı _i<araır _ V'e'l'Ümış olıd'u- Te!ksim b.u.d '.YE" fi;""' nosu borlrınnu:ııtıa yıap:ı:lıaoııık lıı.ş:uı.ti:ı d.ğ"er bazı 
gııııdaın keyıfiyeı \·lanı dun ur. müıtıet.er:r& iŞ.er ıkıaoalı zari u u1 lıe eksC!i~~ koou.lmuşt.ur. Kı.ışif l:ıede-

__________ 9_35..;./:..;85;.;.;.7_ li 29766 lba 46 kunış ve ilık tenı.iınıııtı2232 1IDa 48 kurnı;tuT. Mukavel~', ek-

Çata.lıca aslıiyıe hukuk nuıJıB<e • si!J.lmıe, bayındırlık ~kri umumi busu.;i "'-' fenni şaırtnaanelıc:l': , 'JlTOie 
mesn&.n: keşif, n'lll8ı;asj;le .. b~~ mü!ıefen:i dif;l<;r evrak 149 kuruş muıka.biOO.d: 

Çatıa!caının İzzetti k"· ii:ııdlen :lkn ~· mıududuğüınıd:En verile<ı<M:r. Ih.ale 2/5/940 pero;ı mbe gunu 
Hassın, oı!thı. 'Rı» f ~atın%ın aynoi sa.at 15 de da:iııni encüımeııde y.aıpı.la~. TaJ,tplerin ~ ~t .. '!'ak-
'-"ydl n H .. '"' · kız A . ale buı.ı: vı:.ıya mcld.upları, ilialed-n 8 guını evv\ Q 1feın •şl!:ırı mü<lu.rlugune 
ııw . U&-J'i:n ı ne y- .. •J.. aıa-- 1-• f • eh'" .... 940 lın . ti ...,, __ _ 
hine aqt • iıhta da 1 mur:ıı:aa..... · """"axı ennı "'"i"' w yr a aıt caret """""' vıe-

tıa.k ıgı mu: ~~; !{''P'h aırı siikahıırile 2490 numaralı kanunun rtarifaıtı çı:<v·res.nde hazırlıyacaık.ları 
mu ~~~- • : da ""' a . ey.,_a. ııcllrli ıınek:tuıili:ınm :matı günü saat 14 de kad011" daimi E11.ciiımecıe ver-
namına ,. ..... n ... an ,...,... yuıın .... a• mel . 
m~yı meçhul lbuhmduğumk:lan erı. (2825) 
b:Ja te'ııliıl; iade luJ:Hıması üzeri:oe . . .. 
iJaMn ~ :.tasma ve ıınutı.a• Beledi)'l? mat.b~ ıçın luzuan~ ol'an ~ ~ m~ tıer,,; 
k<rneınıin 8/5/940 ,;lııü saıai 000 m ırdan.:.- du1ik:a1Jı, münlkkep ve sa:re kaı:r.ıJı zaıri usulikı e3<sil.1lıneye 
taıi'iıki.ıık!- lcarırr verilmiş cknaıkia. koıoolrnu,,ılur. Tahmiı.ıı bedcli 7295 in ve ilk teminatı 547 IJ.-a 13 ku
muclı:ıiır gün vıe saatte ma:hlı:erntde ru$ur. Şaı·tnamd.er zabıt ve muamelat müdürlüğü kaltıml nde görü
!lıarz.ır bıi.unma& veya bİ!r ve<i.l l"'Ce"ktt. lha:ıe 2/5/940 pel'Ş(mbe günü saat 15 de dıaimi encümende 
göndermeıd:'ı'!Ji ta\d nl 

1 
rooiıake- y·a;p~lacaktır. Taliplerin ilk teminat m.aüdbırz veyıaı ırnıeJııtıuıPan ve 940 

mmiııı ~ında icra. ~ece/( ı:ı.eı yılıınıa . ai.t t caret odası vesi.ka.lariliı 2490 numar<ı;lı ~~ tarifatı 
d&·r teb:Biga:t makamımı. kaim ru. çewı:ıs ırııdıeı haınrlıyaca.!dan tekli mei<ıtıııpBııııo ihaıle l('Ullu saat 14 de 
mak ilzbe :ilflııı:n telbliğ olwınr. ka:dar Dai;mj Encıüııııen.ı.- vıemııe.ler~ (3039) 

