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S•bJp •• B•ımuburlri: 
•TEM İZZET BENİCE 
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ll"AL YAN FiLOSUNDA HAZIRLIKLAR VAR 
On sınıf ihtiyat efradı --- deniz silah altına çağırıldı 

8erlin'in 
korkusu 

Bir İtalyan gazetesi, icap ederse, Italyan tayyarelerinin Fransız 
ve Ingiliz sahillerinin altını üstüne getirebileceğini yazıyor 

~~~~=~~:: in g i 1 iz fi 1 osu is k ajer ak' d a18~~~ekiı-~e diğ~r Öçler-pakfı~dan so--nra 
_1.u_. __..,...-.....-, h b . k b J h b ki vekıller gazetecı- D .. J k ? 

~ETEMİZZETBENİCE mu are eyı a u e _ azır e iyor lerle görüştüler l ort er pa ti mı · \·~ harbini kolaylaşt.ıran 

~::f"::§~ Çemberlayn bugün beyanatta bulunmak için Avam G~:~~~di•~h;~:~~~1" Çörçil'in Sovyetler hakkındaki 
~ ılln edildiği güne kad:>r Koordinasyon Heyetinde sözleri Moskovada iyi karşılandı 
~~~s~~:~::t~~va~:t.:ı::~:: Kamarasından gizli bir toplantı istiyor "~· ~ıııı11111 da bir tehdit vasıtası 
'"'' ••dığı için, müttefiklerin 
~ıı lıeıe lıarp açacaklarma i
~10•du. İtalya müttefiki idi, 
,;;tı, ,llrda müphem vaziyetler S !Sovyet Rusya müttefiklerle 
~ ~~ııu~ ve dünya politikası 
ı..• ~~hranın e~iğine ve hat~a 
ı't ·~QU•U. Bu vaziyette İngıl-

i'ransanın Polonyayı da 
~d 'Qkya gibi kendi akıbet ve 
~ ~:•ratına terkedebilecekle • 
ı"'·jYordu. Halbuki, vaziyet 
1.,. lıG:ı• bu hesabın aleyhine çık· 
~ "!·~er, yalnız Polonyayı 
~~~~çın değil, Çekoslovakya
~ "'ltkliıliııi telmır kazanmak 

'-•:da harbe girdiler ve şimdi 
.. t. devam cdi~·or. Almanya

\:, Q ~n hesapları altüst olmuş· 
l,.; ~yet Rıı: ayı istisıruır 
' 1 ''lll'keıı Sovyet Rusya 

hda.J:e dnıi , Finlandiya da· 
'-. 'llletıniş olduğu gibi, Po· 

I; t..ı..ıı. taksimine de iştirak et
\ ı ~at, sonunda biitiin gayret
i; .\ıltı •ııen bitaraf kalmayı, ya
\ ı,,8lllarla birlikte müttefik· 
' llit ~harp açmamayı tercih 
!ııl ·~ b ?iotof'un son nutku bu
li.~a( llrız ve canlı dcl.lidir. Di
~ tl>.n Balkanlardaki vaziyet 
1.:~ t""'ddütleri izale edecek 
•~llt •~azzuh ve istikrar bııJ • 
~tÜı..ŞtnıaJ davası bitmiş, İta!
~ Pa_kt, 1 i~letnıiye yanaş
\."ıııt · Şınıdi Alman,·a tecride 
\.ııııı;d,lııuttefiksiı, ve hasımları 
~' a tekbaşına kalmıştır. Ha
l.~ toleb· karşı mukaveınete de'°' 1, 1hnesi için en bJlljta iks ita lıayati ihtiyaçlarını gide
~ ı..~ ~llaklara ve bu kaynak
'' llıııdaJı olmıya devam edebi
t"ı%~iYet muhafaza etnıele
~~ açtır. 
~~~ı tıınıaınile duran Alman
~\ tıo.ı ancak italya - Bal -
ı~ ; 'l'ıuıa • Baltık - Sovyet 

l.,"ı•t:llarile yapabilmekte ve 
'"ı~ h•n gednmektedir. Bina
'it~ it bölgelerdeki devletleri 
l\~1 teıı, ya iktısaden kendi
liy81lıak vaziyetindedir. Hal

li., "'•ten bağlıyamamı~hr. 
\. .. t:•ğlaması da müşküldür. \. 'd ndrada toplanan •efirler 
\~L.aıı sonra Balkanlarda 
~t ""• . \."\ •d tın peşin para escsına 
~J,'~eıı bir ikhsadi taarruz 
l.:\'te(\ ve Almanyaya gönde-

~
\."li ııı herşeyi satınalmalan 
)ı."'\ııltı evcuttıır. Bu hususta 
~ h da tedbir derpiş ettiği 

1 ~Ylenıektedir. B.nacn -
\l~)e.~ııya giin geçtikçe dar 
\' "' Ve iktısadı bir mab
l\L:.'. t,ını..,ri içine alınıyor, 
'lııi."'4 •te, Almanyanın korku
~~ ~ıı ıelmekte ve bilhassa 
~~~)et ıerinde toplanmakta • 

~ ~usya, Romanya pet
\\; d •silmesi, Sovyetler ve 
~,tııı •n tedarik ettiği hayat 
~ı '• llı~ddelerinden mahrum 
~1 . !\o lldısini felce uğratır. Bu 

't ar v:vet Rusyanın miiıte
\:.i~~ıa:'~nın o çılmasında bii
l'I; ~İt tı. vardır. Hele bu ger

~lilti Sovyet • :\liittefikler 
~ lt1ı, a~dığı ~aman ·tıpkı 
\'·~ ic;Ya ıle müttefik haline 
)İ.\',~a. l\ çok d&ha memnun 
~~~~::.alı··:h Almrnyanııı en 
\'.'ı\. le ~-tını Sovyetleri harbe 
~il~ d ı) ettiı:i ınulıakkaktır. 
~ ita e !\iman propagandası 

\;.>;~; 1 '•pılalıilt•ct·i:in haddi 
\'\ !;Qv8Pıııakta H ıniitemadi-
~ 'lılh ~•ileri Yakın ~ark ve 

~iitrl\~ hoLınıya Uziın, ) a
•fılderi so,·yetlerc ta-

, -->----~--; 

İngiliz harp gemileri Şimal denizinde •eyir halinde 

Londra 2 (Radyo) - Fransız 
harp komitesi dün Cuınhurreitii 
M. Löbrün'ün riyasetinde to~an
mıştır. 

Bu toplan tıdıı pek mühim ka
rarlar verildiği muhakkaktır. Bu 
kom-tenin, harbin idaresinde yeni 
tedbirler ittihazı !azım gel<liği za
man toplandığı malfımdur. 

Fransız parlamentosu bugün bir 
i<;ti:ına aktedecektir. Başvekil! Pol 
Reyno son vaziyet ve alınan ted
b:rler hakkında izehat verecektir. 

SEFİRLERLE GÖRÜŞMELER 
Paris 2 (Hususi)- Başvekil Pol 

Üstündağ tekrar 
muhakeme 

edilecek 
Hakkında verilen karar

ların ikisi nakzedildi 
Eski vali ve belediye reisi Mu

hittin Üstündağ ve arkadaşları 
hakkında 3ürpagop, asri mezarlık 

. ve otobüs yo'.suzlruklan hakkında 
verilen kararlar temyize gön.de -
rilanişti. 

Temyiz mahkemesi .dördüncü 
"ceza dairesi. Muhittin Üstündağı 

Sürnae'O"'l m,zarhi!ı hakkındaki yo];.. 
su:ııluğunda.n dolayı küçük bir pa
" ra cezasına mahkum etmiş, diğer 
iki dava hakkında da beraet kara
rını vermic:ti. 

Umumi he,·et, Sürpagop hakkın
da verilen bu mahkumiyet kara -
rile asri mezarlık davası hakkın
da verilen beraet kararını yerinde 
~;;rmiyerek nakzetmis. otobüs yol. 
suzluğu hakkındak ber:ıet kararı
nı da tasdik etmbtir. 

Bu kararlar. önümlizdeki gün-
0 lerde kendisine tebliğ ed•lceek Ye 
bu iki dava hakkında Üstündaııın 

0 

yen'den muhakenıes ne baş'ana -
caktır. 

arnl.Z.a nıüte~ebhi~ göstcrınckte 
-ve her iki tarafı körüklemekte \ e 
1 bir .-andan da kend;•i her fırsat

tan isti;adc ederek llo~kova ile 
. anlasoıı:va calışmakladır. 

Reyno Paı;se ge~n> Roma ve Brük
sel sefirlerin~ külbtıl ederek görüş
mü"tü~ Pariı;e davet edilen ~er 
sefirler'.e de bu hafta iç:nde gö
ıiisecektir. 

ÇEMBERLAYN BUGON 
BEYANATTA BULUNACAK 

Londra 2 (Hususi)- Müttef.kle
rin ablukayı şiddetlen<li.rmek için 
verdikler.< karar, A:ımanya<la ol
duğu kadar b'.taı-ef memleketlerde 
de endişeyi arttırmaktadır. Müt -
tefik gemilerin icap etttgi takdirde 
bitarı~f memlekefierin karasularına 

ıı:receklerine süphe edilmemek -
tedir. 

Ba~ vek.11 Çemberlayn, a·b'lıka
ınm şiddetlendirilmesi hakkında 
bugün avam kamarasında beya -
!llatta bulunacaktır. 
ATİNADAKİ İNGİLİZ SEFiıtI 

YARIN HAREKET EDİYOR 
Londra 2 (Hususi)- Atinadaki 

İngi';iz sefir Harbiye Nezaretine 
giderek Basvekil Metaksas ile gö
rüşmüştür. Sefir yann Londraya 
giderek tir. 

( De\•a.mı 3 üncu 5ahlfede) 

Fırtınadan Yal ovada 
bir ev çöktü 

İçinde bulunan iki kişi öldü 
Diin bütÜJJ şiddetile Karadeniz 

ve Ege denizimde hüküm süren 
fırtınanın hafiflemekte orduj!u an
Jaşılınıstır. Bu yüzden limanlara sı
ğınmış olan vapurlar seferi.erine 
devama ba lanuşlardır. 

Mersinden ııelmesi bekJ;enen Ka
deş vapuru limanımıza gelmiş ve 
pazar günü Karadenize hareket et
mek üzere haıı:ırlı)!a başlamıştır. 

Fırtına yüzünden evvelki. aece 
Yalbvada bir fa<:ia olmuştur: 

Yalovaya bağlı Yeniköyde renç
perlik yapan Hasan oğ!'U Zekeriya 
ile arkadaşı Recep oğ'lu Hüseyin, 
bir müddet evvel beraberce inşa 
ettikleri binada uyur!ıarken, şid -
det!; fırtınanın tesiıile bina bir
denb're yıkılmış ikisi de enkaz alr 
tınd a. kalarak feci bir şekilde. eziit
mi,;;;lerdir. 

Çöküntü ve ölüm hiıdisesı etrar 
Iında al'1k~darlar tahkikat yap -

·111-a k tad ırJar. 

İKİ l"10TÖR i\IÜSADEMESi 
Fırtına yüzünden Dolrr.abahçe a

cık ıırında dem:rli bu·.uıı.an Sala
h.,ıtın ınotörü ile Tirycste motörü 
Gdl pı~nıı~lardıı·. Nüfusça zo:viat 
voktur. 

Kandil.i r ... sathanes.i.nden aldı· 
ğunız ma:ı'.ımata göre bu sabah şeh-

rimizde sıcaklık sabahleyin saat 7 
de 2,9 derece iken saat 11,30 da 5,2 
ye cıkmıstır. Rasathane yağmurun 
dev&mı ıhtimalin.i az göıınıektedir. 

Anadolu çay ve 
kahve çekiyor 

Bu sabah zabıta bazı 
tetkiklerde bulundu 
Son ~ırde Aınadolımun be2ı 

yıtırler:indıerı şeffl-imi:ııa ge.en esnaf 
ve tüccadann çoğaldığı ve lbun • 
Jard'an ek6eris1nin çay, kaılrve vibi 
madılrllerj toplama~a lba~ladı•kLaırt 
aUıkadar·lara bili<ll l'>lmşi•ti.r. 

Dj./\. taraftaın bazı ;uhaı atçıların 
p!i!l'akoomeilere •kıahve vımnıeme • 
!eri üzerine vapılanı s~kiıyetı. r ari
tıô·ındaın z.ıbııta harekate 1(1' •. ynıiş

tir. 
Bu sa.hah şetırimızin muhtcli1 

rri\.tasıa merckt;:fl.1et1.ndı geniş tal1ki1-o 
kat yapıimı.şhr. 

Bu mevzuda meni iılııtiıl<ar ko -
misyonu da bazı islmı er t•,.bit et
miş olu~ tetll<ilkler devam etmek• 
1ı ıdir. 

İst.;ıntml, Ank••·a, izm r ve A
duhtda çıil<am gazei•Jenn mtinıes -
si<!Qeri dün An•karada Parti birıa
S!Jlda Ba<ıveld dioik,tor Rcflk Say
daım tarafından k~bul edıl.ını ır
dil-. 

Toryl<>ntı da Haricı w V 6<iJ, Şük
rü Saı-aro ' 01u, Daılıfiye V·•kili Faik 
Öztı-ail<, HarJct~oe utmumi katibi Nu. 
rnan Meoı~J)(,"İoi\']u, Ba~"'.r<ale\ 

(Devamı 3 üneu -~:ıhlff"de) 

Pasif korunma 
için mühim bir 

toplantı 
Busabah vilayette amiral 
Muren ile birlikte sığınak 

planları tetkik edildi 
Fı'fillsız pasil korunma müte -

hassısı Am';ral Murcnin reisliğin
de bu sabah da saat 9,5 da vila
yette uzun bix toplantı yapı'ıru;;tır. 

DahiJiye Vekalet. seferberlik 
rnüdürü.Hüwmettin ile vaJa mua
vin. Haliık. seferberlik müdürü 
Ekrem, emniyet müdür mn&viııi 
Salahattin ve di)!er zevatın hazır 
bulunduliu bugünkü top~antıda ~e
hirde yanılan ve yapılacak olan sı· 
ğınak plgn:la-rı ile nıMalleri üzerin
de ~etkiklcr yapılmış ve Amirale 
i2ahat verilmiştir. 

(Devamı 3 üncü sahifede) 

Ucuz radyo 
Harp dolayısile geci

ken bu it yakında 
neticelendirilecek 

Halkımızın ucllz rı.dyo sahıbi ol
malarını temin için geçen yıl ka
bul olunan kanun üzerine başla
nan tetkJclere devam olun.makta
dır. Hükiımet ucuz radyolann tip-

1 
!erini tesbit etmişse de harp d.ola
yısi!e is gecikmiştir. 

Başvekil Dr Ref;Jt Saydam bu 
hususta ~unlan söylernlsti.r: 

•- KanU!ll geçen sene çıkmış ve 
gümrük resimlerini indirmek için 
tipler tesbit ediliniştiı Beheri 28 -
30 kiraya mal olıacak makineler te
min; ix;in hükiimetçe tetkikk>rc de
vam olnıınıaktadN".• 

Radyonun ehE-ıruniyeti na2Qrl 
dikkate alınarak tetkiklerin ya -
kında neticelendi>-ilecej!i ümit okın
mal<ılad.ır. Hükiımet h,.- köyde bi.r 
radyo bulunmasını da prensip iti.. 
bari.le kabul etmostir. 

