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tal ya siyasetinde 
İngiltere ve Fransa her 

...., 
yardımı yapacaklarını 

Helsinkiye bildirdiler 
.... ................... -...................... -

yosu 
~ ereleri· 
\tta ıniMerlne air bazı ifşa-
~ bulundu. Londra radyosu, tUrkçe 
'- Yatını bozmak için yüzsüzce gay
~t'fedenlerin münasebetsizlikleri-

tebeddül olmıyacak 
ı--

iktısad Vekilinin 
kömür ve şeker işleri 
hakkında bey na ı 

1 

bir elektrik Çata lağzı nda 
santrali inşa ediliyor 

·-· 
Bugün is ihsa! milli bir vazifedir 

vatand şa tahmil edilen 
-

mükelleflyeıta huşunet yoktur 

~ l\~en, bu havadisi bize işittir
~ muvaffak olmuştur. İhtimal kı 
~ f ajansları da tebliğ edecekler 

\t;gunkU gazeteler de bunlan bi7.e 

Ankara, 11 (A.A.) - Iktısad Ve-ıKömlir llavzasmdaki lş IUükeUefiyetl 
kaletine aid mevzular üzerinde Miut "lktısad Vekaletine taalluk eden 
Korunma Kanununa tevfikan alınan kararların en mühimleri kömür hav
kararlar hakkında kendisinden iza - zasında iş mükellefiyetinin tatbikine 
hat rica ettiğimiz lktısad Vekili HUs ı ve istihsalin tanzimine aid olan k.ı · 
nü Çakır Anadolu ajansı muharriri- rarlardır. Biliyorsunuz ki bütün nı... 

ue eu beyanatta bulunmuştur: {Sonu S üncüde, lktıscıd Vekili Hüma Çaktr 
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~<:aklardır. 
~ dra radyosunun teminatına na-
' ' SovyeElerin Londra sefiri, bun
~ ~\tel İngiltere Hariciye Nczare
~Uractt.a.t ederek, bazı şartlarla 
~.diya ile Rusya arasında sulh 
~ 1.ltneaine Büyük Britanya bil -
~linin tavassutunu rica etmiştir. 
\ 1'111 sulh şartları Viburg şehri 
~U olduğu halde bütün Kareli 

Dtılft. RU>bentrop ve K<mt Ciano Mr cınrm • • • • 

Moskovada müzakereler devam r-YUKSEK MUDAFAA ECliSi-ı 
ederken Petsamo önünde Mesaisini bitirdi, müdafaa hazırlık ve 

İngiliz harb gemileri dolaşıyor tertiblerinin "!emn~_niyeti mucib bir 
halde oldugu muşahede edildi 

~nın ve işgal edilmiş bUtUn a- Londra, ıı (Hut;usi) - Avam K.-(davasıaa dair beya.aa.tta bnloamu~ 
~ da~~ir bazı yerlerin ken- rnarasıada bir nutuk lrad eden hıgi- ve ltaıyuı gem.Dertnlo bamulelerll~ 
\ . ter~~ !!-~wı ediyor- Uz Başvekili Mister Chambforlaha 1- beraber ltalyaya iade edllmlt oldup
~ li'illlt!r<f4iJalff!i~ bu kadar talya Ue lnglltere araamda kömür ge DU bildirerek alkşla.nınıttll'. 
~~Ylere ml)k~Ü~oi\lan telifi ede· mllertnin tevkifi müDaMıbetlle tahad- Cbunberlala, bundaa eonra, Fia -
~ , . iktısad} vesf1a.81' ta_yizler tek- dUs eden bidıBeye ve Fbı - RU8 sulh {Sonu S füıdi !tayfada ] 
~ 'bıı 1YorJardı. Ş,rtıan bu ka4-a.r a- ~ 
~lıınan Londra httkfulıeti onları 
~ di~a huıtfUnetifte tebllt zah - ~ H H b 
~bilethtiyat'etmemiştir.AııJa- r..omur am argosu 
\ "-~l Lon~ bir tuvib ve teş-

~e;;,, ~nm': •• :::: kalktıktan sonra 
~kabir mutavaasıt dev!et ara-

Ankara, 11 ( A. A.) - Başve
kAletten te_bliö edilmiştir : 

Yüksek Müdafaa Meclisi 
7, 8, 11 mart 1940 tarihlerinde 
Reisicümhurun reisliöinde top-
1 enarak ruznemesina dahil iş.. 

1 

leri bitirmiştir. 
Meclis, bilhassa memleke

tin müdafaa hazırhklarını ve 
tertiblerini tetkik etmiştir. Bun
ların memnuniy:ti mucib bir 
halde olduOu görülmüştür. 

--... 

~ r. Bu devletler vasıtaslle yap-

ŞEKER 
MESELESi L""ıi tekleifler. Londraya blldirdik- Jt )ya 1•fe J ·ıt d k• ~~&Ynimidir,yoksadahafiddet· a ngJ ere araSJD 8 J 

ı..' \·eya hafiflemiş şekli midir, •• b t) d •• J • b l d Bu hususta Başvekil bir 
~ıı.-~Hım değildir. Fakat. bugün munase e er uze mıye aş a ı .. . 

Edebiyatta bir hidise 
'~ mevzuu bahsetmek l&tedl- tavzih gonderdı 
\~~:okta da başkadır. Roma, ıı (A.A..) - Stefanl ajansı Dönüş seyahatlerine kömür yü.klil r_ ' 
~'gün d~yada, bUyUk devlet- bildiriyor: ola~k başlamamış bulunan ~talyan •Beyanname mecburiyeti 
~Ilın~ h~ sUrdU~U gör : Kont Ciano dUn İngiliz Büyük El- gemılert, halen bulundukları liman - yalmz toptancı tüccarlara 
~'k ~ır zıhıılyete kargı fikrimizi çisi Sir Percy Lorraine'l kabul etmi§ lardan boş olarak hareket edecekler- aiddir Perakendecile ı 
~l ıstıyo~z. . tir. dir. Kömür yüklemek ıçin bu liman- • • elle- ' 

ar Lehlılcrden eıkA.yet eder- Sir P Lo . 1 .1. bük" "- lara yeni vapurlar da gönderilmiye- 4 marttan itibaren 
Ya i Lehistan l 1 ercy rraıne, ngı ız wue i d k' k ' ' ı· ti 

n a hUcum ç n tinin son ünlerde tevkif edilm" bu- cektir. r n e 1 şe erı rayıç 18 a 
ha~ırlar ve cihan efkinu- ' g ış t b·ııecekler . . lunan 13 İtalyan vapurunun kömür İtalyan Matbuatı Karardan Memnun sa a (Sonu 5 ·mcide) ' .._ __________ ... 

\..._ BtıM.ıyln Cahid YALÇIN hamulelerile birlikte geri verilmesi Roma, 11 (A.A.) - İtalyan kö - Hük~meUn şeker fiyatlarına yap- 1 
~oı:ıı::~:::=-=s-=:=:=:=:=::=:=:: kararını aldığını bildirmiştir. (Sonu 5 inci sayfada) tığı zamdan sonra beyanname ver -

miyen bir çok müesseselere yapıla -

L d d k • / d cak muameleler hakkında İBtanbul vi On TQ Q l temas QT an SOnTa lAyeti, Başvekaletten mufassal ma - ı 
lümat istemişti. ı 

V il t k R Başvekalet vilayetin bu tebligatına 1 e es e rar omaya dün telgrafla cevab vermiştir. 1 
Bizzat Başvekil Doktor Refik Say- ! 

d t d • dam tarafından verilen bu cevabi tel-a v e e 1 yor ::~~emmiyetine binaen aynen ya-

"4 mart 1940 dan itibaren şeker 

Yahya Kemalin yeni bir şiiri 
ve •ekti melih mesele~i ! 

Londra, 11 (A.A.) - B. Sum.ner sebebden dolayı iki devlet adamı ara- fiyatına 10 kuruş zam yapılması hak- ~;_,.;..=:;!IA 

Welles, Lord Ha.lifaksw ikamet etti· l sında görüşmeler vukua gelmiş bu • kındaki tebligatın bazı tereddüdlen> . . 
ği otelin ikinci katınck.. bir daireci~e lunduğu kuvvetle tahmin edilmekte- lsebeb olduğu gelen telgraflardan an Eaktl.erdtm biri~ ~7cile.ri ho~.edcbadi: n4' yenaeritı hofuna gfMyor 
oturmaktadır. dlr. laşılmakta olduğundan aşağıdaki nok ve §ımdı 11enilerZe birlikte eskilere Ülf atıyor/ 

Lord Halltab, lıatt& tatili için B. W~ kendisine gelmif olan jbalar tavsiye olunur: Her muharriri ve her piri blr\anans: "Hamlet,, muha.rrtri ftJI 
Loadr&daA dlp.nya çakm~• (Bonu 6 W;Ue) , (Sonu 6 Wımde) eserile veya blr güzel eHrile (Soaa 1 laol ...,._l 



...ıl ~jtc JJAL.-~ Siyasi faaliyetle~ ı,ı1 
Mehmedi bir korku A nupa .._ı.;::: yt1 ve Vilayet Mebuslara PASiF KORUrtMA iŞi .--·~=~ ~ Delibaf 
bir düşilnce almıştı şehir hakkında vti:.,:-U.:: ·ı:;-~ 

Delit•ı lıılehmedda, g~teıa ya- ilin haktk&tini b8na. anlatUğm gibi • h t d. Ahşab semtler lsfı'mla" k edllectJk Somııer wen. pJri ııı~)l,ııt Dlldığuu anhyan, bill&etti't nedamet IÖylerim. Senin de yaptığın bu le* ıza a ver 1 . Ü devletle m11huib devtetleriJI fi; 
ile için için a~!ay~\ bedbaht bir in.- nedamet ile iltica etmek fikrinde ot- 1atanbuı mebwılın yu aylan için· ve yan g 1n1 ara ka rş 1 ş eh ı· rd 8 . ınet merluJdeıohıl dyaret :!:'.-. ~1' 

derin 

anın ~<-ıklı hali vardı. Papaz kar· duğunu anla.tının. de bütün kazalan dolaşarak halkın. maideki Sovyet.Fhı çarp s dit~ 
twnda suçl&nıU itiraf eden bir rU· - Faydası olur mu denliJı bunun, denin ihtiyaçlarmı tesbit et:mfller borg kapılannda ola.nca tldd"~· 
nahkfi.r saffetile durup dinlenmedeı. Necib bey?_ ve bunlaruı belediye ve vUayete aid b 11 11 k d ı ı k t vam ederken. ortaya ~ ~ 
sırlarını dökU.yor, nasıl aldaWdığını - Elbette. Evveli yok yere Ud olanlaruıı Vali ve Belediye Reisi dok- u y u m e v a n a r ~ ç 1 a c a 1 r lar, müt.eaddld ifratlı tefritli~ 
olduğu gibi, hattl, en ince teferrü - taraftan kan dökülmez, aonra da.. t.or ~tfi Kırdara bildirerek bu husus • ~ IMıden aoma, mnayyen bir f;let., 
atına varıncaya kadar hikaye ediyor. Delibaş Mehmed, muhatabının 80- da fmkAnı olan tedbirlerin aıınmaaı- te vasıl oldu: FbılerJe So~e ~ tıJ' 
du. Ara sıra, kız•yor, köpürüyor ve zü.oü kesti ve meraklı bir tezlilikle. nı istemişlerdi. B Rf • 22 ·ı / k f h rasında Alman tazyiki ve İS" dot 
hele, bazı kimseler için ateşler püsk.ti- - Teslim olduktan sonra, dedi... Belediye ve vUAyet bu deni ve ih- Un Q m U e % l m l yon U Q .. nalı ile ve sonra da doğrUdJlJJ 
rUyordu. Dişlerini gıcırdatarak: Kahpelik edip beni yakmazlar ya?. tiyaçların her birini ayn ayn tedkik ... • t M ·ıı t Mecl"sı·nden ,· •ten•cek roya t.emaslar başladı. ııJ)'IJll 