Dosya No. 940/94 İ 
I )evlet Limanları ıletme Umum 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı lstanbul Müdürlüğünden: 
Levazım A. Satrnalma Komisyonundan : 

Devlet ~zyo!brı işletme Umum Mu~qrlüJ~ ~ 
29 Nisandan 6 Mayısa kadar ~,ııo.ıı 

Muhtelif hatlara kalkacak vapurların isimleri, 
gün ve saatleri ve kalkacakları rıhtıoılar ~~ 

Kaı:adeniz hattına - Salı 12 de (Güneysu), Porşemte 12 de ( rıJı~ 

Bartın hattına 

İzmit hattına 

Mudanya hattına 

Pazar 16 da (Curruhuriyet). Gala!Ja 
rnından. ıP 
Salı 18 dıe (Ülgen), Cumartesi 18 de 
talya). Sirkeci nhtımından.. (IJP)· 
Salı, Perşembe ve Pazar 9.30 da 
Tophpıe rıhiımmclan. pet' 
Pazartesi ve Salı 9.50 de, Ç~:ı.ı.tal~ 
şembt' ve Cuma 16 da, Pazar 8.30 ~ ısıP 
Jı:<ı>:), Cumaırtesi 14 de ve Pazal" 19 .ı,y 
Galata nhtınıından. ~ ,. 

.lillJ: 1 iMayıs 940 taıilıinrlen · . . e ~ 
di1!11ya hattında yaz tarifesi tatbiıl<ll'ııııtP' j; 
ooca.kt.M". Yaz tarife;-ıı:ıe g&e va.ı>1"'"y 1 ,,ıı...Ji 
tanbıuldan ka1kış gün ve saa Uen şo <O'E"~· ,,e 
Pa2:artesi 13, Sah 9.50, Çarşamba, l' g.'1 
ve Cuma 16, Cumartesi 14, PaF•'r (f 
19 da, ,; ~ d' 
Mütclı:-.ıbilen Mudanyadan Ctı<l~ 
Pazıw 8.30 ve 18.45 de ve Pazarte6l > · 

1 d~ tenezzüh postaları kaldır 1~' tS ~ 
Bıındmııa hattına - Pazart.eS:ı, Çaırşamlba ve Cmruıı S.15 "~ ıu 

Galata ınhiınundan. Aynca Ça .':;r!). 1"' 
(Aııı.talya), Cumartesi 20 de (Ü1,;- ,P 
hane r.ıbıtımından. '.l'ı# 
Salı vıe Cuma 19 da (Seyyar). 
rıhtımından. ~ 

İmroz hattına -Pazar 9 da (Tayyar). Tophane rıh si )b 

Karabiea hattına 

Ayvalık hattına - Çarşamba 15 de (Kemal), Cuma# 
(Bl:ırtın). Sirkeci nhtımından. 1; 1

, 
İzmir aür'at hattına- Pazar 11 de (Ü:ınir). Galata rı}ıtJlll ~J 
Mersin hattına Salı 10 da (Etrüsk), Cuma 10 dıı 

Siınkeci rıhtımmdan. 

NOT: ,./ 
V&pllr ııelerlerl balı:IUnda her liirlli maUtma.I qa(ıda ı.:ıoroıı 

~ 

7&ıa]ı Acenielerlmisde-n ilrenlleblllr. .~IJ!j 

Galata Baıacenteliği - Galata ınhtımı, Limanlar Vrııu:Jll fY 
Müıdiirlüğii binası altında. . ııP 1,ı - Gala ta nhtımı, Mm taka Lım .O 1~ Reisi.iği ibinası ahında. ~ 

Galata Şnbe • 
Faduııt er.lesi ,ııüo <akşam ~~ 

lıeıri.nıOO şu ilan çıktı. 
•Cuma günü ooırt 4 de Fatih -

Haıtl~ tnımwvloannda bir diefir 
k.a ~r. Bu'laru:ı Şişli Za
rafet aıpartımanı 3 üncü k.ata mü
raamtl. 