YAKINDA 
ETEM iZZET 

BENİCE'nin 
Edebi roıuanlurından 

birini daha Son Telgraf 
okuyucuları gazf'lf'mİz• 

de bulacaklardır . 

Sialin, Sovyet orduları~ başkumandanı Voro~!lona b~ralıer 

Faris 2 (F. İ.) - Mokı.tıofun mıt>
kundan sonra, HiU.erin iltizam tıtiti
ğ>i iicler i·tiliı.fı.nm artık tanıQ!Tlm 
.suyıa ctüşmüş olduğu taha<kkuik et
mclktedir. Üçkor oai<.tı m.ıd:eıi \ı::ı 
şaorki A'vu:payı Ahnanya. İtalya 
..,;e Soı;yel!ler aıra..Tnda nüfuz mın• 
taka.arına avı:nnaiiı itil1lıdai edi
yordu. 
Şimdi Afmanyanı.n bir dörtler 

paktı• vıücucl: getimıek gaynıt.in
de <ılrlugu f!Örüı ımdkk'<lir. Bu paitt, 
B<>rln - Roma - Buırapeşte ve B~..ı
graıt aorasında al<ltedil.co:ıktiT. Fa
kat Macar BaS\-ekili Kont TcJı.., -
lıri:nin l1u hou'Sll~ A"rnarı takp
dlerine karşı müskıülat gösterdiği 
zaaıınedinıellctedir. Di~. ır taraJltan 

Bdg.raıt ıh.ükfunetı dıtı A1mnı>y •ya 
karsı fümr.tsıllllık göstermcıMediır. 

Umumiyetle mütalea <\tmı.ık ~
ı.ıım p;elirS<:'. nıomzi ve ~ki Av
rupa lı.ükumetl'eri, A ma~anın S'.· 
y>a.>i ve ilktısadi tehdiÜ.'l'i kar,..ı 

~11ııda, anc:ık mü.:ıtl.!fil<leriın ; 
zMıeret:fle ııüv· •mıekkdiıı. 
AL.\IANYADAKİ TELAKK' 
Loncka 2 (Hususi )- Yerı J' !'lml 

Korresoondenz Pcfı tik gazettrs!, 
Molotof'uıı söy1edi~ nul!kur, B«r
li!lld memnuniyet.e ka~rlarıdı -
ğını ''""ıyor. Halbuki, Berlf:nde 
buJU!llan ecnıbi ııazJte muhabu· : • 
~erini'll iJYt>balıarı hiç de bu me.- -
kezd<:> değiklir. AJ:man meha~ ;1 bu 

(Devanu 3 üncü sahifed~) 

İtalyan· filosunun 10 
sınıf ihtiyatı çağırıldı 
Paııis 2 (A.A.) - Paris - Soir 

~esi, Romadan a"d1.~ı hnbHr -
1.re aılıll.m >:azıyor: 
Donanmanın on sımf thtiyatı 

bir talim devresi geçirm•.k üzere 

acıkn s>tllı alll»a çağırılaı :ıtır 
Dii!ıtr ta.rafw.n llut.ın talyan ba -
;ıkcı gcmikd, m.oısun oldukları 
limanlara avdet emrinıi alın şla.r 

dn. 

Garp cephesinde hava muhare-
beleri şiddetli 

Pari<ı 2 (A.A.) - 1 mart tanhlıi 
resmi t.ebli_ğ: 

Sarre' n ııarbmde top~u altşi 
şidıc!et:lıerunisfü. H,u· ıki tarafın 
tıayyaıı:teri büyük bir faaliyet .e;i& 
-&Unisierciir. Bircok lıa\'a . muha
rebeleri ohnu.:; ise de ı"'ıticelcrl 
maff;m deil:Hdir. Bütün tayy;ırelo· 
rirni1, hare~ ıt ii5.erinf' dönm 'i:-; .. 

kırdır. 31 mart tarihindeki hava 
muharebeleri esnası.nda avcı ~
yıan.llerinfzden bir grup, kendi -
sindeıı daha kUVI ·ıt!i bir düşman 
Kfupurıa tesadüf etm~tın-. İki ıav~ 
• ar,ırr.ız <lüsürühnüştür. Bi• pilbt 
pr.ra.-,'i;:ı ' saYes:ı'<lc kuı·tu1rr. alta 
mu~·affa" ıfmlı-lur 

İsveç harıciye na~ırını bı IlUl"U 
Londra 2 (Huı,-usi) - İsveç Ha- • üzd.ırı hvec ve N<Jr'\ı:ıçc \"lıı<ıu bu-

rici • Nazm Gunter oo~lediği b'r laca'k herhangi haı:;ci bir t.1:ırruzu 
nutul<ta miittefrkle:r:in Finland. - ô.Jcm-crıte de Mz;r oMukrarım bil-
yayu vardım il' n İsveç ve Nonı.ıı; di:r,mi erdir. Bunu,,}a bcrabca'. İ 
t<Y>raklarından asl<.n geçırm!'k \'t"' hükıiıı>eti krıııcl. tOIJl"lkf arı:ndıi. 
mak'4<<:-C müraeaatte bu'unduk • ask<'r "'ec'ril!ın<>sm razı ohnarl'rl:ını 
ııa.n , -<iv'e'llhmr. Miitıefik" er bu F1ı:D · ·'" "' bvi.lli~c~·e bildimı -Uır. 

(Diğer -Telgraflar 3 Uııcü Sayfamızdadır) 



2 - S O N T & L G a A W - 2 NİSAN llMI 

Para 
ad mı 

GOzelses 
ve marş 

Maarif 
işleri 

1 .lİl,YON P.liSA.."t ~~rı%~ medeni bir' Iweket Şehrimizdeki faydalı te- Bunlan seçmek için bü- Devlet bütçesinde 
maaş faslı A;:~R :~:~ns teı~ otu- kı:~=: ~~=~ şekküflere bu yıl belediye yük ve mükafatlı müsa-

~ - erkczi Pol.cın.vada 7 milyon için, bizmı kozheavacıdan, acıbad~ kaçar lira yardım edecek bakalar açılacak Yeni bütçeyi hazırlamakta olan 

lstanbul muallirrıleri için 
yeni yıl butçesine ko

nulan tahsisat 

B• d- .. noktası 
ır onum 

Yuaa: AHMET şt)JCJttl _.., 
I j\ln"'.'· 

Demokrat devletler \.c.ı;n.:ı 
arasındaki muharebe, · • b 
yını bitirip sekizinci ·~·~';,.sı" 
ken, yeni bir dönum uo 

241ll.Ş! Dile kolay, 7 mlvon .Jnırab;~n daha az medeni!. hükiımet, bir takım tasarruf ted -
ik.iş!. P >lonya, malıim devlet tara- 1."ENt Al'ARTIMAN Bu yıl t&mil resmi dai'relerde Genç krz vıe eckeklıt!>rııniz ara - birlerine de ba~vuruyor. Bu hal, 
ürıdaııı is!fila edildikten sonra, o.ra- HAYATI VE KİRA dkluğu ~bi, ~lhriımiz be.cdiyeffi smdaık. musiıldye müsfıaiıt ve giirı:el. zaruridir; çünkü içinde bulundu-
da da açJ.ij!m ba~Paması gıcyet f.a! i -"""-------- masraJf.acmda da azami ta&arıııfa sesllieri seçmek ü:aare HM!revi ri ğumuz dünya vaziyeti, normalin 
idi. N tekim oy.e oldu. Ş·mcti de. ev kiralarının p;ıhalan- i.ı:lli taırafmdan müs:ııba!kakır yapıl<ır.ıası dısına çıkmL'jtır. Beynelmilel ik-

Almanvad g'da fıkdaıu do rlyct ediJ!ld'iği.nclen Bekıchy" ıre - Ha}bvi bsadi akış ve temevvüçlerdcn, bir ~ . ma,;a ha! ladığtr.ıdan :şikayet edili- ği l>azirandaııı. itibaren bazı J'3l' - kıacarlaştırılnuı,ıl~. Her .. Avrupa devletı' sılatı'le, Tur" kı'y~ 
· , çocuk sun ı vitamın vor. Bazı mııhartir urJr;wtaelw, ya- "u:rı<aır: k - L--'-- da bu S'.>reı.le rrUııtınddki en guzeı ~ 

- ı.ıı egı ve UdoLl'M'<ml 1W1° de mu"tecssır' olmaması müm-

nüın ~ meclisıne verif>ın iş o
lan vl)fzyetimi:oin y""1i yıl bülıçes:ı 
iJe İstanbul maarif büıtQ&i için ge

Qe!lı y nazaTan 46 bin lira f.azla 
talı6 sat llXlnulınuşt'Ur. 

gelmiş bulunuyor. k 
(lllll ' . 

Almanya, hedefine v• ktiat 
demokrat devletleri sulh• •. ;ı . b;ıre• 
bar etmek için asken 10ıu 
rine, başka bir ın.ücadcl• ta f 
bmmül ettirmi•tır: G•.~P ı 
hattının guilerine çek• ~~et ıt 
bir vaziyette kalmak. IJ'jjı;. ı'· 
helcrde de kendiui, kUÇ tabi 
ve ikısaden Alınanyaya tnı'l
takım devletlerle itıııta e .,,. 

Jan a zıp. duruyorlar~ a , ı '6a~ı. •~• _ .... _, ,~~-~ ve _..en g nç -b azalll:mağı karar_,.ırmıştır. ''"""",__. ~i ._..,... .. _. • . kün d..mldir. 
Halbuki, hapı yutan u z::- T taraf'=nda apart.- Bu m\! nda rreıık>az ziraat oda- ler bilahare buyülk ve umıırnı bır • .,. 

vallı 7 nu yor Polonyah d~ğL m;? man kira.tarı yüzd<' 20 artmış! A- sınıı her yı yapılan 500 .ira yar- mü.•:ııb. k:ıya tilbi tutl!hıcak!:mlır. Yıldanyıla, daha müte.kıimil bir 
TERS RİR iş_ maı- eknd m, a.ma:> • Ev sahipleri dınt~ istarıbul kııza arında köy B 1 ımısabaJrnda tefri:k olunan _ çehre ile meydana çıkan Cumhu-
VE MOZA~·ıK ihL.kar yapı<-oriırrmı.ş' • • · da · •-~·' • ·ı· '---~'·"-' rhet Türkiy.,.i bütçesinde, bir-

• o. • }'DLarı nşa saJti için ayu4ın ara . mu......,a;, ven ıp '""'"""""" 1 
Ba ·iJd fti yaz:ıc avı:a arkad34'- 2000 k bu 1 eril- l:ıu sahada yetiştirieıet.ık.1erdiır. çek hususiyetler vardır. Geçen er-

Gazc'.e:ıerde okudum: Tr vay r şu haberi d"' il,h..., ediyorlar· B,._ a ' t yı v . de, bir gazetede, bütçeye a.it bir 
jOOcesi Sulta!lillmıet İk' Bevazıt a- kabil şchr'n bırçok se:mı. mııy~r. Mülhak kanlaıı:unızııı Dığ"r taraftarı Cuınhurıyet Hailı: havadisin yalnı.ş tonunda, bu hu· 
rasmdak. caddeyi mo;,ayık kaldı- :i:ı, d~ ~v k:raHarı düşüyor. pi.'ınl:a;rın· ta.nııim \'C e ektrik W. ~ sı gc~ l sckrE.'terlıği de; tek- suslyetlerden birinin, iktısadi bir 
nmln yenıdcn d~yecekır.;şt He- "l"" . b. , d k'-'-- sısaıttarı maısarıfin.· r,,.t1raık fası1- mı'1 Halke,ilıerıoo~ mıuoıilkı ça.lııı - sistem hatası gibi belirdiO-ini sezdik. 

.. ıs· "--b ki ·-ı.. ,._,...ı ı w.<ısa, ye.cıı ına:.ar a u........ ,_ da _,,_ 1000 "- l •-- f "-·""'·DIEI ,.. 
~~ .. ~.,;,:o::"'.'-~.~ palı.al eski ahşap evlerde u.cuz!. .... ı.na .°'ne""' . eır ı.rr~ ayn" ma.arın.a ve ıwıo ses aa''.'':'ı . 1939 senesi devlet bütçesinde, 
,,.,,._ -~-- """'u .ucu Gel de klzroa!. Yahu. apar.tı.rnan ını:,.'tn·: TüıOC maa.rıf oomıye~.M esaslı bır sur~ ba<;lamaık ~"' bir mııa.ş fasılları yekt1nu 99,5 milyon 
bir mala saıurdmı. Meger-, TT1ıl1Ur hayatına gi:refi, şurada i<a<; sene 200? lrra y«rı.ııe bu yıl. ı,O?O Jıira se6 ". ko':° roportuarı• ID(>~· • lira ka~arken, ~940 b~tçesinde, 
yık kaldırım dediılcleri şey, bizun o!du? Daha. dün gibi yakın bir verrkce-Jd.ıT. Beledıye rJiıs~gı l:ıun- na getivm.'!'.ı kararlaşt_ll'lTlışt;ı. Bu bu yekun, 110 milyon !ıraya ka-
bildiğiımiz kaJdı.rımm ters: imiş!. zamana lrac!ar hepimi%, soyumuz ırlan b.'.ı;Şka bu yıl D~ mail<satla ~ urk. bestcl:adan ara - dar yiikselmiş .. 

Parketaş.lar.nıdo<pudwfu.'tlı:.oy- sopuınuz.t _'atışapevl2rdeoıtur- ya 15 bin, Hk mekı.plerdeki falcir smda büyuk bır .. mıisıibaıka a<;ıJ - Burada, endişe ile düşünülecek 
mıyaoaksınız, tersı.ne ?e m'rile - m<'ynr mu_ dıık?. Ne çabuk kıhar- ~arın iaşeıiı.~i için 5000, tlkaı."'- mıdk~dır. B~. mu.sa.bOO<.>ad.a kxlliı .- _bir nokta ~eğil, m~nınuniyetle mü-
..--ıne koyacaksınız aştık? Pahaiı geliyorsa, yine ora- Iıyetler ha)•ır muesseselerıne .10 pout'Ork.,mızm halk Türlriilerı, şahede edılecek bır manzara var. 