- Ah, bilmezsin Necib bey! .. di- - Bunu aklından çıkar Mehmed ederek bazıla.nnı yerine getirmiş ve 3ı SQ l . e 1 Q ._ Bir taraftan da ln~ - t e ~· 
yordu. Zihnimi çelip yolumu şaşır - ı ağa. Gelenler, senin de benim de ta- §imdilik yerine getirilmeleri müm • . . . . kömür Dıtilafı hAd blr devrt"Y voo 
tan hep o Kazım Hüsnüdür benim. nıdığımız adamlar. İçlerinde bu kalı- kUn olamıyanlan da tesbit ederek te- Şehrımızın havadan pasif korun • ıher cadde büyük bir meydana açıla - rerken Alman Hariciye Na.ııt's ~oŞ 
Ben en çok onun sözlerine kanidim. peliği yapacak va.r mı sen söyle ba- hiri sebeblerini tesbit etmişlerdir. ~~ını. temin et~ek lizere İstanbul caktır. Yapılacak bütün bu istimlak Ribbentropun ale~le RoırtııY,,et<ill 
valinin, kunıandanın ve hatta, senin kalım? Yarın sa.at 14 de Parti merkezinde vılayetı Seferberlik Müdürlüğü tara- sahaları 20 bin metre murabbaı ola- tuğu ve orada. ttalyan JJııŞcoıJııı 
bile bi~~en ~a~a olduğuu~a inan • ı Can kaygısına d_lişen k~~. ~eli, .~ı- yapılacak bir toplantıda belediye me- :ından hazırlanan proje, plan ve ?i- ~ ~esab ~lınek~ir. Bü_tün bu is- Mussolinl ve Hariciye NaZlfl uııd''ğıl 
dım. Bılır mıyım ben, lı:;maıl Hakkı· nını kırıştırarak bır haylı duştindük- buslara bunlar hakkında izahat vere· 1 ger hususlar hakkında esaslı faali - timl8.kler içın 22 milyon liraya lU · Ciano Ue müzakerelerde bnl ~ 
sı da, Taş başlısı da, Hacı:::iı da, hoc'.1· 1 ten sonra, derin derin içini çekti. cektir. yet sarfolunmaktadır. zum vardır. Öğrendiğimize göre hü görüldü. Neticede muht.elif ~~' 
sı ve beyi, efomlisi hep böyle dediler, Yeisli bir tavırla: ~ Bir harb vukuunda dlişman bom • kfunet bu itibarla meclise sevkolun • da cereyana başlıyan sJyıı.c;i ·~ 
beni dürteklediler işte. Di bakalım - Senden evvel, dedi. Vali beyle BELEDIY•DK: bardıman tayyarelerinin a.taca.ğı yan- mak üzere bir kanun layihası hazır - yetler. esaslan itibarile ııt01:tİJıf' 
şimdi nasıl çıkacağız bu işin içinden'! de görüştüm ben bu işi. gın bombalarının ahşa.b evli mmta • lam.akta.dır. bir hedefe doğru olan seyir t ettl-

Necib bey, vaziyeti az çok kavra- - O ne dedi? Fi orya dükkanları kalannda yapacağı tahribatın milin- Bu kanun l&yihası çıktıkt.a.n ve hü· metini de yeni baştan ışsr'~ 
mış, ve hiç şüphe yok ~i.' ~erahl~. - . ::- .o da senin gib dedi amma, de- .h l . . kün olduğu kadar önlenebilmesi için kfun~t ~dan bu işe tahaisat. ay- Bu istikamet te, ha.li}ıaztı' ııı ~ıJ' 
mıştı. O anda da meslegını, vazile· dıgını tutmadı. Kalktık, vali v.e ku- 1 e edıldı Vilayet Sef be l'k M"d" ıu-. b nlabildikten soara 6 ay zarfında bu le ve ge--'-m•Jerlnln haUI Dl -

~ d b 1s er r ı u ur ğti e .. ı1 bil ği t h t ı, A&uu.ın. 
aini hatırlamıştı. Ayagı biraz daha man an eyle otomobile atladık. ya- tanbul Belediyesi Filoryada. ken• lediye heyeti fenniyesine bir lin ha· ışın yap a ece ~ m n oınnmak - dlr. ~ili 
dillendirmek arzusuna da.ya.nama - j nımıza Taşbaşh Hacı Hilreyini de dine aid dükkAnlan dün ihale etmiş- zı.rlattırmıştır P tadır. Fakat bu Jıa.llhazır mü.es.dele ~ 
mıştı. Kaç giindenberi şehri yakıp, alıp Sa.rayönünil boyladık. Tam tes- tir. Yapılan ihale neticesinde dükkan İtfai .. ~ürlüğUn İstiml!kler esnasında evleri yıkı· haJll ve memleketlerin kendJJe_.4, 

kavuran, halkı kesip asan bu yırbcı lim olacağım sırada, vali bana ne et- lar geçen seneye nazaran çok yüksek nazarı ~:a.ıc Un de . no~ lan vatandaşlar Boğaziçi.ne naklolu - mUtt.eflk t.emlnl meselesl~de, Ol~ 
mahlükun, böyle birdenbire ümidsiıU- ı ti biliyon mu sen7.. fiyatlarla v. erilmi.ştir. Geçen sene 300 roa'7 .. ..,, .. +_._ __ bulhazırb~an .bu pli.n'l. nacaldardır. " .._....,..un.an un ütün a.hşab semt yen görllş ve zOuıtyet f 
ğe kapılıp yavaşlamasında.ki. kendisi - . . . . . . liraya verilen bir dükkan bu sene . . . • İstanbul için tesbit olunan ahşab 
ile bu tarzda görüşmtğe meebur kal· - Düşünme deyivereceğim be:ı 1100 liraya verilmiştir. Belediye bu- :ınde bır ~~. ıatimlik yapılarak 20 mıntakalara Edirnekapı, Yedik.ula, ne birfblrlnden aynldı. ~ 
masındaki hakiki sebebleri anlamak sana. Otomobilden iner inmez. şimar nu Filorya.nın inkişafının bariz bir etre genişligınde caddeler açıla · Topkapı, Aksaray, bütün Haliç, Be • Ahmııya, Fin mese~ t ~.+ 
için, hemen, tecrübeli bir polis imi· dı, kabadayılığı kabardı. Bizi karşı. vesikası olarak tesbit etmektedir. ca.lrtır. Bu caddeler mıntakayı birçok şiktaş, Orta.köy, Usküdar. Kadıköy daşı Sovyet Rusya.ya ıneıd~ ., 6' 
ri kurnazlığı ile sorguya başlamı§b : lıyan kulumilici neferlerden biricıin Anadoluhisarmdaki an.la.ra &yıracak eekilde yapılacak Ve mıntakalan dahildir. el bir tekilde bltmeslıtl ts~deJıı 

- Ne o ağa, kötil bir haber mi ; tüfeğini elinden çekip aldı ve Lemen b t ki k a t.e taraftan da, garb eebh _ ... "' 
ald l 

. rd Uz . • ı a a ı .... flllP'. 
ın, ge en kuvv~tler balüe o usu [ P.rıme pat attı. Allah korudu da . . llAHK~M~URD• • /CT/~AD l~L~Rl ha.rb haline mttncer 0

- ti' 
değil mi imiş yoksa? ku?"şun başımın üwcinden atladı. Anadoluhısartndaki batakhğın sıv- · • r 

1 cıa kendi flllleBerlne. yani ıı-~ "" 
S zlı d !o k t.ı d rfsinek yuvası olmasına mani olmak Jb h• H kkı C R E ' \111>y 

- 1 ya.ıı yaramı eşme sen de ar aç mora an. . . ra ım a mn um- umanyaya ge mınta- has hakk dald fst.ekl rtne JIJ1' 
Necib bey. Hangi halife ordusu?.. Bu hikaye karşısında, polis mü • için buraya vası mıktarda mazot dol • • • • 

1 
m e efb " Yıkık mahalleli Abdürrahman hepsi- ı dürU Necib bey de düşünceye vardı. d~uştur. Beledi.ye yaz aylan i · hurıyet gazetesi aley• kasından bır mılyon bir şekilde halledllmeslıd Jll1l ofll"' 

d d ni vi d ,,. .. 1 .. 1-n laca.k bir fomıtll butıııak ~~ıa ııt' 
~i anlattı ba~.:· Gel~nlerin ki~ ~ldu- Hiç şüphe yok ki, Delibaşın kur~u- çın e e z ee. yesın en 11 ~-- 0 

- hindeki davası liralık pamuk sathk o:r-
gunu ben de ogrcndım amma 11~1ı:1ten luşuna o da hayıflanmıctı. İrinden lan bu bataklıgı doldurtacaktır. . girmek fstedJ. Yalnız b ,.ı · ' " 1 "' '" ' - Afrodit davası esnasında tabi Se- Rumanya ile son yapılan anlaşma. ~ 
geçtikten sonra!... yolunu şaşıran kurşuna Janet ediyor, ~ . . fark vardır. Berlln bu forfll ~ 

- Ya kimmiş gelenler? fakat, teessürlü hislerini. muhs.tabı- MÜTEFERRiK' mıh Lütfi t~afından ~.öyle~me~ıp hükümlerine göre bu memleketten hraftao blrlnln ırdyaset s.t'Jlde11" 
- Ki molacak ki?. Bizim Hayuu na sezdirmemeğe uğraşıyordu. Dil •• • • • • zap~a da geçmı~en bazı sozlenn Cüm ithal edeceğimiz petrole mukabil ve- faal bir rol oynamak m~ ııtl' 

bey Bayatlı Eyyüp, Ba§aralı Osman. döküyor, bu yırtıcı kurdu ~Oına dü- Bukreş elçımız şehnmıze hunyet ga.zetesı ~~ından n~- receğimiz pamukların satışına. baş· za.ldaştınlmastle kabil olaCB~)" 
Elmas pehl:van, Kanı. Ahmed, nebi- şürınt·ğe çalışıyordu. Valiyi kötülU- geldi ve Ankaraya gitti ~~~ sure~il~ ken:ıne. hak:ıret edil- lanmıştır. dlğl ve sllft.h kuwetile uıUIJBJ..-af 
leyim daha fildll ve falan hep KeP1 yor, yapıJan bu hareketin merdlig~, B'"·-ş BüyUk Elç;..,..,;.,. Hamdull-"- dialığinitarafiddıa deden,..._~~ Hakkı Kon Son iki gun" zarfında Ege mmtaka glri mi '"!nl d hl .... ttjğf A 

b J' d ~ . ç S"'I be ·
1 

k - d bah il UAl~ ~ 4'I Y m an vwıuıunyet gazetesi • şe yece6 , e s..... roJI'' 
re ~ ın. e ıe eçen u eyman Y 1 ~ ya ı şmı~acagın an s e muhat.v Suphi Tanrıövcr dün sabahki Kon - ı h. ıJ d d" y din · sında.n Rumanyaya bir milyon liralık 81 i faali ti rıof "

0 Jtı' 
Demırcı Mehmed efe de yoldalar - bını habırc koltukluyordu. Nihayet vansiyonelle şehrimize gelmiş ve is- ~ ıneah~ an . ~va~~ cı pamuk satılmıştır yas ye ere ge 11 ,YJ! 
mış. Yazık, ~bu kara dinliler kaıdeşi acıklı bir yilzle: tasyonda alakadarlar tarafından kar a m emesm e • Bundan ka ~erika a da dün dl1şt1ndU ve bunu mtıer, '° "' 
kat·dcşle boguşturacak !.. Hele seıı - Ayıb etmiş vali bey doğrusu . şıla.nm.ış ve dün ak am Ankara a 't Mahkeme ~u. ~~ele etrafındaki 350 b" . baş . y diği nutukta ~barttz ef;ijrdlı ıtd • 
b~ra~ şu sorg~ suali de ne edP.lim dedi. Ben bu işi başka bir şekild~ miştir. Mum aile ~ memleke~e davaların tevhıdı ıçın evvelce Altıncı 1 . ın liralık afyon ihracatı yapıl - gUn Alman nıllletl a.sırıa.rca Ol tıl1 
ııımuı onu dcyıver bana.. v~ tam senin istediğin gibi hallede- bir hafta kaldlkta~ sonra tekrar BUk- Cezaya ~lan müzekkereye e~ ce mıştır •. Rumanyad~ b~k~ İta.lyaya det mukadderatını resblt ed~ 

