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ETEM İZZET BENİCB YIL: ı. 

~ 8'~-Darbevi~S-~_r'a_t_le 
1'ekçıkar 

dirme te ısrar Ediyor 
- = 

yol ! ...... 
!vl'l'Jı: har~inin, harbi yap
h adan bitirmenin tek çarcoi 
g av.a kuvvetlerine dayanır 
..,:::•niiyor. 

l'aı,ı 
~ };J'EM İZZET BENİCE 

~ '!-ıbin ilı' 
:"'''' IJıci safhasının mütte
,~.~ bitaraflan iktı:.adi harpte 
11ııırnı: 5evkey lemek ve ablukayı 
~~ ltınkk o.lcluğu belli oldu. Bitler 
"' Qt<1· abıJ hareket ve ikinci saf-
ŞQbtt~?. O, henüz belli delil. 
~~ 11 Clttasında Alman ,efi irat 
' .\! llllıkta: 

~ha6111 ın~ milleti harbin ikiıu:i 
~len~a a ~Yor. Bi.rinci safhayı 
~Q ltıil~'. •~feri ile kapatan ~
""aıı i ~tı ikinci safhayı kısa bır 
~!Qdir (llıde .Yil!e galibiyetle ne_t-
·t~.::e~tır. ikinci merhalenın. 
\te~· Yıı .. 
~ .,>.lt~~de beyanatta bulunmuş
~111.; 'llflı bu beyanat henüz tahal<
.. ~de ~iı asına ıı:irmediği ıribi neşe
L"• 1;ı "<•ki hakkında da bir e
"l" •vcııı dc"Jdi B'l"kis, b -. .. ""atı l.'1 r. ı a u 
"""telif •n sonra Alman politikası 
~ llu ı. •. ••~ahürler kaydetmiştir. 
ı.!'••ıi ~~lirler i~inde WeUes'iu 
~bbiiı.ı ıı~a•ebc1ile )'llpılan sulh 
~~ov "' olduğu gibi Roma ve 
lıı ·''n~ h 0 •zdiudeki iiçler kombi- 1 
~ Ül~kat lll'eketi ve meşhur Brener j 
~ le~{ da Vardır. Fakat, biitiin 
~ h;, liri.er bugüne kadar müs-
ı. lteı.,"•lıce vermemiş bilakis "'d ·~ı . ' '' ~•hı:' denizlerde ve kara -
~. 

8 
ayı ve harbi şidd<'tlen-

~lıııdik~Vketmi~tir. 
1 

'"' 'tlar, • lı ide müttefiklerin bu 
~ı!'.'··~~~an ne gılıi net ay i~ ~u· \ ,..,,, t' de malum değildir. Ka
t Itri~~ •alhasma intikali bu 
4..:~11, .•l'er bırcr ıue dana ko• 
~ kad,, Sadece, Jıitarafların ol
'tı cı.,. r tııubariplcrin de resmı 
t~~a( ',~•lıi ~·aymamak emelini J 
tı 1• tttııı, .Yor. Sovyct Rusya B• Ş• 
~qt'qııt ıJ ettiği de•·lelin bitaraf 
~I 'unq azır bir va,iyeltt' bulun
"lt llı<nya1111tk~ ile bildirdiği gibi 
ll,n!•au,;e ltaiya da ayrı ayrı 
ıı.ı~ .\vrıı • •ahip olar-0k cenubu 'Q tııı h Pa.ında ve Balkanlarda 
1 l be' afa:ı:aya tarafım olduk
~ 'tiliı hıı •hni~lerdir. 
tt;{'ne b~Ş~ekiJi ise •on nutkun
~~ ~~d lıiilgelerde sulha en bil
~{~i ... ,~l>ıı ifa ettiğini ve bilhassa 
~ :•qı t~ . bu husustaki rolünü 
lj~ •ide, lı tirın.iş buhınm.aktadır. 
~/• abİrp ıktısadi muharebe
~ıı' bıq1 ~~~ın şiddetlendiril -
~· tte fır 1 

trlatlara ve aksüla • 
~~de tersa.t vermezse &'BrP cep
"ıı• .••~be b;t edilecek, demektir. 
!'ita 11 ~., ".

1nde l\lajino ve Zig(rit 
li;1 . herıı:''"hda buıriine k<ldar he
'i:~~. bir" .. arp değil. ciddi ve 
t <lır. llıusademe dahi olmuı; 
~q ıı.u., .. 
S;~ Ve y· ıızerinde kar~ıJıklı ta
~ı. ltıidir~"'a mümkün müdür, 
~~ag•ısı.. B.~' lıurnsta askeri 
~~/•na ;ır muttefik değillerdir. 
~h· 1 •r. .\ ~ore her iki hat da ya
lıD:J°l'a ı, gır zayiat mukabilinde 
ı:)lt nı'l'a ıı 1«riibe ~·apılacak mı. 
"ıı :•rıı,:ak mı şimdiden bir. <'Y 
~' •rp · Ancak, 'on Berlin as-
11.·:~.. '"•·ı· . . . . a...~ "•llt ... •sınıu ıctımaındz.n 
~ 'aı•raı Göri.ng, garp cephe
'1~<ıl iı~t~•lıce_Jı. olacak bir ta
~~ .ı:~ıstır. Bu tekdirde · 
1 de •nhıs· •mce Alnıanlann 
~~ ~İter '~d.e belki l\lajino, bel-
. ~ ~ )abnıaı likanıetlerde bir ta

~ıı,~ taa,..:rı beklenebilir. An
t'~•uy'lııerc • Yapılmadığı ve 
~ı llcl.q~ ilıt ede Zigfrit üzerine bir 
\ d;ıdi'i ~adi. harbin sonuna te- · 
~ ı, ~ aı·r1 b.kdırde ne olacaktır?. 
~'ti •~at 1ı" •.niılıihaza menuu-

"ıııtıı: haıİa· ugun için umumi va-
l • um • ~· •ttir unu arzu halinde 

"" "•ek 'k 
1 . .\ '•lar .. 1 tıza eder>r su 
lb ,,, ııoze cnrpar: 
h •ı ... llıarıy· . . 

L °' '''('k a~ ı ıktı,uden ınağ -
.... .\ı 
t, ı ba 'nıaııy. d 

b;,1 '••, k a au gnyri devlet -
,1~~"'•ıı~e~ııamak vcı rcphdcri 
~''l ı.,. .... 
•. . '•'ıh· d · ı· f 'lliır " ·lVa an nıag up 

'ı· '"•i ı,, '•n •kta m-
~ı"ı-· ·~~•d Ultcfikleriıı ıncn-
l·'ll~ •1rııak\9~•ıı diı~~eden bu 
~•i !ıL~e '>ıııv ıo ha~l>ıııın ~abe~er 
'"eti~"" lıarp daffakı~eti olur. J-

herhald 1 ı ve bitaraf mil
(Dev· • ba ~ıca arzusudur. 

•ını 3 uncü sahifeôe) 

Musoliiıi, Badogliyo' yu kabul ederek, ltalyanın 
askeri hazirlıkları hakkında bir görüşme yaptı 

- -- - -·- - -------. -----

Hitler'in bugünlerde kat'i 
karar vermesi bekleniyor 

- - --

Roma'ya göre günün en mühiin hadiseleri : 
Pariı sefirimizin Fransız Başvekili tarafından kabul edilmesi, Veygandın 
Parise gitmesi, müttefiklerjn Türkiye ve Yunanistana yardımlarıdır 

Almanlar, ikinci Vilhelmın he~keli de dahil olmak iizere. top yapmak iciıı heykelleri eritmeiı:f! ba. !adılar 

Londra 5 (Hu~usi)- Almanya
nın yeniden asker toplamak su
retle mevcut ordusunu altı mil
yondan fazlaya; çıkaxmağa karat' 
vermesi. Gö~ingin ~n ~ün Al~ 
ma'll gençliiiine hitaben radyoda, 
kat'i darbenin yakında garp cep
hesinde ' ndirilcceği hakkındaki 
söz'ıeri He münasebcttal' te·liıkk i e
dHmektcdir. 
AJmanya-nııı müthış bıı· harp ha

zırlığı ic 'nde olduj;;una şüphe edil
memektedir. Hit~erin darbeyi en 
kısa bi.T zamanda indirmek üzere 
taarruzi harekele geci1ines' nde ıı;
rar ettiği muhakkaktır. Ancak Ma
reşal Görinı; ve ordu kunı3ndan -
} a rı bir e.. . daha teenni ta vs:iYe.s~nde 
bulunurnrlar. 

11 t • " .cbepJ,•rden han·ket•· 
geçılm<'.s nı ı,iiyor : 

ı- Reiinti!l dmaıruk oı.ı..uncıaıı. 
h;çb!r şey kaybdnıcmi' olduğunu 
millet,. göstermek. . 

2- Ta~rruz muvalla!cycllc ne
L.:e!endig tvkdiı"de, şimdiye k,ıdar 
müteı·edd't hareket eden Sovyct -. 
ler\> İtı>lya üzerirı~ müsait tesil'. 
has;I edecPktir . 

• 

3- Müttefiklerin planları bozu
ı·acaktır ve bunlar Ba:;kanl·aııla ~i
ıınalde serbest hareket imkiımn, 
'bulamıvacakla.-dır 

Hariciye Nazırı R bbentrop da 
Hitleri teyıt etmektedir. Eriyen 
buzlardan Ren nehrinin kabarması 
da mühim rol. oynamaktadır Ren 

sularımn cekilmeı;.ine ıntııı:a" edil
mesi de muhtemeldir 

Di{(er taraftan Musaliıı ~ Ma .. c~al 
Badoğtiyoyu kabut edt'T~k . İtalya~ 
nın askeri hazırl'ıl<laTı hakkınd" bir 
saatten fazla gi.irüşmiıstür. 

(Oe\'Bmı 3 iincü sahifede) 

Bir Yunan vapuru 
daha batırıldı 

Bx:fo 5 (AA.) - B>r JÜm<in 
tah'\E .. lbah.~ın'n süvansi \;ırnf.n<lan 
\Wilen maiıinı<ı ta g.;rc bı; lahU. '
hahir taı'3lfında.n oatmlaıı 8000 ton
luk oı Diamaıntıc => -~nıı·ndc~i Yu • 

n.an vopuru mutat l.hrıret er.ie duır
maM için k€'Ddisine \'erilen isaf\~-

lezıi 1-.aı:arıı Jıtcl>aı a~.ır.arru · ıtr. Var 
·pul', ancaık at<»; acı ~cag bi H lr 
djf;. zaırnan dt1rJrıu~.ı.u r . 

Vap r sak>pelı ı deıı:ıe inici ı· • · 
memesi jçjn v<ırjlen ümrı d-e diın .. 

ııemı11n"' w· İ1"'lirri•lt>1 üt· -ıa' 
d'cmzin c!a'lgııLı olması do 'aıyısrJe 
d.ırhaı' d.evrimıNl•ır, Vapur, bun · 
dan ma<ı<l:a ı!md:ı:l l•m<:trri v~mi~
tia". 

A iman ta'h,ı lb:ıhlri kaıaııedele11 1 
ve fi.imi.ele· l:ıu un.ın müreı.tebatın 

cliğcr kısmını d~ kurt~ıiktmı scm
ıra vapuru ba.tırmı~tı.r. •Diaırn.an -

~iıs · lbiır İng:Jiz 1imo '""" piıit ta • 
Slmaıkd a ôdi 

1 
(Di(f'r lı.1.brrltr 3 ü.nl·ti S.thıff'dt) 

Mükemmel ve 
tamülayar 

MOVADO 
Saeıı, sizi her yerde ve her 

, hususta memnun edecektir. 165 

Dün Londraya bareke.t eden İngiliz sefiri Knatchbull Bugesscn'in 
Ankarada :r.ıilli Sefhniz ve Harici\'e Vekitimizle birlikte almmış 

resimlerinden 

ı birinci miUdifatı vardır. 15 se/1 ne için garantilidir. 

D ABLUKA 
Kara ve deniz ablukasının Bal
kanlarda mühim tesirler yapa
cağı. ve Almanva'yı mukabil 
harekete sevkedeceği bekleniyor 

Almanya, Romanya ve Yugos
lavya'yı teh ~it ediyor, faka 
onları is ile iy cektir 

Londr" 5 (Hususi) - Tahmin 
edildiğine göre pek yakında İn
giliz ,.c Fransız ahlukas1nın is -
kandinavya \'C Balkanlnrdaki te
sirleri gürülmiyc ba:;I nacaktır. 

Balkanlarda nıiitt.-t:klcr blhük 
:-.e-ım :ı·e ve peşin pnra 1na da
,:\-..ınan ıenis h•• ik&ı<iadi hanıll" 
hazrrfamaktawrlar. 

Simalden de Alman~ aya v;ıpı· 
la,; ,.ardınıları durdurmak i~in 
deniz abhıkası te~dit ed;leceği ~1-
bi si:vaı.i teşebbfüJer de hu IL'şeb
biisle birlikte inkisaf e:>o-·li~wek

tir. 

Milli Müdafaa 
vekili değişti 
Arlı;. 4 (A.A.) - Mtli müda-

:Saa V k ltll ve Bul'Sa meb't1'1U GE"ll& 
nı•I N3l'i Tınaz sıohhi "~iy<.'ti dıobır 

Abluka ·\'e ik!ısadı tı arrtlZlUl 

Balkanlarda ııııihım t<>sirler ya
pacağı n bu te'irlcrin Almanya
lı nıuknhil han·ketlcr<> sr\·kcd••
<'Cği :ıou1nohınlnaklo beraber Al
m ny~nıu Ronıan,ya Ye l'"ug<• • 
l, "l aı ı ı...hdit 'r tnzyikt<n dahu 
iferİ\C \'ararak bir İ!rılılii harl"kt•
tinc ~nüte' t"'- il olacağı ıahmuı ~· 
dilmemcktedir. Bu tahmini der
ııis L'ilenler bilh:ıs'a Ahııany anın 
Roın a n~·a \'C Yugosla\·,: a~·a te<:a· 
\.'i.izle h:,·bır ~e~· kaı.anını,·atağı· 
nı, bih"ıkis her. eyi ka~·hctınr-k :ro~ 
hında hı~lanını~ olacağını kl\,\'-

ı cle\lemektc \.'l" BalkJulıların h1:1u

mi,·ct itıburıle nıdttefikıerC' ~l'l1l· 
patik oldukları kad· r nıüttcf k -
lcriıı Balkanları kafi siddet " ' 
kudretle miidaf, a cdchilcceklcrl' 
ni de tebarüz ettirmektedirler. 
Sad<'ce, ınüllef'klerin iktısadi h'
cl:bı• Je.rinin artn1a ı ve Alman .. 

"·anın .gtorek "iinıal 'c Kc.rek B l .. 
kanlarla cenubu -.ırki Avrup11 
suıdan 'k5fi dcrl'.'ccdc hayat ,·e 
nıadl'n madrlesi rckeınemcsi kar· 
~ısında hiddet \'C infial.ni arttı
raer ğı ve kon1!:;ınlarını istila tt.'h· 
didi altınca daha zi,,·ade lnz}ikt• 
kalkısafağı ~aklannıanıaktadır. 