1 - Teşkilat. ihtiyacı 'ıç.n alınacak L500 takım ıninOOr ~e )'3Sblı: 
kılıfının açı.k eksılıtrnesi 6 "!''"Y>S 940 ıparlal"Ucs: günü ııar. 15 dıeı yapıla.. 
caık;tır. 

2 - Mıthaıınımen ri>cdeli 4350 vıeı ilk tl."t'Dlıııetı 327 lıicadır. 

3 - Şartname, nümune ve evsafı llroınit;yonda görükibilir. 

Kej.f 'bedeli .9428• lira ,74, kuruştan ibaret bulunan G!Uıtada Ke
~ caddesiıniın yeni yolcu saılonu öııündclı:i kısıınnın asfalt işi ka
paılı zarf usuhle eksiJ.11ıneyJl konulmuştu.-. 

İlhaJıe, 3/5/940 tarih:ne rastl.ıyan cuma günü sa.aıt on beşte Galatada 
amum mü.dıürlük b 'nasmd.ı top:anacak olıaııı sa.tın alına komısyom.ında 
yapıla°""'-1.ır. Muvakkat teminatı c707• lira ,17, lru.ıı.ıştur. Bu bap.tak; 
keşif ve şıı.-tnooır sözü g~çcn lro:ııısyondan parasız a.lıooıbi.tir. İsıteklile
riın t..lcl.i.f mektuplarını bilıdir'..!•ın vakitten eaı ge<' b!r saırt evve1irıe ka-

~S~i~rk~ec~i~~·~~· ~~~S~ir~kec~i.~Y~o~lcu~S~a;,o~' ~n~u~(34~1~2~) ~~ 
DiKKAT! MüHI~ l 4 - İsıt<!d ~r.!n giiaı ve saıı:tinde ilk ıtemiııat rnıM!ı:buzlıarı ve kantr 

ni v<eeil<amile b dikiJe. Galaıta Mumhane c~si İbrabiırn eıOOııdi h:m 
ikUlc kaM.ak. koımısyona galımEler~ c3209• daır komlsvon l'E'isliğinıe tevdi etme1Jerı liızımdır. c3066· 

Ya.zan: M. SAMİ KARAYEl.. 

Kurnaz Altarno, paşaların 
sezdi. Cebinden bir takım 

inanamadıklarını 
vesikalar çıkardı 

- Nerede olduklannı sormanMI 
müsaade eder misiniz? 

- Rodoı;tan hareketimizden bir 
gün evvel Fransaya gittiler. 

Deyince, Ahmet Paı,a ile Mesih 
Paşanın haşretleri daha ziyado 
arttı, Demek devleti aliyyenin bü
tün bazırlıklan boştu. Lakin, iki 
Pa.şa, birdenbire buna inanama -
nı.ışlardı. 

Kurnaz Al tarno, Puşaların ina
namadıklarını sezdi. Derhal cebin· 
den bir takım veoaik çıkardı, eös· 
terdt 

Paşalar, inanmışlardı. O gün mü· 
ııakere:ve n~ayet verildi. Ahmet 1 
Paşa ve ll1Kıh Paşa, huzura var· 

madan şu yolda konuştular: 
- Paşa birader, bu ne haldir? 
- Evet, vesikalara n.wzaran 

doğru .. • 
- Anadolııya gf'<'.mi tir z.awıe-

deriın. 

- Keske ülkeıııiıe geçnıi~ ol · 
sa)dı. Küffar iline gitmekten da· 
ha ınuyafıldL 

- Fraıısaya neden gitmiştir 
derı,in?. 

- Herhalde, şöYalyeler göo -
denniştir. 

- Muhakkak.. Bizim Rodosu 
muhasa.r.a edeceğimizden ürkmüş· 
)erdir. 

- Hazırlıklar bo~a ı:itü. 