-· Ne diyeyim bilmem ki afa, bir rim. Hiç hayıflanma ağa sen. Gelen reşe avdet edecektir. v~~ gelmediğinden mUzekkerenm ıe.. da ~ugünlerd~ killliyetli :n1~da pa .dönttm noktumda buJunllY°'''~...tJI 
tiefa ok yaydan çıktı. Bence bunun kumandana söz anlatamazsam şa _ in t a ~ıdine ve duruşmanın 14 marta ta - mu satılacagı öf.renılmıştir. ~ P" •• 
çaresi, seni aldatıp ba şını ateşe ya· yed, işi doğrudan doğruya Aııka..ı.a • S op a ay.: kları gUmUşlO 1ikma karar verdi YapaOı ve tiftik 1şt.e Hltler, &hndi ~ ~ 
kanlarl, bu isyanı teı-tib edip Konya- ya, Mustafa Kemal paşaya telgraf. . kuşlar bulundu . Silivrlnln aumUşpınar k6- standardizasyonu kendisine bati• olan ı jt' 

yı kana bayıyanlan bir yere kapa.- lanm. Al emrini ondan alırım. Bun,l Sinop (Hususi} - Geçen hafta. ı- yünden katil lbrahimln y - tiftik tandardiz Sovyet Rusya De ~ .;ı4' 
mak ve gelen tedib kuvvetleri ku - da diyeceğin yoka artık. çinde Sinobun Karagöl mevkilnde av- muhakemesi karara kaldı apagı v~ s . asy~n rupadakl faallyetlne _.ıs __ .le il' 
mandanının karşı!';ına sıralamaktır. Bu v8.d; Delibaş Mehmedin gözl~ · l~akta olan ~vcıla: gölde çift ge- Sillvrinln GUıntış ma.r köyünde ~names~ tatbikına nısan bıı.. he verip, nlhat zaferi k_,.....-

- Sonra?.. rinin içini bile güldürdil, keyfindec. zeı: ıki yabani ördeği havada uçar - b Celili bı Pkilrekl aralı ço dayetinden itibaren başla.nacaktır. tlyor. J 
- Sonrası milli hükümctten 2i bir gelin gib süzUm süzüm sllzille ken vurmuşlardır. Ördeklerin her i- an çak ve ey YiV Bunun için öçtt VekA.letten ikisi Tt- Fakat btitUn mesele, A~'J'll~~ 

dilemek, kuvvetlerin ile beraber ee J- rek: kisi de yere düşt{ürten sonra yapılan ~ öld:e~.~ 8i1~ ~rahimine:,: caret Odasından ve ikisi de' borsadan t,eOP" ~ 
beye gitmek.. - Aba ben de bunu diyecektire. muayenede ayakların~a aleminyum ~m n~ d :1c irincı Ağır olmak üzere 7 kifil.lk bir heyet le • faallyedııe veçhe verece~ ~~ 

- Hoş görürler mi dersin Necib sana. Varol e mi mUdUrcUğüm. halkalar mevcud oldugu göıillmUşt:Ur. ma emeslbn ~ ~. . çllmiştir. Bu heyet nir.;ımnamede ya. ve Uma vwtalaniıı mH8 .,.,....... ...a. 
bey, yapsak bunu?.. . 'Fakat atılan saçmalardan bir kısmı Suçlu re.hım, Cem kendlsıne ha.- . .. . kilde lmllanatıe.k mevkide ,ıft 

- . . (Dftıamt vaı-) bu halkalardan birine isabet etti-· i· karet ettiği için kürekle başından ya zıh maddeler hükUm.lerine gore ihra· ~ 1'f 
- Umarım aga.. Bılıyorsun ya ........................ -............ - gı , alamı3 billb bl akladıktan cat tipl . . k trol d ki al bulumnadıjıchr ki ,,ff 

Mustafa !{cmal paşa evvelce i Y ' GOlh çin mevcud rakkamlardan tam bir r ve are ç erım on e ece er vem • bu hususta, t:!aha ztyade .,-
edenleri de topyekun affetmi ti.8.r;u ane netice çıkanlamamıştır. Bu halk.alan sonra Sil.ivriden Vizeye kaçmış ve O· larm rutubetsiz, roatlilba muvaf'ık de cevab vemnktedlr. ._tA )JY 
diklerimi aynile yaparsan, hi: §Üp:e • 

1 
• taşıyan ör~eklerin ilmi bir müessese- radan da hududu geçmek il.zere A - polarda bulundurulmasına dikkat e- ~dP' 

etmem kl, Mustafa Kemal paşa, 18 · ı müsamere erı ~en ~ bır maksa.dla uçurulduklan yastafanosa ge~rek hudud bo?."°1~ deceklerd.ir, Standardizasyon nizam Almanya., garb cebh ~ 
nin bu merdce hareketini bir afle kar . .:annedilmektedir. ki telefon tellerini keserken koylüler namesinin tatbikına İstanbul Mersin rekethıe ldyut HımraWll .... ~ 

~ • GUlhane tıbbt mUsamerelermin be. K ta af d kalan ' adan ıtri l(a[b1IJd ,.,-.ıt#' şılıyacagını sanıyorum. ıincisi 9 mart 1940 cumartesi günU oneervatuarm UçUncO r ın an ya . _DU§tır. ve İzmirde baalanacaktır. m temez. d8Y' ...ı 
- Onu .ben_ de öyle sanıyorum a.m· 13.30 da profesör Zeki Oralın reisli- talebe konseri Mahk~ede ıddianame okunmuş ~ . - .. rat henttz tamam}anDlJI ~ (1 

mıı ? .. İş şımd1 üzerimize yilrOyenler- 1 fi altında yapılmı§ n: Konservatuar talebe orkestrasile ve ı;ıüddeıumumf hakaret suretile kanunun 391 incı maddeleri muoibin- Bu sebeb4en Alman dlplo ~ 
le ~nlaşmaktadır. Bunu ilaBıl yapa • 

1 
_ Profesör Niyui lsmet GözcU 16 mart curu,1rtesi günü saat 17 de tahiiki v~ gOrdüğtlnden tsı inci ce tecziyesini istedi. Suçlu ek başka pınıp d..:mıaJrta ve son Jı.ol ~~~ 

cagız?. . . tarafından krlstalenln munı.amma al· Fransız tiyatrosunda bir konser ve- madde gözönünde bulundunılmak su bir diyeceği olmadığ-.m söylediğinaen İtalya7J harekete ~ruıel' IS 
-· Bence i~m .e-ı.! kolay tarafı bu. tındaki rE.ddt ltlluuyoıı ak' öa reeektir. retile suçlunun 448 inci m .dde ile, muhakeme. kan::· vermek Uzere nisa tedlr. 0,,.1 
- Amma ettın, hele bi deyive- t1ril.mi§tir u v ası g • Halka ve melrtebler talebesine tah hudud telefon tellerlni kestiği için 4e nın 12 sine bırakıldı. rn. Bef&d ~ •• 

bakayım nasıl olurmuş bu?.. · ahı edilmiş olan bu konser parasız o- 111~" 
- Ben, gelen kumandana &ider y,, ...!ta :.= ~8!'°n'.. :: ltıp da vetıyeleri ıııra itibarile a.l&ka- ıııııınıııııııııııııııııımıııııııııııııııııımmmıımıruıııııııııııııııııııııııııııruııııırıııırııııııııııııııııuııııııııııııımııııııııııııııııııııııııııilllllllli 

rYenlSabab'~.:ı·:;:!::.::;aı~un:~=akt:-dı~m•ktebıereda- Ş Eti i R HAYAT 1 
111

-

:~;:ı~ır .::cı::ı:ı. = ikinci Af ro d j t "'ı ııııııııı ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııımııırıuın.1ıııııuııııırr11111111111mııı1111ıııııııııııııııınııııııııııııııııııııııııııııı ıııııııııııııııııııııııııııııı~ 
f11rtd)'• ._.. Bit vak'ası takdim etmif. « Tan >> gaze· TElI1R EDİLEN MOSAME • BWnda Qoou.k Ealrg~ ı: 1141 ' 

11NELrK 1400 K•f'UI 110a Kwut ' - Profeeör Bürhaneddin Tugan kitabı da toplandı , . RE-Hayda~ z'8eaim wuren.. tttrafından ~:. ~ ., ~ ı AVLIK no • 
1480 

• bir .Ublim.e tesemmümtl vak'ası ile bu test Ve deve ler Oerniyefüıden: tGn haıvlıldan tamanı~ J' 
ı AYLIK 400 • eoo • tesemmümün t.eda.visinde tatbik edil- Yazanı, basanı hep D eveye: "Boynun eğril" de- CemtıJrlfmiz, 1Bnı.art arılı Gktp- gazmonun tomlrat w ~İl"' /r 
1 AVLIK ıeo • IOO • mesi lAzım yeni usuller hakkında teb- mişler. "Nerem doğru ki?,, mı, Kadıkl}tJ Opera Bitıe11'1G8lnda Ocmal edamı,«r. Balo ___ 1~w 'f6' 

12 MART 1940 s A L I llptta bulunm.11§. mahkemeye verildiler diye ceve.b vermiş. Diln, Ak§alll ~ .Şeh,1' Tiy1Jtro8U artistlerine b1.r tanbul taraf'nda Yeı'U ~flT' ~ 
=- w: 1 3 - Kulak eubem asistanı Hasan Son günlerde Batışa çıkarılan zetesinde "Tan., da çıkan tarihl bir tem.ıil uerd·ırecek ~Hindistan 06- ııcırmdcı, Bcyo5Zv.ndo titJ ~ 
t3StH. Sefer 2 1355 ~.Şubat 2• tarafından ameliyat ile dUzeltilmiı Afrodit tercümesinin toplattırıı- tefrikanın hatalarla dolu olduğunu 1'izi1li O!f"ıyaoa.ktı. lr;sk Mnenıalan fld·~'1'· 
••11 : 72 ~· 3 Kdım ı 126 bir hanek kubbesi inkısamı vak'ası. ması için müddeiumumlliğin gör- okuyunca gayri ihtiyari bu fıkrayı Artist Bayam Nevin'in ra.hatBta- han.erinden tedarik 

E•a•I Saat Y•ıalt Satıl 6 - Nisaiye bag asistanı Necati düğü lüzum üzerine üçilncü sulh hatırladık. kğı b-u. tarihteki milatJmereye 'm - H • ,,-
aı1rıae otı. ık-;; ;:-.. ôOle ı kın.ı ! tarafından miadından bU: fettlste gö- ceza mahkemesince karar veril • Hakikaten mtıbarek "Tan,, g8'o kan bı1"akmadığuıdan, mezkür o- KONGREYE DAVSf -

"1.---1---ı---.11_ rillen ağır ve hayatla telifi imklnaız miştir. Kitablar dilnden itibarea zetesi havadisleri yanlış verir. Re- yun !6 mart salı aqamına tehıf' ay Vskil.dar §'Ube8'ndm'
1 ~ 

12 5 6 11 ~ ' 17 ..;l 24~5 4 bir eui teşekkll.l vak'ası gösterilerek toplattırılmı3. Tabi, nqir ve mil.. simleri yanlış basar. Başmuharrl- edilmiştir. Kızılay VskUdar f"~' 
Aı.. fııt.ı ._. A...._ v.... ,..,.. müsamereye nihayet verilmiştir. Mü- ~tercimi mahkemeye veri1mişler . rinln1n makaleleri ipsiz sapsız çı - r. ııc 'ıongre.ri 11/~/~f(J f10l"1' ~ 
l" - l ~O ıo 26 l8 ı2 

1
9 42 4 38 nakaşalara profesör Mim Kemal, Pl'O-dir. kar. Geriye okuyucunun ltimad e • ÇOCUK EJ!RGEME KURUMU at 10 da Usküdar BoJ'/'61'1 tel" ----------......,J.--! ! fesör Murad Canket, p!'ofesör Niyazi _ -..- deceğf bir tefrikaları kalıyordu... BALOSU - B11. cumarteM gfln#l da toplaMCağtrulatı aveıer"' 

lsmet ve Dr. İrfan l§tira.k. etmişler - Meğer onlar da yanll§IIll§. akşamı Taksim Bel6iU:J" ga.rino .. rifi8rl nocı oJt4-nt4.T. 