1

Tokat havalis·ni 
sular bastı 

e 

)•l<Jfc• Vc-k&let vazife:,indım il>t.ifa. Samsun'dan 
ey ~nıt!ı; ve isttl'ası GGııbul diuooıral< 
yern1e ErzinMn m fb'usu Satffei 
ATııkan'm lı:ryi.ni vilk~ lk taffiika 
i:kt\itra'l> etrn~ır. 

istenen sandallar tren işlemediği 
Amasya'ya getirilemedi • • 

IÇID 

B. k t"' Bazı mahallelerde evler yıkılıyor 
ır şe er uccarı k k b d b .. d. 
daha sürgün ' e me uranı a aş goster ı 

ediliyor 
Şehr.mizdek seker çay ve kah

ve ;toklarınııı lt:sbiL faa.>iyetine 
devam o?unrrıaktadır. 

Diger taraftan Samsunda :l<lus
tafa Ald:kı.çtı is.minde b r sL•ker 
tüccanmn 2 sen<' Amasya. sürgü
ne mahküm edildiğini evvelki gün 
vazm~stık. 
· Dün.de S.irttc ınaııı!atura ve s~· 
ker ticaretı ya'Pan Halil ıı;mınde 
birisi, 18 Hra!ık şeker sandıklanm 
20 J'rava sattığı haber alınarak, 
cürmümeshut rn-ahkemesine vtı- • · 
rHmiştir. 

Halil de 500 lira para cezasına ve 
2 sene sürgüne mahküm edilınisti:r, 

Antalya<la da Ahmet isminde biır 
bakkal mi!ll korunma kanununa 
mugay ,r hareket'erinden dolayr 1 
cürmümeshut mahkemesine veri~~ 
mistr. 

Hazımla Cahidel 
Şehir tiyatrosun
dan çekilmiyor 
Naşit de Şehir tiyat

rosuna alınacak 
Bu saba.hlri gaz~ .flerden biır1;ı ; 

:,elıir tiyatrosu sa.n'cılkarlaırvı:ıtcfan 
Ha Zl'!Jl, Gaı'ip ve Emin B>:ftiğ h• 

'Devamı 3 iineii sahifede) 

'ozkat 
• 1 

1 1 
e Sllr'as 

1 1 

Se;vliip afetine ugrı;van mm takayı gösterir harita 

Aiıl ura 5 (Hususii) - ~ııi:\ı· - di~·eı kaıda:r ı:öriiJı.ı~ d ede 
muğın su .hTı hiili'ı avni ~etle ak- yü:k.selımis. döııt nı~; bu mu. 
me!c'l.~dır. HaClbz, Şmn/.en-, İhsa • tur 
ni'Ve ve içeıtı rnı::ıha:llden t.ah .tıy'e · Teşkil ed'rıenı inn<la.t ku' ', l l rl 
edıimistir. Birrok lbuEi'dav ambar- h:>.'kın ) aıdınnrıa koşmaktadır. 
&a!ııı ve un fabrika:] rı su a!tında • Kö)-ffetr"E .irtilntt temm .ıçm bi.tlun 
db-. İsta.,-yoo cMınnı da ru1aır kaı>- vaı;ııt:ı1arcf::ın isı fadııı e caJı u x-
!~ııımşlır. İs.t:asvonda mahsur ~alan iiad'ır. 
ırm:ımur:'anı müşkfüatlo e!mıtk v1.1- NW<ır, Ric"'3'diye ve F.riıeavı ih· 
riırnıeklıedir. t.iva ecil.111 çdk ~.ıni.ş bh' salıada rr.ü-

Kelltit ve Kızriınxı<ik ı.ulan .şi)n.. (Devamı 3 üncü sahiftde) 
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Hatay 
sanayii 

Ebenin 
cinayeti 

~ULAŞIK TABAK 

JSULLAN UŞLAR ... 

B.rkaç defa cam. y 1biı:' dok- - • 
ıor: Fransc=dan m .. im mik- Naciye ile maktul aşıkı 

- Bazı h~ ahlaki r1ıft t d f - 1·b .. .. . t h B ık b k1 n yı amadan kul-
l<ınan dort lokanta, be edıye tara
"'""""'n uçer gun kapaıtılmak sure-
tıle oe ndır im~. 

B r g ete. bu cezayı az göruyor: 
- Bu bır facıad.ır. Bu kadaı·ccza 

vıet''il!ır mı . Azdır, diyor. 
Fakat, fcrzcdın tabakları. iy ce 1 

yıkadı ve ov le ku.ilanıdı. Üze:ııınc ye-
mek atoyunca, :ar yag.hınmı) ar-

ıld:r m yecek mi?. 
B1zoe ve n ceza çok bile ... 
Keşke, her .kir;ı şe.}, bö,> le üç vün 
p tılmak suretile cezalandır a.. 

_IUZLARIN SAÇ} 
SO l\IODA OLl\IIY ACAK 

Ga2Cielcr yl?2zy<>r: Bau kız ta
M>e saçkıorını son moda ondülas
yorı yap yor ,.k.ıv...rıyor, lıul&a, saç
'9ri.:lıe uzun zaman meşgul ohıy.o.r
muş!. Art:tk :kız ta!fube saç~'lru 
8J'.JJl moda<mdiıl~on )apımvacak-

~-
PekMa?. Geçensenenıin modasına 

flÖre m:iı y~?. Çocuk!ar ke
paze gjbi.. (onla.mı ağzille söylüyo
~ lbuı halde nıası.;. diştr.ı ~i
!fder\'. Sonra, het:kes ne der?. 

&ç .mesclesi maKmı ya .. •Zil ü
~ e doknnur!. 

PAM. VE&MİYEN 

JIAMALAR DA VARMIŞ 

Ne garip ey!. Doktorların da do
~mı ilk defa duyuyoruz! 
Bazı ~öz hastalar V&'Mll.Ş, ie -
davi gordukicrı doktorlara. parayı 
veremeden s I"l"a kadem basıyor
~. Bunwı bir çaresine bakmak 
Dztm geldiğini takdlı:r eden dok- } 
torlar, art..k, :muaye."le ıücr-etmi pe- ) 
pn lry.orilarnuş .• 

a:rtt dıv-0r .. Belki d TU.. j ar a p~ ocegı o uma 
Doğru amma. hastalıktarda, mu- getirtiliyor 

ayenc ucretlerı <le arttı!. 
SAHTE V&'iir A H~n .1tttlkı.11mas1 'V€ ımlıli sa-

l nav.aın mktlşafma H ;y ~~ 
VE İH'I'İK.AR NEVİLERİ rmıın ıhcır tarafiia tan ması iç n 

Şu Alman arın neşrettı:lcl'eri be- baş~ rnııan fua ycılı;, et va:ın ol ıun-
yaz kitap de &:!!budak sa:ldı. A· ~.iadll'. Ha.tay , · ş · ü Sök-
m<?rikan J?azeteıeri, beyaz 1.tit pta.. ırnensiFer bu m . ..:u:io.lu.lli:I 

k. vesikaıların hepsinin sahte o!..du-
(!unu, deli~le isba.t echyor'.ar. nch rundakı 

Ya.hu, dunyada sahih ~Y :kalı.- o.ıı ırı. ve tucoar 
dı mı?. Demek tür!ü ihtıkar ne- llUŞl eler yapın , mtı\aclarmı ror

vHen yanına. bir de vesiika 'ntlka
rmt ilave etmek lazım. Veslıka,.lara 
dahi hile kanştırıyor!ar. Ot'ur ı:ş 
değil!. 

Hep bunfar, .} em Avrupa harbi
nin cilvelere. 

ÇUVALIBOZUP 

HEYBE YAPARIZ 

Gazi koprusunün nokSa.11 'ıarının 
tama~nması ıçl.n rnutea:hhıt fır
may~ verilen mühlet bı-tt ğı hakie, 
hMa. bu rıoksa lar v pılııbı.ınliş! Fir
ma, B lındek merkezmden key
fiyetı blir keı:c soracakmış!. 
Y~u ! Ney so.rac~tın?. N<:>ksıatı 

m danda, kıöpriı meydanda! Ekr-
sik y~11, taır.ı.31I!'l:ıa ! 

Ydk, tıaımamlamaga nıyetm yıdk.
sa, ~1 söyle!. Btz yapn:ca unız.ı 
bi\nz. 

[I {. ne y paoagB~l.!2.1 merak -e
ıd!Coekl eı bw.unur! Ne yaıparıız mı? 
N~ din Hocanım hesa!bı; çLJValı. 
ibozaır hıcyfu.e .} ap.ı.rız. Eski Uınka
pan köprusünıü tekrar kurarız. 

AHMET RAUF 

m ur. Bun r, kcoo _ :I' kredi 
a-çr lm sm Med:kl n keyfı -
Yt al-ii:tksadar Vek<lle!tlt 01ld r··~ 
ıtır. 

Arynca İkıli.>at V Ka • Haıtay 
012; kına ve :.koylıaı ne mu'hte ıf do
wma ıtıcızg8:h11arı dagıtı uk bura
mn pdk meşhur ol n dokuma sa-
ır. mu iı:4 tr ıeocıcek . 

Ha:t.aıym ~dk i.sfilhsalatında da 
yükıseık .mevfmı oldu~Ulltian Fraın

sadan mıuh m ır i:kıt&rda ll\'1 cms 
'i~;ı;: böceg. Woum arı getirt)'(!11_<k 
QO; w altı lacakıtı r. Bu .k:rrar cümle -
s~deın ol :t ~k 'Paı't1die 1 O bin 
500 'kıutu sairı {1J:J.lk böceği tdhumu 
:F1r.aısadım İskt ınderu.n ltimaıruna 
.ge ri m ıştl!l'. 

Aın.ıozlk; i.'pdk böa i to'humlan • 
ırun 100 ki•.bsundnın 3000 lwa ~m~ 
Tüık :ocsm! aımınası icafbetıt;iğiın.deırıı 

lbu !tJcfuum1.ar ~ klilrnı$tll". 
iHüı'kiımet; lpeik is+ hsa atını ~ k 
için 1m '.11E.'13miın Hal!.wyıda. 3000 lira
ıdl:iın 30Q l I"3yo iınttiırClmı Qrııi lkara-r

laştıım tır. 

IKüÇÜK HABERLERi 

tekarları ne anlattılar ? 
* &7.'1 to}Y.Gll.Cıl ın am.ıannlda 

ıttrıö.lt )"ap<tr<.!k nn ., gotıri •.ın 

sı.iı1ı e lrl c.ivaırıda iu1lt:uklnrı ve ~h
l"e lh• ı · gü ti:}o0.Q az k.asap..ıık 

Sahte mübadil bonosu basmak 
w smmek suçüc dün ad!!iyeye ve
~ ya2d~ .. m~z şebdkeden 
evv0ll Ksdı:köyünde Papasın ga
moaı sshibi Husnu smtanahmet 
3 liodi sulh ce?.aı mabkcmesmde 
lm'guy& ~· m!ştrr. 

Hiisııii mahkemede: 
•-Ben ımal eUnedmı. Haz.ııı- <> 

'1ımk lloo ~ rı Yerıva too a!:id:ıım 
!l:Jtat Özkoyuncuya verdim. Sah
te oldukbnnı biliyoraum. Niha't 

ely-0, Yervant, A.rşakın dükka
ıruricb çG:;ışııyar laınd.ı.:. :aıkı ~ 
ınumara:armı Manastırlı Tahsm is
minde eski b'r mütw:t memur -
dan almış1aniı.> 

Deml.i:$tir. 
Bundan sonra diikkarunda sahte 

bono yapıian GaW.tada hırdavatçı 
Arsak diclenm'ştır. Arşak saht.e bo
no imaliı:ıe sone dan vakıf oldu
~ , Y. vı ı İS :oyıu bu -
nun iizcrme kovduğunu ve böyle 

l rle ı ca ı olma<i.tğ nı soy lerniş
ıtir. 

Bunu mutea~ıp de motör tamir
e <lJduğuımı. .. l ·ven Y crvant: 

.,_ Arkadaşım Husnu bir gün 
bma: 

«- Hi:ç tarudıgın matbaacı var 
mı?. dedi. 

Bunun üzerine kood sine beş 
80lle evvel ıtarudığım istelyoyu gös-

terdf'm. Hüsnü İstc;yoya: ·Müba
d~le bonusu yapabilir mısin?• di
y~ sordu. İstelyo: cYapılır!ıo dedi 
Hüsnı.i İste!.} oya haftadan haftaya 
20 - 25 Lrıı vereceginı soy:edi. Ben 
de akrabam olan Arşakın üzerınde 
od11 temın ettim. Arşak bize ne ya
pacağmıızı SOilduğu zmnan kEttı -
d13inden sakladık. İstelı o yukarı
da bonoları basarak bana, ben de 
Hü&nü Alıldne veri.} ordum. Şund..-
j1 k Hu • d:on 6110 1:.ı ad faz-
la naı·a a:ldını. İ.stelyo da haftada 
yir.ım lıra hesa:b~lc par aldı. Hüs
nünün bono'a:ırı ne yaot.ğıııı ve 
Ni.lıat Özkoyuncunun bu şe dahil 
olduf!unu bilmıyordum. Hepsı hep
s 42 tane bono bastık. Pnrn yerleri 
bo tu. Sonradan dolacaktı.> de -
m:.:ştır. 

lstcl"to da ifadesinde bu soZleri 
·it etmı ve arşa/!ın ma2azasının 

üstünde bonoları bast g nı, fa1rn~ 
Ar. m 42 bono basıldıktan sonra 
bu . ten uphclend~ın ve tas bas· 
mafarın kazdırttlg nı sÖ\ lemiştır. 

Kendi :rıne miıbadi:l süsu vere
ırdt ooh~ 111/U s te-. • .kıu. &ı -
nan H .. vva ve Rukiye ;.Smındeki i
ki kadtn da sahtekarlıkta."1 haber
:ror.i o1'madıkfa.rını. noterde tem ik 
sened ne şehadet eden Mustafa ~· 
ciıt ise 2 liraya şah t olduğunu be-

Yazan: lskender f. SERTELLi 

BAR ÇİÇEKLe~!J 
- Bu ~ aımaıiınıyaca

ı-tı OeW1 Bana Se1madıarı iyi ha
ber ~tolniin. T~ ecbim. 
Şiın.di işe Yılmaz l lkoymuş de -
meiatfı. A.ııt.'tt taiia merak ~ye-

i.Ill. En Wyük endişem, Sel -
ma a ~ en cina.YSt hıicitYl.°Si 
Mi. Demde ki, bunmı da asılı vok
muş. Geroelk olsaydı. Moda ·a ge
W>' .... miıydi? 

- Evet. O cinav~tm uydurma 
r olduğu anlaştlryor. Ar

ta üst.er.in olabilirsin!. 
- Peki cmına, net..reyJ n oğ-

ıR:ıLı~~n.z;? 

kendımi. (Şebboy) baskasıru bu
ihmca, beni o kadar çab..ık unuttu 
Jk.i ••• 
Semiı içini Qekerek giilfunsedi: 
- Herkes bır olmaz. Ben Sel 

marııı.n se~aıden '\'e ben:inık kaıl
iben evılenmek JStcdiğınden eminım. 

Celal binlenbı:re aya~a kal!ktı: 
- Fena halde voruldum. Uy -

kum d.:ı \':11'. ~ yatacağlm odayı 
ele b'iıraz uzanıa;y1m. Semili

Ciğım! Bundan atasıni yaran llronu
şuruz. 