İııte Siize m.oza.yık! ~2 <:>turun?. biıı ... i~i mıuavell'trer içıın Is- şaırki ar ve marşlara aiıt ciıa.n eset'- Büyük harple beraber Osmanlı 
Tramvay idaresi de ,.ıınd' bu. 'llRAS BJÇAGI ~ he:ık CJ:Şkilatına 35 bion, KRI'- )eri büyük brr iim heyeti tarafın- impara~orluğu sadece yıkılmıştı. 

işi ~caıkmış! -- t.a.. bded1ye<ıi sıhhi üılerlne 1150, d.an b-..ıcık oltaıacaık!lır. Yeni bır devlet kurduk. Orta za-
Y.afıu, mozayık kaldır.rr'ı yapa- BUHRANI VARl\US! Avrupaya musiki twlı9ooe ~ Jürinin scçtiitl maralM lhalk ruan zihniyeti, teşkilatı ve ele -

<:ağınıza., İst.ırııbı.ır haJıkına acısay- - Tıra..s b çak'aruıda yarıl jilet de- rilecılk ta'leb len 25•10, İstımhul tüTk.ülti!'i ve .şaI\kı.lar sam,ierıne ruanlarile idare edilen bir devlet 
dınız da. kışw. iiıatü kapalt bekle- diği.mıiz aletle~ de lhtiokiır ba.> - "•"'"•'"· ui.übü.ııc 500, şeh>tilikleri w...:•,,. rı1"'1b tte OOUf baA<kı veırCe- ~ı;asından, yepyeni ve bugünü.n 
me yerleri yap.saydınız!.. · -~ 'J~ ht ı k b N te . 1 lamı.:;!. Faık..ıt, tetkik elıniŞlıer: Is- l:maıı: ~yc~ine 5000, Bakır'köy cekttlr. Anc3!k buruarın plakla.mı ı 'l'.a5 ar~."a cevap. verece_ ır 
~TA ~:S~" ! tanbuldoa iki av yetıecek k.adar tıraş doğum evi.ne 1000, Şi e dısıpanı12- "" fü~me aı:ınma haıhkı µarlıiye :rilt t~kilılt vucude .. getırnıek ~ımdı. 

bıçağı varmış!. rl ne 1500 lira yardım ~ğı ka- olooa.lotır, Bu, _ekınan, mut~h.as.sıs, ınunev -
TA.!:o'IMAK YASACI ~u isterseniz. ben, tıraş rarlaştıı·mışlıT. Bu kaobil ~sat 108 ver ınsan m"'!.el!sı ·~· . 

Londrada --'--re ..._. __ er"·ekle- bı"""ı buL-.... -..>.-n kor'-uy·~ .. ~ yıek. _,_ d . • .. b"• Osmanlı hu.kumetı, ~arator-
......., ~~· ,,. .,,..,,, nnuuuu"' ""' ~ ~·~ unu """'' a.cmı encumen u"- V J b } - b k J 1 ı - B b • r d .. d" k 1 

ı:in ışi:ıııı W•n#ar göruyor! B'r in- Bir gUn tamamen tükerur, hlç kal- çeye 343 bin 65?. lira koyımağı l<a- o ey o musa a a ar ı::~ ·t ı~. 1 
.. ~ u~ 0.~L· a edmı 

girirı gazetesi, bir reırinı ~: mazsa. sökal btmknıak modası çı- 00 .ıtımı.şfu. sı e yuru 0~.ege ç~ıyor u. 
Genç bir kız. başının üstüne bir kM. Fena mı?. Her sabah tıras olr • ~luımi7ıdckı kız ınekll'epleri ,.... Ç~hurı~et hukuı.neti, modem 
1ab:la k posta ba8::yor' meW.. lwrtu.lur su 3aobnn _ --- · rasındak ,~ooı ı:ıliı;.aıbakıa4'.arı- teı;kila•ını ikmal ettikçe, biıtçede 

Ben, 'fu"::aı.: ...;,.;;..,: ...__, ...__ ko1oaYUd:ın '-.ı.:. IK U-çu·· K HABERLERi maaş faslı :vekıinu bittabi arta -
ettım: Çimkü, n::;;J;-~~ J':d;, d';;tasArruf·~.~~~ nm ·oo11ceL uu ınc'k Çaıınlıca krz liı- caktı. ÇiinkÜ, ye.ru teşkilat, hhrnet 
.... , bla ~-,...;; de -'"-ı.....-.ı. sesirwı ,ııenç ve müt.eınay:Z vo- eleman demektir _ve bu elemana ....,ta ta , eşya t.,. ı« yasak -~~ """""~~ * Kotu Ji F,-a:nsez Qrtiırt'l:tt;; ,_....___ d .k 
eedi.~"di~· ~Ç~n~kü~-~bu~~~~!hllış~ta~~======;AH~ME'~~t~· R~A~UF~ cWn: saaıt IS.IO da Üniversite• mer- 1 · ....,..uuı1 1940 yu ı;aım- a ~~ ve_rme. lazımdır. 
"' µ :ıuır ~ kaıııaııdııklannı hal>E!" Kuçuk hır ırusal: Osmanlı im -

kez hrı!Jiin•le poo;.ik b;r leın&l \'Cr- paratorluğunda, İstanbulda beş al-
ıniıŞla- .~aıı;a ı;:.l:ını.ş - wrmist<k. tı tane orta mektep vardı. Bugün, 
!erdir. Şıılıriniııdl iki 'll"kek mekteplıeri 45 kadar ... * Yen Taksim gaz>nosunu ;, - arasııı:ıd::t da bu miisa'baı!ralara ya- Devlet bütçesinde, maas faslını, 
.ı:Jı::ne!t Ü7 e lııurıMan ~kf.'te Be- nn 14,30 ela Bevcğ'l>ı Hal.kevi neden daha çok arttıraınadığımua 
lcdiıv'.'l'lin IMsed:ır olım<ısı Daıhili- s:ilooınıda bıışlaııı:acalotır. üzülmem li~iz. 
ye V ~lcilıct.ınce kOOı.ıl olu::.ma - Bütçemizin darlığı dolayı&ile, 
mışlır. Hııftroın Naili Mı:mın ve ı.a ko- bugün. 30 bin mektepsiz köye bi-

lş k d"' d + Havıan111 ya/imurl.u ve ..aharun n1 ıseri H. Saverin m?zaıretinde ya- rer muallim tayin edemediğimiz 
C Cr aVaSJD a çımruıi ıı olması doll:ıyıs;le Y.ı~il - pılacak ol.ın bu mıı.çJımia ya.rm ~~~~:duğumuz eza ne kadar bü· 

kö - Ar.ıklara ta::;vaTe pOSlıa ve ba.- Talkısim - Vefa, Işık- Kab;Waş. Yü- • 
esrarC ar karar yarın f ğaj rdcl.i-:mn bugün de l>aıi!ıını- ceiillııü - İııt:mbı.f. ve H~aırpaşa- REŞAT FEYZİ 

Eroinciler e 

1 • Umııaımı.ştı.r. Şişll Tı :ırıildki Jiae!ileri karştU;şa -
Karıııgilım"'.ıkte Kuniağa sakağm- Li~ - fclba Çilııolma ~ r-- * PaJık cıtı.Ji ve Tolratl.iyan odıt~ caıldıardrr. 

da oturan Bclkis JGııı de genç bir llrerlemc iabr:ikabn saıh~ kvs- .linde bcltıcU'.Y{'C'e taad ld.i ~lk 
llı:::tdm.n f!Vm gı.:ıa bir esrar ~ tan:tiın ile Yorgirun beyarmım'e fia.t tarifeleri bulunma.d~~ını "Ö-
si hahne getn-dij!i v,. ötekine bn- vıeııı:ııa!en şeker s.*lamak euçile ren Bel diye ll(ıiı; muavinı Lıitfi 
rikine .S::ı.n ıo.z, oamiılc parola Ue ıi:ın .Y>? 6 rnı:ı CC'Z3da muhllike- Aksoy hi or ik.i ~le de 5 şer lira 
esrar ox.:tlğı haJ:ı<r alıınm~ır. m:Uınde 00.,larıchğını }"QZ!Dı;ı ve yfdrrnn ce:ııası vemıiş!J r. 

Bur...n üzer• dün ın1!ö ll'.J3 - Illllhıtıcmxnin de dün sal:ıohk; lk * Beledivı:.ı ikllınt Müdüriü.W 
IXJU!l'l.:ırı, bir ıırııı1Jbirc fşa,ret."i bir cç>lsesınin 'tafSUatıoı kay.ı,'"'mi:Ştik. şohr!.lllll:ıx!ok:i am le ve h;ıım;ı.l i$. ~ 
para v~Nıl<. Bclikit>ten ,e.,rar al - Billinci celseyi milteoa:kıp miid- rm!!n ı:;Jafn iQaı Avrupa şeh!rleı-l 
dnitınışlar ve bilahare de ~vi basa- deiumumumıımi muavini Tahs n bclec1i"t"'leriın<kıı> bazı mallı.ınaıt ıs.. 
nıık lıtm ış:>retlı para} ve hem de !!"ilka:la büiuınan 102 bin kılo lıeııııi$tıLı:. 
flıt@mn aJetindoo yapuna bir ~'S- ..,...enn a:yl.Jk ihtiyaç ar>ndan cı.k 
nır nam lesi ile ikı palıut. eroin fazla <Mduğunu milli kol:uruı.<. ka- * Zi:ra~ Vr.ılı:ili Mhutıs Enkmm 
'ille' bir mi' r t'1!llm bu.Imuşardır. mmunım 32 Voe 59 wrcu mıad - P~ <>ünii akş:ırnı <'adyuta bir 

Eıiloek y~Jı, ~ kuv,ıet i hır ıl:ıkriıxı ııöre tı:ıcıı!ye oluıımı>.a - zirai ironuşı= yapecaıktır 
genç kadın olan Bcl!riıs iı'r a.ahk nnı ve hemen tevlı:iflenu lep + Hasa anoe ıniidür.ü Faıın Er-""°"" k;;; • istenüşse de ya· ebnŞir. :ıomca.n zelzc!o mıntaık:ısında tet -

... ,_,......,be,n · ıniislarat ın • ldldlıer "!>'llnld<: üzere yaırıın Anka-

Bir sayım dolayısile 

Yeni maliye şubeleri 
.şehrimm:lelti maL.,.., ~ ve. 

t:makılııtik: şubeleriıniıı yeni ve ı:oo
deıın ıbi.nalıarda çaıJşmal'""11.1 teıııı n 
içiııı başlarıı an yeni Şll'be bbzıa.l:>r1 
iıışaat.ı f:tali}l.ıt.iıııe dıcıvam o'.ıın -
ınaık!taıdı r. 

v~ 'J€'l'de Üniversite edebi -
yat fükıü:ıte-si yaıııırıdaki ha!. arsa.
da iıııoo edihnıeJciı,, olan cBej'l!Zltı 
maılliyı:ı l.3hoıloJ<uJc ve ·L:Jhı.sil şwbcsi. 
biınas>rrın irr~aıtı hltmi.ştir. 

Zaııiıf bil'. ~ld;Jk:le tclriıı; o.ı.man 
b.ı ycııoi <"Ube biaıesmm resnf küşa
dı 23 .nisaeı bayı-amı RÜ'!IÜ!nrlıe icra 
ohma.c:ılktır. 

Buınwnla beraber yenidl!n aı;ı -
~aca!lc oloo .şube V>.1 okul öğret -
mm.teri nııaaış . .aırı için geç..111 yı.J. 

9440 lia:a a.Y'I'fmtŞken bu yııl buı 
miktar 1040 .lira oksi>tilerek 8400 
lit"aya tenzil omnmu~b11r. İ Ik olwl 
hadı.. .. oo en ii<ırctleri de 4300 lira 
azaltılırıışbr. 

1938 yı.!ınıda kıdemılıeıl ni ikmaılı 
Ederek terfie haık ka'2lallldı klan 
lıa!rle butQe va:ııiycti clloLayısim 
maaş arı yüıkı9e:ıtileımyen. 250 ye 
yaıkcn mualıliınin fark rooaş]>ar1'1Jll 

büıtceye konulması maarif mıüdür
~ültünce tıekılif oL1X1)1mlşsa da, be
ledi".<• r · ·Jıiği bunun kaıbı.t.ıü ha -
J Trleı 3656 ntımall'aılı tıeaıclW karıUllll 
ile tenakuzu le!ıkil olunmıyaea -
ğunda tereddüde düsmüı;für. 
Burıa.wı üzerin ı; k~-.?Cl.iıı oo'!Qe 

tetikiilk kıamisyonuooa 1:cıtikill<I iJıeı 

va:rüıeak neticeye gör>e meııkC"ZJC18 

icabeden ll111l'l~mek!Jin j.f~ı vı:a_yElt 

makamııooa mll'.':tfio: görü\mili; -

tiiır. 

D±~er tat'af1ıan .İ.sbııbu•I ınruıa'I -
~iın eski .vıı: n:llı:n loalıma. 

m<'Sken 'bedı ı"i, kıd'ım zaıınıru l(i'l:i 
~.kıcaıklları kıarşıJıi!ı: bü~:iın dü
yun kwırun.a ,ıııeçen ,Y1l için 1000 
lin, dıılıa e$lQi yıl için de 9000 
ira kmıırmıştur. Fak:ı:t daimi en -

cümen bu 9000 lirayı az görerek 
15 bll!lJ cil'aya ç~ır. 

Avnca, 1940 mali yılı f<;iım 
1:iiit:o de ,·aiti olacak taeaırrııfl3'r' 

, nruaıl jm]ıırım ıneSken ıbed'1li, 
kıdem zaıınmı gibi ishh!ııaflOOn iQn 
t:ıııısisııt ayırı'.ıınası temenn:isi. de 
eSbalbı mudbe liı:rl !hasm.da zilkro
lunırnıı.ştur. ------

Kaymakamların 
ikametgahları 

Şcbrimiiz kırLalıaırmd:ık.i .kayma

kaml:ınn tkametıııfili.aır!lllll tefriş 

o1ııııııı::ssı i''l'Il. her yıJ vl 1iLY"!'t lbüt
çe:ııliı:dc:ıı 1000 · ~ idi. 

Görülen lıüzum !İzerine bııd.'.ma 
bu oaraıım veri.lmeıınesi kara.tfaı;.
tıırıb ~:ıık y'!lni yıl bıü~çesi.n-a koou;ı;. 

mamı;;tır. 