•:t•l~l1 T·rJ:} ?J ıl· [~=~~~~~:~~--~) ikhsad Vekilinin kömür Garb cebhesln-
~ - • • • • ---..!!"' - •• Turkiyenm yenı yasagı k • J • 

Italya. siyasetinde ! ~:;:;: .::..,,::::: ve şe . er ış erı dek~ umumi 
t b dd··ı ı k. =~·=.ncı:::.::= hakkında beyanab vazıyet e e U o mı yaca :;~~eden kao.anlarm ta&blkl Paris, 11 (A.A.) - Hnrb komitesi 

[Ba, tanlı ı bıclde] 'esasen kili w muntazam bir derece- bu sabah Lebrt.in'Un riyasetinde tap-

ı..... [Bat ta.rafı ı incide] landiya mUzakerelerW. Jetirak et FAld Mea'I tııWrt:r g • ...,. ı.. 1ebtlerm c1ahllde bıR nevi ı.tfbsaW de ~an .r, kuvvetini temin ve ih- lanmı~r. 
~' Rusya De au11ı akdetmedlğt mektedir. Siyaal mahfeller, mareea- -* dt\~ mahteldrlere bir bayll iktısadl lh~açlanm ~ bir ar etmek ioah etmi§ttr. 1t mllkelle- Alman Tebliği 
~Fransa ile mtışt.e.l'eken Fin- lln müzakerelere iltirald. Finlandiy& ~ bJ11 hınlDJonla. Httk8m8* hadde tutmak meoburfyetini hfuot- flyetiniıı esbabı muclbesi budur. Ma- Berlin, 11 (A.A.) - Urnunıt ka • 

• ""'ıeY&ya kat'i ıun~ yardım ede_ generali Walden'in iijtin.klne mukao- Mnn Korwuna Kammana ~ tikleri feYkalAde prtlar l~ yap- arııa.tlh hemen fl4ve etmeliyim ki, bu rargahın tebliği: Garb cebheoinde 
' r'llll Belslnldye rMJDeD bildir • bele teekll ettift kanaatin~ler. mevldble lmydaldu IOIU'8 DaUki - J'OrtıS. E!lasmı utihsaıtn milli ft ha- mttkellefiyette va.hwdaea hlo mel\if mühim bir hidise olm&mlsur. Hava 
~ .seylemlttlr. General Walden. Finlandiya hUk~ nn Unlenmeel aı1Jk bir gttn 1118-. yad ebemm.i3etl Onr:tnde ab:nhuri ·ol adı§ı btr lrlllfet tahmfl eden bir ordusu Fransanın şarlo üıerindeyap-
~ • RUS l\ltlZAKEREJ.EB.t tile askeri zimamdarlar arasında ir • at meeehel olamldl. Nitekim de Jet hükfunetinln Medenbert. gülter • hll§Ullet tasavvur etmemelidir. BiJA - tığı keeif uçuşlaruıa. devam etmiştir. 
~ - Rus müzakerelerine )losko- tibat vazifesi görmek itibarile, Fm. öyle oldu. Boa f6)ror fahıde 'flllye- dflt alAka Millt Korunma Kammu ile kia b~ ocak1arda çalır;µnalan esasen Dtlşma.n tayyareleri, geri Alm.s.n 
tlrıı, devam edllmelrtedlr. Fin Bae- landiya harbinde ehemmiyetli bir rol U., zabrtama w ~~ Flbesl• hususf ve fstlsna.t bJr mah1yot fitti· ananevi bir meşgale halinde olan ve topraklan üzerinden uçmağa teşeb -
~ ~e sulh prt1.aruıı kabul hak • oynamaktadır. nln gösterdlkle.rf hassaslık ve fa .. eab etmit bulunmaktadır. KömOr lh- u.teıı senenin muhtelif zıımanlarmda btıı; etmiştir. Bu münasebetle iki dUş
~ bir sallhlyet verilmem~Ur. Keza Moskovadaki Finlandiya mu- alJyet JhtfkAnn buJamk suyunda :raoa COn.huriyet senelerinde müteza- kendiliklerinden gelip çalışmakta. bu- man tayyaresi dtin akfjam gerek azi
ı.~ti rın parlamentosu karar vere- rahhasla.rından olan VoJanımsa '1l balık avına çıkanlar için Jyi btr yjd btr istihsal seyri takib et:mlo ol- lunan vatanda~larıınızın çalışacakları met, gerek avdette LUksemburg ara-

"· yaşındadır. Vaktile Finlandiya bari- deı'S t.eşldl etti. HattA bir gözbai1- m&kla ve 939 senesinden bir wvelld ve köylerinde kabp ig ve gtlçleıi1e uğ- zisi il.zerinden uçmUBtur. 
OL\No - R1BBENTROP clye nazırlığı makamını iogal etmlt cıbkla btr hayli yUkselh'ermlt olall seneye nazaran yU:a bin tonu. geçen ra§aca.kları zamanlan intizam altına İngiliz Tayyareleri lmıı.nya 

lo GÖRtiŞMELERt ve Cenevrode Finlandiya murahhası kalay ftyatlannın birdenbire (S7
6

) b.tr fazla il& bir milyon aelm yUs bin almak ameliyesinden başka b!r şey t)zeriDd U~lar 
11 ~dra, ıı (Hususi) _ AJ.ma.ıı olarak bulunmuştur. kuruşa lnlvennesi de göetennıtür tona V&nlUI bulunmasına rağmen değildir. Bu suretle bazı zamanlar Londra, 11 (A.A.)- İngiliz tayya 

ol' ' Ye Nu.J. Von Rlbbentrop ba Fin. Mclıa.filinln Dilşttncelerl ki, dahil! lsf;lblA.lrin daha bUytlk btr nls· ocaklarda is kuvv.ctlnhı fevkallde ek- relerinin dUn Prag ve Viy:ına üzerin 
~ ~t IG,SO .dB İtalya Hariciye Helslnkf, 11 (A.A.) - Fin siyasi htık6metla lht.i.kAra ~ açt.ıgı bette artması bu menu Uzermcı. e- silerek kömür ihracının dilşmesi ve de yapnue olduklan ceve1ilıı1ar hak-

• l:ont Oiano ile bir tuçuk saat mehafili, Finla.ndiyanın her ıuunan mtlcadelenln ~ sıbwyaoab - en.slı bir takını tcdblrlerlıı alınmasını ay ~lannd& pek ziyade azalması gi kında atıağldald ms.lfunat ve izahat 
lt~ bir mlilikatta bo1unmuştur. ~ olduğu gibi gimdi de isUklA.lini halel. m ihttk&r canıbaztan da iyiden iyi- zanırl kılmL,Or. bi ft.nzalarm önüne geçmek ve Urtih- verilmektedir: 
~teaıdben lld Hariciye Nazın n dar etmiyecek olan makul bir sulh 'Y9 &nlamJBlardır. Bu tedbirler havzadaki ocakl&rın salin birinci derecede şartı olan is- İngiliz tayyareleri, 12 sonkanunda 

nuyUk EI~i Venedlk sarayı- akdi için müzakerelerde bulunmağa Muhtcldr denilen tufeyli malıluıt birleştirilen:k istihsalhı devlet e!lnde tikrar ve dalmlyetini temin etmek is- Pnıg ve Viyana üzennden uçmuş. 12 
~~erek :aıussoUni De yeniden gö- amade olduğunu beyan etmektedirler. belld de artık son iimldinJ SU eski 'toplanması, lavuarlar, d~.lmvil ve ?a- tiyozıı:. . . . . . . ,sonkftnunda Avu turya ve Bohenıya· 
~ ~rdlr. Bu mlillkat ta bir ..... Fakat sulh §artlan, haysiyeti kesre- bir tekerlemeye bağlamıştır: "Tür-- vat h~~ar tesisatı, tahı;nıl ve talılıy~ ~ Bugun ıstihna.~ı mılli bır v~fe te- da risaleler atmış, sonra 2~ sonka . 
~lıiJ cla.ktka stırmtt~tllr. Buna mu _ decek mahiyette olur ise harbe devam klln yusağı liQ giln sürer .... ., 1 hac~ının art~~lması, lı~an meseıe:ı lakkl .e~ek ~bıl old~~a. gör~ .?ev nunda da Pi1aen ve Prag üıerindeı 
' ' IUbbentrop Hltlerle uzun tel&- edecektir. Bu takdirde Finlandiya son Ukf bl 1 t ki h t 1 ve nihayet butun bu tesısatın ve ko- letm ıstihsalın muhtelıf amıllen uze- uçmuş idi. 

""'- neferine kadar mti adeled b 1 n z mu 1 e re a >er vere- il · ı t el · · · d ta · d" · l"" il k 11 ... •averelerl yapmıştıır. Bunda.o c e u una - Um ki b .. .di d m r ış e m ennın muhtaç oldukları nn c nz•m e tCl :ro un u anması İngiliz tayyarelerinin §İmdiye ka 

~ .__ ı d ~ •- caktır onun u son umı e asla b"" .. , "k · k" ı l b'"d" K ld ki b Uk 11 r· "h , ...-upun talyayı iste i.c;ı yom. · tal kk k f 
1 

, 
1 

ti Zi , .. uyuK mı yasta ı kuvYct santra ının a ıı u·. a ı u m e e ıyet ı · dar yapmış oldukları en iyi uçuş. ı 
t.. _,, ~ Hi Fin mahafi!i Mosko ·· k tı ıa " e m \ece' r. ra 'Tür· ·· d · ·ı · ti rf 1 ti t · • .~ eınediğl ye ıtlerden yf'..nl ta- . . • va muza era k'" . · . . . . vucu e getırı mesı şeklınde hüUlsa ya ça ı~:ııarıın c.re e ve içtimaı martta yapmış olduklar·ı uçuş olmuş· 
~ 'ldı~ mana.'tı tstihr~ fldllmek- ı:etıc:sınln pek yakında malüm olaca- un ~&Ha.ğımn ll~ g\in sbrdüğU., edilebilir. Bu tedbirlerin bir kısmına muaven tlere tııallfık eden bUtUn hu- tur. Bu tarihte İngiliz tayyareleri, 
hı: gı miltaleasındadıdar. Bu mahafil, gUnfor çoktan ge!Jmiştir ,.e ihtikfın teşebbüs edilmiş bulunulmaktadır. kuk ve vecibelerile müternf'k bulun· Polonya Uzerinde ucmuşlnr ve Pooeo 

-.,; ~ '"'ge .. tal'llftan İtalyan radyoların- b~zzat başvckilhı Moskovaya gitme - önlcmelr iç!n kanunlar vazedenler IstihsaU devlet elinde birleştirmek i- maktndı~·. maden mıntakasma rısaleler atmış-
~ tlyaretln İtalyanın hugün)dl sınden a~la§ılacağı veçhile bu mü - eski <lovirlerde olduğu gibi hayat- çin hazırlanan kanun layihası Büyük Diğer taraftan istihsalin tanzimine lardır. 

t l\ı.:_&t.inde herhangi bir tebeddiil :akereler:n pek ziy~de mühim oldu - lannı daima yn!clızh hir refah için- Millet Meclisine takdim edilmiştir. d~dr kararname kömUr ihnıcını art- İngiliz tayyareleri, 26 şubat ile 2 
S!:~ Ye görüşmele.-bı mutad ~u ka~detmcktcdırler. de geçlnulş at f tlC'i de rletlU Havzanın istikbaldeki en geniş istih- tırmak için derhal işletmeye alınma- mart arasında Berlini altı defa ziya-
~ elerden Jbaret olduğu teyid Rlbbentrop Papa Tarafından ziri U .. ~ 6 

d '_ ' ve- sa.liltını ida.re edecek cesamette yani sı faideli görUlen darr.arlann çalımı- ret etmişler ve bu cevellnlan esnasm-
k~ır. Kabul EWldi • er \"e rn ~ır ~r eğil. halkın si- altmış bin kilovat takatte olmak ü- nlnıasım ve i . .Je me mnlzemesinin de da BerJlne yalnız risaleler değil, fı -