Serdih: 
- H m var, dedı, istir ate 

muhtaçsın! Aşıii'ı ukan !bu gece 
fi8l el. ikinci bir Y thnez roliinu 
~ !Sen.o baıbu 
haberim kıimden 

Ü çtk 
C ·ı }jı n 
- Şebıbov\ 

gc Az ıkaldı 
~a.ı .. •.wıı. Mod 

um. İlci .ım-
a.an.. ~erıilıı bah-
rdı K: d · (Yeni 

( )ge:I-
iJll4i. H H 

• Zambak b. 
da cokı sönük 

vr
Be-

y..., an gatirıt€4'eik t f\~Clarını art
trrdı!Jıfüm i'hfb2fl"ı u J ı: iın :&, €di~ 
il®ıcal ınıüdi.U1h.igü tilih'kikaıta b:ış
J:muştır. * Yıaz ımevsi.nıinı i • ş 1 rımızin 
ıd&lhıa hr.i em".ırzl'enmesı ve çöpçü 
<dıosu 1da cks& ık'.lem temam-

11 ı:;ı:n ı Q ın mm~ beJoo-eyı ıce 
f a.:ı. p gcçibniştiT. * Son w h<tfta rçınd Be ed.iye 
m~ı-r.ıur t.ıııı 220 ı.;:flDa!fa a:m ver
m;.;..-üc:r, S od c.:ıdı c r f • ıı. N u uo~ 
m:ınııye camlı civ21rındo. bul!lŞık 
)'Pli ollmıyan blll' Ldl. tn.·y•ı 3 f?iin 
tml1C1' e kıap2tmaş ba-dı; •. 

-t &;nıaf h 1 nıesi.ndc-'kı 24 va-
ta~ 50 v.ıt çı'kwn iması karar-
.laı$tı.rı'.lıımştır. 

* TUJI1gU!Uucia Nur'l ve karısı 
LUfiYl '} · p:ı .ıı ö ldtlrd~too son
II1a ıkrmaıı '.Muazı.ıezm cebren mk

k ı iden Hüseym . Gümüş 
e b aJçalk .kaıt'if M an'. ada 

idama mah1cCıi!n eci'Jımi$ir. 

yan etmislerdir. 
Neticede Arşa..lc, Yervant, İstel

yo, Mustafa, ~ecit, Havva ve Ru
kiye e ı?azınoou Hüsnü tevkıf o
d.unmuslOO"~r. Arzuhalci Hu nıı ıle 
Halli Kıı·maz ve Haılıl Küçuk, Ah
met Hikmet ısımller.:.nde 4 maznun 
~ııbcst bıra.kılınışta.rdır. 

y~l una geq ıoclkıtirn. ÖyJ:c meraık 
sandı ki lbana. 

- Bu kıyafetle mi gidecclotm 
- Hayn. O mman h'.n.üz efil>ise 

eteği: ımım1iŞtiın. Bu h:ikiıyeyıi din
f.ıeıd.ilk!ı;an QOk sonra Yıil!maz sıJ.IJ.ii .. 
Benden elbisemi ı,ic.) eliıtl. 

- lsa"oet dcı gitmemlşshı, CeW! 
Benı saıbaha kadar me~n çı.i
~! 

- N dıuır? Bana mciia.n .. -öz 
\/!er .. Yarın gece (YLtruJbcıır) a gi -
dekm. QOOCl.a.nııt>eri vi.00 ıç.1.ıiığmı de 
yok. Hem bu senm için de bi:r de
ğişildik oku-. Kafanı clinJ.cnı..izr::r
sin! 

- Ha ha) .. Söz vı ~. E
ğ .r, yarın aik.>şama 'lradar Yıiun.az 
can srk.ıcı b r h~ ır ~etmmezse, 
a ı VapuTi .IC K :anuştan köprüye 
ıteın, o.lırnaz mı? 

- Bra\o .. Bıraz metin ol, Se -
mih! Bıııgun ÇOK ı'Glhmı ın. Gun
du w halını hiç be mnemıişt.Jn. 
B m Moda n d · kadar 

nı toP 

hakkm~a şehrimizden 
matümat istenildi 

Kemi n. 'lt:ırlkedµn eSkıi ası~ 

~kı ltaSt.aı:ncsi asiBtartlarındaın 
ddktor Kil ı Mehmet .Mi~ An
lklaıt a:daı zafer ote<J.;nde ıtıa.banca ılıs-

ö ldurü:p 6 SCllf! hapse ımalhkiim ı ı
ıdıiJ.en Ş Li QOCuk lı es eıbele
ı rnien Naciyıo hdklkmd~ı hapis 
kar ınrn tezm.•ız m-ahk~~ıaeı 

lbaın.tln uro;~ Naıcp;-e ııtı ~ 
tu. d .to. un mun bet v-e ha::ır-a.t

Oarı hc.ıkıkıında şehrnn~ lk taru -
~rınd n bazı malümaıt. isten -
ın~r. 

KARAR NİÇİN BOZULDU? 

~ «" 'tar.aftan tonn izın lbozıına 
iQin bulduğu 6 boptıan aşağııd:a6tü 
4 ook1ba ehi ımmıyellı gorü m kıte
d.iır 

1 - 'Ilabaın~ N.wi'YCY maıktıu~ 
ddk'tor verdllğiaıe göre Anka'rada 
~ İ ~rlbufıda her v.akit yanmd.a 
ta mıası sebc-pler nm ırraşt:ı: ıl -
mam. 

2 - N aoiıyenin dok'tora veııdiğ.m! 
ıiıcidiıa o!Jt!ği 500 1 i:ro bru-ç p a!l'ıa iQ ([). 
iikıi tarafın mdkıtup ar.mda hiç bu 
lbaıhs. '1.eılUlS edilmemiş oJnusı ve 
d-dk!t.wun bu ;pa."'1Clyı öde) ':p öd:ı -
:rnedir ifrıluu htamlbıi~alki bwnkooruı 
sorulıması. 

3 - Kurşun}M vücuıVle uilki o
hrak ooyırotı'tıi1~·erin· • ~öre ha.dii.so
ııün sanda ~·aıcla oturutiken vukuaı 
gclmıış dtma ·ı ihrt.imaHmn nazarı 
ıcIDklkte .mnaması. 

4 - Dos}ıa · tıris ildi bufonnın 
~ ım~" ı şapkn l sağ 

a ..,ı Onünı~ '\1 yeme ~'llmek-
111 m. Bu hru..e göre doktarun şal>"' 
lldatiliml ernrle o"ması ihtima ·nın 
vıe ıü.aıoen ıyıh bu ş {!ci .~ ebenin 
~m sıkrrıru.ırun mümkün er 
r.amzy.aıc:ığmın diı.qüuü1meandş d ı-
ttnalSlı.• 

Bıu eıon @<ıi madde tool:ilt edikii_ğıi 
rt;alkdi'fd iş ~.u'1!dau çılkıp ta
ıammtilde mi.iınoer O'lı;ca(k demedd'tır. 

••••••••••••••••••••••••••• 

Düşünülecek mesele .. 
Bir okuyucumuz bize şunu ynı· 

yor: 
«Mektep saatlerinde okakta gö

rülen talebc)e bir ceza var mıdır, 
yok mudur, hilmiyonun. Fakat, 
mektep saatlerinde sinema kapı
larında bilet alan talebe görüyo • 
rum. Sinemaltıra bir tamim yapı
larak, bu saatlerde, talebenin ka
bul edilmemesi bildirilse, acaba, 
fa, dn ,; ermez mi? Çünkii, bu saat
krdc siıuınalnnn talebe almıya
cağını bittecrübe anlıyan çocuklar, 
mektebi ihmal etmek cihetini bel
ki düşünmezler.• 

Bu okuyucunun fikri üzerinde 
alAkadarların dikkat nazarını çe. 
keriz. 

BORDAN CEVAT 

P.ı; s07. 'Veııdi'ği hıci de bir ıtiürfü ni~ 
IJcfilum.ız k~ıyıor. H ... il' güaı 00-
Gllgel. Her dtı!k:lt.a bir mani Qlkv 
ym. Bu vamy (:teal şü.Phe ydk ki, 
'keııd1sı de memnun dcğiijdir. 

oelıil soyunu Q'du. 

- Aım~. ya.!m&ıd3.n - akfıı...'lla 
ı:reıl~ll· n - rorayımn, d ıdd, Selma-
1\1111 n~iıh k.OO'ıdmı imamdhnı ne 
zaman aboaıll""':n? 

- Bug;iln maıın saran yanında 
6Öyiledi ya .. tkı g-ün .içinde muaımeı-
1.es · n i bi.1fu- p ,r..ııotırecek. 

- Şu ha' de Selma ilci ~üın oonra 
'.Mat'i olar k s...ı i!n nik:ıh.!:ı z.. ccn 

cak cJemrJk.tir. İnşaB~h bu mınH
dı rt zaıriıntb i.7li bu •unur cb, kıu:a
f!ı;zı burav.a al T ve mesele~i ere 
keınd:isin<? aQaırSın! 

- Onun bu işlere aıklı ımm:ız. 
Bw d dece nı&aıhmıızm 
by:ıiclı...,mı sö;4 veoegim. Nıikah 
k:ığıdmuzı da göS'erınce şü.pli _ _ 
si'z kı. t\ımat ı....deooh"l!.h-. 

- Ha)dı ö le ısc, A&h raıl~Uık 
VQmİn. 

- Sana da. ,,. 
Aşk, kadın ve hayabn 

felsefesi •. 

u.y(kusu vıdk:bu. 
k:adı,r af.{ır Ierti;vnrcru. 

ne ola<Cdk? 
Y z Be • Selma haıkı:nib na,. 

yırı bır haber getirecek mi?. 
<Devamı var) 

Nekadar allame olursa 
olsun .. 

Kağıt buhramndan fiatla
rm artmaması için veka
let 100 bin lira veriyor 

. ' Hindistanda "at.•1 
nedir ? 

o Ynan: AHMET şt)J(ll İstanbulun bü)·ük liselerinden 
birinde okuyan tanıdığım bir c:o
cuk, geçen boi.İn, beni ziyarete gel· 
mi i. Halini, hatırını; mektebin- M •t1> k'tıaıpJaırmın paha'lllığı 
den memnun olup olmadıi;"Nı sor· / h.:ıfklbnda ) !Pi n şıık.fı.y~ « Ü'ZC
dunı. DersJc.rı, muallimleri hakkın- ıriliıe 1 :flctrif VHkal~~ ~'..'IQOfl yıl iJk 
da uzun boylu izahat verdi. Umu- ım!eil~IJQp kltt!...p ar.mm he,ps;nıi 'e dHr 1 

İııgiltercnin Alııııın>1:~e harp Hfın etmesi, Hıntlı ~ıt 
liz hükumeti arasında def 

11 

tiJıifm belirmesine sebe:tsJIP 
tur. Daha doğrusu J:lind . 1~ 

ıni) etle memnundu. ğttr dk--uUı.r ki l.3p larınd:an d:ı bazı .. 
Sonra, bir aralık: ilinm uouzl:ıt.mı5ıtı. 

giliz idaresi kadnr eski.:if ili' 
harbin iliinı üzerine b• 
haya gim1iştir. Hind sta~ • 
ya va kar ı harbe ale~ hta . 

- Fiüın hoc nın dersinden isti· F~at son ~ '11'P dolayısi te lk.fığııt 
fade edemi~ onız, dedi. , m.31 b ~ lC\ ,.ınmıtı f .:ın:J n müıt-

- Neden db·c, sordum. :hiş pahalı ~tıgmdıaıı ~i ders ı Bilakis Hint liderleri, ~:e t 
küm politikasını tnkb• . - Çocuklar terbi) esiz, ahlaksız. l 11 • m ha cülk ı1\!iıtıal}1ax fi t3Jt -
devlet adaml .. rından gc~ •• fi. - Ne nıiiııascbet?. iamIT.ım; bu paıhcl .J~.ıt nisbotiınde 

- Güriiltü ediyorlar, ıslık çalı- ~ olınası ica!battiği an la.şıll - J1Jıd1SIY 
mak~adırlar. Fak:ıt gıb 

'\'Orlar, a~ nklnrını yere vUTUyor
lar, hocalı d;nleıniJ orlnr, hatta 
karşı gcli~·orlar ... 

- Bütün derslerde böyle mi ya· 
pıyorlar?. 

- Hayır, yalnız •o hoca• nın der
sinde .. Bütün derslerde yapabilir
ler mi?. Hele bir "• •.• • hocası 
var. Srnıftn tıs çıkmaz .. 

- O halde, dedim, terbiyesiz, ah
laksız dcdikiıı çocu Itır, diğer ho
caların dersinde nasıl terbiyeli, ::ıh
Iaklı oluyorlnr? Bunlnr yine ayni 
çocuklar değil mi? 

Kcndisile görüştüğüm talebe 
su tu; önüne baktı. Bir müddet son
ra: 

- Bu hocanın idftl'esİ biraz gev
~ek de ... diye, mırıl-dandı. 

Çocuklann terbiyesinden, hal ve 
hareketinden şikayet eden hocalara 
kar ı, sadece, hayret hissi duyu
yorum. 

Çocul.l, nn terbiycsiııaen şika • 
yet edenler, melrlepçiliği, mUrcbbi
liği bilıniycnler, Hirkçesi, V. i~i 
kıvıramıyanlardtr. Ne yazık ki, 
bu gibilerin zararı, ) ine çocuklara 
oluyor, 

Bizce, Maarif VekilJiği, C\'\'clbe
cvvel, di iplini teminde aciz göste
ren hocaları ta fi) c) c tabi tutma
lıdır. inzıbatı temin edemiycn ho
ca, ne kad r allame olursa olsun, 
hiçbir fa)da \'ermez. 

RE$AT FEYZi 
NOT: • 
Dünkü y zımda müthi.c; bir ~ki 

terti:p h&'tası ıolanuştur. Bu hatailar 
sık srk vıtkua geliyor. Tuveccühkar 
'Vl .. ı ~ olkıuyucu• laırunun, J:>ımlıa.nı 
ka.riıtıe & hıdlederek, beni matZwr 
gÖrecekllerinden em.inim. R. Fi. 

Bir kitaba 4500 lira 
mükafat 

Makru iP lk!ttıaıpkıaı y.azanDan q.~ 
v1k ~ ve en ist!faid'eıi es:ın eıüı 
~ ümre Mami.f V~Jı:ı
ltinQ. açdmasma baŞıantlidığım 
~1"1m.ız ~-ıaı· devam et. 
m:ıktt.oı:t ır. 

Bu lkıere de oJ!ta &arot dkı.ıllar
ııumnı 1 - 3 üncü sırufbı<ı :İ!Qi'n cBüro 
lkıomıeırsitYal '• kiUılbı ~çirlı biır müsa
OO!kb. aıcı'1.nış'l.J!r. 3 cı!f ıtlint ıau ki!tıa p
m ım 'iıvisru ym:mılm:a M9ani!f Ve
lkıft '· trdt'ınt:bn 5400 11!!:-a mü cafa4 
,.enı 1~1:dtii:r. Mezkfu es ır, yplınz 
üç Ylt ~ 'knbu olunacalktır. 

m ' . 
K1t.lp ıarı .şimdi~ fia:tlwından 

b.. ı pdi .ı .laŞtırıacak oJ.an 
bu vıaıziyat ü~ ırıınıe Ma<rrif V eka
IUti fhaıreıkıetıe gCQnıi.~ır. Çocıiık ba
baılMın.ı ve faki.r ıai.!e'Jeri düşüınen 
Maru-iıf \ı1 ika etli, hoı:ikıesim kd laıyoa 
ders ki.m'bı tedaorrk ıddbımeı~ 
·~in, kiıt..wlarm ş'İmch'kıi i~ını 
artıtırıtrr.1Gmcıf~a karar vcıım.tJir. Kaı.. 
r.ar muolbinıce fim faıikıınu Ve'kal.1t; 
~~ ındi buı~ da'l oa:.ey.Y.:elkllır. Bu 
da 100 bin .irodan :flaı:b lb.ir J)Mla 
ıtu.'tımakıtadtr. 