Diger taraftan •Vilayet konağıı 
rurı efruşatmın :ık:ma nlu.'mllaBL 

""' 1ınleforı mıa"lrlı ır;ın ~-en ~ 
ı:>bi bu yıl u 2000 lira ayn111lllf!'lır. 

iç•••! 
Garpta ve şimalde B• ç (l1 

N r'\·C' landa, Danimarka, O ,rııt' 
Finlandiya, cenupta v; şll"sls' 
l\lacaristan, Romanya, .'.:ı,ıo a 
ve Buiı?arist.an, Almalll ele' 
fu:ıu oltına almna çal~tıi' 
!erdir. "''' 

İs rb•"" veç, Almanvanın zo. l'' gı 
korkt~u için, Finlaııd•"tırn 
cck yardımı topraklıırınb ıı· 
mcdi ve yine Alınan zor ail' ~; 
.korktui{u için bütün d•ıı;.orf~ 
rini Alınany~)·a satıyot·1;ıu1:1' 
man zorbalığından Jı.or e#'il 
karasulannı kaçakcı 1' 
arm•<tır, . ııiJ' 
Romanyayı zorba, bıt i 

caristanla, bir giin Buı5:,l.f 
diı(cr bir gün de Sovye el! ıi 
hiş eder ve neler isteın bİI 
Dünkü gazetelerde çıJ<lıP 0 
grafın hula asını bur•Y8 iir6. 
mck kafidir. Bu telgraf• teı 
de bir Bükreşe giden ve ·r~ 
tikçe bütün Balkan!~ ) 0 

bil 
pıntm getiren Klo.Uu• . ,, 

· ıerı li.omanyalılara şu eınır ·u•fl' 
Yaıtlı nebat zeriyatına k ~ 
rilecek. Ayçiçeii zeriyatı si ı 
dilıniyecek. Soya fasuh ~J<. 
Almanyaya ihraç edilı.-C Jt~ 

. mark, kuk kÜ!iur leyden • pj~ 
ye çıkarılacak. Yani A.iıo" cıe"' 
manyadan alacağı e Y~ 
cuza, Bomanyayo sata 
daha pahlıya verecek. pil 

Demek .ki Alın.anya. ~t 
frit hattının gerisin çe ı 
mokrat devletlere Jı.a?Şl ·-. .ıı 

k t , ...... :. 
harp yaparken, şer a, iı•11 
şimalde, Sovyetlcrin ;:.sat• 
yardımı ve~a müsaın uıı'' 
hedefi ola.n .tebenstll 
lrurmaktadır.Devletlerİ ~ 
kollan ara.ına atan bır 
manyawn zorbalıiıı od"": '' 
ğer bir Bınil de deırıolı.t• ~ 
!erin bitaraflık bakla:;ı 
ayetleridir. Bitaraflık ı.rd•ıı 
derece riayet.kir olan il 
tehdit ırelmiyeccı{ini b•~ 
ler zorbanın şerrindeıı ·ıı• j 
tdn selameti onun e~ ııi. 
aramaktadırlar. GarıP 1.,ıı 
manva, üç müstakil de: ti~ 
ettiği, diğer kü~ük der ~cl1 
mi tazyiki ahında bıt "b•f'' 
ve bunları istikbalde 'ı).tıı' · 
ha<ı• içine alacağım •( ~ 
lediği halde, daima d~ı:;'eıl"' 
Jetleri, bitaraflık kaıd J<I~ 
yetsizlikle itham etıne1 •' 
mokrat devletlerin ŞÖY ~ .. ı f 
taı;avvurlar be ledikltr• 

taraftan. K'.acaı.?".ınıruk'e 
Mei~eıt. ~u İibrabi • !!l>'lnie 
eroın btioıcırııı:ıtur. Beyo~bada 
Ab!tur.r.ıb m adında blıt ile T oı>
hanede :ıcaı~ci:- Ali No:.u:ıdın kah-

hisarı mudUni. avukat Asım ile raya~. 
M~ Şaban Sırrı mazrlunların • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ı ı • ı 
ınüdaif anrıı y~ar v mev- ınıdlj!ı:nı beyaın elımiş.eııdir. 
ZIJl~ıbs ~Jerirı kal'.iyy ayl>k Buııd.ln sonra hif'lcım Hal! mil1i 

Bu •ene 23 nisan çocuk bayra
nunda ha)uh bir iş yapılr.cağmı 
gawtl"IPrde okuyoruz. İlk tahsil 
~ağında. bütün ınemlekette kaç 
çocuk bulunduğu tesbit edilecek, 
yani bir savım yanılacak. Kanun
larımız ilk tahsil (ajtını 7 • 16 yaş
lar arası olarak kabul etıniı;tir. Ya
pılacak bu savımın çok mühim ve 
büyük Caydaları olacaktır. Hem 
de, lyicc, bizi üzen bir netice ve
recek.. Yurtta, kaç çocuğun mek
tebe ~< emediği sarih ve kat'J ra· 
lıaml:.ırile me\"dana ç ,..,ak!. 

1 
Avrupa Harbinin Yeni Meseleleri 

-----
bu mıntakalarda cePh1'~ . 
lannı, tttavü~ maJ<sal ~il' 
diklerini iddia ederek .. ıı; · 
rafından yapılan tıcavıt 1· 

ırom ve kama. çı 
• H . bir lı.ama bolunmDıf -

1ıur. KruxWli esrar içen Melımııt 
lııııııiıoı:le J:i r? de yn1cla lulıulıınu,,lıur. 

iıh :yacı geçtııedı.~ru ve '!Ck:ırlerin korurnna ka· unumm 66 mcı med
lmordinai)on hcvetinin .kanrmdan d.sme ııöce ı maımımıı tıe-vıkif 
34 gün ~ satın alındığını, oc - otrn<ı ve ka'rar vE."!'mek üz<'r mu-

/TALYANLARA GÖRE ha:kıeııne:y; yannk, çar~amba .!lÜ'lÜ 
tJada, !uç bir Hi.k-dı: kasdi bullll1' - saıaıt 16 çuğa tahk etmi5f,lr. 

- Gelmediıler de-mel<? .. 

Y zan: lskender f. SERTELLi - Ha.vır. Bırr sahil:ı a!lnllanmı.ş 
ıcledAır. 

BAR ÇİÇEK i 
_______ ııa ____ N.,.ns_,, 

- Öyl. ;1;2.. Ben (Qı.le.k.) e ba

ylı:lım. Y ıı.nıırıda bir arbclaşım 
v;;ı:ıdı. O <la (K<raz) a lb">ııtı. Maa -= o. >tlın, mulıaıkkıJk kı 
(Tlıırur.r) u aMnşlıyaca4atın. 

- Sen ben!m tu.ruııçtan hoşlan
d~ ı ·rııeıden bHiyorsun? 

- Bu ik.ıQa.r y1 dı.r ar'kadaşlıik 
yapll'j'Cr.l~.. q-Iencede beraber -

berab ._ .. K~ berabe
rrz. &n ı z llkıle tru benden baş
ka kim b Iır? 

-D.: 
d;cr 

Ô.YI 
-Y 

o 

(Yeni bao:J a .iti -
) a asık ol.ıcdl(ını . 

...,.. serı>Wer. Bıaieno.re t>.,.,:i

Jl n çi.ek 1111:ndı •• i~ 
ı:r-nibe :. r elbıs.c ile meEk gibi 
güzel! ve ııeviım'.!i. b r 1uz ç>ktı .. Şım-
~'l'Je kadar h Qbir yerde göıii.b -
U'w eıı okısaııılt.riık blU' dan.; ya>ptı. 

- Tep.sinin içinde mi? 
- Evot. Hem de n dans, Ail.ı-

hım? Şcy<tarua.r bile bö}'l'ıe duıırluğ J 

)erde bu d: rece c:ızip bir ·iki.ide 
mmmmı!Zı!!i.' Heı<ke'' kırdı gc -
Q>I"d fıfir kız. 

- N .. Emıaııi mi, Rum 
mu, F1ramı.z mı? 

- P :ır<l3n ell'Vel (Ti>~k mii?) 
do.., ~ en sar ı:nuvo=" 

- ~ :mr!armı vap-
tf r .. Dal'rldı! . (Yeni bar) 
hibiınm ıı;vn;: tecruOeyi oı.r ~ a 

) ı:ı d.. c!:1. 
- TI'.ıık'i>!ar ı.z: Tiiı'k ikrz-
ydı 

- Adın""· .. Ö~ıkL"> mı? 
- {Çi clt) d:ı.ye .ııar _ Haı-

?eı:rriş]ierin h~ 'bi--
c::.J;terilıer. ilımedi -

lbe!:ı!!ın ~ anhı!nıı 
ıı:ıaıg.:·~.,-<>rdu. timıl:erırmz 

- Ben oonin yerinde dsaytiı.m, 
Ho!Jandı~m artisti bar lkapısı.nda 
6xJlılleırlim. 

- Ben onu yapamam işte. İz
~ buna maaı:idir. 

- o lııaılrde ~larımatlliŞSın ! 
- v ımaru çfd111"J'yU'Um (Çi.Xk) 

cin. 
- Aşk, izzeti nefis tarur mı ıi ç? ! 

Ben senin yerinde o:lsaytlım, Ş'im
divıe lkada.r o nefis turfanda çileği 
yemi$iım lbile. 

- O haılde s-:vı (Y'<m bar) m yc
n i numara arnıı. sey:rettne~ git
me. Çüm:>ii, ben nefsi.ıne hfıkirrı bir 
adk.·-mıırr. =a. sen çok ıplsboğ:ız
smd::r. Beaiım gibı ~! 
O .ı:::ıman bir be.adan iru:ıtulırn -

diğ'e . s:mlanır ~~ n. 
- Bu !kaOOı- sö;leılin ya, Al ııö-

ıru:-c! ynrm gece . 
- G: :. d ık?! 

- Ellbctte. Mademk, &.n ı1ıörd.in 
bu turf da )l'~Uf er!. Sü+lhe YClk 
le , bora ıtörcceğı.m. 

AM.ılrut 00U., :lıi.rbiır'Je ş;ı.kala
şa~ bu Saııt' mi a~kaıdaşın 002leri:n.i 
tf' n, cpeye<> mühim hah<'r-

. tı Onun bsş on gundili 
(Yem bar) ı semt'ne uı:ıadığı 

ydkıtıı Gen 'konuşmasmd:an, 

~~futi. · ıııdist.er geldiğ'ni öğ' - J 

Celiıl rl lbı:rl. rda dd aşan ve 
maoora peşı:nde dr.oşa.n çıq>.km bir 

BORHAN CEVAT 

eı1k. Jt. (Çi.o:ıkıkır) ın aııtık mo -
daı.. YCQlllİJ; deınek'tı. 

fYım.ı bar) lll şimdı müşterile
rine taze ve turfanda m<ıyva.'. ar 
ilk.rı.:mı atltiği aıı:ıf ılcywdu. 

U ı;JJ :mürrıkıün ohxı, Modadlı.n 
VwpU;-a bini:p İstanbula gidecak ve 
(Yenı ba!r) ın yen nwna;raı1anru 
OOV'l'C lroışacııllııb.. 

B.r an için üzerin "lehi(! vazi. -
fenıu eof'ıemmiyclin' diışi1~dü. Sıo
mih KiııMan1 Ka.amışta kendi -
smd<'n Selma ha<l<ıkında haberler 
bı.'kli 1 urdu. 

Oıı-:ı ,;el ın<ıe.. Gaız.inoda bi.raz 
daıha obwunağa med:ıurdııı.. P<>lis 
ha!i.ı·ı oi (Yılmaz) bey \kendisine 
söz vmmişti. Gaziınoya ge.eı"ek, 
Sc!ma haikkında onıa kimbw ne
~ar ~"" tacaktı! 

Ct'laHn ,gö2f.eri ,ııazinonıın im • 
pmndaın aY'!'ıı1nıJYor<lu. 

* 
&at an ibu\'ulk. 
Yılmaz 'ka4:1ııd= ,!!Öründü Fa -

kat, rye jfiımıedi. G emr.:idi. 
Y dın:ııız k:.ı!reci kı;-..fe.ti e dolaşı _ 
\-:ordu. Onu bu ha. gazinoya sı>
kanl:ıt' mııvü1? 

Celil. dcdıal hesa.1>ırn görerek 
dıı; va cı:k!t L 

- n r.:l! ~'C!ıııız yahu? Mernk
tan çı!ld:a~yorum. 

- Gt''lrdi1.Yeceğime hülıınettimz, 
değil mi? 

Irmüz böyle b hüküm ver
me m aınım .. Saatler iller edi!c~ 
müır. b'r ımanile k~1114 
tabmın ederek !milüvurclum. 

<Devamı var) 

Denizlere hakim olmanın manası 
Almanlar tahtelbahir harbinden 1 

çok müessir neticeler alacaklarını 
ümit etmiı;krdi. lııgilU ve Fran· 
S)Z imparatorluklarının yollarını 
lı.csınek, münakalatı büsbütün ke· 
sebilmek değilse bile herlıolde sek· 
teye uğratmak istemişlerdir. 

Müttefikler de saklamıyorlar: 

teçhiz edilmiş olanlarının kon -
masına karar verıııi•lndir. 
Aıncrikadan alwan harp malze

mesi ve saire için müttefikler ken
di "'emilcrini gönderip almalı: mec
buriyetindedirler. Onun için bu 
seferki harpte İngiliz \'C Jo'ransız 
gemilerinin Avrupa ile Amerika 
arasında daha çolı: gidip gelmeğe 
mecbur kaldıkları görülüvor. 

Amerikalıların bitaraflık kanu
nuna göre muharipler ancak pa -
rasmı . ayarak ve gemislııi yollı -
yarak Amcrikadan malzeme ala· 
bilirler. 

Müttdikleriıı deniz yellarındili 
irtibatını sekteye u~atmak için 
Almanların beslediti ümit diğer 
bir noktadan daha be}·hude ol -
muştur. Cünkü müttefikler şimdi 
bitaraf mcınleketlcrin, N orver ve 
Holanda gibi deniz ticaretinde ileri 
olnn yerlerin gemilerini de kira -
lnmak cihetine gitmişlerdir. 

· . B rtl . ·ndt ·' ıstıYor. u sa ar ı(J • el'.' 
ve SoV">"etlerin rollen 11 it 
iki devlet Almanyaya il~ 
kadar vardım ediyorlar· 1,t~ düğü gibi yardımcı ınıd~ 
sa onlar da zorbaJ.ıiıod~ .01;;1, 
leri için bu vaziyete ın~> i..ıl 
ediyorlar? Bunlar henüı it· 
lt1m olmıyan meselelerd İ 
hakikat ne oluna ol.suJI· · ~ 
nin ve Fransanın he~·.~~ 
rak bu vaziyete nih•l clJI·. J 
utedikleri anlaşılınakU~ 
tere ve Fransa, unubll I<~ ~ 
rupadaki elçilerini ın•J--1""...ı 
mı.şiardır. Başlıyacak 0 ,., 

litika taarruzunun P~ 
zerinde görüsüle1"'k k• 1~ 
lecektir. Politika ,alı•· ~ 
ruz inisiyatiii, şi~~i~10ri~ 
manyanm elinde ıdı._ 

1
, ı 

!etler buna dinaın~ 1 . ·as' mişler ve pasif bir sı) ıcri -., 
den demokrat. devle~,. fı1vı 
netle itham edıyorlııt 1ır•I 
arruz inisiyatifi deıı10 

lerin ellerine geçıııeı:,ıı 
Şimdi biraz da bu tafll 
mini görelim. 