~Gtuz HARB GEM.İLERİ Roma, 11 (A.A.} - "Hav~ ajan· ne.sinden yeti mı~ ve 191:4 Cihan zere Çatalağzında yaptırılacak elek- ihtiyaçlara göre teminini mümkUn ııekler de atnu tardır. 
,. L _ PETSAMO öNti.NDFJ sından,, B. Von Ribbentrop, Papa ta- Harbinin hiitiin mnfırunıf~·etlerfnJ I trik santralının ihalesi bugünlerde kılmnk:adır. Bunun~a, herhangi bir Alnınn Tayyareleri Beyanıınme 
,~. ll (Hususi) - Pemamo ll- ~~n e.~~~evt merasimle kabule- yakınduı lıissctmi~ memleket ço - İngiliz firmalarına yapılmak üzere - hususf mıtfyaz Yeya ımal nıhsat tez- Attılar 
~ C)lllinrlc tekrar İnglllz harb ge- ~lmıştır. GörUeme, takriben 25 da - culdarıdır. ~luhteklriıı ne mal oldu- dir. Kozluyu Zouguluağa raptedecek keresi sahibl.n~n mıntnlmsında bulu- Bem, 11 ( A.A.) - Fransa ü.ıerin-
~ &Öriinmii.~ ve hlidfse Rogyada kıka devam etmiotir. ğunu bittecrühe Ö~l't'nmişlerdJr ve havai ~attın siparişi verilmiştir. Di- ~up ta k~nd~sı tarafından henil~ i~- de yapmı~ oldukları bir uçuştan av· 
~ lyeııe ali.ka uynndımuştır. Gö . B. Von Ribbentrop müteakiben ka.r tedbirlerini .de Qna göre almışlar- ğer tcsısat ve teçhizat ialerine de ka· ı tıs~ar. ~ılmıyen. kısırelania en ıktı- det eden Alman tayyareleri, Bale ye.· 
"ı ,.geınuer bfrkft.9 hattı ba.rb moh- dinal ]ı~a?lll)ne ile görüşmüştür. dır. nunun çıkmasından sonra girişilmiş sarı bır ışletmenın kurulma~ı mak - kınında 1sviçre hududu yakınından 
\ • bir ka~ , ___ tauv .. - "'e-•~• Kendısme Dr. Clodius de dahil ol- b ı ı kt B ı b be b nadı istihdaf edilmicrtir . ~ uuı.. ··-• .... ., ~ lllllM"" d - Muhtekiri . "ht'f ~ "hnly u unu aca ır. unun a era r U- :.- · geçmişler ve bir takım risalele.r at . 

· · ugu halde Alınan sefarethanesi er- . n 1:P. 
1 1 <ar :zı eti- tün saydığımı?. tedbirlerin semerel Kok kömürU hak1ondaki kararna • mışlardır. Bile sokaklarından toplan 

~hbentrop Kralla Görfuttü kAnından bir çoğu refakat etmekte nın bu memlekette arhk geçer ak- vermesi inşaat ve tesisatın vücuda ıne. ~~ml.?ket.in kok l~tihlftklnl istih- mış olan risalelerden bir çoğu Fra.nsl 
~a., 11 {A.A.) - Alman ~Harici- idi. !'8 oldu/!u gflnli>r unutufacaktır. gelmesine bağlıdır. Geçecek ~an saı: g~re tevzı ~e tanzım esasına mlis halkına hitaben kaleme alınmı§ idi. 

' rı Von Ribbentropun bu sa - Bu ziyaret münasebetile Vatican Yumuşak ,.e tatlı l\onuşan, Wdn hakkında bir fikir v~rmek için Ça - U:~ıddir. Ec?ebı me;,mleketlerden kok Bu risaleler arasında Pnris gazete • 
'la ltt-aııa olan mUJAkatı 40 dakika ricalinden biri Havas aj.a..'1.cunm Roma me.-nfeketin ~iikst>k menfaatleri talağzı santralının ihale tarihinden ko:rnUrü getirm< '• hayli gUç olınakla lerlnden Parls Soir'ı taklid eden bü-

' SUrınüştU.r. muhabirine su beyanatta bulunmu~ nıevzuu halısolunca da kanunu bli- sonra -fevkalade scbcbler hadis ol - °hl?raber lstnnbula bir tonu otuz lira- yük kıtada J':iğıdla.r vardı. 
~ ~·anın VJll'UUlk t-;tedlğt ~eti~ tur: tun şlddetile tatbik ka.ra.r . • madığı takdirde- 24 ay zarfında .k • tl.an a..~ğıya mal olnuyacak derecede 
~~dra, 11 (A.A.) _ Daily Sketch, ~ - Bu mUlikat, Almanyanın ta- görünen bfr hllkil • • 'ermı, mal edilebileceğini zikretmek isterim. pahalıdır. Bu itibarla dahilde i tihsal M, f, 1 , . , 
~: !linin Ropenhag muliabiri yazı- lebı üzerine kabul edilmiştir. ·. ,..~ mc~~ıı ya~:tklan Halbulti bu tedbirlerin netice.~ini bek· ettığim.iz. daha u~uz fiyatlı kok kö - ! sa 1 r er 1m1Z1 n 
~ 2 - Bu ziyaret hiçbir veçhile Al- muhakkak in uç ~un,, sıırnıez; Jiycn ihtiyaçlarımız bizi tazyik ~t . mUr1!!rını baslıca ıstihlak mın~ala . 1 .. 11 

~~.lendiğine göre Von Ribbentrop, ~~nyanın Katolik_ kilisesine karşı ta dalma paydar oJu~. mektcdir. Buna ce\•ab vermek mecbu rı.?do. ?.a~nnında istok etmek nıüm- şı1rnf•nl1 "un An karada 
~ l'iltıı. tlariciye Müsteşarı Sumner k~.., etm~k~ oldugu. hattı harekette A.. CRM .A.LEDDIJ.ı SARA. COOT. ll riyetindeyiz. Bu scbeble ist:tısal için "·~ ohıca~c~ır. Bnnunh pe~akendeci- ~ ? 'g u ~ ıl . 
f!ı! ltonıaya dönrr.eden evvel Al. he:h!ngı bır tereddild vukua gelmiş - -nı,-nrın..._,......~- - :ı.ıw.'.Wa -ılenn ve talı depo :ı.h!blonnin işleri- UArı•en zıyaf ~ 
~e.ııın geniş bir askeri taarruza olaugu mdnasını tazammun etmez. hattı hareketini t.cnkid ettiklerindcul ROMADA NEŞREDİLE..~ İ I ne halel gelmiyert>htir. it !J İ t 1 
,'trıadan yapacağı nihai ve mute- 3 - .B .. Von Ribbentrop, bu fır • dola~ı So.vy~t hükümeii t.aro.fından P\.Oma, 1l (A.A.) _ ltaJ ~LA~-1 Şek_er Ffra~lı-.nn Yapılan Zamlar Ankara, l~ (A~.) - Şehrimizd 
~tekliflerini hazırlamak üzere sattn.n ıstıfade ederek Vaticanın ru- tevkıf edılmiştir. man m'"znk el •• , 1 } _ - Şeker .dyatlan.;a yapılan zam bulunan lngılterenın Ortaşark hava 

tı hUıt<!meti merkez.ine gitnıiş- han! kuvvetini tebdil etmiş, Papa da Rus Tatı.I'ruzu Dc\am Edi~or daki teblir er cı.~et ı_ndc a~aı.,'l - hakkıııda d:ı iz.'1.h~tt verir misiniz? ordular başkumandanı Orgeneral 
"'- aym fırsattan istifade ederek Alman Londra, 11 (A. A.) _ Londraya l\J 1.~i nAI mlştl~. -Son romdan evvelki ~ker f:vat- Sir Willism G. S. Mttchcll ile Fnıu· 
."<llıı b ihta us o ın . mnn Hancı ·e N~7ı•ı 1 · <:: ki A '·d . h 
t..":'n hariciye nazın ltaıyaY1 yaya azı ratta buhınmu~bır. gelen malı1mata göre, cwmı.rtcsi ve \'on IUbhent ...,.. • · ·- • an pancarL"l otuz .'ara olması esa- sanın ':lar .n.J\ enız ava truv.'ct!erl 
~'ft" · Londra eh f"l" · b" ~ ·· 1 · S ropu, ı..,.ont Ctano ve Al- sına g"'r&> ~- . ed"I · · G it d gener~1 J d ~41• vazıyetinin icab ettirdiği gay- m a ı ının ıldirdigine gö pazar gun crı, ovyet kıtaları, Vipuri mao :Cü "lik Elçi i o ..., w:nzım ı mı§lı. eçen uman .anı IJ.1 auneau şer~ı-
lıhatiblikden uzakluştınnak n! _ re Ribbentrop bu mUlfikattan pek körfezi kıyılanndıı Finlnndiyahlara bul etm~'i olduğu ha.ıue Jm- s:ne pam.nra kırk para verildi. 650 ne bug~ Fransız BiiyUk Elçiei Ren 
~ ~ değildir. Alnıanyanın bir iki memnun olmamı§, ve Papanın buzu- karşı §iddetli hilcumlaroa· bulunmuş- Il.lJ'' '·u .. ~ 1r: t U .. • bın ton par.car i15lenc.l~e göre, şeker Massigli tarafmdruı Fransa BUyük 

11;a.ı. dU •· ı· b" 1 u çu~ saa q ren mulakaf: sa- · k t" · f l 1 k di ·-·El ·ı;;;.; d b" ···ı · f · · ""'·•<j\.lilr Rusya ile Finlandiyanın runu şunce ı ır tarzda terketmiş. lardır. Finlandiyalılar bazı ı:ı.daları mim· 1 tt M . . • şır e mın aza o ara te ye ettigı çıu.Eı.n e ır og ~ zıya eti verılm!ı<-
-ı~ğını ürnld etti~ söylenmek - tir. kavbctnıi§ olduklarını İrnbul eylemekıHari~ o mNt~, ır. J u sohnı ve A!m:uı para sir buçuk milyon lhııyı ge~miş tir. . 

• ~ o • ". ye azıra ~Dternn l"OilS) ''llzi • bulwımaktadı z· -.ı- t Ge ~ <lziler, Rus - Fin fütil8.fını~ Sovyet Ru<Jya Sulh için E"''ela tedırler. . veti tefüik ebni 1 _ • • -•- • r. ıy.ue te -:ıelkurnıay İJdnci Re-,_. ~" mut 1 İng1' .. So 1 k"" f . • ~n:r \C ar.ı.uırındaJ.i Bi'iy ra-..ır. k" k . k t' . . . o l "-- G'. u 1 . :~ ~lllt eakıb ngiltcrede ve Fran- ı.:!lercye Mur:ıcıınt Etmi~ vyet er, ar ezın buz tutmtLj J·onuşıiıa ltnh•a i! Al . . : 0 
• .uz ı l?8 er fır e ı ü~de ısı rgenera ..tU>llil und z, ngilız 

~le flnıetin değişeceğini ve bu Londra. 11 (A.A.) _ Reuter aj sathı il.zerinden hi.icum ederek Vipu- da ıniina.l<id ittifa: :an)ndin.msın- ikı hıs. sı SU_me:-b:ınl: ve Ziraat Ban- Büyük Elçi i KnatchbuU HngC';SSen 
ı...~ç ntemleket arasındB yapıla • sının bildirdiğine göre Sovyetler B~~ rinin garb sahiline ayak basmağa lıışnıalann zihni"·o':pa 'e ~e: ~ ~~ gıbi dognıdan doğruya devlet ile Milli Müdafaa ve Gcnelknrnıay er· 
•1.ttttak 1 ır b"" •· k t1 "} .• w 'C Qer~\e I l - IDU"S8PS{'}er· •• d b" h' ) an İngiliz k h e erclcri:ı kolaylaşacağım liğinin Londra Bilyük Elçisi Maisk utun uvve crı e çalı:şmakta.dırlar. chule cerrvruı ,.ttntşti - · •ne ve uç e ır ıssesi de - ı, ara, ava ve deni?. ata. 