000>--

Tramvay ve otomobil· 
lere asılan çocuklar 
'Tuıen, ıtıramvay, ara:'ba, atomobil, 

ilaaimıyon, otobüs \ııc mümasi1 l naı-

ılaıı vaGıtal!orma hareket halim:ie 
il.ren a ıian veıva 'bun•1aTm basa -
ımalkJaırmda duran QOCUikl ar için 
şim.'d'.ıye kaıdıa.T zafuııbi ıbeııJdwe ve 
seyci·4 :er ta mıııtınamelcrlmie bir 
kaıvııt yd~du. 

Emn yet müdür ülCü ve belli -
<fiNe ı~iS .iki (OCuklaı m bu !kabir 
ıtJ6l'ıl t3ke.Ji Q1aıı, fl.1 IUcrlm tomaımile 
"ÖrU ımek ü21 -re yeni seyri.iscfec ta~ 
lıima:Unıamreın-e kat'i 1 madrle k-0y
mustur. 

Bu yeni madd lYe ,f!Öre bu !ka.bı1 
hart?lke\ilere 11 ~iıs ıtıden çocuk
lar hmen mahkemeye ~•-eoek -
~ \l'rlir. 

Bun..aırıın ciırümlerindı ın; kerıd'i ... 
ı hnUii s~a bııro!l<ızmı baba, ana ve 
yahut v.am• lıari mes'ul tutu'ita -
caıd.aıı:thr. Yani -QOCU!k'iar yerim~ 
llnmlar tecr.4-c oluınaoakllarrdır. 

23 Nisanda a~ılacak 
köy mektepleri 

Hakim:yelıi mBOiye ~ çocuk 
bayırmn.ma •tesadüf eden 23 nf san 
~'İi '\'ilU:YJ ıtiımiz dahiılind.e inşaatı 
ıtlitt ın .mülteoodiıt köy me!idteP' .ırinlıı 

ıküŞ<Jıt ımarostm?en ı y<ıpiaca'ktıır. Bu 
ımeyı:aılda maartf l\füoürü B. Tevfik 
KUt -0 gün Şt1cye .gıd ı:ı.fk 10 yeni 
[kıöy mdkLebini m~le açacak
ltJır. 

ğer lngiliz domiıı.}oular•. 
11 

be karşı vazİ~ etini ken~~ert 
tesbit etmek istiyO'J'. jngı uııatl' 
fmdan vcrHcn korarla nı tJll' 
ziyctiııc geçmeyi kalıul e ııe: 
tedir. Daha kısa bir i~~~~ ;stı)1' 
distan dominyon statusıı '

Kongre partisi, iagil~eri' 
ınelilc giriştifri ınüzak ~ 
zayıp gitmesinden bık d 
lerde Ramsgore şehrın ' ~ 
bir kongrede Hindistanın 
lini ilan etmiştir. . ,.ıt', 
Diğer tar.aftan ınüsliilll 

liii de Lahor şehriod~ 
bir kongrede müslüına 
lilerin tahakkiimü nlh~ 
olan bir istiklale tarafW' ~ 
larını karar ahına alın ~ 

Bu iki kongreden ~~'flt 
de «Prenslerin mccJısı> esJ 
İngiltere ile bağların :ıeti,i 
muvafakat edemiyece 
dirmi tir. l. 
. Demek ki kongre ~art~L 
lngiltcre bükunıctinın d ~e ~ 
distan müslümnnlarınıo 1 . . uk•' dıshın prenslcrinın nı • ~ 
de karşılaşmaktadır. ~o ~ 
tisinin dal'nsını zayıfla~ 
miyetli bir nokta şud~r ( 
tla istiklal mücadcles1ne . 

_,;.•Jdil· l' 
rı halk bir •millet" d~1

1p 
Hindistnn bile bir ın.eııı .,,P 
ğil, bir kıt'adır. Hindısts1,ı rf' bir tarafa bırakılsa b le 1~,tl' kadar lisan vardır. Mert1 tıı 
te Uçii doğrudan doğruY• ,,~ 
tarafmdan idare edil~~ıe1'~~ 
lan beşte ikisi beş yuı b ~ 
kümdarın idaresi altJJl . .,ıs Ji 

maktadır. Dilleri ayrı, d~'-,; 
harsları ayrı, hedef ve ':atı 
n kBTışık insan kütleler ile 
partisinin Ramsgor .k~~ 
diği idare şekli teının ,tf 
lursa, Hindistan derb~! ~etil 
ne atılmış olacak ve !!UP 15&" 
laya uğrıyacaktır. Jli.Pd i 
coğrafya mefhumunde~ 40 
Ve tarihin hiçbir de~rın 
birlik ifade etmeıniştır• 

1 
Avrupa Harbinin Yeni Meseleleri 

----· 

Kongre partisi Raın.•8'0r,ıw· 
müslümnnlıırı güceııdı~ 
lümanlar birliği pa~t.ıed~ 
Cinna, geçenlerde sö' · 
nutukta miislümnnla~11Ja~ 
teı·ciiman olmuştu. .~·:u 
kararda ısrar, :ınus. ~ ,J 
Hintliler arasında dcrill '-.ı 
rumun açılmasına seb~ 
tır. Çünkü Rnm.sgor )ta .;ı,!:J 
dişeye düşen müslüına:-1~: 
distaıı için dominyon S .,.~; 

Uzak Şark yolundan istifade 
Alnıanlanu bitaraf memleket • 1 

lerdc muhtaç olduklurı me\'addı 
iptidaiyeyi temin meselesi Avru
panın askeri ıııütcbassıslannca 
daima tetkik edilegelınektedir, 
Müttefiklerin ablukası karşısında 
A1lınanya han&i çarelere müraca
at edecek?. Tazelenen bir mevzu. 

Almanlar Finlandiya harbinin 
bir an evvel bitmesini bekliyor • 
lardı. Harp bitti, Ruslar alacakları 
yerleri aldılar. Bundan sonra Al
manyarun Baltık denizinde Rus
yayı tehdit edebilmesi ihtimalle
rine karşı ınühim me\•kileri ole 
geçirdiler. Rus - Fin harbinin mr 
an evvel bitmesini Almanların o 
kaif nr beklemelerine sebep de Fio
landiyanın ihracatı harp devanı 
ettii!i müddetçe durnıu~ olduğun
dan Finlerle Ruslar barışır barış· 
nıaz yine eskisi gibi bu ihracat • 
tnni ti.fııdc içindi. Şimdi bir taraf
tan Ruslarla Finler orasında iktı-
adi müzakereler cereyan eder • 

ken Almanlann da Fin hükfımeti 
ile konuşınağn başladığı anlaşılı· 
yor: Almanlar bilhassa nikel ve 
bakır istiyorlar. Finlandiyanın ni-
kel, bakJr gibi madenler i liyen, 
muhtelif Jıalitnlar yapan fabrika· 
lan 'ardır ki bunlar imdi yeni 
Fin • Rus hududu.na yakın bulu
nuyorlar. Finlandiyanm orman -
lan da coktur. Kereste ihracatı da 
mühim bir yekun tutuyordu. Al
manlar ayni suretle Finlandiya • 
nın kerestesinden de istifade et • 
mc.k istiyorlar. Ahnanya ile Fin
landiya arasında bir anlaşma var
dı. Finler nikel ve bakır satacak~ 
lar, fakat buna mukabil Almanlar 
da dolar glbi ecnebi parası ve~ 
ceklerdi. Fakat şimdi Almanlar 
kere te icin böyle para ventteJIİ 
değil, takas suretile iş görmeyi is
tiyorlar. Bundan sonra Ruslarw 

bir tnraftan, Almanların diğer ta- başka şekiller araırııY• .,ıilf 'l 
raftan 1''inlandiya ile olacak ik- brdır. Müsliimaıılar. b

1
U1 .... ~,-

1ısadi münasebetleri ne gibi saf • Us ••· 'l 
balar geçireceği merak edilecek Cinna, ekseriyeti rn JJI l'..J 
biı- ınevzudur. Alınanlnr nikel, nuntakaların ayrılarak~~ 
bakır gibi madeni maddeleri bu dari üniteler teşkil ct;r ~ 
suretle tedarik etmcğe çalışırlar. talep etmektedir. J)ı ~ 
ke.n kauçuk gibi diğer ınUhim ne- G1ındi de Ranısgar .kat ~ 
~ati mevaddı iptidaiyeyi ve neba- tar olmakla bC'I'abel'ı İ~ ~ 
tı yağa!'1 da Hola.ndanau müsten~- . metini bu kararı ~~e i'ifıit /,, 
lekelerınden temın etmek çaresım İ(İn kongre partısınıP .-d"' ~ 
arıvor~r. _ı.lı'f fllP':~ •'~ 

·.. w .. reler tanfından te- ~ 
Soylemege luzunı yok ki bu gi· sif mukavemet• tedb /, 

bi maddeler müttefiklerce hep etmeğe yanaşmanıskı.dıl:_.e, 
harp .kaçağı ilan edilıniştir. Onun . . ultB"~· 
için Ingiliz \'e Jo'ransız kontrolü dudr ki ı ~u. • pasıf ~d' GaJl4i ıv,:., 
bunları Dolanda creınilenle mü~ ca e esının mucı ı jltel'' ~ 
temlekelerclen getirilirken yaka- altı .sene evvel, Jnali bil 
hyacaktır. Lakin Almanlar bun· mehle mm•affak.iyet i,,Jt/J 
lan ne .P~a.sına oluı·~a olsun elde leye girişmişti. Fa~~t 0Jll# 
etmek ıçın ıstenen fıatn baknu • distaoda bugün hak!"' 01..,-~ yorlarmı.ş. Almanlar bu nıallım yetin, bö~lc pasif bıt j~ ') 
Avrupa sularııııı getirmeyi değil, mücadelesine girişJJl6 ,il'! fı 
Uzak $arktan Rusya tarikile al • elverişli olnındığııı! i~! 
mayı daha muvafık buluyorlar.ı böyle bir tedbirin naod JJ ~~ 
~~sen Ruslar .da Holandanm şark değil, aktif ve hatta ~ ~l;..v 
mustemlekcle.rınden mevaddı ıp- del .. "kli''c;:efi !IC,., 
tidaiyc aiıl orlar ve bunlar Va _ ca. 

1
. eye Gsunıd. kanlı 111• ,,ı 

dil'ostoka çıkarılılorlar. Şinıdı mtaış fıtr ved ğ~l1d.1 -"'~ 
ed Al 1 • .. ra ar e ı ır. _ıatv". 

n en man arın aynı nıııstem- w • )cada:t""." 
lekelerden alacağı nıevaddı ipti- Eger Gandı ar ,.ff'~ 1 
daiye ayni limana çıkarılmasın ve ram anlntnuya nı~~' ~dl' ..d 
Ru yadan geçirilerek Alınanyaya Hindistan i(in !>iil:iil'ere tı1'1r.; 
gönderilmesin?. Bu scvkiyat uzun m.iş olacaktır. Jngılt .~~ 
sürse bile Almanlar için her su- havnt memat ıniictıd~ıılf ~ 
retle emniyet altında sayılmakta- miş buluııu~or. Bllı °' dl 4;,1 
dır. lcrin değil, Hindis~a~ ,.r,tO'_jj 
Avrupalı askeri mütehassıslar· duğu halde bütün ın ppii'~: 

ca daha çok evvel Almanyanın çin bir ha~ at ıııeınat 1 
JJlil '-

müttefUdcr"n ablukasına karşı bi· dir. Eğer lngiltcrc ~.~rl•f~ 
taraf memleketlerden ne suretle kaybedecek ol~· ~~-
istifade edeceği tetkik edilirken likeye dü ecek ol n 
b.u. ~zak Şar.k. yolu gözününe ge. distandır. JJİ"d~ 
tiriliyor.du. OnWl ıiç§n müttefik- Bununla beraber )l~JI .J 
ler taraf:nu şa ırt cak zannedilen ihtilafın, dahilden ,·e cfJf ~ f" . 
herhangi nagihani bir hal yoktur. pılan tahrikata rağtı1;,;' 
Abluka dalıa şiddetleııecektir. ınüc dcJe~e nıüned' 

ALİ KEMAL SUNMAN nemez. 



E DAKiK 
Romaya göre, günün 
mühim hadiseleri 

Bir genç 
donarak öldü 
Çataı.lca Q!Wlrmda Sı~..ıınlı lha:n 

nıaı.ıilıe maıruf onmmııcl odun lkıııs
mdkte o: ıı.n kö.'l"'üler biır ffc rıciın ce
oı .ıc....ıri gö.ror€k j,"il'.lJl:armaıvıa haber 
rerıillslerdir. 
Yapı laın tah1dlkaıt a1etıt>'.ls'iill<le ce-

1~ ı::Ln Ça!tu:loa kaz:ıs:ı.:Ja .ıoi!l:ıı Anıa
vııtnrov lııa.tkııııchn Huılk. Oj\lıu :Nuc 
m:ıın o u,::u '"' sogı&!.ıım dıoo.ıır.:ı:k 
öıdügü an !'rr.uştrr. 

--<>--

Düğün evinde bir 
facia oluyordu 

ÜiılküC.,,da GÜ eenh:ı~un Il\'ll!hıalc 
1 13 '1lll.mıara: ı evıdJ. obunn 
Ha. daırp;ı;;ıı 111.imı.ıııııe lı.aslanesi <ıih
çıi.anıı.lan .Ahıır~ eviode yapı
l.Gm düink; eon:ıısıınrlıa fazloı kallaba
ı:ıiutun sofa ,.. ı:r ı ,. _çökmiiş'.ı.ir. 

Sofada buluııo ı davet ·ııs diX,nne 
ille beıl'alber alt k.at.a yU\':llranmış -
,..,,.. da, •kıiımscye hır v o.»rnlilnıŞ
tır. 

Bugün SAKARYA Sinemasında 
IST ANBULDA 1LK DEFA 

Sı Paris Soir'iıı tefrika ettiği en güzel a.mı.. ... 
cak ıncmlckctlerin ma\'i gökleri altıııda nefis bir tarihçe.~ 

11 
A l ff A, S E V A l f l A 8 t f f Ti 

Jt ~ rollenie: 
~e ~N i\IURAD - DA. 'JELLE PAltOLA -.A.LEJl 1E - AIUETI'Y 

~~%olulu'nun bütün güzel kızları 

BUGÜ. IATİllo'l!LEIIDEN İTİBAKEN' 

TAKSİM Sinemasında 
İSTANBL'WA İLK DEFA OLARAK 

COOPFJl ve FRED BARTHOLOlUEN 
Tanfuıdıııı fıwkatade bir surette yaratılaa 

ALAYIN ÇOCUKLARJ 
Ve arzuyu umumi M.zeri:w9: 

-8D0LYEHAB'ın erı büyük zaferı 

AŞKIN GÖZ YAŞLAR/ 

Rahmi YAGIZ No: 77 

onanma Geliyor 
~ ... ~!~t --------..:1151..:.ı __ 

' Yarın akşam gurupla beraber nhhmdan 
~ Çanakkaleye demir alıyoruz 
~-""~- "h . ~ Ilı ! tı~aç \"llrdır. Snıi ... 
• ~ ııq g t kılılı:lı teatiloe hıı· 
~ ı'ı lt-d~lcnıcnıe sebep de ken· 

l'~ ı:· ara fazla kaptırnıan, 
il ~dır_'Yan olmaaa doi:ru yol 

lii~:v~,, ı,. 
ltesti."Hctle babalığının ı;G. 

lleıı ~ • 
~Vet kadınt:ını kapıb:ııışıım! 

lı,, ~ı Yok im ı ,, """u ol • 
' •it '•k . ol dı" ı ~ 
r.;,, ~"tdııktlıır'. uıncut değil. Yal
~ 'ii)f1ı erııue, du}dııklarıma 
4, ~~~ \ Yoıı.ını. Hatta bu o ku
~~· "'1ı1te aşırı b·r d receye nr- 1 
'tıı~ -•CJı.tllıetTcslcrin seni bura- J 

~.. ada uraınag kudar i§i 

- !11ctresleriıu beni burada mı 
arı orlarmış! 