İngiliz ve Fransız ticaret gemi· 
lerinin batmlması az miihln1 za
rar olmamıstır. Hele ticaret gemi· 
lerinin cnıniyeti için harp sefine
lerinin muhafazası altında ker

van halinde gelip gitıncğe ınecbur 
kalışları bunlann serbest serbest 
seyrüsefer etmelerinden alınacak 
neticeyi azaltmaktadır. Almanlar 
buna da bakarak sevinebilirler. 
Fakat Alman tnhtelbahirleri ilk 
umdukları ııibi İngiltere ile Fran· 
sanın uzak denizlerle olan irtiba
tını kesnıeğe muvaffak olamadı • 
lar. Şimdi de müttefiklerin yeni
den ticaret gemileri yaparak hem 
su altı yedi aylık zayiatı tama -
mile telüfi etmek, hem de yeni ge
mHcrd azami istifade çarelerini 
teıni etmek knrnrmı vermeleri 
öbür tarafın h6'una gitıniyecek iş
lerdendir. Bu oeferki harp. diyor
lar,« i~·i anlattı ki denizlere ha· 
kim olmanın en bilyük manası dün
yanın her tarafına birçok ticaret 
gemisi yollıvabilmcktir. Bunların 
yolda emniyetini ku,·vetli donan· 
ma temin eder. Fakat ayni zaman· 
dn harp donanmasının himaye e
deceği pek büyilk bir ticaret do -
nanm:ısı bulunmak iktiza ediyor . 
İ tc İngiliz ve Frans12 Amiralleri 
bunu d .. ü erek müttef'klmn iş· 
birliğinde deniz ticaretinin h:r kat 
daha emni et altında olmak.la be
rabeT mevcut ticaret gemilerinin 
hem arttınlına:ıı, h nı de kile
rin yerine büsbütün yeni vesaitle 

İngiliz tezgılhlannııı son 10 se· 
nedcnbcri her sene meydana ge -
tirdikleri ticaret gemilerinin 3 mil .. 
yon tona çıktığı görülmüştür. Ev. '" ______ ,. ..... 
vdcc tatil edilen bazı tw.glihlar da 
yenid•n fa liyetc ge~iyor. Bu iti
barla Kanada da hesaba katılınak 
llizım gelir. Oranın deniz in aatı 1 

d, artıvor: 1914 de Kanadamn bu 
yol ki in atı hi~ iken geçen sene 
30 bin tona cıkmıştır, Gecen hazi. 
randa İngiltere. Fran a ve Kana· 
danın tez~hlannda yapılmakta o
lan ticaret gcmikriııin miktarı 916 
bin ton im· . Harbin ilk 4 ayı zar
fında Ahnanlann batırdığı ticaret 
gemilerinin 2 misli sayılan bir 
miktar. 

Hulusa denizlere hakimiyetin 
manası en kuvvetli bir tk ret do
nanıııa&na malik olmaktan ayn 
httalauıyor demektir. 

ALİ KEMAi. su MAN 
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~'EN'SôN~Üçler paktından sonra 
Bir fngiliz petrol gemisi bir Alman dörtler paktı 
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ANKARA RADYOSU Reıit 'Pafanın Hatıratı 
n iMi oahlfe4en devam) 1 rin harbin şiddetlendiri!anesi.ne kaı-

tahteıbahı•rJ"nı" batırdı Illll!kun birQClk kısımlart ha'\Ckı.nda rar v"'mıeim iızerine, Zigfrit hat.

1

- Dalga Uzunluğu: -

1648 ru. 18% Kc/s. 1%0 Kw. 
T.A.P. 31. 7 m. 9465 Kc/s. ı.zo Kw. 
T.A.Q. 19.75m. 15195 Kc/s. ZO Kw. 

MAKEDONYA ATEŞLER İÇİNDE 
er ltaı~ks 2 (A.A.)- 4 martta Vi- 1 muvaffak olaugunu zaınnetmek -
.:ı:: act.ıla_rın.ın takriben 900 mi1 tedir. Cünkiı Alım<ı.n tahtelbahir> 
raı tn<ı.ı bı.r Alnıan tahlelbalı:ri ta- petrol ıçemisin n takriben 40 met.
biı'ij ısıdan takip edilmekte okluğ~u 1 re ilersı.nde suyun sathı.na çık -
lııi: ll'eıı cE'.cıcıvo• lSnıindeki ln- m~tır. Fakat o ara.bk tahte1bahire 

bı:dbmllk ~teımeık:tcdi.r. Bilhası;a tına karşı herhangi bir taarruz i-h
Baseıraıbyaya dair ola.n t':ılmm Bı.ır- timaHerfaıi hesaiba katıın Alman. hü;.. - }•zıalar: 
ım:le hiç bat;a gitmernşitir. kllmeti yeni tedbirler a'..ıı:uştır. 
~ ... mü·!iıkaıtınd:ı.n sonra Ol'- Söylendi-tine göre, H>tlın- 12 Jık~euıtııır F. SERTFJ-U Cevde& Re,it,..YULAftlURANJ 

~~trnı gemisinın mürettebatı 16 kere top];ı aıtcş edüniş ve mu-

tızya aıtilıın Be:-] n - Roııım - Mos- martta Göring, Kavtel ve Brauhise 
kova palkıll, bugün ar.tık günün 9U EllliriN"i verrn tir: .ı.H.ittefiıkler 

18.- Program ve meırolelo:t 
saSJt 4l>ya:rı, 18.05 Mırzi!k: Bir loon.
Çffi'llO (pl). 18.40 Konuşma (<,1tt
Qiın1n s.:ıı:oıi), 18.55 Serbest saat, 
19.10 Meın'!.eket ısaı:ıt ıryaırı, Ajans 
w mooooroloji haber:cr~. 19.30 j 
Miızı•rl:: Ankara Rady<ll>U kiiıme setı t 
ve saz hay-eti, İdaıre eden: !Me
rut O.mi:, 20.15 Koııuşma (İlo
tısa.t ve HıUilııuık saati), 20.30 Mü~ 
zil<: Fasıl h,~-~ , 2.1.15 Mi.iz.il<.: O-

Çetecilerin İngiliz misyonerini 
dağa kaldırmasının sebebi vardı 

ın ta..lıte?bahiıi. batırmağ.a t mz gbzdon kaybol:mw;tur. 
meselesi okrnaıkıtan dahı cılkını~ - Z~r t hatt.uıa kar~ı taaırTuza kalk-
tır. ttklan takdirde, Holaıda ve Bel-

Bl"l'l'11dekı İsvi.,Te gaze<ı lkrinin çika.•·a k.:u-iı derhal ir y-ddınm 
mtıı:ııalbi leri, Md cf.ofun nu~unwı ha.rbi açı'acaktır. Çörçil'in sözleri ve Sovyet er 

~ ~ .. 2 (Radyo) - İnı?iliz bah
\' ~ lı:ırdu Çörq n ahi.ren rııd,yoda 
~i httatıede Sovyut Ruo~ıa -
iQııı lıaııs..derk : cSo~•re harp 

M~vaıda ıbıl) ;J;k bır alaka yruı
dum)$!.>r. Sovvet sı. i mehafili 

ooz:ü ~ z baıhr>yt! naızırımn 
a"Zwııd.an. ıtam b ~illhtı• olaınıik 
te 1- lnt<i diyor. 

An;a,,, .. " uğıa ta !ilik eden kısım- H' ı pla,.mna ~ İnaili'Z sa-
la.rmuı .Ai!i:nan 1tazetc!erinde nes- h :J'!er e de geniş bir hava hiıcu-
rı · ı:i~nı \'alllnıakta ı mu yapı.acaktır. 
BAI..Kf\NLARDAN YİYECEK Ka ·tel ve Bra-uhJş Holanrla ve 

GÖSDERİLMİYEC..;K Beleik:ı•ta yapıkıcak toon'uz emri-
Londra 2 (Radyo)- İııf:ı:L'ız mat- n.in altı s.at icinde faz edt'ece-

bu.atı, :müttefılclerJn ai:ıl\ıkayı .şid- i!ın: HZ!.lere bildirmi.şierdi1'. 

k ni:y<Ztınde crejtLJ'Z• dı ııres. 

Bir İtalyan gazetesinin tehdidi detlendır~e ait crdiJderi ka- Alman aı:ır sana ·ı·i imdi topt.an 
rıtt~ra ait vıızılarkı doludur. zivade bü uk ta ·k e:r 'RflDlak.la 

Mütk i.kıl-er. Almanların orveç meş~klür. Bu taınklac 132 ton sık-
llôına 2 (AA.) - S::fani ajanın lt.a'llvaonın taMC'lıb~rH ı '" ta'.)'&'a-

t'iyar; releri hlrulıacalıtlı ingiıhz ve Fr.ın-
~~ ırt.ııalia. İllafıyanm zayıf sız fful.a:rı ll:in mWı · bır ınrml a 

.lilali ~ . oıan teŞlııil ~ilir ve ha:ro hal.inde in-
~lcı tl'li me'\"Zlleri tiola.yısil<e gj'ıiz ve Frarıs•z ahilleri en bek
,._ ğ nniy ille da:iT cNev - 1'..m:.ncliik ve mütıh taıamızl.ata 
• ._ Tı.ıncs. g:ızetesintie bOr bed f olıııbilii.r. 
...._"-''-"1 mev'ZUu lbahs.derek d._ Nev"Olik Ti:ıxı:e,i:ıı Zikretımeği u-
·~ iti: !hı kara hM'P meydaıııı hak-
fJit tB~ i.tıaıyava karşı yen bir 1bh- &ı!nda. da G.iomalıe d'İıta.Va, mü.lft!e>. 
• ,llıldir? Her halde bö l")e • 1IC1Z fiil::l-ıri:n İtalyan ovalarma ı:bğru 
;: 'll~ane b:.r hikli başka i i:h11 :raıtm biır \.aaınzda W'Unduk
~ ~ de;'t.ildir. Ha:,> yamı para lan t2kdiırde daha seri biır ş:J!cilde 

• ""zarulmaz. Bı insaıı!.ar, kemiıkleriııl lozımaık fırsatını buJ.a.-
lır \ mane'Vfyaü kaımı - ca'kfıaırıru yazına:kitad.ır. 

· Haı>o kdlay tir · d::ji!dir. Şim.. Bu .,;rwte ııı:Jtioe ol.ara!lc yalaıız 

kar.su anndaıı. !stuade etmelerine letinde<ı.>r v muteharrık top 

dem.r ve saire ahne.?ıanna aırtı.k m Ü.- k t.ıleleri vardır. 160 mı 'ıim&relık 
saade etmıyecekler; Balkanfardan zt>'hları nrdır. Seyyar obı'l" kale ha-
yiyecek maddeleri .tima' rını da li<'.ıle o'an bu tan·kfıarın Hol=da 
taıhdide calısacaldardı:r. ve Bek "k.1ya Y"4>ıtac..lt Almt · bil
GARPTA TAARRUZ HAZIRLIÔI cumuou son derece kuvvetlendiı-

Paıris 2 (Hususi)- Müttefikle - rec<>öıne şüphe edı.ır.eır.elrtcdir. 

ltalyan fil snnda 
hazır ıklar var ~Vl!llp:ı f;ıciasmın ilk yedi ayı • ğıt üııcır:iır.de y:ı,pılaın hesap yıanı. 

... ,. ~ 'bir misalirlir. lışl:ı'klanna .ınevda.n Voerni.emelk Ü• (l bıei ullifodu il•ftOIJ 1 Ce!1T:ft:ı rla~ bunh•n a\'a·~ ka.ına _ 
ı..~o;er cihetU:n it.ar nın teiıli- zere vazi ·etı aydınlıtma'.k içm bun- • 0 '" ,.,_, "' 

- b r '~ette bubmdu- ideli- !Jarı !ıatnila.'lım:ıık · lı'rlmi.ni Wive AL~fA;!" TAYYARELERİ NORVEÇ "ne!&. n~i VllZ'l'.\1 ı! \1.; Londra 
~da halk a:te uymamalkltadır. «melkltadir. UZERİNDE DOLAŞlYOR ~=daharp konooYI nıuıkarreratı 
b • Londra 2 (Radyo)- Almaıı tay- . l'Z81u>t veırecektır. Bar 
oır Fin şehri nasıl işgal edildi ? yareler.i, Norveç k81'ıısu1an iızerın- \"e<Julın :bu izahatı veıvnck için gizlı 

dek;, faaliyetlerini arttırıru.ş1:ıc _ tlır ictiıına tal<lbinrle bu' una -
..._.-- · 2 (A.A.) - Yüzbaşı Ka- ne bir mümessil ı:öndererelk ş:!ırin dır. Bunlardan bir kısmı B~rgen cağ'. ~nll'.dilnor. 
-.ı, lkıt'a)a.rınm Soııta - tıamamile lehli~~ :ım.iş o'lıdu• ve Os.lo üzerinde de ke:;ıf uçuilan I XilLİZ FİU)SU HAZIR 

oıiko•-.a e tamt yapmı:;lardır. Ran .. 2 (Hu.ı:U!Sı) - &ya•i aıe" 
n m . lettı:n na .,. evvet l!umı bildir.ıni;ıtir. s~ !aırnan.. 1T lldıe &tiyle ı~-,,ıe g<n İn:ı;il -

C'l" -ı.i ~r. dam o gi.;n işgıi 1çi:n cııııu- aJ,. ALY ANLARA GÖRE 1 tere 'lıük:' ti Bdt&taki dıeaıitz 
-O.ığı C<"Vabmı vernılstir. <:..~-·et R<ıma 2 IHustM:i) - folotofun h. " ·v .ıri de l:ııl fiü ıl nfilıak 

ı Kaosta, şehı<ııı Cİ\'3 - ~•e> mıb.ndan ·'-ah d St ---" j 
Soy., kııt'ıal:arı g1rd..ktcn soıır.ı şehir h~ • So " . se c.n a.mpa. ~. •.am:::'.dl.:ı:Er n,,ilız fılosu Sk.:ııar:ılk 

"'.it ll1ıın ~ krt'alanrun aş - zı . ı ., vyct~ T.n ne Baltıkta, ne bo zını tanıaıırı u. :muş ve AJ.-
"l'e R,..._ , .:ı o~ ını göm\ - kı vai ve ıınl.Jkıını te.doeıtmıiış - .lj:~ 1 ~c \'1 Jl, bir maccra''GI 11".ıan fil''llSİle harbı ıolru, haz laın• 

---vyet ı ıı!kfinıhar •" · naıdi- tir. ~ı.ı~-'- t· ~ cı d·'" A ' ~ '"uı""" n:ıye 'lll<>e ""' '""'"o.rım illlfi VlZ(vcJ. dir. "\b) k y 1 • t• :,;azıyor. Bu gazı..k, Slalini.n daha YUGOSLAV MiLLİ BANKASI 
Q a Ve UgOS avyanın vazıye 1 müs:ııt fı~sa1.löro iııliza,n 111, mu - .l\fÜDÜRÜ LONDRADA 

lav mu.raaı!hası, meımJek . ha- lr.ııriı>.l.roi<.11 "ôsl. ımıkf.e cıldukları Londra 2 (Radyo)- Yug<>slavya 
:Hı:azmJıa muhtar; o!lduğu mallllaın eayreblerm rceef(ı ticeleri ınulll ca kJsı ınudüriı dün nece 

be6<1!l..ı::!i:ğrı:ıl 1 he cl.."'?ı Uı:tedir. Londra'Ya vasıl obnuş ,.e fo..,t·z -.th<ıl! ıtınWkte 1>es3'diif lilıınekte ol - y ,.. 
dui!-.ı ~tt:ı:n hıa'11ııetııtıiştir. Mn'KUN AKİSLERİ DEVAM ~lav 1lcareti a.'bldka 'e 
Alınan ha'l:r'wlere göre İrıg!ıtere EDİYOR meseleler hakkında tThizakerelc:re 

i'- Y··-" ,~ ıkıi rm·-'-'-· a- baflamı tır. "" ...,.~. , "'""'""" Mvskova 2 (Raci,yoı - Diiııya --ooo-
rasınd3ki müba lelerin haıcınıfni maıtlbınıt~ Hilll'ıciyc k.wt: S<'ri Mo-
3111.t·---•· m~'--~'·'.ı '-'- ,_. __ ı"'-.. """"' ~"'"'"' "" .......... " }otaf '"'1d n alıirer. ooyiech;!, nu-
1\tflar akdcıtme'k hn hazrı{ıık:larda tulk haıkkmda mütahılar yüı-ut - Pasif korunma 
bulUı~fıatlır. mikıeıte devam di . 