~lenıektedir. Almanya, İtalya. 22 şubatta, Hariciye MUst~arı Bu[. Sovyetlcr burada, Vipuriııin §arkın - l'tf 1 ~ ·3.«l 1 . · .~· 'e tamamen milli bir mlleR.Sese halin- ~eleri ile sera.ret erkanı ve diğPr ze-
~ lldaki temasın gittikçe ::ay _ le: ile bir mülakat yapml§tır Bu t _ da kain ya.ı ımad da 4 kilometre gc- H 1 . \~

0~1 tA uA Iuzaker ler de çalışmakta olan İş Bankasına aid \at ha.zır bulunmU3lru'dır. 
"t~ lldı-.n ve ltalyanın mUttefik • rih, Sovyetlerin İsveç hükfım.etile t. nişliğinde ve 16 kilometre uzunluğun ki F~ ~ın d1

.' h .:r ·~ - .Moskovada- e~seriyet.l partimizin elinde bulunan ..., 
~d~dt mUnasebetlerini kuv _ masa girdlkle!'l tarihtir M f k e da bir arazi i§galine muvaffak olmuş t k 

10 
aMn ılyat fe;1.: 

1 
ugiln saat 14 de hır kurumdur ve bu itibarla tam bir ne eirket 42 bin ton §eker istihsal et-

ırer k ' - . a s v o 1 dı e rar o o o ..:!rafmdn.n J·abul e muıt U nhl . .....ı.. beh kil . . . 
',, e AJmanyaya kar§ı takib gün, Butıere Moskovanın lsve~ ~er- ar r. dilmiştir H .. h' . ' • m essese m yetiııdedir. Yapa- •ıuw ve er o ıçm bır kuruş ve 
~ llaYrihahane,. bir taraflık diğt sul'ı §artlarının aynini t d" t Finlandiyalılar, büyük bir enerji mem·~u · enuz ıç bır karar veril - b1leceği kar nisbeti de Uihdid edfl - küslir istihlak vergisi vermta iken 
~~:adece bitaraf kalmasından miş '\"e bunların FiniRndlyay:v t~:ıi: ile mukavemet etmektedir. Bir çok ~~ ~nedili r .. . .. ~iştir. 939 senesinde tatbik edilen bu sene istihsal ettiği 95 bin ton şe-

~lıtıı de korkmaktadır. ğlni ıstemlRti Rus tankı ve her defasında , .. iizlerce m sel 1 . . . / 0 ki, gorilşulen bır takım tasarruf tedbirleri sayesin- kerln beher kilosu için sekiz kuruşa. 
~-- _lllUhablre göre, iyı haber a _ İngiliz hUklımetinin fik . b Sovyet askeri, Finla.ndiyn t;plarının pune "de eIS'ln ıçıtn he en nazikleri Vıi - de pancar fiyat farkının bir kısmını yakın vergi vcnni§ bulunmaktadır. 
ı...~lrı ' · rınce u b U . w en ovye ududuna gı· den d~ k cU bUn · d k p cd"l ~'- h !llıtt rnahfelleriııde, gelecek iki şartlar 0 kadar a~ırdır kf • Fi uz zcrınde a.ç;tıgı gediklerden kay- miryol .1 il tak . . I en yesın en arş:ılamış olmak ancara 2amlll ı ecl.:A er on para-

').~·, <ı Yn wnumf sulh mUzakereleri lruıd.Iya bunlan k;bul ed · ekgerl ın- bolup gitmektedir. siya • u ı e mk ~ bel Fınlandıyanın la beraber diğer bir kısmı açık kal • nın eeker maliyetine iki kuruşa yakın 
, eağ1 ece o ursa ·- sı ve as erı rejimi \'e nfhavet b ı akta.el K . "nika dır .ııl tet-.. _ veya Almanya.nın tııar - bilahare tamamen tımidsiz b" . .,· ~ Dıger tnrafto.n Sovyet kıtaları Vu- Hangö a d · . . . m~~ u unm ır. aldı kı 6nU • ı sı var • 

111" '~ğf e6ylenmektedtr. MUtte- yete düşecekti Bu itibarla tır ·~-a~~U okscn gölünü geçcmemi~tir. R"bb Y trıma ası meselelcrıdır. muzdeki kampanya için pancara di- Binaenaleyh, 939 senesi kampan -

, . 

~ lllalda müdahale edecek 
0 

• kümeti, mezkfır şartları' ;~~=dar Salla cebhesinde, Sovyctler büyük 
1 

en rop Bedine Avdet Etti ~r mahsuliitı arzi~e fiyatlarını ta - y~ına aid kat'i heaablara göre taay-
~'tll~anya, Holancla ve Belçi- memlekete tebliğden imtina t 

1 
t' kuvvetler tahşid etmişlerdir. Bu ceb . ~A>ndra, 11 <r:ususf) - Alman Ha kiben ~ ~nZla fıyat. vermek lflzıın !yun edecek rakamların ve önümüzde-

'tlt- etmek mecburiyetinde ka- B" k .. . e m .~ ır. hede büyük harekata b:ışlauması bek rıcıyc Nazırı Rıbbeııtrnp bu akşam gelecektır. Bız bunu ellı paraya kadar k1 kampanya senesinde pancara yapı-h: ~r 
8

aç ~un so~r~ _Bn~nya huku- lenlyor. Bertine müteveccihen hareket etmiş- olmak üzere tahmin ecliyonız. Diğer 1 lacak zammın ve diğer pahalılık un-
~,~~ meti, OV) et Elçısının rnUrnca.atini . tir tarafd k · · h · d · • ~ ~ ntrop Avdet JıJdivor bu hususta ta:fi "tat . . . . • Şımnl cebhesindc. harekat devam · ' an e erısı arıç en ve bır kıs-ısurlannın zaı-urı karşıhklan olmak 
~bıı l.l (A.A.) _ Von ·Ribbent-

1 
d' • blld:O· :cırueksızm Fın- etmektedir. Maamnfih heniiz galib Görüffmt>ler hakl-ındı:ı. bir tebliğ mı dahilden ~.,min edilmekde olan iş- üzere yapılan on kuruş zammın baliği 

\ı"-~ aaat 21 de Romada.n : U:~:.~:r. tebeU~~rd Bu ~rada, ay- veya mağlflb tayin ed•lecek zaman ııe~ "dilm:ştir. Bu ~ebliğ Ribbentrop- le~: malzemeleri pahahla§mı§tır. hUkflmetin emrinde ayrıca bir he.sa
~· areket, etmek tasavvurun _ ları ta~sll;tile Finl:n~~ a veç, bun- gelmemiştir. Diğer taraftan fazla kar C:.a~o n~.ülakntları hakkında uyanan BUtun ~unl~r. şekc: fiya~uı.artırmak ı ba aldırılmaktadır. Bu f.arklann faz
l'.~~ b'ld" . .. U .. Y ya derhal ve fazla soshık harekatın bura'ardalbutun şuplıelcl'i izale etmiş \'e ltnı mecburıyctını tevlıd ctmı9tır. Gerçi lnsını devlet vergi mevzuu olar.ık 
~'\t C'ı:t'inden evvel saat 16 30 da te\·l~rmfl ı~ ve gor dn'ukı;e göre mezkur çubuk inki;fı~n mani olmakt~d:r. yanın Almanyanın yanında harbe iş~ 939 senesi şeker istihsali dok~n beş ı mütalea edecektir . 

• -~ · r. 1 enn nnzan ı kate alınması · ~· k d b" to "b" b .. yük b" ckl\ bar~ l 
'· ~ 0Yu ve saat 17 de Duçeyi çln ısrar etmiştfr ı- Taipnlada Sovyet kıtaları gcıi püs ara e _eceği hakkındaki tahminlerin ın n gı 1 

u. • ır. Y. n~ ıg Burada şunu da tebarüz ettirmek 
,, 6cektlr . kürtillmliştUr. yanlışhgını Qrta,_•a ko--ınuct olmuştur ve bu ıtib:ırla ıstihsalın çok· isterim ki elimizde memlek"ı·•- "h 
~ · Ruslar Kuushıe ,. '.I' ·klf E " ~ ,. ur. ı .. b"t af1 ' · uwu 

1 
• 

k. Of Sulh Müzakerelerine Stokholm 
11 

~l 1\ '"tmJı;ler Reuter muhabirinin kuydettiği gi- Davanın lluglirılerdt! Neticdcr.mesi hugı.ı~~ n~zar~n 6:1 1
b ~:t a~n be- tiyacına fazlaslle kifi gelecer. §eker 

~·~\ıı l~tırak Ediyor tan Aftonbı' · · . - ~a~~- bi, Finlandiya kıtalnrının maneviyatı Bekleni)·or er u 
0 .zcrıne 1:a e en_~ıkdarı mevcuddur. Her istiyene istcdlğl mlk 

l~ h 0Iın, l1 (A. A w. •• ~det g~zetesıne bıldirildi- ve disiplini, ayni yi:kseklikte devam 1 Stokhol ı azaln~ı~ oınıak JU~m ~elccegı hat.ıra darda ~eker vermek m\lınkün olacak-
' ., llbel'l . .) - Dura.ya gıne gorc, Fınlandiya Halk hükflıneti etmektedir Sivill . . . m.. : . CA.A.) - Sovyet -. gelebılirse de dahılde ıstihsal edilen tır 

\ıı t4ı.111 ere göre, l{mlordu baş reisi Kuusinen ile bu hükfuneti · .. · ere gelınce bunlar Finlandıya ihtılafının barış yolu ile şeker üzerindeki istilılak ,.er · · ·· · .. . 
"O. ~~~1nre~al Voroşilof. Mos· ı' ğer azası Finlandiya ile sulh m~~: ::h:uı~r?.~.l~~-e~le ~rn!;~ şe:~siz 24 saat zarf~ııda h ttil belki de daha. terakki bir nisbet takib ettJğ.:;:~~m~~ d öntır;n~~ a.:;:er;ampanyasında 

nn eden f!ovyet - 1'1n - relerine başlıyan Sovvet hükfımetiri.in { t~bartiz :t~i:~t;;;lP.r~ ı icnnı de 1 ~~~~k~=~i~ılmesi ihtimali derpi~ e· t~hsal faılalığ~~d~ sirketin istifade- b~!:~: fcab e:en ~~~:ı:ı ::.· 
• c:ı mevcud de!!"lldır. l\fe3ela geçen ı.;e- mıırtı.r 

'" 

• 
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FRANsA0~1u· -RKLER 
YERLEŞMiŞ 

12/8/1940 SALI 
12.SO Program ve memleket Yat - 3 - Yazan: Hikmet N1Sı\.J.~ 

ingilizler ve 
istihbaratları 

ayarı. 