- Evet. Bizzat bana müracaat 
ettiler .. 

Diye a cliriY<> 
güçlü.ide barııdan 

Pa. aaltah .k.araıııp bway ıı 
dam 1 adı. Brraz evvel de çıkıA. · ·• 

- Nas.! kadadı bu baba! m? 
Adını, aılre:;iııi filiuı ><iylenıedi mi1 

T"·~a havalisi de 
sular altında 

Ş i FA 
ULMU SULAR 'İNİYOR 

Aıık:ıra 5 (Hususi) - Son ıbk:i• 
Jııa~a gc'.!an kıberlet"e göre, wa• 
ırıın ~\wm; ) avw; ,jıı.rııeıı baş ıad1itı 

1hiıs..1 ıd!J.hnı ... ~~t 'diır. Butılll:"'fi ıa 'ber.a -
'hDT fc<v c z;;m henüz sidd, tıııi 'kay -
lbeıbm<'tdi.iı ~itrı llahlik-e deıvGltll etı
ıırdreilir . 

.Aırnı:ıııvıa<l!a h3Z! ~ 1• ı eme ev
.<l:"!n yııi<ı.l:Jı~ı hıfüer!ıt gd '.ıdk -

ı Nakada.r """ '\' , , ma<lüm 
de<;;·:ırr D"ı::er tar.aftan :agnı d:e-
VJllIJ ı l'.Jrnel.~. 

K.u yalıı:ı ve lınıa<re!t m'a!l>aı U ı ·e
ri:ııi & "L' b:ı::ırıa.,.1\ırr. S•msumtıın 
"1U:ımın s::.nl:lı.:ıffar tren · lenredlif\!"1-
dıe ngol•ın •'Tl.$1r. s .. m$UJJ) ha~~m
c!.a m ymıınıa vıilnrm ve va u ru... 
pıaırmşt.ır. Şiınıdi mr do e.kıme'k uh= baŞlıııım<ıtır. Şehirde ihd.\yaca 
kirli uııı si.ahı <Uu;ı ımaıdıi\l tet
lıl;ı: dlrook;Ltliır. Kızı'>tıınıll!ın da. 
ile <1:11 ıre vıüıkıse1cl:..ı.,'1i lıild!ı.ri.ıınek -
ted'iır. 

'l'olkM~aın ;ı.;el!en h<:lı'. t Ti re ,ı:öre, 
Tuı:llııaıJ - Taknt aımmr.d Llki mi1na-
1Jr.>3J e dummıstur. Tuırh~ nah.."vesi
niaı mahaıle ve ooa;r vorcırini dl. su 
basrmş! ıır. Bu !Wı:ıda 130 ev su af\. 
tındıııclır. İki ev yıJaılan.ışt.ıc. İnsanı
oa z;ryı ·ıa t 1-d!tm. da. ~ca Z'ıt -

y6at dduğu aıırlır.<ı""'3.'latadıır. 

v 

A RI 
Bay J. O. C. Yazıyor : 

Ekseriya <>kuyoruz. Tedm ~ren 
ilaçlar vamıış fakat, ALLCOCK 
yaıkısmtl?TJ hahsedı.lince, kat'ıY'Y'f!ID 

mübalağa d<t,i!iltlir. Bir zaıl adtfam 
ıtatbl< ettiği biır .ALLCOCK yakısı, 
b'r ,JJf<:e zarfında tesirini göstere
rek ve devamlı sıcııklı:It tevllıi e
der:k ağrıyruı mahalli teskin et
miştir. 

ALLCOCK, ramaotizma, lumbago, 
aiyatik, ~Tikli ALLOOCK yakıla
rile ş;fayap olmu,,lardır. 

ALLCOCK yakılarının t.evlid et
ti.iti sıhhi sıcaklık, OTOMA TİK BİR 
iMASA.T gibi hemen ağrıyan yıerin 
etrafını ilı:a,plar . .ALLCOCK yakıla
rınıdalkr kırmı.z.ı d<ıire ve kartal re
simli ma:n!casına dikkat ediniz. Ec
zaneleroı. 27 buçW: kırn.ı.ştur. 

Tren tekerlekleri 
albnda ölüm 

Hitler darbeyi süratle 
indirmek ·--·yor 

Haydarpaşa - Peı:ulik .banliyö tre
n nde dün feci bir kaza olmuştur. 

?O numaralı lbanliyii tren1 Hay
d2.-paşafum Pend.iğ ge~ıi~ vakit 
ıırmci vagcmun I:r.kasmd:. .\)ac.ak
aınndım ~kerlellcl<Te .tııkıh Gklu

ığıı aldi!; viıcooü saı· l1llfi '"" 
baş.ı yere çama çarpa -parça , 
beyni akmı.5 b:.r ~ edin bulunduğu (1 1aol -- deram) 

H'ılerın bugiiıılıerde yıne büyük 
ibir har~ meclısi teşkil ederek ıka
:ı-•rını kabu.l ettirmesi çok mümkün 
ıaddf'dilinek:tedıır. 

Londra 5 (ilu usll- "ngihcre
rı:..n La.rıdraya davet eı:ı.ilı!r.:ış um 
Balk.a-!> sei r <en paza:rtesı gıiı n
a en .ti'baren Lord Halifak.o nya
&et.nde toplant i.3rına l:ı şl1}""<'~k
ıııırdır. Sefirler, ıl>Jıası;a nezdlc -
rın<le bwlu duldarı hilltumeüere, 
Alınan tazyikııı:ıe karşı 1ııgılt.ere· 
n n her an yardıma ha.z.ır o duğu
nu hi'ldirebilınek maks::ıd Je top · 
lan.maktadır. Sefirler topLaın.tısın
dan .sonra Inııi.Liz ab'ukasınııı Bal· 
kanlarda da teşdı<li .mkbıları daha 
fiili bir •eki' .ol:ınıs ol;ıcaktır. 

Mütter:kleriıı yakın sar'ktaki oc
duları .ce inütcmadıvl'n ku,·ve.t -
iendiri:mektediır. 

İNGİLİZ SEFİRİ GİTTi 

İnı:ıiletrenın Ankara iıüyuk el
ciM Slr Hu·ııhe Mont~nıerv Krnıt
chbull Hu :malin ak aml.ı cıts· 
;pıes'.e '9<'hr mn:.den I,m;t'irayıı lı•
rc;ket etmi tir. Sei r hareketicden 
e\ .... el şunları söylem iş iT: 

cUmumi vaziyet hakkında Baş
vekil Çem'berlayn 11çık Llr ',sanıa 
beyanol.ta bulunmuituı-. Buna i.a
ve ed;Iccek bir sözüm yoktuı. Bar 
krn'.w-1a yakın .ar,; '"'1Zfretin..n 
tetk.k ed !('ICC;; \'C a'>lıık~nın, lıu 
havaAye d~ teşmili nı kaclar.mın 
<ırac.tırılaca;ı:ı haberlerin mübaliı
"aL olduğunu zarı ediyorum. Gay
r!resmi k:ıy k rJ.n verilen bu 
m~ıı:ıma: umum. -etle tahınınlere 
müsteruttır 

Bo.~azlara dair avam kamarasın
da ı;on defo cercvan eden müza -
kereler hıakA<ındn fikrimı ııorııyor
sunuz. İn~iz ve Fransız donan
malarımn boğazlardan geçmesi 
mevzuu 'bah.s hile değıldir. Türki
ye Cumhuriyetinin muhterem B~
velciıl.inin de saI"ahat'e beyan ettiği 
ve<·h.iıle, h:.'ll gem:Jerinin Boğaz -
lımian girip cıkm_,, prtLarı M:ıntrö 
muahedesile tayin \'e test>'t edil -
~tir. Y erıi bir vaziyeti! dair ara
sı.ra orta\ a atılan şay ·<ıLar tamamen 
asılsn•dll'. Montrö muahedesini im
za',yan devletlerd1!n biri olan İn
giltere 011 meeelede Türk hükiı -
mel.i ile ıamamen emf..kirdir. 

- Hayır!. 

- Ec~i kadın mı ie<lliniZ<li! 
-Evet!. 
- Boyu, bosu, kaşı, gözü; kdığı 

kıyafeti hal<kında biraz maliı.mat 
verir mittiniT.! 

:Rasim Bey için için; 
- Hasbinallab!. 
Der gibi basını iki t3rafa salladı. 

Sonra evliıtlığumı i•tediği nrnlu
ıııatı \'erdi: 

- Upuzun boylu, sarı, mısır püs. 
külü perçemli. iri, lici,·ert g02lti, 
hafif fakat nska değil.. edalı bir 
~eJ-

- Kül'ktea bir ,..ıt •U ,.ar mı? 
- E\ct. .. 
- Gümü örme işi ındi bir de 

çıı tası •ar cletil mi!. 
- Evet .. E,·et.. 
- Anladım .. G!iccadir ·z mi 

bn kadını! 
Armater e• iithbna ters ters 

baktı: 

- tlayır .. izzet '"' ikram misııfir 
ettik! 

du: 
treslerınle 

Londrada ne kadar kalccağımı 
bilmiyorum. Fakat ,gayb imın 
uzun süreceğini zannet.mı vorum. 

Fil.ANSIZ BAŞVEILİLİ 
SEFİRİMİZi KABUL .El'l'İ 

Paris 5 (Hususi)- B~vekil Rey
oo Türkiye s i' rıBclıic Ergin ,.e 
In.ı(ıliz seiıri Ron&l Kıınlpcl tle 
ıı:ıörilşmüstilr. 

İ!l;GİLTERE BALI<ANLARDAN 
GENİŞ MÜBAYAAT YAPACAK 

L:m a 5 (HL!busı) .5erm.ıycsiı 
hükumet tarafıııd.n tenun ediıl -
mek üzere kuvvetl bir korpor:ıs -
yon teı;k.il MiJ.:ıniştir. Bu korporas
yon Türle ye, Romanya, Vu.nanis -
tan, Bu!garisJ.an, Y ugosla,'3·a ve' 
l\!lacn" cm miibadel!elel'-
de bulUIJ•cakir. 

.t> c kprgra e-
sas hatian hakkmda hü • l.e da~ 
ruşacal<, diker ili I~ müstakil 
b ,r t.a;;.J;i>'it t>lııcaıkı .ır. Kü:U:..yetl.i , 
mıil:ıa:<-a.ıt!:t.:ı bu.lnTlQMlık oan .bu F· · 
ke4ıı fa.a ,·y.et; harpten sonı:a da 
de,·am edecektir. 

ADıRİYA'f:' DENİZİNDE 
İNGİLİZ HARP GE'.rllıİLERİ 
L:mdra 5 (J. D.ı - Y~ada 

DıiJ<:1U\'n 1<\t; ı; ~.ı~n h?bel.kre 'llit-
r". T. ' ı ' 1 ~ :JJ.:ısil, illıilıe•yen, 
cA."lk.'..ıth ' .• ':"doki 4 o .nuk 
A ı:nan ' JT.liı , 1\ıi vı:ıı 
zı:, de nı:r'J:ız hııırp ~'' "'11mıın dQ.. 
.\:.rlhlkilari hafl>er!ı IL'l ~. fu.3re
koı~mı tlJmr etmıi.,ı::ır. 

UZAK.SARKTA ;j Al3LOKA 
VE JAPONYA 

~ müşahede oh:ıınım r. 
.Bu feci vak'aiizeı:iıııe hmnen ~-1 

kika:ta ıtoçılımş ve nylarila:ki kan 
iz'll',.. ta'kı.;ı olunarak bu z1"r.ın 
Zeytinli i<e Yunus 1stasvonu a
sında ka-vibolduf:u gorııhnüştur. 

l k evve .ii lbu 'UZU twnıınıım:ı ..ıını 
adamın bir bedavacı Dlduf:u san.l
mışsa da, bilahare Dcv'et Deınır
yo.ıJarı '9 uncu ~e .roi kısmı 
:ıefi N uretti:n oılaufıu anlaşılınca 
kazanın mahiyeti clıemıniyet kes
betmi.;tir. 

Taıhlı:.iık..."'ta devam olumrra:ktadır. 

Hazımla Cahide 
(l .ı..oı 1 ı!oden ıtlevw) 

Cahi'.bıi:n !iE'hıiır 'tı:y:ı.!irosmdan ll!Y
~ı .-e H:.'.ı:>ımı1J1 o ta o

YuıD.U• rıı:.ı •b;a .ıçıın a.ı...talklı bJ.T 
llırop ·~ OA!ı.d ınm de )'a

™ sı:nıernada Qahşa: ~JLıl lbıalbe& 
ıvcn; .. iT. 

.!::lılxııkl ibu sa!xıh kendiııen!: gö
rii<ıtıi~ ümıüz ıaı.w~lr bu lı.ıılbeıiı 
~ ~ ..... \le c.;ıoüm. 'e ıliazııın 
demiçUr lci: 
•- B:ı..-ııhn ela ~ du-

ru 'hr. Gd tiba "31!< 1 n.mn-
<!a ~ · yi uınulımıı.ış 1.:. ~u -
..,.._,.. d:ıvri ~ fiimdı . Buını.m 
ıkiat'iyy.111. 

D • - tı;;rnftı:o:ı 

~ııım 
mdk:lafır. 

Şehir tiyıatırosu av'..ı.~t oeı ll1dıcın bir 
Looıtiiı:ıa 5 (Husu.si) - Ja,pon hü- 1-

ki·mEtıİ, hıı:.:..ıtrEIJ hi.ilkiımaıı. ınez _ trop «lln akş;tm Ka!\'EEII'iye = -
,,, ........ . . ..... ,,_ +""""""' .. a.ı. ı: .eıımiŞt.ir. Hazım ılı ır u~ oldu""· 
u """e ,gaıyrı ream ı ...., "'°""~oust. . " "" b~ 1 · li<z 1ıa 1 . g 1>1 bu Jı:· d:ı 'buııada ikı<:>lımı,,":ıır • nı;.ı. . rıı gcım:ı• e rı>- 1 · 
run J~on ı;uJ.ırı Cl\•ar.ınıcia ha.t'-~ 

lôtta 'owıunrtı.1.1..1ıan ~ edioc~ Sultanahmet 3 üncü sulh 
üımılcillıııi i:zıhı>ır 1 1'1Il'l• ~ • ..ıksi tabl:i:!'ıJe 1 h k k h - k. ı · ~. d 
Jııpon fi<ıSuııııuın ıııcıW;c;:lj ıı şiddetle u u a ım ıgın en: 
hw:J.oatıe ~ı;ı !Qf''.;"ı.rl lb;ll:iLı~. 
J.-. ~ A vırt pa ha:ıilio ıo in llım.dıô 
ı:ı.ı:laıaıru l'R'Y•liı:nasına !llSlemı:ıııı k -
tedir. 

mı:ıA , h.OO:lıruel1ii ver~ Q .1-

v.ıııµı;a gal} ri tıeırJ .beri:ı aıtıW bix 
~ bulunu.ım.yacapu, :fıa

.Jıı::ı:; İıııı~J '' r.cılin mulıar.iı:> sııf atile 
·1.1u haldanrda.n var; ~•ıve

cı.~:ıı>i blldiııımi.P. 