Cl inci sablfrdtn de\·am) 
c&nwet Rus-. anın si\,s,,t:i açık-

8Qşvekil gazetecilerle beraber 

"dlcil !>tccil'et:c bısb akili: 
ı ...,nra sanılan sual .. j 

~"l'ı 3}T rev. vermiş mü-

tıeki zıorluıkllı:ır l'O.Zarı dikı:ate aJ.ı-

nara'k şzet" \"E' meam.ualarıın sa• 
hlfe]:Jrimn tahdit d uıııım:ısı etra -
fı.c.c\a e-.....-elıo y ol!la.n. to".lk'ilkl or ıbo.ı 
kerre koordinaoıyon heydmıe inti.
kaıl e1ıın ~iı·. 

Öğ-ı-ınd ;ı'\iır>=.e ı:ore koon:OO..,._ 
\"On hı (:i"E!li k arını 1' ' vahnda 
Heye<ti Vchlleyc bilcLrecektır. 

---<ıoıo---

Afrodit kararı ~ : Hancıyı; V ıdli Şükrü 
"lıı:' ..ı ile uınwni katip Numan 
~-~~ .. t>ncôo.ı.ftu, D<tihı ~- VI ı'cili • - • 

t o.mrnık: sı.rasil.e ga1ll!'t.ecih~n T emyız mahkemeıı be· 
lı..;"'."Clif suaileorine karsı izahaılıta k dik . 
~~!ardır. raet ararını tas ettı 
~~>dam evvel Dahili} ı Ve- İstanbul Cumhuriyet müddeiu
~ ltıc ~arı ~ ~ - mumili2;i taraiıll<Un kitl'PÇı Se-

lf ll>içI! te \'e'r .. .. Z1Ya~l • mih Lı'.ıtf; \"e nıatba.acı Kenan o.-
' a~ıye, Gumri.iık ~ n- , . . 

!_ar, s h: , adl.' e Ve _ 1ey~et"ıne a<"tlan . \'e beraetlerile 
bu~rdır. "f'J ıı.e~nen A!rod.ı.t daWiıN. Jddi.a 

C,.,zETE SAHİFELERİNİ :makarnıııca myj.z edi:n ti. Bera.-
1); 'l'AHı:>tot . IBSELESİ et bnan temyız dördüncü ceza. d.a-

~~rafbıın kağıt~~- 1 iresince tasdik ed~i<tiı', 

~&n: Rahmi Y AGIZ No: 74. 

Do anma 
-

Geliyor 
!\telek, doktor 

kadar 
Ruhiye elinden geldiği 

teselli vermiye uğraştı 

mü. 

him dosja, gizlı lnıuimlcr, Jıepsi ça
lınmı,tı. 

.li ne y;;paaığuuı, ııe cdece
t.; ı b"lenı J oruıu. >U oldwücii 
dBTb<• lı :(t el üc hnnai tarnft an 
yapıldır. Şiiktir kı seni ~a~ olarak 
karsınıdJ gurııyoru.ııı. İl bu Jc\"~a 
ile kar ıb~tığıın zaman da lieni ve 
dfiu nkşnm l;ıkip iç'n Tata\•lıı, Si
ncınköy mıutnka~ında \'azi(e~·c gi

n arb~I ızı ·· " ü Bu 
cet elin hasımlnrıınııın eline ge
çili, P • • i teker U5bit rt
mek •e öldürmek için kiıfi bir 
esilaıdır.. i Jt~!. 

ek, doktor Ruhive elinden 
gcl.tiği kadar ili e uğ
raştı. B lılzmcttc böJ le vaziyetle
rin sık sık tekerrür ettiiiııi, bu 

Aynca a.arm vaziyetı ve muh
tır. ~'Lıt Rwıya, lml(iltere ve teU ek:pleriu tesekkiil tarz'.aı:ı da 
F'raııısa ile Alın.a.n ..._ a:r .... andıdo- gözden yeçirilmi.ştir. 
hıaı1be girmi)<.ıc k ve kıat'i lıir 'bir AMİRALİN BECE:'<MEDİGİ 
ta.rıııflılk tırkroi sivıısotinden de ay- PLAN 
ıilıın;yaoall-Otır. ı D" "er t:ınft....--n Amiııı\ şehrimi-

Tiıı'.k.iy~ hü.kümoti ~le So\'yet zin lıarp tenvıratı pim \"e şebeke-
Rlli>va a.r-ndı:ı .iıhtı iıf cıhluPu hak- sini iıegenme~ort.:r. Bu şcl>eke mü-
k.ı.r.daı'>f lııa.b<&"lcr <l! ru d '!dır. teh:ıssısın verdt,lti izahata ve d rek- j 
Bövl_ bir i!ıülaf y~. Tü ı . ., ti:flere•~e y.ıruden yapılacaktır. 
ile Sovyet Rl!S} a arasında bir a- Amiral Muren bugün .ıeat 12 den 
demi t.eca'V'iiz palııtı mevcmtur. sonra Dahil ye Vektl'cti seferberlık 
So\M>I RusYa bu paA<! hü.lfıoo ha- ınnum müdürü ır mettın ve \'alı 
relkct n.iyelil:nde d il~ dir. nnıa,'iııı Haruk 1le birl:.kte vila

So> ı ıı Rusva, a.Üny>a luırbine yetmiz'.n il muht .. ·;r kaızasuıa gi-
kıarL'l!Tl!amıy , bu hıınbrn başlan.- derele sıl>ına:k ımaıhc .erin• g~ 
fTıcıınıda !karar vcrml ş:.i. Onu, bu ce . Bilahare de h.şap evlı ma-
karaırıındıaın dönıdürcceok lıic bir ha.Fl "lertetkik.olunccaktır. 
kuvvet yoldtur... ıı· --------------

YUGOSLAVYA BİTARAF IDHVREDİLEJC1'K 1HTİRA BERATI 
KALMAK AZMİNDE .Haşaratı itlafa !rll~"US \"..:S;ıi!\• 

. halclkııd<i (JhtiTa iı;iı• '11 mırnış ciaın 
lımct:'~ 2 (Hu.su~ı) - Yugoolav 9 n>i:;an 1936 tarih Ye ZHl9 No. tu 

Ba,..,ekil'i C.vetkı:ııvıc Yu~l!l'\')"3- ihtira ber&tınm ihtl•'a ettıl!ı hu -
nm_ Jııilbmlfiıgıını bur k_ e dal\a te-- kıu - bu kerre b~=ıa d,,iı· vıa 
ıf.eyjıd'eııı o 'Y'>lll ~ır. yalhıut mtiraı Tli.tiyede roovOd 
· Sll'P - Hın-at -lıa$rrıası, mem - fiil.e Jro!yıMalk 11;in iC'an dıdıi ,..,nı.e_ 
·~ dahili bün:f"si bfrıbülıün bi).ce~i t.ekijf edliıno.he olmakla 
kuvl'Erieı•iimıl!Jtir. . . .\7u hususa faz..a mıı'ürruı.t edimruılk 
ÇEMBERLAYN GlZLI CELSE iS',h-.nlerin Ga-Lal.aaa, Aslan han 

İSTlYECEK 5 inci kaıt l - 3 m.ıınıaralaı-a mü -
Lcınıd:ra 2 (Radvo) - Başvekil raca.at ey'lıemeleıri ilan o~. 

tehlikeli hizmete atılanların kel -
lelerini koltuJ.-larma kısbrarak gel
meleri lüzn 111 oldvğıınu anlattı .. 
Ruhi, yerlc~tiği koltukta muzt.a. 
rip bir eda ile kıvranıyor, şu nı· 
ziyet zavallı istihbarat bürw;u c
fini knlıredecek hir ınabhet giisi•· 
riyonlu. Doktor bid..ııç sani~·e sus
tuktan "S nra Mr-leğ~ sordu: 

- Sen ne yııptın? 
- Talirual ınızın ilk atırları ii-

zerinde hareket ediyorum. 
_:Yani!. 
- Yaııı, d~:ı Y cnlşchırde dolaı;

tun. .Smıscn ilcr 'e Ayııspasa ci
varında tara ut yaotım. Şimt!ılik 
b'1- iz ele gccirm" dc;;.ıliııı:. 

- Arıııın M<lck. kendini iyi mu· 
ha faza et kızını. Öliiıulc burun bu· 
ruruı bulunuyor, kolkola yiirtiyor
fiun!. 

- Tatihimdcn eminim doktur! 
-Ne gıDı? 
- Bnııa yardım etmek için tali-

bim hlldiselcrle bir an!a~ma yap
ınış~asına hareket ediyor' 

- Bıın m a m rat olunduk· 
ta!!. 

- Dün nk~:ım ben oic garip bir 
ad'scye şahit oldum!. ı 
- Nası.l lu1cllie IN.ı? 

l\lelck, gece Davustla rastlruıtı· 
ı:rı Gün1Ü-'lsuyn ınezaTlığı duvan di· 
bindeki sahneden IJaşlıyarak o -
ru.ınla nası\ konuştuğunu, pcşjne 
tak1J1p cv:ac gittiliini, c~in ı9Stz .. 
lığı ve merak uyandırıcı ınahi) eti 
hakkındaki tafsil.itile anlattı. Dok
tor .Kulıi genç H' zeki ıcn:ıurunu 
alaka il~ diııli)·or, itiraz en el ,;ap· 
..arı bulunan ~ !Wind • Jıaf;f bir 
kmıuzılık larkolunuyordu. 

N u et, ....&ah k.ııbultısmdıın 
sonra genç kaptawn ayn:ldığ ı \O 

kendisinin de tekrar at·dct ctnıek 
üzere C\den çıktığını dn illn·e C· 

ıkrek izahatını tamamladı. 
Doktor Ruhi sordu: 
- • - ıal ada ı bu?. 
- Çok en(, çok güzel bir deli-

:kanlı 
- Kaç ·a~lorında var?. 
- lD, 20 pek bilemedin 22 den 

fazla Jok! 
-Gem' süvarisi mi i · dedin~ 

- E et-. Öyle söyledi!. 
- Kimin nesi inili; o u da iiğ· 

ren diJı ııı.i • 
elek gülıfii.. &fağnır bir gülü· 

ciiğiiıt lm-ırdığı gilııel n ateş p r· 
(1W dııdaldaruulaa ogünç vesıı ... 
sine kın uı verdiği hula tU 

da. ımüzıği - Mozart: Klaıriınct 
ken:ıcıti, Çalaııdaır: Ha<)Tlilaiı. Duy
gu (kl:rriııetJ; Lııcıoo Ana' (1 
ıicıeoı Kem=) Enver ~an 
(2 nci kan:ı.n) ; İzzet A.iıayrak 
(Vio:: ) Me6ut Cemiıl (~-o). 
21.35 MU.Zlk: KUçü1t-0I'kwtra (Şı:ıf: 
Neciıp Aı;km) , 1 - Rımeri V ollir 
teı:ı.t: Şen kardesler (vak),. 2 -
Berıı~ Ku1riclı: C gan !an4ezisi, 
3 - Hannı; Löhr: Rüya gecesi 
(va.s), 4 - Hermaın Dostaı: 
ma,,.--ş, 5 - Ham Stılıp: marş. 
22.15 :Memk~ıt aa~ ayan, Ajans 
ilıaıbeırleri, :uiraat, eebam - tıatı.vi
ıat, ~-o - nukıut borsası (fir 
yat), 22.35 Miiızik: Cazbant (pi.), 
23.25/23.30 Y ı prowam ve 
ltaıoamş . 

l __ A_s_ke_r_lik_İ..:.ş_le_ri_j 
Kısa hizmetliler 

Fatı..l:ı A9J«,rl it Şulbesınden": 

9311 vılı l •k ı:uco!i:;ind son 
yok!~ ası ) apılan ehhyctoamcs·z 
!kısa :.:.:::ırı:!tliı.enn 1 ma ıs 940 da 
yat - ı;tibay okul tına tıonderile -
OO!dieri:nder:ı h<m".• ' . ub~yc mü
racaat mu..ıınekı.:rıni yµtınna -
lôrı iltı.n o.unur. 

ZAYİ 

İ$ta<ıbul 4~ ı dk.alidıtn t 928 -
1929 ders :yllı ıı!ıınu; oli:lıu~ dl p
lıoımam zay, o L:m. Y. 111 smi a a
cağırndan ez;; in~ bülkru•; vôktuT. 

Nez:ih Evr :nsc· 

ZAYİ 

B-~ ~:11 19 urıt'u ıl:k .mektep'.ı:ın 
926 ı:ıencsmde aldıııun ş:Jııı.d 1'C.

meyi :1..a~l eıttı...n. Y tnis: , ~laca -
~n hukmü yokıtw-. 
B~ l\luıradi}e l><•e sokak 

Jl No. da Osmm ogiı; 
İzzet Ra .ın• 

Ü.:Jkiida:r cra ınamu.rlugundan: 

Kadıiköy Hiınkfu UU3rllında Fı.ır 
t.ıık' :ı solca;<,;.ntla 49 No. h nede Se
re~.i ö ti AU p~ oglu Ferit. 

Sebz ıci Liıtnnin Beye>ğlıı biı•n
ci noterli.ğinde'I\ r l:X"r1 tanzı.m edil
me; 7593 No. ve 30/5/93' tarıhli 
bir kıt'11 .net nee ma lubu 
olan 225 r adan b:ıl<'i e 80 jraııın 
ta!'sıll zımnında berayı tcl:ıı.ig tas
tı!r kılınaıı ;cra rnn i.!wme dh:ı
nız:n me "1ıu olması hasebi! telb
liğ ed "ememıış \'e meızıkür 'İCm "'Il
rin,,,:ı b:.T • mildd t:1e i : .n tehlı
ğ:n:? lİ:iküdar icra hakiınliğirıce 
karan: verilrnZı olmak.la Laırihı ilan
dan ı~.ibaren biır av zarfında borcu 
ödem rnz veya t.etlkik merciizıden 1 

veya temyiz daire9 nden icranın 
goıri bıraıkı :ması haldkında bir ka
rar gclirnıeniz aksi tak.di.ı'lle cebri 
icra yapılacağı '" yine bu miıd -
det zarlında maı' b.~·aı:ıında bu -
kımnantz, bukınıınadı\i!ınııı: takd.ic
o,, hapis ile tazyilk olımacağınız ve 
hai<ikate muhalif b ;ımia b.ı.ıhı
l'IUT is<nirz hapis i.' e cezaJandırılıı• 
cağınız n:ıa.lıim olmak üzere fcra 
oınri tıcıbliii mak.'.ıımına ka ;m ol -
mal< üzeı:,a ilandr. 939 /3097 

kelimeler dökülOü: 
- Berşcyden evvel \"aııifesini 

gözö.nlinde ltıılııwluran bir gi'di 
se:n1 ıs wenıuru t&hii bu noktayı ih ... 
mal edemezdi. A1<şnın, ona u)'dur
nıa bir sefalet hikayesile kendiını 
takdim etlikten sonra onıı lstic -
\"aba ba~ladım. 