12.85 Ajans ve meteoroloji haber- GUmülcüneli lsmail Hakkı, Nlste nasıl 
leri. 

12.50 MUzikr yor ve ne yapıyordu? Onu niçin 
~~~1:~. v~the, c.evdet Ko:ıa.n, vurmıya kalktılar 

Okuyan: N~mi Rıza Ahıska.n. . Gümülcüneli İsmail Hakkı Beyi, 
13.10 Müzik: Halk ttlrkillerinden bır akşam Mısırlı Prens Mustafanın 

U h 
örnekler. evinde tanıdım. Me§rutiyetin ilk se-

·
m U_m 1 arbde Almanlar bütün tedbı·rıere rag""men ı·ngı·ıı·zıerden Okuyanlar: Müzeyyen Senar, Azize nelerinde. meclisi mebusanda Hürri-Tö7.en. yet ve İtilft.f partisinin lideri olan ve 

hıçbır şey sakhyamazlardı. Bu makalede bu hadise bir iki At~:ar: Sarı Receb, Sadi Yaver =!~J:! f~:sa~~:l~s=:~:d:e:~: 
tl.pı·k mı·salle ı·zah edı·ıı·yor 13.30 Müzik: Karı§lk hafif müzik cak gazetelerde intişar eden resim • \.. UPl.,, !erile tanırdım, fakat hiç bir yerde, 

~:;::-;:t;~'bı:;r-ı;:~-;::ıı------------_;::_ ____________ .) 18.00 Program ve memleket saat bizzat kendisine rastgelmemiştim. E-

p ara, petrol, barut, tank, tay- ayan. pey zamandır Nisde bulunduğum hal-
yare .. bunların hiçbiri değil. ' -----ıY 18.05 MUzik: Bir konçerto upı,,, de onun da ·burada bulunduğundan 

Gerçi bu saydığımız vasıtalann az. ~ 1a.40 Konll§ma rıÇiftçiııin saati.,, malftmatım yoktu. Hayatımda siya • 
lığı veya çokluğu, iyi veya köttl kul- l IJ":--t- - l, ~ 18.55 Serbest saat. setle meşgul olmadığım ve hiç hiç bir 
lanılı§ı muharebelerin cereyanında ~ 19.10 Memleket saat ayan, ajana fırkaya intisab etmediğim gibi, 0 va-
mühim tesirler icra edecek mahiyet- ~ -~.. ~ .:/'( · & {ı ve meteoroloji haberleri. kit bu ayarda bulunan zevat ile ta • 
tedir. Fakat 7.8.!er yalnız bu zayıf ve · · ~ ~ ·~ (._ ~ \.. < \ 19.30 Müzik: Ankara radyosu ka. nışm~a esasen yaşım da müsaid ol-
şuursuz alllhlarla kazanılamıyor. ı "'-' "-, \ dınlar kilıne heyeti. madıgından, benim için "Gümülctl-
Asnmızın müdrik ve müessir, mu- ..,.,...,_ - '!! -~-~ -~~ İdare eden: Mesud Cemil. nelJ,, ismi var cismi yok anka kuşu 

zib ve mütecessis öyle bir imha ,, 20.00 Müzik: Saz ile oyun havala- olmaktan hali kalmamıştı. 
vasıtası vardır ki ordular zaferden n _ Sadi Yaver Ataman. j Bazı şahıslar vardır ki, ilk nazarda SEZA, 
zafere koearken, bir milletin ufukla- 20.15 Konuşma "İktısad ve halk bir s~pati yaratırlar, bazıları da an- [ Gümülcilneli lsmail Hakk' 
nnı Umid ve refah gilneşi bUttln p.- saati,,. r tipatı. Bunun bir UçüncU şıkkı vardır 'j1f' 
eaaslle aydınlatırken bu tahribkir 20.SO Müzik: Fasıl heyeti. ki, an~paı:~~ U:Ikin etmekle beraber bir allfınıei cih.an tcli.kki ed~ı:e! fi' 
vasıtanınişe müdahalesi muzaffer 21.15 Konser takdimi: Halil Bedii o ilk gördUğilntiz §ahıs ile bilahare e~sın~ gaşy~ıyordu! Ken~ 
ordulan cam gibi parçalamağa, ferd- Yönetken. müteaddid kere görüşüp kendisini da- bır gun Mustafada rastgeldiJll·~ 
lertn sünınınu kedere tahvile kA.fi Müzik: Radyo orkeetrası "Şef: H. ha yakından tanımak fırsatını elde 

1 
Vürudumdan önce baŞlaırııf ~ 

gelir. . Yaw.ı ııe Jlidill Ferid Alnar.,, ettiniz mi ilk ihtisasa.tınız tedricen lan hararetle mUnakaşalarıD•~ 
İşte bu mtlz'ıç ve mUhlik vaaıta ~ . . . . . 22.15 Memleket saat a Ajana mil olur, gittikçe sempatinizi kaza • ediyorlardı.. Bir müddet k-~ • 

pro~ganda ve iatihbarattır. ( YAZAN: H. 1. :J n~er:a sanayi~ büt~ hızile harb haberleri; Ziraat, Esh:"Tuvillt, nır. Buna Fransızlar: j dinledikt~ sonra bir sual_~ 
Cihan Harbinden sonra hatıralan· . n y~pmaga ugraşıyor. Bu Kambiyo. Nukut Borsası "Fiyat.,, "n gagne i. ~tre comu,, derler. Bu- lığıma müsad~sini rica et1:"°·~ 

nı netreden ~eral LUdendo~, A.mi- ediyor. ~a~i m~e~enir. .~e lngiıiz ~e ~sızlara bil ~ 22.35 Müzik: Cezband "Pl.,, gün elin hatıratımı toplamaya çalı-1 - Gayeniz, fikriniz nedi1'
1 

1Jl 1lff 
ral ~r, Tripıç, Nikolal gibı maruf umu.mı valisi mahir, muharıb, mad· yük aza.nç temm .edilerek. satıh- 23.25/23.30 Yannkl pro m eıyonım. İsmail Hakkı Bey hakkın • Hepiniz parasız, çil yavrusu ıf p 
uahsıyetler bu harbde Almanyanın cı bir Alman generalidir. Bir ttirıt yo~. Almanlar ~en~aya müracaat kapanış. gra ve dakl ilk ihtisasatım nedir? Bir tUrlU kıt'anm birer bucağına sı~-4 
propaganda ve istihbarat işinde ltızu- mağlnb edilemiyor. Uzun muharebe- !diyorl8:'", verme~ dıyorlar., jcevab bulamıyorum. Ablak çehreli ruyorsunuz. Ondan sonra d~ 
mu derecesinde vukuf ve enerji gös- ler Alınan müstemleke ordusunun Am~rıkalılar bızım kimseye düş - çin bize l!zım olan fırsatı kazandı · ı kalın dudaklı, muhavere esnesmd~ yorsunuz ki, millet, halk, siıiO ctel1' 
termediğinden şlkA.yet ederler. Bu buı malzemesini tüketmiş. Bunların man~ıgımız yok. ~u bir ticaret m~ mış oldu.. r galeyana: elerek yüzü renkten renge ğiniz yirmi sene evvelki halk e)-,pt 
general ve amirallerin hepsi yanık Afrlkada imal ve tedariki imkansız. lesidir. ~uyurun sıze .de satalım, ceva- Harbin son senesindeyiz. Amerika giren, muhatabının yüzüne ttikıilk dtr. Herkesin gözü açıldı, ııı~ tJI 
kokan hatıra.la~da Almanyanm ~ne~ Alm8?yaya acıklı haberler bını venyo~l~r. J?enızlere İngiliz do- ilanı muhasamat etmiş. Limanlara 81_ dahmeleri saçan, en bs.riz hakikat- , bugün efkarı umumiye den";°~ 
~ropa~~m~a yüzünden mağlQb oldu- gonden~or. Bır avuç bir çıkın mal- nanması ~akımd~r .. Alman gemile~- ğınmış olan üç yüze yakın Alman ti· Ieri reddeden, anud, mücadeleci, tam oey vardır ... Mevcud idareden 
gunu ıddıa etmektedirler. zeme gonderin iki sene daha mu • nin Amerıkaya gıdip harb malzemesi caret gemisi müsadere olunmuş A- o devre lA.yık bir fırkacı zihniyeti ta· memnun! .. O halde?.. "' 

Al.manlann p~paganda nezareti vaffakiyetle harbe hazırım diyor. almasına ~k!n mı vardır? rnerika askerleri bu • gemilerle ~b eıyan ve siyasi gayelerinin ergeç gtl- - M~ll?t ve ?~l~ dediğin~ ,e)'-~ 
teşkı~. etmekte. bütiln devletlere ta - BUtUn yollar ve denizler tıkanmış. 1 Buna bır çare düşünülüyor. Sene- cebhesine naklolunacak. Karada ha.rb nün birinde kat'iyen tahakkuk ede • hil ve sürükledıgmız yere ~d~ır 
kaddum ~tme.sıne bakılırsaw bu :eva- Bu malzeme nasıl gönderilsin? ... Bir lerdenberi A~man ~stihbaratında ça- çıkmaza girmiş. Deniz erkanıharbi • ceğine elan imanı olan ve 0 glinü bek- ve idare.~i ~olay b.ir kiltl_edır._ IJJ ,ıef 
tı~ noktaı nazarlarının dogruluguna e:kin.ıharb zabiti ortaya güzel bir lışan genç _hır _denız _yüzbaşısı var - yesi tarihi bir karaı· veriyor. Artık l~yen İsmail Hakkı Bey, tanıdığım riyet reJ~~e ge~~nce, bız reJljf• <il' 
hUkmeylemek icab eder. fıklr atıyor. Zeplinle gönderelim. dır. Bu zabıt bırka_ç lısan biliyor. tn- harbin çıkar yolu kalmadı. Alman fi- sunalar meyanında teşhisi güç olan~ hinde değilız, reJım namına .,ıJl" 

• ~akik~ten bu harbin bazı tariht ''L,, marka zeplinlerden biri ıuzumıu gilizceyi bir aksan farksız olarak losu ile İngiliz sahillerine hilcum &- lardandı. Kendisini çoktanbcri tanı- nan h~sızlık_larla reiskaı:'13 ~ 
hadı~lermi hatırlamak propaganda eşya ve teçhizat ile yoln çıkıyor. kon~yor, gayet zeki, enerjik, mü- delim. Belki mağlfib oluruz. Fakat Y.~lar ilim ve irfan sahibi olduğunu nan kımsel.erın ~evirdıklerı ~fi' 
ve istıhbarattaki acemiliklerinin Al- Hepimizin hatırladığı gibi bu zeplin teşebb_ıs. yakı§ıklı, zarif bir delikanlı. İngiliz donanması da bir donanma soylcrıe_rse. d~, ben kendisinde bu hae-

1~ aleyh~~eyız.: . .. '°~ gaY ~ 
~~n.lara pek pahalıya mal olduğunu İstanbul Uzerinden geçiyor. Arabis- ~en dıyorlar ~erikaya git, istedi- olmaktan çıkar. letten cıddi bır emare görenedim. A- munascbetsızlık!erı k_okUn.dCJl:ref&ll 11 
goti.irllz. tana geliyor. Hind denizini görüyor, ~? kadar tahsısat, ne yaparsan. yap, Dehşetli hazırlıklar ba§lıyor. Bazı ra sıra muhaveresini tarihden blı mak, memleketı lıakıki bır 

. MeselA. cebhe kumandanlarından artık beş altı saat sonra milsteınle- duşm3:1l~ımıza harb malzemesi nak- gemilerin duvarlarına kol kalınlığın- vak'a anlatmak vey:ıhud arab~a bir saadete ~a~turmak.. caJı el" 
b~~e. son zamana kadar eakladıklnn keye varacaktır. Fakat bu anda Kay- line _?lanı _oı. ~lman yüzbaşısı ticaret da "ya zafer ya ölüm!,, yazılan yar da~bı meselle süslemek gibi bazı hal- - Bu ıeı kolaylıkla baŞafi 
butUn taarruzlar vaktinden evvel ha- zerin imzasile şifreli bir telsiz alı- le mu.~tagıl Mıster bilmem kim olarak .zılıyor. İngilizler de meseleyi haber lerıne şahirt oldum ise d~, buııla.r, bi- ttıanlarınız var mı? 

• ber alınmıl', faik kuvvetlerle karşı • yor. "Müstemleke İngiliz kuvvetleri 1 ~erikaya gi'diyor. Derhal bir sabo- almış. Alman donanmasını nasıl ol- r:ız . ~kuyup çok hıf zetmi~ herkesin - Zann_ettiğinizdc~ fazla:~aıışcl • 