Sen, bir miiddet ic;iıı b• kad.ıa ve 
metre>; siirüüııe paydos IM>rwm 
çal da i terinle uiraş .. Bak, para
:mız lritiı·or, ıı.lwıtı!·a d"'. ceğiz 
sonra!. 

Davıı~t, bunları dinleınivo...ıu. O 
verilen izahattan kendisini aeen
taya gelip arıyan kadını anlamış, 
bıınuıı b~kwnaııdan \'ekili Enver 
Pasanın fikir arkadaşı pürnüfu.z 
l\ladam Lena Bar11cy olduğunu 
kestirmişti. lki gündiir aklından 
çık.ardı(:ı. havalinde.n •ildiği bıı 
kadınla bir de randevllbu olduğa. 
nu delikanlı ~ındi batırlıyordu. 

Bu batırlal ış, gidi bir.met ı;e{iııi 
içten bir üzüntüye dü ürdıi .. Kör· 
ola ıca harp "'""i · İn ha4ız 
bir haıısedi le kaçırttıJ;ı şu ıfırı;at 
çok bü. ·üktü. 

Hiç şüphe ) k ki k 
yau Lcruı ar atörün diirüıı;t 
..,.,..,,.,,,,:,ne ı" ccıı u~ la ktı. 

d.i ne · maln dL ne yaııııc , na-
5.!l b · fırsat.la Lcna ·ı tekrar gor
nıek. onunla ı .ünascbct t · et
mek · lJlJ ) acaktı. İ te, 
göz giıre gere nınanam bir f at 
kaçırnıJ4U. 

IDevamı var) 

Dosya: 939/1269 vı 40/93 

Teblii( ımalk:ımıına ·kı:ıiıın ilfuıc!R 
İstaııhıl! mıadiıvıe anuhnkemat mü

dürlıü.ğunün ha'Ziı:ıe .avuk-:ıtı Yusuf 
N'u:ıi Anter wılaiHJiJ:e, htaınbu•; 
dıeJlicıııd'.a'l" c1ğı varidat taılwı.'kllwk 
ım.ımuırJ.aırıncl:m ıil:en 10/11/!134 fa,I 
l'l~nd.ı mustaıfi aırulad!J<en Mcl>mıe\ 1 
!hs.ınm m aaııtan :faıı.ıa TıehırL.U o1aııı ' 
dJ ı J ıra 9 louruşun, faiz masarif.i 
ıınUhalkleme ve üoreUi vekal.ıtl:e ~ 
ııl3 rt ·bal:lh.-mda ikame o\ı>ra> <Jave.. 
l1l1'l <ıSri 'l'll'lfua/loemell.minde, ımüd,. 
dl.uıaı~eyhin gös,\ ~ıilen aıciırE>S'lerıdie 
bufuınıamamış efıım&Sm<l.a:n dolıayı 
15 gün müddeete <i!li\nen ıı fd@gıul 

• :yı~lıırı:ıısıın:ı w ımi.idcfe.aıa•ie:ıt>iırİ beş 
gÜ'ı> ıiçinıde :bıır itfıııazı \'lllrı!Pll ~ 
o']u:ır:>ca.ğı '>e aksi ·t.akıtürcle m®m. 
ua 26/4/940 sa~ 10 '<'°J ımıııf!T"-lk!>ıır.t 1 ' 

rora ol•ı.mırcağı m::ICrm dJm:ılk ,..., 
ona ,göre 1haıreket <f.ımdk üzere t•b-
C!ğ ııru&:ıınına Hın ohımır. 

939/1269 ve 40/39 

135' Oieri 

I 

1356 Ruıat 1 Sefer Mert 
26 23 

1940, Ay 4, Gün 95, .Kasını 150 
5 Nisan CUMA 

Vakitler Vaaati Ea .. ı 
Sa. D. Sa. Da. --

Güııet 5 37 11 00 
Öi:le 12 17 .s 40 

Wndi 15 54 9 17 

Akşmı 18 38 12 00 
Yatsı 20 11 1 34 
İuısak .3 53 9 16 

i 
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tefrikiU\: 30 

E 
l azanlar: 

Jıkendıer F. SERTEL.Ll Cevdet Retit ll.iLARKJRAN 
' 

Siroz' da Bulgar ticaret ve ili artık 
adli iş ere de karışıyordu 

Rumlarla Bulgarlar 
arasındaki zıddıyet .. 
Bir 2ksam Screzde garip bir 

vak"a ı:eciyor. RıımLırıLuı Kostaki 
isminde biri güya müselliıh olarak 
Bulgar ticaret \'ekilliğı bi.wıoırun 
kapısını çalı) or. Kavas Ramiz ka· 
Pl~"l acar a<"ınaz, Kestaki avas 
Ramizia fu:criıae hücum ederek ko
ıluııdan yara! yıp karıyor. 

Bulg• ticaret \'ekilİ (82) uu· 
lllllralı loir takrirle bu meseleden 
t.ahsedeıı miirataatında mııtaı.u
rıflığa ...... yazıyor: 

(Vesika: 17) 
•Serezden luu bir ımüddet jçia 

cgaybubetim esnasnıda vekiiıfethe
.lawası Kam.ize vııkııbulu tecavüz 
lı.aklmı.ia makamı alime Te ,.,. -

rıca ceıEa mahkeıne!»İae .mi· 
racaatlarda bulwoıllllll. Artık &am
larm her vesile ile m•kwn•••ra 
euikast maksadile tecaviiutıı loaş
ta.lıklan ve suçhdan. c •andı· 
nlınadan ııdli ece :serbest lıuakıJ. 
thldarı görülmeldeıılir. 
Başta ben olmak üz~ maiye • 

"mde IAIJunan n1eınurların ve Bul
ı=ar nduuü reisi ile Bulgar mek -
kp miiıtiirii.nün ve bilciimle Bul
pr eşrabma Rumlarca ödürül -
mel.eri mllkarrcr bulundui;unu ve 
lo karan • 1<.ii icraya koymak 
i(lıı tedlir ııJmClıi:ını bir kere de 
zatı alinize !5if en arı:etnıiştinı. 

.9 İmza: 
Settz Buigar ticaret 

Vekillif;i 

Bu takrir be· ma4deük bir .şi
Üyetnaıne ile ta1D111D l>eş c&eri 
cedit ~~ı sııh • esüı.den ıfaııladır. 

lllııtuarnf bu takriri IHlli ·eye 
luı•·alc edi)'or, adliye tablrilı:at ya
pıJ'or. Mahkeme suçlu)~ c:er"'e•· 
tbnyor. 

Ve meaelenia Kost:ak.i ile kavas 
il llliz ıırıısmda lıir alacak me&Pl..
ıin.dea ibarct olduğu, ticaret v..
killii:ile işin bir aliikası olmadığı 
anlaşılıyor. 

llntti o sınıde Sereze gelaiş bu
lunan jmMl.arma tauik. JıcyetiMen 
1'"nlon Bey bile meı.eleyi bizzat 
tahkik ederek bu netice~· i elde e
di1 or, kap edenlere v ·a ehem· 
miyetten tamamile ari olduğunu 
bildiriyor. 

Fa.kat, ticaret vekili bu ;.; Rum· 
farın elli altmış ~ilik bir ~etesi 
&talinde ticaret nkilliği binasına 
laiicuın ettilderiai ve S.lı:arian.a 
Sera ilamları tar fmdaa kesile-

Serez4e Bulgar tit:aret \·ekilliğ-ine 
No. 1456 resmidir 

• Vekalethanede tercüman na -
mi:le istihdam ey:ediğindz zatın 
hükıimet nezdinde tiT sıfatı res -
miyesi ohnadıgı gibi, Bulgar tüc
car vekıllethaneleri tercürnanlan
ırun rnehmmde hazır l:ıuhmduru -
laeaj!ına dair bir emir kavdına da 
tesadüf ediJememiştı ... Vekalet -
han., kavasın.ın muayyen gün vP 
saatte mahkeme davetine icabet 
etmediği takdirde lruvvei cebriyt> 
ile m.alıkemey1! sevkedilrcelti vt! 
ter<"iımaırıınızın mahkemeye kabul 
edi~emivecei>i oevabe'.ı bevım oılu
nur efendim.• 

Serez mutasarrıfı Befit 
<Devamı nr) ..... ,.,. ····· .......•. 

Tekcıkar • 
yol 

(Başmakaleden devam) 

Üçüaeü şak d.a herhalde harbi& 
ııoesailoiai diin~,. a balaştımıad. a 
ve bqerjyeti kana bulaadırnuıdım 
lıarbi hitinnrn.iıa ftl mllT1lffaki -
yelli ,.e tek çıkar olud . 

Alınan•· ın imdi ta re ima-
latını ayda e çıkardığı haber 
ver:liyordu. Müttefiklerin buadau 
geri kaimadıkları ve Amecikmım 
da ) ardımı ile daha i 1eriye ve çoğa 
gittiklerine '6pioe olnı4dWma göre 
harn harbi .net'.ccnin tayinine çok 
ınüc5'iir olabilir. 

Almeııyanııı Polonya erbi es
aa.ı.uul.a yaptığı hava taarnu:lan 
bir kat daha kuV\·etli olaralı: Al -
man sanayi selı.irleri, tersaıae, li
manlan, askeri tahas -t Dlllltaka -
lan, levazım menzilleri, tren ve 
bel.ell yollan, hava üsleri üzerinde 
yapılclıiı takdirde böyle bir tazyilı: 
ve tahribin husule getireceği tesir 
pek az Z&lllMI i~ilMle kara ordu
....uı vazifesiıli Juılayla$1ınr ve 
laariti .Ür'•tle aet~e doi:ru gö· 
üüeb.:Llr. Belki de bııı:-üniin ted • 
hiTleri Avrupa harbine bu i. tikbali 
ı...rlamaktadır. 

ETEM İZZET BENİCE 

Amerikaiılar tütün 
alacak 

Geıi T.albaA<ıi tü1iin şıml~ • inm 
aslı· i Anıer!kıü M• r Geri ıie 

c · ...ı Uulgar hüküııııetiae \e do· 
layısile Avrupaya ek.>ettiri)·or. 

Ticaret \ckilinia Bulgar ıhlikü
metinden aldığı talimatla yaptığı 
işler gibi. bunu da o 'uretle idare 
\'e icat ettii:i belliydL .Mutayrrı..f 
Re it Pa~a meselenin i~yüzünü ,·i
lavete telgrafla uzun uzadıva bil· 
dir · ~ \'e ticaret velüliai ;..ııi i~
lere müdahaleye b~dlğını ·ıave 
etmisti. Zira \·ekilin hükiımete res
men tevdi ettiği takrirde ad ·~e
mizi tenkit eden cümleler de göze 
çarnıyonl.u. 

1 lbu ~ 1l!!mm1 ınrüc!ürü Tonıı:.>r 
( bu s:rlı i ~ . gı-11.. 

mh;'ıerdiır. iMem~mı.mt..n kül
iHrrJI· milıtardt- tütün alaca!k= -
dır. 

Reşit Paşa bu cümleleri telgra
fında aynen tekrarlamaktan ç&
kiruneuıişti. 

Birkaç ay sonra bir djğcr ka\·a .. 
51D yine bir Rum tarafındaa teca
vüze ~adığı, hattii ölümle teh
dit edildiği hakkında mutasarrıf· 
lığa şedidülıııeal bir takrir daha 

1 
verilmişti. 

'Bulgar ticaret ..ekili, ifadesi a· 
lınmak üzere adliyeye çağuılan ka
vasm ancak veküethaae tercüma
nı refakatinde gönderilebileceğini 
yazıyordu. 

Serez müddeıımıumisi; 
•Mehak.ımi Osmanıiyede. Bu l'(ar 

ticaret vekillerinin terctıman.ıan 
bulundurulması hakkınca bir giı
rııa emir ve teb~aıt .mevcut olma
dığı maruzdur.• 

Derkenarile bu ikincoi takriri mu. 
tasarrıfa iade edirnrdu. 
~e. it Pasa, Bulgar ticaret ve

kilinin tezkeresine •" cevabı ver· 
misti: 

İstanbul Levazım Amirli• f 
ğinden \erilen 

HARICJ ASKERi 1 
KIT AA Ti iLANLAR! 
Kapalı zarf ıısulilc 25,000 ad~t 

pamuklu mintan alınacaktır. Mu· 
Jıammen b~eli zz.soe lira ilk te
minatı 1687 lira 50 l<uru tur. İha
lesi 1%/4/Ht Cwna eünii :sa<t 11 
de Tokatda askeri utu11ılı•a ko
misyonunda yapılıu:akhr, İstekli
lerin teklif mektup! nnı kanuna 
uygıı11 olarak hozırlayıp zamanın· 
da komisyona vermeleri lizımiır. 
Şartname her gün ko~yonda gö
rülebilir. Parasızdır. (1459 - 2360) ... 

Müteahhit nam ve hesabına 300 
ton arpan.m eV5af ve şertlanna rö· 
re kapalı zarfla ihalesi 15/4/940 
Paurtesi günü saat 11 de Eclirne
de eski l\lüşirlyet d.aittsinde sa
tnıalma kemisyenundn yapılacak
tır. Tabmin edilen tutan 30,800 
lira teminatı 2250 JiTadır. Evsaf ,.e 
5artnaınesi her gün l<omisyonda 
göriiliir. İstekUerin sö:!ti ger,cu 
ı:iinde ihaledea bir saat eneline 
kadar teklif mektuplarını komis
yona ··~r elcri. (1439) (2190) ., ..•.. , ..... , ...................................... . 

İstanbul Sıhhi müesseseler Arttırma ve 
Eksiltme Komisyonundan: 

İ.stan.bı i Küçük Sıhhat M url.ır 1ekteb.inde ·apılacak olan 9978 
lira 4 ılı:uruş keşi! ~i tad:Jat .işi açık c-ksiltm<>,·e korıulmuştlli". 

Eksil:.ıne 20/4/940 Cumartesi günü =t 11 de Ca;/;alı:ıl!lunda Sıhhat 
ve İ<'t.imal Muau,net Müdürlüğu b nasınaa kurulu komisyonda yeptla
cal.."tır Muvcldrat ~ ~ '.i49 lirachr. 

lst k · " ~tname, ınllik:avelcne:me proje. kcşil ve buna haj!b d~ 
evrakı her gun komisyonda görcbılirler. 

İstek1i:ler 1940 y tic:ll' odası ~·esi;;;:ıs' 2490 say h Jıaın...ıı:ı.. ~ aZJh 
vesıkıı ı ET ve bu işe yeter ınuvalok.a.t teminat makbuz ,·eya tıanJı::ı ın-.ek
tuhu ile birl:iıkte bir taahhude en az 5000 lirohk 'il va:pt;i\"na daır cl:a .... 
lı!r.inden ahm.ş aklı.ıklaıı. \ esıkal'8ra isti'!'ıaden eksi tmc tarihın<l<"'.ll S gun 
evvel İstanbıı4 vilavetntlen re~ oldukları miıteahhitl.iık ~le 
b17-likte beJli ı;in ve saatte droınisyona ~!eri. (?688) 



ve bütün agrılarını derhal keser 
Lüzumunda günde · 3 kaşe alınabili '." 