- Kolay cernp \"erdi mi?. 
- Hiç tereddüt etmeden. hatta 

uydurına bir lıa!Uyeli tanzim e· 
dccek Yakit bul ıııadan bülbıil gi
bi anlattı.. 

- p.,kı_. Kiının o . i imiı? 
• - Bab::sı, arnıaüôr Rıu.im Bey 
ısnııuclcki bir gen.ti ınüt·eblı~zi İ· 
nıiş .. Ayrı oturuyormuş. Evi de Fa
tih tıırııflarmda imiş .. 

D ~tor, dağınık hafızasını yok -
lar, bır ruttk~ e!raf ına toplar gi
bi j Ü ı nu 1-urıışlurdu. n:uru ve bn· 
rarelli tlile .ılnmı •ıklı .. Sordu: 

- N ·! 'oyledın ;\Jcl.,kr Aıma
to~ R ı Bey mi dedin? 

-Evet!. 
- Çaııakkal Ü asim Bey ;;yle 

mi'! 
- Evet.. Evet .•. 
- O ad~ını tanının_ Fakat onıın 

çocuğu, monıfu yoktur. 
'Devan:ıı var) 

Serezde (Hiaarariaın) npıını.. maruf mesire 1eri 

Selinik viliyetmden Sere& mu
tasarnflığma gelen bir telçııfta 
göze çarpan fU cümle ne kadar şa
yıııu dikkattir. Vali telgrafı.ada bu 
kadından şöyle balısediyordu: 

•. . . . B®ıUiden m,üfettişi u
mumilige gelen bir mahrem tez -
kereden. Cadı hikayesinin nihayete 
erdiği ve m'erkumenin memleke -
tine döndüğü an laşrlm ·tır!. 

Refit Paşa bu telgrafı İbrahim 
Paşaya gösterdi. İkisi de geniş bir 
nefes :ıılank, luıftalaru keadilerini 
uii'raştıran (Cadı) mn şerrine uğ
rıtnuı~ bu feliıketıen kurtulduk
larına bir hayli sevio~rdi. • 
Cadı hikayesi bitmemiş 

İşte yeni bir hadise. 
Herkes Mıs Recdiu Balgar · tana 

geçtiğ'ini zanncdiyord • Bir gün 
Sereze şö}·I~ bir haber ı;'eltli: 

•İng·ı., misyoner· Mis Reecli 
'Makedon c;etel<!ıi yokları c;ev!rip 
da{!a kaldım:ı~lar'.• 

Bıı haberi alan ıt.. it Pa~ huna 
ihtim. 1 vermiyordu. Halbuki, Men· 
lik askeri kıımaııdaaııı4aa İbra -
him P ·ya da r ıncu ayai haber 
nrilm' ve hatta fetenin İngiliz 
Misini srrbest btr .. klll25ı ~in dört 
bin altın istedi" i de ilave ...ıi!miııti. 

AradJUı bir iki giin geçintt mese
le korkun( bir hakikat halinık Av
rupaya ,.,. Yıldı' sarayıaa ~
yor .. Ortalık a) klanıyoc_ Tel -
graflar. protestolar, ikiveıkr \a-
ğıyor.. · ' 

Çet..cilerin İngiJ;z misyonerini 
dağa kaldırmalannın bir tek se· 
bebi vardı. A \"nıpaya kar~ı Make
donya havalisinde a<ayff; olmadı
ğını ·e Türklrrio buradaki i are
ül.i.iin.i ~ · termek. 

Filhakika bu hadi.w- Avrupada 
çe!tt"lerin umdııiu tesiri 1apmı t;. , 
llköncc Ta)"m · ı:ue · de •Ma- ' 
kedonrada asa)·iş yok!· wırlevhah 
bir yrzı cıktı. Bunıı Fran.ız \'e 
İtalyan ı:uzetelcri takip etli. , 

Saraydan \0ilıi5eıe lar 
s.ifreler, tehditler yağcyordu. Bir~ 
kar gün evvel Bulgarhtnna g:ttiği 
bildirilcn Mi · Reecl 'ın4i nasıl o
luyordu da çctecilerın elin,. e ·ir 
dü~Ü)'ordu? 

Yopılao tahkikat n ı:elen ra -
parlar neticesinde, bakın (Cadı) 
adını verdiği ihtiyar İngiliz kadı
nının Cumaibiıliı cİ\ arındaki dağ
lara Bulgar çetecileri tarafından 
kaldırıldığı anla. ılmıştı. 

Çfl(,, reisinin dört bin lira iste
mekte ısrar etmesi iızerine, viJ;i .. 
yelten gelen bir emirde: 

•İlkönee para verilsin ... Ve İn
giliz kadını esaretten kurtaı ılsın. 
Çetenin tenkili ct1ıeı· bı!iıhare dü
şünülür!. 

Deniliyordu. 1 
O sırada her ne kadar Menlik, 

Cmnaibiıla, \'e Bazlık cihetlerine 
kuvvetli takiıı müfrezeleri gonde
rilnıi~sc de, Jngiliz Mi,iui kolay 
kolay kurtarmak imkiııı elde edi· 
Ieınemisti. 

Aradan zaman geçtikçe Avrupa· 
lılar Türkiye aleyhindeki nesri -
yatını arttınyorlar , . ., Bahwi~·i .,. 
ıkıştırmağa baslıyorlaı·dı. · 

Çete reisi, rehine olaak aldıh in. 
giliz lıdınııu. dört bin altını al
ıruıdan scrl>est bıra.lwııyacağıoı bil.· 
dirnıisti. 

Artık bu rezalete n!havet v~r
mek lazımdı. Reşit \e İb..,;ııim Pa· 
salar görü <.'rek, <·ete, c ,·erile<'ek 
dört bi lira •fid "l'I o t• ın ne 
.tekilde gönderilec~ini karar! 
tırdılar. 

İngiliz koıısolosıı lırr ı:un hükU- ı 
mete taşınarak, u.lıJ i 'e fırka ku
mawlanını ziJırei eti.yor, esire 

hakkında ınaltimat .istiyonfu. 
Bin müşkülatla t.edıırilt edilen( 

4iirt bin altın feleyc teslim edil-, 
ınek üzere, çete reisinin tayin et. 
tiği ınalaalle gönderilnıisti. 
Reşİt Pasa o akşam makine ba

şında Sellinikle konw;u7ordu. 
Selani.k valisi, parama ba kabir 

çeteye kaptırılmaması ·~in tedabir 
ittihaz edilip edilmediiHni scmı. -
vonlu. 

Bir taraftan da bu endişe hüku
met erlıcinm.m beynini armı:tı. 
&şit P~ Sel.in.ik •alisiue temi

nat verdi: 
•Her tünü tedo.re ba.şv.ırduk. 

Parayı götüren memurlarımızı -
«erim :ifrezeler'e muhafaza a •u:ıa 
aldık .• 

Dedi. Selanik lıe)..,an .iı;inde iıli. 
Saray netireyi bckli,-ordu. Aradan 
iiç güu geçti .. Heyernnlar, telgraf
lar, sabınızlıkLır dernm cdİ\'ordn. 
Nihayet bir sabah erkenden, Cu
mai.bilıldaıı bir telgraf ~eli. 

cf>ara. çete re=e teslim ed ldiı 
ve İnıtiliz e · serbest bırakıldı. 
Kendisi derhal B~ hududunu 
geçerek, dün gece Bulga.r askerkri 
tm-afındEn kaşıla.nd;.. 

Şimdi, Bulgar bin~1S1 (3liçof)llll 
B.~~gar hududuua ne mahatla gel
dıı:ı anla ılnustı. Ti Reedin kur
tuluşu, SeUınik \'İlayetine ve Mii
şiriyete bjldirildi. Oradan da saray 
ve Rab.aliye anedildi. 

Haftalardanberi gerilen sinir
ler ltinz gevseıniş ,.e (Cadı) hiki
:resi bir derett. e kadar kapan • 
ınqtı. 

(l~vamı var) 
••••••• 111111• ., ••••••••• 

Daihili konforu a'akadar 00.:n 
en güzel ve Şl']ı: ıncıbilyalar ve 
billıassa yatak, yemek. çalı.ş -
nıa odalan ve 6alon taluınları 
B ic oyunu için .Amer kan m;. 
b''va!.arı. rer yerden müsaid 

sartf.ar ve ucuz fiatlarla 

BAKER(EskiHayden.' 
Mağaz~lannda bu1acaksınız. 

Asliye ikinci hukuk 
hakimliğinden : 
İsll:ınbu hazineı nıa~~ . .ı ı o a

fındaııı Fe:ıerde T 'ıtn niııa:n. ma
ha- e 3u/80 numaralı ~"dl> 
ş_ • - oglu Celayirl. • 'aum ve 
Le .le> J . .ne açr an a.acaıc cla
Y"5D"l<l.ln 1'1)'1 IDlar.1 .rtfı Ce -
layirin po.ls tahkikatn.a na1.aran 
iıkaııı~mı.n medlul bulunrmısı 
haS<bi" e -5neı rebllj(at er ası hnk· 
k d:ıvacı vekı·lın•n tııleb.ı mu 

fıkı Jı:anun ,,;ru1dıügiınaen bir 
ay m ü.tinUe ilıimen tili iıııM j.,...._ 

sma Ye muhalmmenin 9/5/940 sam 
14 de ta ,Jtine ma.h'kmr: oe k= 
wrilliı4 v• bu baotakl davı~iye 
ı=hlroıne di\·anl:ıarıesine talik kı
lmmı:; oldı n yc,ırıı.i meıkiı.r 

'" !ea:l:te rneiikeıınc)" l:'~t:.-ı lü
aımu teb maılı:aımına kalm o<ın le 
üzer kcyf vet üm o un . 39/10;-

Yarıu 2 1 F E R A H Sinemada ._ ______ _ 

Bu Wt"VSİmİ )Cgıine 

Söı; ü 
Şarkılı 
Filıni 

''TO ÇE,, 
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Pirinç Unu - Mercimek· Bezelya - Yulaf 
-.e Mir HUBUBAT UNLARI Kuvvet kaynağıdır. 

ÇAPAMARKA "MÜSTAHZARATI 
~I. Nuri ÇAPA Kurulut tarihi 1915 

SATILIK 
İLE 

22 
16 

ODALI BiR H A N 
ODALI BİR EV 

' 
Gıaliutad:ı '.KaT'-.ı:baş maiıaı 1.esırnh. Lü lecıhenrlCk sokag-ı.ıı:da ( Çu.
~ caddesi) atik 30, cedit 40, 42 No. Jı ve 2ô - 2ll No, tajlı 
(.Qf:ı>OJmı 5226 J.ira luıymeti muhamm<'n<8İndl:? haricen ·tuı:la ve 'ki\
"l' dalıölm ~iP cemmıı.22 od:l.ı ik ıJı:aüı llwr kııtmd'a -Oııeor .ıı.aııaliJ 
ve eJıeauır.ik .1Jtısj;;a;!J' hu umın ve aC1. kn.hnda 1hcmıüz kaıtfura te;isaıtı 
v~ te1ikoo ~uyu ve bir kuyusu ımevoı!t ve .biır ka.lıiv'Elhaille 
oiMalk okıuı!ılıam:ımakta olruı. dük~iını müştıemU han ile Ikoyo~lu Fi
ınıo:ai\Q ın..ııa:IJ ıeısinrle Dalgıc s.Jkaltmda , 14 ' 6 No. faiJ.a 

mlinılıl<.ımn 4800 lirn kı<ymeıU mı:;Jıa.mmaıı?S nde (tamı>mı) lıodrwn 
ldt.il<' blltikte dOOt k~, zemin k~mda Üç oda bir Jı.ıtld. biı mıııt
fak, •bir lıörıüi üğü ve birmci WU!.ı beş oda b>r sofa, bir hala ve 
ter mutrfaılt ve ık 'l!Ci katta Jıı.r sda, ~ ocJ:ı b.:. hala ve b:r mutfak 
'"' Ü~ !kaıtita üç oda, ili.- so•a, b_r lıaM " bx mutf~ı ve i'ı;ID
de elefııtrik <tesisatı ve arl<a ta:-.fmda ıoxıo ımeıu-e ·murail>ooı lro-

.-TAKSIM KRiST AL SALONUNDA 

3 Nisan Çarşambadan itibaren 
Mısırın bütün dünyaca taııın1llJli rakkaselerinden 

BA JAN RABİA ABDOlHAMİT 
ve 

BAYAN CEMİLE Alİ 1 yi 
Her ak.•am •ah nem izde göttceksin iz. 

Hu eımalsız programı j(cirmek fırsatını knçı.mıayuuz. SAZ HEYETİMİZ Tiirkiyede birlııciliği kazanmı>lır 

Renksiz ve 
cansız 

saça 
elveda 

Yurddaşlarımız,n 
Nazarı Dikkatine: 

Muhtemel lıava taarruzlarına karşı (korunma 
kanunu) nun kabul ettiği şekilde hazırlanan 

''Pasif korunma tıbbi 
ecza san ık,, ları · 
Can lahorahrnrı tarafından hazırlanarak pi) :ı~:ıya 

çıkarılmıştır. 

1 
1 
1 
1 

Petro1 Nizam 

~\, husıu&i bü,t.Uıı ımüessesatla. e>v.•·;>;ı,rt>rı•n mektep, mahal • 
:it:, iköy, IGıs:ılba, oohıy<: ve kazalarda ~ag; ık k.oruııımu hakımmdaaı 
.bin . ..- sandık bU>lurı-ma;ı bel>. •11"hıal lazımdır. Bu •a:ndrkların hacı~ 
ve fia.t.ı, aıiID nıüfooona göre dcg1şıiğimlr n bir k.:uıHa liıboratuarımı
za ai:l., mifuSwıu01.1 hi ld imiginız laikd1ra dejJıal 1mıtn!og gimıfori c
cıtk v _f1aıt h.akkllliJaı ma tinı;•t verilt-'CeJkt -r Sanıhk'""'lll ÜZt"rınd,, 

iJ, 1 

(Cu%::ıi··'ô'e~"~;~: CAN LA BORA TUARI l 
1

- l!rinnıbııl, B..hçcb,p, h Bonkosı aııkab,""1'da , 'o. 5 'l'defoıı: 21939.Jı ------------., ~-

Saclannıza parlaklık ve güzel-
lik \"erir. cazibenizi arttırır. 

iKRAMiYE 
1 adet 2000 ı.ralık 
3 • 1000 • 

PLANI 

BAŞ, DİŞ, NEZLE, Gld! 
ROMATiZMA, so(;lJ~ 

ALGINLIGI 

ve bütün ağrılarını derh;I 
keser. Lüzumunda gün e 

3 kaşe alınabilir. 

dıaı· ufak bir arsa aralı.ğı buı Wklll ijoıarix:en ilffi.gır ve dat lımı afu;ap 
ooın:m 16 odafa bir ev QqyUtmwı ıiza!c>si zımmnda açu dııttmmaya 
çıık.an!ıarak ımüışteri.lerine ihale ed mı" de nıW,1ı<r E'l" \=il.en 
mii!ılet zarfmda bedeli nıiizey'e-Oeyi vermed kleriınden ;or.a ve İf
las kanurnmuıı 133 üncü mad:tesi mııdibi.ıı.oe h<.T ikı gaoyti mrn-

l<ııJ'ün de biı:ıkıri feshecfiılerek ymiıdıtfl 15 ~ m üddt<f!le açik arı-
tımı.aya ç.ınaınlma>sına karar v:rlJmiş d.uıp .rnr )ki ıf<LY"-imenkul 
de 5/4/940 ta:rihiaıe tesad!üf ed 'Il ımma günü saat 14 den 16 ya 

ilaadaır Beyoğtu dl matıkmeleri b•~iği nw.dPl'de V<' kaılan 
odaemda aıçıık 8'l'tıtıımıa SU&'lıtile .;aM cak:tır. 