- Efendimiz bu işe üzülecektir. - Lala, bu heriflerle bir an ev-
- Her halde... ve! mru;aliıha akdetmek. ve talep-
- l'ransadan Macaristana ee - ler:ni kabul eylemek, mümkün ol· 

çip Ruınelide harekiıta başlıya - duP.u kadar tarafımıza celbeyliye-
cakları anlaşılıyor. rek Cemin Macar.iııtana ---mesine 

- Öyle... mani olmak gerektir .. dedi. 
- .Padişaha anedelim.. Ahmet Paşa: 
- Evet.. - Padişahım! bu heriflerin ta· 
- Fakat, İıj şimdi nıüşkülleşti. lepleri büyüktür. Hadden efzun-
- Çok... dur .. Şaıı ve şerefi devletle kabili 
- Tevekkeli değil. Herilfer yiik- telif değildir .. dedi. 

sekten ve mağrurane konuşuyor- Mesih Ps-~a, söz alarak: 
!ar.. - Padiı;ahım, boyurduklarınız 

- Rch nelerini Frao.saya attık- doğrudUT .. Devletin başına bir ga-
larındaıı dolayı şevket ve kudret- ile acmak gerekmez. Şövalyeleri, 
ten bahsediyorlar. para ve saire ile tatmin ederek 
~ İş cok fena .. Herifler bizden Cemin Macaristana geçmesine ıııa· 

alabildiklerine metalipte buluna- ni olmalıdır. Hattiı bu bapta Fran-
caklar?. sız Kralına da nıiiracantte bulun-

- Daha ne bulunacaklar .. Şiın- malıdır .. dedi. 
di)C kadar birçok s•)·ler istedi - 1 Gedik Alımcı Paşa, yalnız kal-
Ier .Kimbil.T daha neler istiye - mıştı. Meııih J'a•• ile Padişahın de-
cekler?. dedi. dikleri karar altına alındı ve o ı.u-

Pasalar, Sultan Bcyazıd.ın buzu· retle harekete geçildi. 
runa çıktılar .. Vak'ayı olduğu ı;ibi Nihayet, Rodos elçilerile sulh 
anlattılar. Sultan Beyazıt inanını- muahedesinin ahkamı yazıldı. Bu 
yoTdu. ınuahedeye nazaran Türklerle Ro· 

Paşalar, ,.c,ikaları gördüklerini, do, beyi beyninde mıılıasamata ni
ye doğru olduihına Padişahı ikna hayet verilecekti. İki taraf arazi
ettiler. Sultan Bl'~·azıt, şa:,ırmıştı. 1 sinde her biikumet için serbestli 
Vaziyet tthlikdı idi. Ahmet Pa - ticaret temin ediliyordu. Bundan 
~a) a hitaben: L ba,Jı.a, ırümrük tarifelerinin tat· 

biki, mchakimin tasdiki, firari e· 
sirlcrin sahiplerine iadesi, tebdili 
mezheo etıııi• olanların yirmi al
tın mukabHinde satın alınması da 
kayıt altına konmuştu. 

Bu muahede, Sullan Beyazıt ya
~dıkça devam edecekti. Sultan 
Beyazıt muahedeyi elçilerin hu
:ırurile tasdik etti. Sonra yandaki o
dalardan birine çekildi. Elçileri 
oraya çağırttı. Yanlarında tercü
man vardı. Çünkü Sultan Beyazıt 
rumca bilmivardu. Anası Türk ol
duğu için bu lwna vakıf değildi. 
Padişah elçilere oturmalarını 

rica etti ve sabırsızlıkla del'hal 
kardeşini sonlu. Elçiler zaten böy
le bir suale intizar ediyorlardı. 
Kendilerine verilen gizli talima • 
tın hududunu tecavüz etmemek 
şartile, liizım gelen cevabı verdi
ler. O zaman Sultan Beyazıt $U 
süzleri söyledi: 

- İşte Jı:rahnızla sulhu yaptım. 
Kendisinin sıhhat ve afiyetini te· 
menni ederim. Yollıyacağmı e~i
nin sözlerini aynile benim ağzım
dan çıkmış &ibi teliıkki etmesini 
l'ka ederim. An:ularımı dinleyip ~ 
ona göre hareket etmesini temenni 
eylerim. 

(Devamı 'Hır) 

YAYLA MAKARNAU~1~ 
Kalöri pirinçten fazla~~~ 
midenizi yormada~~;ıclt nı~' 
almak içi" yemek! a/.'.;;rıııs: 
yerine daima yay!" 11' k1'a~M" 
lunduntnuz. Biitun va 
ğazalannda bulunur. 16 J 

Mektup adresi:~1;i~t4'f,ı 11' 
fabrikası, Ankara ıcııt(lo 
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