• ·: "'· ; • , .. ,li , ~-

150.000 Lira 
El ~ da yarz.ıkbgı giıbi 3 uncü keşide bıletll"rlıı;. Mırit<s 

Nisanın 4 üncügünü akşamına kadar değiştirmelidir 
A:ksı ıalıdı.rOO bu numara ii:ııerindıe lxi.ç hır ha:k iddia edilemez 

( lnhlıır .. r 
Cinai "11ıtları 

U. llüclGrWtünden: 
M.lı..,._ Yiiıde Tarihi 
aen B. 7,5 T. 

Ekıiltıaeain 

Şekli Saati 
Lira Kr. Lira Kr. 

Baı.ıkül 6 a.dıt<I. 
Sade 9000 Kg. 

I
Buz dnW.ı . J ade' 
Ka:t_, kola 5000 K,ı(. 

. s;....,. ambaliıj lı:iı. 30000 
IHavw loooııpresötü 1 ~ 

1560 - 117 12)IV /940 A. dco.i ime 14 
• ~hk 14,30 

360 - 26 '..l5 • Açık eUı ~nl<.'" ı_5 
• Pazarhk 15,30 

....- • » 16 
sıf 3000 225 -16/IV;IMO A. elu;i"'tıme 14 

1 - Şartııamf'<e-i m°"ibınce vu&anda CİIUl w nwıl<ta:rları yazıl1 
.G lı:ıııiıewJ melzeme hıızaol-annda ~t:eri:len tı8UJı,...-ı., satın ahnacaokrtır. ı 

il - Mııılıa.ınmeı· bed.:ll<>ı-.. IDilvaıl<k:a;( tem.inatla.ı·ı, eiksi.J!lnx g.üırı ve 
aaııden lmrn!aırmdn vaztbdu 

IH - Eksı)tme lıizalaı·ı.ııdıı ya...bı.gıID:erdc K~ !<'vazını. ve mü· 
ba'Y•<it şu.besindek, aı.wn kıımiısyon.nd ya,pı acak.hr. 

IV - $81'1nameler .Jıu gün sözü ll<'Çell wbedeıı pa-ra,;ız alınabilir. ! 
V - Komprecıöı nWııakasasına J(U'OOl-kler fiıa.1"ıız teıkM.lerıini 3 gün ı 
~ kadar müsi<i.ra! fabrrkalan· su!besıne- VE'l1rtleleri ve münaka-
uva işıt;ir.lk vesikaGı almaıları ldzıımdır. ı 

. VJ - ~in 'Elksiltme iç-in tayın l"dılen gün ve saatkrdc % 7,5 
ı?QV<fll'N? paıraiaııie bii>lildtıe 'in<e"JJkürluıım~"Olla müraııaati 31'1. 2410• 

* .. 
I - Şarııınaımeı"'' ı ve mattıu nlırnunelerı muciıbmoc (6330) k~. muh

te~ Clllb .m<Jllbae nıÜ'reitkebi k"4Jalı znrf usulıwle ksil'ııMeye konmuştu;. 1 
TI - Muılıaır:ınl<m beıdeli (16,400) Ii'rn .ı<H.rwıkkat 1er»ina~ı ( 1230) J'i--

rad~r. •/ 
111 - Elkı;il.ıtmc 15/lV /940 pa:ııartesi -günü sooıt 15 de isro.nıım:-da Ka

b.naşda IE"Vazım ve nıUba,va«ı şuıbesin.:1.Jki alım Jrombyonuıl'da .v.apıla

TARAFINDAN 

" KONCA GÜL " 
TANGO 

"'AYŞE~, 
TANGO 

PLAK N~ 270353 

Böbreklerden idrar t.orba.s>ıta ı....ctar yo~.dı<kı hao;t.aıııkların 
rını kökim<leıı lemizlemc'<k ~in .HELMOBLÖ ku·!lliJUlllZ· 

!Böbreklerin_ çalu.ma.k kuch-tlin' arttırır. Kadın, el'kek idrar zor~ 
1eskı ve yenı l:ıelsoğuklugunu, mesanıı.e i.Jtihabını. bel ağrı~ını. 
:ıdrıır l:ıounak ve bocz.arken yanmak hall1"ı:inı gide.-ir. Bol ı~rar ıJ'• 
1 eder. İdrarda llrumların, m~ede taşların ı.eı;."1<kühlne ınaı» . 

1 

DiKKAT: H'ELMOBLO idr.ı:rı nıı.ı temizb:,>erel<: maviJeştır~~ 
Sıhhat Vekaletinin ruhsatmı haizdiT. HER ECZANEDE BVl»...-_. 

oat1ıt 

IV - $arttnameler ıher ,ı;ın s()z;Ü. ~ .,ubt!detı ve ANmıa oosrrıü
dıür.liif!ıüpden """"""ız ahnıabilir. 

ODEON 1 
---------V - Mıinaka.saya girecekler mühoo.ü 4d<J'ı.t mek>tupjıa,rıııu kanuni 

vesritle % ?,5 gilvEnme par861 ımaldıuzu veya baok.a teminat mEk- p- · 
Ub.ı:nu .ihııw;ı edıeıce:. kapalı zarl'a:ını itıafo günü eksilıtme saat.mckırı. O 1 
bior saat •ıvvel'ine lkaıdar mezlkÜT 'ko~ ba+'anl>i!ma rnaık.buz mu- A B K O V Ç 
Ubilirıııll> vemneleri ıaz.tıdır. (2280) ve şü.nokô«ı 

* * 1 He ilen ic 
I - 2/IV /940 iıııı1tlindıe ta\b bıllımıaı.v- 200,000 ad.ı balaM 1 M 

bııııakm akın11ııtımi şeııwıı;, sabılılıı .ıa11ıeııiıııtıe 10 ıtiin ~ .. ut edilhıiı;ıtm·. edeterran an 
II -~ 13/IV/940 oumımtıesi .gırii eııat 10 da K~ Li,leS 

'leMarzmı ve mii'bayaıııt ıdııeD''na:ti eCmn ~rııdlı: y•aıınlac8'1;ı r.teıı 1 Y <!n.İ ve muntaıuım l>O•tası 
oamur. (2672) - her Jıafta Salı günü akşanıluı 

İstanbul Defterdarlığından: Muntazam o::!~]ık posla 

'Thll'iir em·ııın Dei'terdmf'li< biııesıııı<tdlD çrkaırı maiı:ı>--ıneden cıt.vı.ıır .at- A ndros ve Thraki 
samı hmıiı; Olro;ik üzıeıı:e mıı.ud'a .istif "d!!lmiş 'bı;r heklii< bulunarı /kere91e 
iJıe Jropı, çerqJve, cmnelkıin 235 IW'a rnuhırnmuı bedle' üzeoriıı<i<>n a<:ık 
ıırtQ.::maı ö/ <I! s:JIN> çıllo:anlam9tır. 

1 

·Arltluımıa 11/4/94-0 ıpılr.oımlbe .ıünü "'~ 14 <le mi.ili oo,\ilk mt.irli>rl!ü
güııdı toplerııacalk olan ~oodiırıı yapi<ı~·. Satıl; broı:.•.h n~ 
ve peŞirıdir Mı~">t ıteımiıııM 18 lıiro<ilol· 1,.,....1.erm mu.ayverı gu.n w 
,;;a:ı,11.;e Qoor, VOD3 •• ıiiıDfüllt.'bJ·ı. •2326..:_ _________ _ 

Blrınci sınıf vapurlanle doi(ru 
P:re, Jskeııdfonye, Portsait, Ya
fa, Telav•v, fütyfa, Bevrut ve 
Kıbnsa hal'eket edecrk.ı.ertlir. 
Yoleu - l>şyayi ti<ariye - Tu· 

ri7 ııı - Her türlü esbabı 
istirabal, zengin v<! 
mükemmel mutfal 
'Uüııaid ıwra't 

' 1 
b ·an bul 4 üncü icra 

1 
Sellmiye Askeri memurluğundan : 
Satınalma Komis· ı A:Jaıcıııık~,, h'<lllliirllı rn~1.) naımna' Bılaıstisna Yunanısıanın bü. 

1 
ilinları :iatanıbu.Jı mıı!liy~ mulhııı•kC!ITI~ mü- tün J'manları ve Marııilya v~ 

yon U diiıı >üiiü uaraiıııııclan bcm:cu. Kır>IJIU Brendiz. idr dognı kon$llmen-
ada:<Ja ımti:lıewff Hlüsnü paşa ,,... to verilir. 

Bavdarpasa Süel hastueı;i ihti- l~ oi(ui.ları Me<t.met Ati -ru • Ha~. ANDRO.-; vapuru 
Yp~ı if'İD ••Ptname ve nümunesine p· d h k d k ..-- r;~Ja.rı kansı Şiıµicle K aıınan ıre eıı are et c er en Kıb-
aöre yaptırılaeak ·500• ade_t has- S · Fil. ı· • • k rod esin•~ Bort.<f:ıJt .,~orı.ııın ın- rıs, ıırıy.,, ı.s ın \'e J\;.ısır 
tane etaı"eri kapalı ••rf asulıJ,. e - "" ...,,.. h ti THRAK.1. 

Cum ık 2 m•m:ı.radı M •ı !><, v< cli«e.ı· at nı ve vaouru ıse 
silim . j 6/Nİ5"n/940 arteli .., M F ı s 

1 
· bc:ırdu H:ıık!k;ı rrur;ısc ndaıı K•- ısır. ~tin. uriyl' ve Kıb-

m<nü saat 11 de Se ;uu~e Tiımen ı t tak d k •- d 1 naı~·-'-·-'- lf'·~' 'n ll·us" nl'i ·~·~ rıs ıaı ını ıp c ece krtlir. 
satuıalma komi• ıorıun a yapı a - ""'"""' ~' • ..,...,... T f ı· ı _.._I O ı· l "a ~"ın..._ ~. ·~· ~.' ' '--'-'~n- a si at içın Ga '·lada Frank 
...ırtır. Tahmin b"""' i •55 O. ıra- , = """ N ~ ·' .,_,,...,,, h d k _._ 4 m:>V 13:m t2ı >- ı 001\(u· anm a umumı ac'<:n<asına Te-
dır. ilk teminatı •412• lira c50• u- """ lt'fon'. 44700 ve Galata nMı • 
ru tor. iııteklilerin teklif mektup- ı..1 n · y f. "' • · "" · ·ı 1 tind , , 1.,139, 1 n" 1 ·~-· mında 25 No şube ANDONA. 

., 
1 

1 

Çil Vt; L~KE;Ll;.Qi - IZALI;. E;Dı;~ 
T!;NINızı; DAiMi BIO TAOAVET v~Qii:ı[ 
VAZO VE: TOP .Ş'KILL!;Qi VA~OI~ 

iSTANBUL BELEDİYESf İLANL,g 
ilk Sene· 

lik leınlnal 

kirası (1) senelik ; 
120.00 9,00 K.aıp"lı Qall'Oilda B~.ı:aın So. 190-192 N. ln 
l 2,llO 0,90 • , Geo"'1cik So. 27 • 

123,00 9,23 • • Kallpak<;ıı~1r So. 11 • 
12,00 0,90 , • Yıınmtaşha.rı So. J > ' 
36,00 2,70 , • Hacilmsan &:ı. 14 • -~ 
24.00 1,80 K~rıtkrd.,.rd.ı .Ke~lu;i Sioımıı scık;ıgında !: 

S!nruı mlicll'ebleslrılin 1 nuon~ral· odas:. . J 
&.ıikl.cide> Hoc"4>'lt>a mahal!lt,ın'r Ebı. osuut ca~ 
ll3 mımJ'ııaG!ı mııtbaıa b;rn;. ı. '(111 f 

540,0ı1 40,50 

Yı.Jıık kıı;ıa '!TllUlı:ımmen! cıri ı., ilk temi:rım 'Dilet an }~ııı ele,, 
zı:hı ~yrmı;:oıokıı.ılkr 1 'lfı 3 ,;cm<· mıidd/JlJc ayn a 1 k.iraya " ılfl / 

~ a~ı~. olf"tlJrm;ıtı'ıa kOO.tıımu~m Ş••ıtınaımaler uıl.ı•t ve •mtı31ırıC ~ I' 
?ür1'll"'1ı :kalemm<lıe ;::orulecılklı~ Ih.tle 8/4/940 pııı.zaıı'; . .ıi .;ı~·ııı· 1

4 ş ..;1! 
ı ıwı '1>eU'Jıwndl yapı ıactıktıı·. Ta.iplerin ilk tctnın&t m.k,W:t '' pt1 
1 tuplaıı I•] iha gü, .J JntKlH'611 ı;aaUte daımı •'11<.'Umcnrlı b'lJl.li~;~) 
1 

Th111in 
dede:i 

1201),00 

* * 
ilk 

tenıin•t 

247.~0 B<.'1xk Hwn.8!hi...:ıın ~ KıTınızı ) 
ın"'ruf 1-1/1, 3 numıarclr b'.na eılk.n; 

,,/ 
~ 

1--1 belli gu· n ve ı ıa e sn11 en " - ~ ~·~ RO .._ __ ........ .. ', 7.Jıl'd..llts'tle mu acaat 

1 J 
bir ı;ııat evveline kadar komisyon le ı:ıc çl:ı.ndnk ı • ı \ u. 'rm. ·" T l< 43771 

Devlet miryollan ve Liman .,, ba kanlııtına vetmdtri. nümu.oe b 1 kuruşu l/3/"'31 tar mele v t~~~!!!!!!!!:!!!!=!!~~ 
lal t U "d • "I A 1 ve <arlaamesini bu komisyonda p!l.L.n 'h•t: p n.1! -;n:I t.Nı <uk =---- lı 

1 
_____ T'"..__e_me ____ ._, __ a_rea ___ ı_ı_a_n_•...;.r.ı__ her ııtın ~·ebıı.,.,ekıer (22s6ı etlen ın:, b'n üc yüz .ı ı.rrı.ıs .••~iz Renksiz ve 

&a 12 kuruıı:ı nıu'<albı rr rihu<ıı o-
A.~ yaz>Jı clOııt ~ ~ ıay.r. ')'lr• ve paa:~· suıretillıe . · · . · ""-'- ' ''-'- ı " B Mlbıryaa eıct&,_,..inık i191ıelıUlerln 11/4/940 • ..ir. .~•u...u·· ~~• lO ''" S'-'-. JDEV'R.EIJILECEK IHTTRA HERA11 lı:ıı T..:Uouu.da .vwuenu. paı;ıa .. a ez-

cansız 
-....,,,. _,. ,,.... -. ._ ""'~ oııcr cıa~ 41 mü<ke1' t \'e 

'lktc .9~ · "ıettune A. E. ~ ·~fflc p&zari'*ıta ha,,.,. bıl'l:ı.wıma. I Ddkwn..t wzgii.liurırun al.ki me.- vem 2 ıımarolı arsıın•ı. an~ ı saça 
elveda ..-ı ...,, dıurııur. (2666) • ,,, t....__..._ ı · ı ··'· · ., l _ 400 m3 mo.oz llııı.'11. SllJ"l>.'orının oitorıı;:ı!1ılk o.ar.u< .,..,...- ~'<'\'l• mı.'S ııç>rı yapı<a!r> '""''P U<. r 