Mantarlı muı;aırıbalar ıst.orlar, lıtaohul Levazım Amirliğinden verilen Harjcii 
P<'rde i<;iaı tüller, duvar k!ığıt- A•keri Kıtaab ilioları 

l laırı, yırta!k çarı;af'arı, yünlü vt' ---------
pike yatak örtüleri, el ve yüz 600 ton arpa kapalı zarfla ek • Sarıkamış teslimi 1500 ton döküm 

6 • 500 • 
12• 250' 

2000.- lira 
- 3000.- • 

= 3000.- • 
3000.- • 

-- 4000.- , 
3750.- • 

- 5250.-

İç ~e dıt BASUR MEMELERiNDE, ballur 
memelerinin her türlü iltihaplarında, CERA· 
HATLENMIŞ FİSTÜLLERDE, kanayan basur 

mt-melerinlo tedavisinde 

1 PAT 1 şifayı temin eder. 1 
Sahip ve neşiryatı idue eden Başmuharriri 

ETEM İZZET BENİCE 
Buıldı!ı yer: SON TELGRAF Matbaası 

Yazan: M. SAMI KARAYEl.. No.260-18 

Beyazıdı Veli, 
türlü 

saltanatın taksimini 
kabul etmiyordu 

bir 

Gedik Ahmet Paşanın bu mek
tuplardan haberdar olup olmadığı 
meşkiiktur. Fakat: Paşanın .mallı -
matı olmadığı anlaşılıyor. lstemis 
olsaydı nihayet kendi .vazaTdı. 

Cem Sultan, Mısır Sultanından 
aldığı ter' ce\·ap iı7erine kardeşi 
Beyazıt Sultana dehalet edecek i
ken oradan burad;,rı gelen mektup
larla ümitleri dirildi. Bilhassa 
Meh~t Beyden gelen mektup ııua 
kuvvet ve;di. 

Bu SU"alarda Sultan Cem, kar· 
deşi Beya·llda ya.dıi(ı nameye te· 
vap aldı. Fakat bu cevap son ümit
leri tatmin edecek derecede de,til. 
4J. 

Beyazıdı Veli, •altaııatın taks;
mini bir türlü kabul etmiyordu. 
Cenı knrdrsinin .ret! cevabını alın· 
ca hareket, geçti. Aoadolnya gcç
nıege karar verdi. ~lıMr Sultanın.ı 
ke~· fiyeti arzeyledi. Miisaade talc11 
etti. 
Kaytbayın istedii\i oluyordu. O 

da, Cem Sultanın Auadoluyn ge -
çerek kardeşile boğa7laşmasını Os
nıanlı Türklerinin Anadoluda bir· 
birlerine düşmesini istiyordu. 

~lı.•ır Sultanı. Cemin an:ıılannı 
derhal kabul eyledi ve Anadolu
ya R"~mesini ~k ve tahrik e&
ti. 
Uatıa Sn1•e•· <.:eme boJ. f ' 

havluları, ve11ıası1 tetrisata ait siltmede istekli çıkmadığından ay· arııa kapalı zarfla miinakasaya 
bilcüıınlı. malzem<';·ı BAKER ni şerait dahilinde eksiltmesinin konmus!ur. !halesi 15/4/940 Pa _ 

15/4/940 Pazartesi günii saat 11 de zartesı· an··n,· ı· saat 15 30 d E 

40 • 100 • 
• 

MACAZALARINDA her ""'r- ~ ' u rzu-

:.:.:J
J • vırnılaı:a,:,. .Muhammıeıu hedcliı 1 rumda Kor. satına ima komisyo-

75 • 

210 • 

50 
25 • 

den müsait sarl1ar ve ucuz fi.. 39.l•OO lira ilk teminatı 292:> lira - nunda .vapılacaklır. Muhammen 
a.tJar1a bulaıbTur,ıniz dır. Ev•af ve sartnamesi komb - bedeli Erzurum i<İn 105,000 lira 

Kesideler: l ~ubal. l mayıs, 

1 ağu•tos, 1 ikintite>rin tarih-

1 

1359 Hicri 

1 

1356 Kuıni i l 
Sefer Mart 
23 20 

1940, Av 4, Giin 92, Kasını UI 
1 Nisan CUMARTESİ -

Vakitler Vasati Euııl 
Sa. D. Sa. Dn. --Güne' 5 42 11 08 

Ö{ıle 12 18 5 44 
ikindi 15 53 9 19 
Akşam 18 35 12 00 

' 
Yat..ı 20 08 l 33 

İmsak 5 59 Cj 25 

ca para ve ınaiyetine asker verdi. 
Kavtbay Cem Sultana altnus bin 

düka altını vermişti. 
Görülüyor ki, etraf biitün Os • 

manlı Türklerinin aleyhinde idi
ler. Herkes Osmanlılarııı mabvol
dıığunu istiyorlardı. Dahilden, ha
riçten ~alışıyorlardı. Hariçten kuv· 
vetle yıkmağa muvaffak olama • 
dıklan Türkleri dahilden birbirle
rine düsiirerek mahveylemek isti• 
yorlardı 

Cem Sultan ibtira~ı saltanat ile 
ne vaptığını bilmiyordu. Osmanlı 
mülkünii diisman ellerine dfu;ür
mek için te~r Anadoluy·a geç
meğe karar vermi~ti. Çiçek Sul • 
tanın hırsı, oğlunun basucunda bir 
dinamo gibi işliyordu. ll'laksadı va- ı 
lide sultan olmak .. Aıiosınan tah
tına cülus eden oğlunun saltana
hna ;~tirak etmek, hiikiim siir .. 
mekti. 

yonda görülür. İsteklilerin belli ilk teminatı 7875 lira. Sarıkamışın 
giin ve saatten bir saat evvel res- lerinde yapılır. ~ 

Deniz Levazım Sabnalma Komisyonu ilini~ 
mi vc•ikalarile bırlik!e teminatla- tahmin bedeli 120,000 lira ilk tenıi-
rını Edimede Sanayı kışlasındaki nah 9000 liradır. Arpalar ihale ta-
satınalma komic;.yonuna vlrıncleri. rihindcn itibarrn bir a)' :zarfında 

• ( J4G:ı • 2393) teslim cdilctektir. Taliplerin teklif 
Jf. mektu11larını ihale saatind<n bir ""'' ilk telll"'" 2:>6,000 kilo un kapalı zarfla ek- >aat ,., 'el komis1m1a vermeleri. Tahmin 

bedeli siltmeye konmuştur. İhalesi 19/4/ (1464 - 2394) 
940 Cuma günii saat 15 de Niğde- * 
de Tüınen satınalma komisyonunda 
;· apılae ,. ktır. Tahmin bedeli 35,840 
lira ilk leminah 2688 liradır. İs -
teklilerin ilk teminat ve kanuni 

<1000 kilo yün fanila ipliiı;i U.800 
2000 kilo yün ~orap inliği 5.600 i 

vesikalarile btraber teklif mektup
larını ihale saatinden bir saat ev
veline kadar kotnİs)·onu vernıcle
ri. Şartnameleri komisyonda gö-
riiliir. (1462 - 2392) 

* Er~urum te,Jlnıi 1500 ton ve 

sultanından para ve asker yardıım 
gördüğünü haber almıştı. 

Cem, validesi Çiçek Sultanı ve 
diğerlerini Mısırda bırakmıştı. l\lı
sır Sultanı, Karaınanoğln Kasını 
Bey şehzadenin harekatından ınüs
tefit olacaklardı. 
Beyuıdı Vell, Cemin Anadoluya 

geçmek tiZ'llre Halebe geldiğini, es
ki yenireri ağası Mehmet Beyin 
Cem tarafına geçtiğini duyunca 
Gedik Ahmet Paşaya Karahisara 
çelı.ilmelerini emretti. 

Beyazıt, kardesinin son hareka
tından buylannııstı. Kasım Bey, 
l\lebmet Bey ve Mısır askerinden 
bir kısmının şehzadenin yanında 
bulunma;ı tehlikeli idi. Bu sebeple 
Karaman mıntakasından askerini 
çekip Karalıi,ara çekilmek daha 
emin idi. 
Beyazıdı Veli, serdar Gedik Alı

ınet Pasaya Karahisara çekilmesi 
içiıı emir vermekle beraber ken -
disi de büyiik bir ordu ile derhal 

Be~ yere teslim şartile 1050 ton ruoo 1305.00 ı·"'1 
yulaf ve iki yere teslim şartile 30 1- Yukauda cins, miktar ve tahmin bedellerile ılk tem:n~.ı:ıı J'" 
ton s_ad_•vağı, 22 ton toz şekt-r, 15 iki kalem yiin ipliğiniıı 16/Nisan/1940 tarihine raslıyan Salı gııı . 
ton uzum, 30 ton gaz~ağı pazar - 15 de kanalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. .. J<D_,i". 
lıkla satın alı_na~~tır. ihalesi 15/4/ 2- Sartnameyi görmek ve almak istiyen isteklilerin her gıı:yılı >:; 
940 Pazartesı gunu saat 10 dan 16 yona miiracaatları. Ve eksiltmeye iştirak edeceklerin de. 2490 5 pi-",; 
ya. kadar yapılaca~tı~: Vermefe nunun tarifatı dairesinde tanzi~ e~ttekleri kapa)~ teklif me~!~ l<'~ıl' 
!alıp olanların belli gun ve saatte 1 havi kanalı zarflarını en ırec bellı ıcun ve saatten hır saat evve.1

1
1
. Jt • 

Vizede askeri satınalma komisyo- Kasımnasada bulunan komisyon başkanlığına makbuz mutwb• 111 

nuna gelmeleri. (1469 - 242~) meleri. .2314, 

Fakat Ahmet Paşa, Cem Sultanı 
takdir ediyordu. Şehzadenin cesa
reti, muharebelere kabiliyeti, ba
hadırlığı, ceııgliver evsafı Paşayı 
meclup eyliyordu. Bövle olmakla 
beraber emektar vezir, saltanat ve 
devlet işlerinde nbam ve intizamı 
sever bir şahsiyet olduğu için bil· 
mecburiye Sultan Beyazıda ve 
hiikumetine itaat ediyıırdu. Beya
zıt harp adamı değildi. 

Cem Sultanın, bu seferki hare
ketile kardeııi Beyazıda şiddetli 
hareket edeceği anlaşılıyordu. Ye
nişehir muharebelerinde oldukça 
tecrübe almıştı. Hele lalası Yakup 
beyin hivaneti ıınn bii:vük bir den 
vernıişti. 

Cem Sultan karde~iııe şu yolda 
bir haber yolladı. Şehzadenin bu 
haberi ne dereee haris olduğ.unu 
göstermeğe kili bir delildir. Hırsı 
saltanatla heyecana gelip gözleri 
hiç görme-• olan Cem. kardesine 
şunu yazmıstı: 

* ···"' 1 ] . • zoY..ı 
mamile ortaya koymu~ bu unu - 1-Tabmin edilen bede 1.e ;d"'~ 
yordu. Kardeşinin gül giihistan lira olan, mevcut fenni ~pı:Y 
içinde sahipkU"an olarak neş'e ve şartnameı.i mucibince y~P " :ıJi,,-._ .ı 
zevk ile yaşadığını kıskanıyordu. rU " > ..:1'' 
yatamam ille ben de gülleri!! be- bir adet deniz motö nu a r ~ 
Kendisi için de, küller içinde, kül- 940 tarihine rashyan CUJl~uııı0 
handa yatamam ille ben de gül • saat 15 ·de Kasımpa.şada - 5yoıı:;-
lerle be:ıenmi~ gülüıııtan i~trrbıı Deniz Lv. satınabna koJlll ıJI' 
diyordu. da pazarlıkla eksiltmesi y•P ·I 

Cem.in kardeılne yndığı iki tır. 7 50> 
11

' 
mısralı kıt'a ahenk, mana, ve üslUp 2- Kat'i teminatı ··~~ .. · İ$ s1',,. 
itibarile şaheserdir. Kendisinin in· olup şartnamesi her gıı elti tJI f 
ce ve hassas bir ~lr olduğuna de· dahilinde ve 134 JıuruŞ ~5yoııdl 
!ildir. kabilinde ml"Zkfır JıoJlll -1' 

Fakat bak, hakikat, millet Vl'I ahnabilir. ıJ v',ıı 
devlet nizamı haysiyetile kat'i\'yen 3- İsteklilerin 2490 s~Y Jıc ' 
merduttur. nun istediiii vesailde bır tJııt•· 
Be~·a11dı Veli, kardeşinin bu ya- ge('en komisyona mür:;~o• ./• 

zısına giizel bir cevap verdi. Kar· ~' , 
deşinin kafive ve vezin ilsl\ıbu.na ıl< !) 1 
nazire yaptı: F"tih suılh 3 uncü tııı!Cl 
Çüıı rilzuewl h'mel olunmuı; bıze t kimfü>.nd<'n: ı24 ~1~ 

devlet Silivılknpı cori<ieırınd< 
1 

1J#, Niha\ et Cem, Kahireden mart 
ayının son günlerine doğru çıktı. 
Bir baınkde Halebe geldi. Burada 
nisan ayında Kasım Beyle, Engii
rive bevi Mehmet Beyle buluştu. 

1• Bursava gerti. • p 

Sen b .:ten gülde -}at;u;ın şevk ile 
handan 

. Ben kü! dö,..,,ıem külba.ııı mihnette 
seoop ne? 

. Ta-kdire riza vermi.yt.,;ın buna mara<ia cnıraD Galio ııuı e>)ıl~cı ı 

".Haccü,Ilıöromeynim d~. u se!:v'palnear ' Üstfüıün hacrıkı ı;iftı'Y~~ ·• 

Be'·azıt, casusları vaıntasile a
dını ad.un kardeşi Cemin harekl
t.w takip t>>Jiyoı-du. Cemin Mısır 

Beyazıt. bütiin kuvvetini ve 
• \'llrlığıııı ortaya koymuştu. İdam 
etmek istediği Gedik Ahmet Pa • 

. şaya dörlelle sarılm•tı. Biitün ne-
J. •al Ahm<ıt Pa.., einde idi. . : Cem, bu yaıobri.le ihtir116mı ta-

- ' w 1 kadar Eyüpool.bn '$ 
Ya -ı>-~•- "' ...... c ,..:,.. ~-~ Tclcire s.:ıİ...ııo!ı: 2 nuiJ>1>1±11:ı!J4~ 'il· _ _.. u,..,, -· ..,.....,.. ~ Nitıat fiıotıümnı ~ • . \ıP1 

· talep ne?. l -~ıiOlll! -r~~ Vo;l!>t ı,ayifl. a· . - -·-- ~aıW. ·var) , M>/130 