2 _ 120 M. deımk "Bl buı:ıdı 1 1/ı >le•_.__ m--··'-·ı 
1 112

. 1'ine mohaıs t L"tiibü l.a!d<. ırv:l'lılld. l• ı bordu.lal'".ı gönderıleıı öd'evlk 
" o~ "'"""'" - İk v<4<·Jılı d om:..-ıeıııı :ıahnna ınüba .. ıi.'I" \o"",,.mfın-

3 - 41, 64 •n 2 peııııcere ~ 7'2, 20 m<! <loaıı• mı.ali. :itlt>ira !çiın. bsat 3
. ilin .'rı aı- dıı.n ""'riJı,.n me;şrulıı.ıtt.a k:ı11net - YENİ HAYAT 4 - 400 m3 Mohz ~aşı. ınmıış oı1ıaıı 19 n""1ıı 1934 tarih vı.• 

1799 No. •;., >ıııtıina b1ı-..tuı>ıı ıtıttva ;,~:ı:n ,.:::~~~~:~~~ :ı;ı~C: 
İstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezi 

Eksiltme Komisyonundan: 
'""'""' mkıJk bu kerte ba:; ·a:;ınQ .,, .. ,.. m.ı ımüey'.)11.t imlu.nmus oi'duğı.rnt:r.ın 
devir ve v<llhut icadı Tü.ı1kı>yedt. istan1xıl icra hiıkimlig; tarafınıd:m 
ımevlm ;r;· ı Iroyımak hal<ik• •caır>a borç!" .are bir -ay müd eıt' 1 a~<>ı 

Fare itılifdı. ~ kU<llımıltnalı: """""'" :ıneııkezimizde me'ro\.h\ ım- veıJi)..rei:!i tl"k•if edi1'm<ikte oOınaık· tx>bllgııit. ietıa&ııı>a kaım· vro lrn" ol-
DUll\."iıne ~e 300 adet Jıeile>'ı sa;t.ıa ıı.lııııaıcakıtır. ııa lbu h'US119a f~ıa malüma• eıdiru- cfui'..'l.l.ndan işbu ernriın >lanı t;ıırıı -

Tuıtl·ı•.ı•HJ rı 1'ı0cetil;l ..,.;tıı 1 
bu"a" htık!Jkı ,.., eo;a,s YENİ 
HA YAT kaıemolcları b.i~d.,-
0 da ADDÜLVAıHİT TURAN 
mıarık:a..-;ııd.ıu. K!ahvec:il€r ~'~n 
Tl'€fi"'i ;okum)aa-ınıız va.rd.ııı. A . .Belııerinıın tahmin ~h. 232 !ı.ıul'l.lfj o:up tıut<ırı (696) Hırııdır rook iıStiyonllerin Ga''\adtooa Aslııırı .il ııı:d'ern bır ;;y i.çinde bor~u ik,. -

B. Şaıılluıme!..er meri<emnız Jevazmı.ından parasız alınır w nümu- han 5 ökıc ka.t 1 - 3 No. ~a rnü•Q- aneriiz , . ., 1ıaik'ip ta! ıbıııı ka; l:ıi .ı.iH~0 dılklkat: GaL , Nec~ılılbı."I 
oıdd<Wi No. 92 TeLfoıı; 40058 rıaıi gü'üJıür eoaat eykım h.'ri Har oh.mur ilt:rrazmı:z varsa ym, bu ı ü 'det 

C. Elllill!fme 16 .,._ llMIJ saa gmıoı .-t 14 de Galataıda K.ırn ..vı~ !-------------- ~Çind ·ıo;tlida ile veı a ,,lfah'E'n ;.,, p j !lafılpaııa ~ mer*fır .mmk.eız eıııbrı alma ilromi .. vonwıda ZAYİ •cilıiiresiıne m•Jdiırırneı:ııiz bu müddet etro Nizam 
yaııı~. 7.al1flıı<la mnıız ıeemcız Vcy'e bir ay ı T l 1 .. b k ·ı lı istıari>u·, dıfmi:l iıdareıliiııdııon ajdıı.. ~ borcu ödeıı:ıerzseruz rehinin . Sacl~rınıza. pa~~klık , . ., güzel- uz a ara musa a a ı e memur ahnaca 

~-· ~ ~v~~ fa,20 «urııçtur. jıı.m 1248 ınuıınııra1 kıa;rıltın nııııı»- sa~ ödıemc eJ'Tlll"nrı:i1ıı teıb•iil:i lık verır, cazıbenu.ı arttırır. ı• h" J Ü M • d J def' 
F. ~ .. ,,. ~-ek'tırin 1940 eeıM TM-anıt oda<;ı ,oesıııktıeır>ı p Nlthl>l ılııa~ ~aınmıa kc~ oiımalk iiz<'1t• hin:DE\'REDİLECE~ iHTIRA BEHATij Il JSar ar ffiQID U Ür üg" ün 

eıınE<ieri ..,.ıtır. (2403) Halııt Gürsoy cl.<unur. 938/388.1 HaSili·Mı ııııaıa malı.su• ""'"'iıt. # 
~=-=======-==----=====--=========-===================·~~~~~nı~ı5~111 A Tua~~~-~~~~rinl·-~~' ~P/ 

tecriibesi her manevraya galebe, 1 durdıımıağa ç_alıstı. 9. ını:>.<ın l9J6 ı..-ınh .ve 2189 No. ı.e ıılı.. duıl'i.ıik ·n .cı kr .v.Nııdi<.-. Arlka.ra vı· Izmi<r 1Jıa,onAidüıı•1ü klertn.dıe biır f(P 
çalııuştı. Bu sebeple Mehmet Bey Sevki asaJıtyctlıc Mehmet Be- ıtiira !ıft,-ıtın:ın ıllıtıva e>t~ı h.uıkt>k 1 ka imli'h<ırw ; ap•lacaioLıı. / 

No.263--;21 Yuaıı: M. SA1ılİ KABAYD.. 

Konya muhasarası uıamışb, bir hamlede şehri 
alacağını zanneden Cem ümitsizlendi 

Mehmet Beyin baskm hücumu 
suya düşmüştü. Çuknrçimende bir 
iki ileri miiaııdemeler oldu. Beyin 
lmvvetleri faik geldi. 

Bunun üzerine Mehmet Bey 
Konya iittrine yii.rüoo , . ., Konva;,ıı 
muhasara etti. 1 

Cenı. Mehmet Be~in Kun:ı-ayı 1 
nıuhasara ettiğini l•ahor alınca der. 
hal mll'f\'etind~ b11lunan kuvvetler
le ber..hn Kasım B<)'i d~ alarak 
Kon.\ a .• .ı &"'idi. 

Gedik Ahmet Pa.ı;a. Kon. oy;ı 
kuvvet ayırarak muha..arııda kal
mamak üzere Knahisara doğru 1 
rie'at etmişti. 

KeııJiada bul-llA Ut-dik Almlet j 

Paµ kuvvetleri mıık&vemet cJ.i-
3 orlerdı. ( 0 m Sult•tı V< ıııaı~etl 
.h.onyay .. · ~ · ..::n1iyorlard1. 
Beyazıt ~ ıltan, ku\'\ l'fie~iıu lop

lıyarıık Bwsadan ileri atıldı. Bir 
llamlede C".edilı. Ahmet l'""a kuv
vetlerile birleşti ve Koııya iiurine 
yürlidü. 

Konya muhaı.ar""ı tı<amıljtı Bir 
hamlede Konva~ı alabilecc~ini 
zan~ Sultan Cem. iiınit«i' kal· 
JDı!ÇtJ. 

Sonra, Gedik Ahmet Paşa Kon
yada bııalwıa getirebileee!\ııi un
Dedcıı Mehmet Bey ömid.lnln M
Mfaia ~ '"°"OJ' yapamaınıııtı. 

Buliııa; Ge<ij.k Alımel PIWlllUB 

ümitsizliğe düşmüstü, yin "•ntığı hamle felaketle ne - bu U< • nre .. baeloao,"l:na devır ' .Y<ıhutı B - Imlotıil'rr tarıh JY'n« gaııellfi.4ert· ••.tın edlt'<.'Ck;t.r ti 
Mehmet Bey iimitsizlige •lii~ün- 1 ti~eleadi. Cem, rie'ati dm·durmak l!htıı"n Türl<·ı.ıı..de ~ıı<vı<Lı f,ıile k~y- C - lmtilhana gitıı'."l«k İ6ill\•enlt<.rm a.~ıdi.lkı: va.;.ıf w ~:ıl 

ce ııe olur, ne olmaz kaygısile En- için en büyük fedakarlığı n cfa'eti m.ı., lÇ"n Ul:ll"J dan, Vd1'l~bfü:ccg• <Yhn.:ı ııın litzımııchı· 
gürü de bulunan ailesini almayı ıt"ÖS!erdi. •teki i! ~dllmli<lc OOhıa!kla bu hu:stıs- ı S . · 
du 

.. ..;ıftdu··. tıa l)a7J n rnllliloma• edioı~•.lk ı·sıı.ı·.,,en- - 'an'~t veya u"ı~ ll'>l-kteb~ı mezun olmak 
•- Fakat; Beyazıt Sultannı oı·dusn • '" ? Askeııiı;,;.,., ·hlt· ·j'--•- • -" 
Fakat; Sultan Beyaz.at Bursada ortalığı dehşet içinde bırakmıştı. ~.iııı Gafatdla., Asan haın 5 rnci kat • · ,., •.. ı wmıs "'""'"' veya mül·ccei buıfı..ıım""' 

ikea Mehmet Beyin ailesini Engü- Çünkü, Bey•zııt bütün Rumeli kuv- 1 - 3 oı.umar.aJ,a.ı-a mıi.ira«.w• {'\' ı ıme- ;; -
21 yaş>ndıın aş;.~ı W 30 Y~ı:n:dan yuk.aırı olmamaJ<, 

riye kuvvetler göndererek istan· veti ve yeaiçeri ile Ceme yüklen- ler" l'·an olunur 4 - Sıhootıı' blJ;J,o.lflroıafk ve bedeni ~rıza.' olmamak . ~ 
bula aldırm-tı. m·.,.; ~ - fyi aıhlak sahibi olıtru.k, ' .• , 

Mehmet :8".,y; •ilesinin Padişah ~İe, Gedilı. Ahmet Pa•aıun as- t1ıde Ba!vsoL ve İç Hostolılclo,. D -: İmtdiıaıne talliı:ı ocanı!ar bir di!:kçe ve eovrıakı nı,i.isb1ıeı;ı; I 
tarafından İstanbula nakl<!dildiğ:ini ker üzerindeki niifuzu payansızdı. Muoy•ne~on••i ~ ·bıiırltiıkıte. İ!!Laır:i>uldıa Umum Mlidürılüık memurin şııb' ..ııı ~ 
haber alınca meyus oldu. Bu te- .,_ k d ı· h ı ~ ~ DOKTOR. Anllm I --'- .... 1 -""'' 
essürle ileri atıldı. .,.,yazıt ordusu a em ı bir arp .ı ·~ • . ....• ·~ ı·BRAHIM HAN~ rn•' ra ~~·""' '""' unaınlar "'a balı, miidü'J'!l'ii1a,erme mür....-

her tarafı istilaya başlaınıstı. · ' ,,..,.ııarmı y...,,.~ı~ı"an· 
Harp başlaınışlı. Mehmet Bey, "'"••~ıı <~•"'" · E - im~ 'han •mevzu~ı su.· r.ı...'d,.·: 

Rumelibeylerbcvisi Siileynıan Pa- Nihayet, Cem ~ultaıı ordusu bo. 1 ~; · DENKER 
ken.in özer ine atılmı~tı. zuldu. Runıeir •ip:Jıisi boıgun kll\ - ~~ ,.., B l - He.,ap \"e he<ıd ı;e, 

,·etler öz.erine yriklennli~ti. ' ~~~ •rinci S,rnf 2 - 'RıfiSun. 
Çubuk . ··asında yapılan me;ıı- .:-::ı..,.~ 

dan mulıa~besi l\tehmet Beyin Cem ve Kasım Be~ lcr e~ir dü, j~ Dob,lıy• Mutebo.,..,.. .i ~'-•. Uınli'mt m"""'1ınt .<:~'RJ.va •. 
f ,.,_ t'l ti' ı d" R u ınemek üzere alabildii!inr karlı- .. .ı'tt!M,. e....,.e ı e ııe ee en ı. ume .. as· .. ~ <o~ , • 

k · M h ı .,_ · b'' lar. Ukin •-Lender Pasa sir,ahı"lerı· o ..rG ""' J Jırı,•-"-~n t .... ....J .. ~ ' '·r • crı ı e me .....,yın ucumunu ""' ,, ;_.ti!!!; "'.~..1..1 •.. ., __ ,,.1.: .... , - ..... ,~. ne< ıo . .,;.,.,.,e a,yllıl """~ muvatfnk o,31'"' • 
bozdu. Üste de ;\fehmN fW) ~ara- pe~ini bırakını~ordıı. -·;;H ~ ...,,._,.,,..,,, ;ı;ııba.IX.'ı 'lt>ieı>.a v'°.fk>l &aıriaı· te-cvh ediıiir. , ,..ı ') 
landı. İskender Pa!Wl. Fatihin yaman iSTiKL•LCADDESi ..Y'dJ ~ 13 J .. 2 - ~m~11cla k<l<ı:~oorıOO..ırı muvrıffo!k.ivı..ıt ve tafuıiıl· -·a1P~~ 

:l<lellmel Be), felüelle nelieele- kuınımdaolarıntlau biri ıdi. Sultan ı=-a"'" Tol. 42468 · Al>"" <baı>ırnıriek. ~et.'€l<'r ü---ınduı iıor..tlet~ t€'0'bit ed~~ ('il<. I 
nen ınağl7biyetten sonra hıralup IW:nızıt, ı>aı-.ıya su emri vermiııti: KenJi Loborotuy0ronda H,..tolorınt~ . aıpı&.r, . ~ıl, 
k.a(tı. Bu hal Cem Sultanın luıv- 'ı - Lala. aman dileme hİT e:vle Ront<J•n ve~ Huc.,,_ •• TolJ,J"" 3 -:-'"' T.. . ~ m..ııet V< Vlrmeyoi lö g~ ·~iıaıda ~ ~ 

etlerini de tezelzüle ujirattı. bunları.. · --::--:-,.-:----:---:--:-----! ......... bUtiin lbıiklHl'ı tpı.a.ı ediıı·. · _..... 
Selıradenin lrnv,·etleri vava, ya- Cenı ve Kasını alabihliiiine kııı·- Sahibi 1·~e '"'m~u·yaı.00::_.imtrı ." edetı ~~ -.Ect-___.....ıAbi ~-·. vakıf oo!ıwı_. b<ar.,; li •. •uıı bi &:ıd('I''" . .J 

vıq mıı.,,or ve eriyordu. Şehzade 1 tılar .. Fakat Paşa pe~lerinı bırak- , , ., .,.........,_ """"'-=""' .efY 
feliketi ıt"Ördti. Derhal Engüriye mach, Amansız bir takipten sonra ETEM ZZET BENi.,.,., uı.... ...,__ · ""-"'~ .,., • · .5 - ....-aı- 1~ ....,._ ,akıı..-ııroııııılt ~~-·'··~ ll<.;ıJJUl """'" 
~. BW~ ;ııilı&Wtaa unlusuııu · (0...aıı VW) SGn Tetırr-f, Matllıı- ~ . ~ - . • ~ --.u• • 