l~mış ve _bu· taamızu hazırlamak tarafından işgal olunmuştur. Geri taJ tezgahı kunıyor. Mahzenlerde sa mağlfıb edeceklerine emin bulunu bıldıgi şeylerden başka harikuliide bir v - lsm~ıl bcyefendı, pek ı~şıt 
içın ~arfcdılcn hududsuz emek boşa dönilnUz.,, Heyhat. Geç kalınmış. bombalar ~npıhyor. Limanlarda, yol- yorlar. Yalnız bu zafer belki de ken- eser ~eğildir. Amalann diyarında gım _gelmıyo_: ... Çünkü, 

0 
el s.Jeitts"' 

gltmışt1r. Bittabi seyahate devamda artık bir l~rda _gemıler ~eçhul sebeblerle dev- dilerine cihan deniz hfıkimiyetine mal ye~ç~ımler .~ahdır .. derler. Ne kadar V~tile reis~~rda o~d~kları v ~ ıJJ' 
~az ?1uharebelerinde Alman ceb • f~yda yoktur. Zeplin Afrika sahilleri rılmege, batmaga, yanmağa başlıyor. 

1 
olacak. Vaziyet ciddi. Harbi zayiatsız dogru bir sozl duk ~e k.abılıy~tle~mm ?~:ee ~ 

hesıne ılk de:a kullanılmak Uzere ye- görUndUğU sırada geri dönüyor. Doğ B_u zat bir :yda on denizaltı gemisi- olarak kazanmak daha tatlı değil mi- .. _ • • • ladık .. ~ımsc~ın bılmedıgı ve # 
nl bir _gaz gönderildiği glin Fransız ru Almanyaya geliyor. ı nın . ~apacagından fazla iş görüyor. dir? Öyle ise bu taarruza mani olma- Sö~lemege bilmem lüzum var mı? etmedıgı yenı kuvveti~ k~wc:lt 
cebhesındeki askerlere de bu gaza Generaller, devlet ricali hava mey- ln_gılızler boş durur mu? Amerika lıdır. Propaganda şubeleri, gizli kol- İsmaıl Hakkının Nisdeki hali, o vazi- sa ?, b~ka!. .. Buradakıle~ etleri ti 
karvı koruyucu maskeler tevzi olu- danında bu kahramanlan karşıla . 1 hU~funetlne bu_ sabdtajı bir Alman lan, organlan bütün enerjisile faa- y~:te bul~~ bir adamm hali ne ola- bu zavallı,, ların d~ kab~lıY -;e ~ 
nurdu. mağa hazırlanmışlar. Bir askeri kıta zabıtinl~ yap~gın~ haber veriyorlar. llyetC geçiyor. Gemilerde garib, çir- b~lırsc, 0 ıdi ... Vaktile bihakkın zen • maHlm ... O_ lıald~, .§~mdilık, ~ 

Al'?an donanmasının İngiliz sa _ selim resmini ifa ediyor. İmparator, Adam cıva .gıbi bır türlü yakalana - ~in antimilitarist fikirler doğma _ gın °!anlar, ~u:ada sürünmekte iken, çok uzak b_ı_r Ati ıçın a~ıultiJJl,ı fi' 
hlllenne yapacağı akınlara dair e • dUnyanın en uzun hava seferini mu- mıyor. Zayıat ~rdevam. Gazeteler ga başlıyor. Bunun neticesinde Al - l~aı_l Bey. gıbı zati serveti olmayan lcu~eden fule çıkacağına ıh 
mirler gemilere tevzi olunduğu an • vaffaklyetie başaran bu değerli §8- Almanya aleyhınde ne.~riyata başlı- man tarihinin yüz karası olan hadi- bır kıms~~ sürünmemesine ne gibi remıyorum .. 
dan en aşağı altı saat evvel bu emrin hıslann taltifini emretmiştir. Hava yorlar. se vuku buluyor. İsyan başlıyor. Mil- ~be~ ~labıhr ·? .. GUnı~tUlnedeki hem- - Ya?.. . of'>"'. 
muhteviyatı, hücuma i§tirak edecek kumandanı talik olunacak şeref mar O tarihlerde Nevyorkda ataşemili. yarlara mal olan, Skajarak muhare. §~rcs~ın arasıra gönderdiği ufak bir .- Ev t. .. Çünkü tekrar~-• 
gemilerin aded ve cinsleri, limanlar. dalyalannı atlas bir kutu içinde ku- ter bu~unan wkaymakam Fon ~apen besinde. hasmına Uç misli fazla zayi- aıdat ıle an~a min~a. _g~inen bu sa- mıllet Y~~dığ~ hayattan Dl~ ,,ı • 
dan kalkış saati, nereye taamız ede- cağında taşıyor. Zeplin yere konu- bu zabıt! çagırt~yor. İyi bir asker ol- a~ ve7dırm~k~e talim terbiye ve tek- bık lider, mütevazı .bır otelin kilçUk ı dur ve re3ım ~ıttik~e dal bU ,sır~ 
cekleri İngiliz ba§kumaridanlığına yor. Hazının bağırarak alkışlıyarak duğu kadar müteenni ve uzun gö- nık kıfayetının çok yüksek olduğunu bir ~asını işgal edıyor, çok defalar maktadır. Tarıh lşma.sını.z, rJJ, 
tebliğ olunur ve bu hareketi önle _ koşuyorlar. rilşlil bir diplomat olan bu zat yüz • dünyaya isbat etmiş olan Alman do- 1 iki övün Y~ekten birini hazfederek, d~vam eden bir devir ile ~ , 
mek i.17.ere İnglliZier Almanlardan dal Hayret. Bütün malzeme geri gel- başıya harekatında itidal tavsiye e- nanması inzibatsız ve meflnç bir hal· ekmek peynır ve çay gibi ucı:zca te- bü~Un an'aneleri hlk ile Y yıl, 
ha evvel deni7.e açılnuı bulunurdu. miş. Ne oldu? Neye gitmediniz. dl- diyor. Yüzbaşı muvaffakiyetlerinden de limanlara bağlanıyor. Harb sonun- dari.k olun~ gıdalarla iktff'a ediyol"" ihtillleler neticesinde, Uç beO Z 

Böyle bir taarruz hazırlanmadan yorlar. mağrurdur. Almanyanın menfaati da kemali hacaletle İngilizlere teslim du. Şunu f_tiraf ~tmcli ki buna ra~ • de hemen normaleleşınff 1 t1' 
evvel Alm.anyadald bUtUn posta, tel- - Kayurin emrUe döndük. bundadır, hepeini batıracağım diyor. olunuyor. men, hiç bır kimseden hiç bir suretle hangi m~lekette görtllıD~, 
graf, telefon muhaberatının bir fJd Bir heyecan bir teli.§ baflıyor. Em· Devam eden sabotaj hldiselerl Al • lşte propaganda ve istihbaratın bir muavenet talebinde b•ılunml\Dll§, bu- ~ü Tilrkiye, fırka ka~ Jllff 
gfuı evvel hUkftmettn ernrtle ke8il • re bakıyorlar. Alman harb eifresile ~-Amerika gerginliğini arttınyor. milletin hayatı üzerindeki tesirlerini nu ~ti nefsine bir türlü Yedireme- myasl cin~yetlerd~ uzak ~ 
ınesi, seyahatlerinin men'i, yabancı çekilmiş. Zeplin kumandanı haklı. Zabıti ~Tal' Alman sefarethanesine gösteren birkaç vaka. mittir. O kadar yedirememJetir ki, içinde, istikbale dognı eınin ~~ 
tebalardan yU.z binlerce kişinin ha - Mesele anla§llıyor. Telaizi lngilt. davet edıyorlar. Bahriye nezaretinin Bu meseleyi bir de Oam l . apğıda nakledeceğim cerh vak'asını la ilerliyor. Ufak tefek aJc ~ 
rekAtm sonuna kadar evlerinde tev- Ier çekmfo. emrini gösteriyorlar. Almanyaya av- paratorluğu tarihinden ~mı- mUteakıb Mecid Efendi tarafından her Yerde tesadüf olunan~ cfl'.. 
kift, Berlinde bir g11nde çıkan ,. Bir gUn sonra. mUstemlekeden ha.- det. Zavallı §8.Şınyor. Birkaç gün mü delim. Cihan Harbinin bquıC: bir vasıta ile gönderilen iki bin fraıı. dir. Yüz elli bu kadar eene e bfl".~ 
ki.z yüz ruetenin llln 18.yfalanna ber geliyor: tereddid bir vaziyet geçiriyor, niha.- Osmanlı devleti propaganda ilin· gı kabulden imtina ederek geri gön. huriyeti Uln eden ~ansadı':.J _,, 
kadar kontrol altına alınması yine 1 Zeplin ~ gelmedi. Son fişeğirnizi yet yola çıkıyor. . .. . de kuvvetli bir staj geçirdi. Fa • dermi~. Helll§iresinin uzun fasıli. • ::.in muntazam gittiğini it • 
taanıız haberinin İngilizlerin kuta • attık: Teslım oluyonıs. Avnı~aya giden b~tun gemıler gibi kat bu staj ~!tunda yapılan imti • larla gönderdiği paranın bir kısmile, misiniz?... ~ .. ıd" 
ğına vaktile ulaşmasına rnlni ola • Diger bir vnka: b~ gemı de harb talımatı veçhile İn- handa muvaffak olamadı T bir lılıaırda bulwıan miralay Sadık Be- Cevab vermedi. Başını ~ ~ 
mazdı. gıltereye uğrayor. Zabit zaten buna karar verdi alfun ld w · ere ye bir hisse çıkarmak suretile bi cll, elilo havada bir nısıf d-1 fi" 

Propaganda ve istihbarat fşind hazırdır. Şimdi o Danimarkalı ol • başladığı ~an C:ben ugu ~ hab daha mahrumiyete katlanan. fa:: gibi i§Ql'etl~ yaparak, ne ka~ .. 
İngiliZierin Ustadıığını Almanlar bil: ÇJCUK ESİRGEME KU?UMU muştur. Evrakı p~~rtu . mlli·em- yani o tarihlerde henüz i:~da eU:: ' m~taç fırka reisine bir vazife! vie> lıi dUsUndUğümü anlatuıak 
takdir etmek mecburiyetinde kalmı~ ' ıı n_ıeldir. ~ye İngılız polısleri gi- miş olan Ya,·uzla mağruk Midilli danıyede bulunmue olmakla bu mah- • • • . tiJ> tt-
Jardır. Bunlann içinde bütUn Alman- BALOSU • nyor. Hıç kımseye, etıyaya, ambarla- kruvazörü Akd ·zcı nııniyeti gayet tabil gören İsmail O sıralarda Nisde yeni bit "*~M' 
yayı aylarca sinirlendiren fstihba "'"cuk Esı ...... eme Kunınıunun ra bakmıyorlar. Doğru buna geUyor- Her taraf faı"kenlnı gile. bkulunuyo~u. Hakkı Bey, Nisde kimse ile görüşmez, remeğe başladı. lsıninln ~~~ .,..,. 

• • ~ ~6 lar· ız uvvetlerıle k' · tan · Sa di-
rat ve propaganda 8dlerin1 ağır mu- senelik balosu 16 Mart 1940 cu- . . . nlmış ve bu gemileri TUr . ımseyı ımak ıstemezdi. Mutadı bri olduğunu t;ğren 
ahazelere manız bırakan vakalar martesi gün il akşamı Taksim - ~ ~rif eder mısiniz 7 r ilticadan başka ça . k~ kıyeye olan kahveye sabah akşam gider, ga- kimse, sabık halife ailesile V• .-
hft.discler mcvcuddur. • ı Bcl~iye gazinosunda yapıla - - Ne münasebet ben Danimarka- ge ve Karade . d resk. ıln . ~amıştı. E- zeteleri okur, ufak bir gezintiden Şerif paşaya gidip geliyor... ..~ r/I Jıyım nız e ı gıliz ve Fran- sonra otel' d"' rdi ld - geJOl&:_.r Sırası gelmişken bunlardan bir iki caktır. Balo komitesi, gazino- . sız ticaret gEmileri bu 'ki k t11 .• ıne one . Kendisile gö - ~ ugu, ne sebeble buraya 81 o~ı 
misali zikredemen geçemiyeceğiz. nun yeni açılışı dolayısile yapıl- . Sko~~nd Yard'a göttlıilY.orlar. Po- teknenin korkusundan ıMa~::: a nış~ek a~zus~nu izh~r eden sabık lınmeme~ine. rağmen, va~dU ~I""'" 

1914 de harb başlamış, Alman do- ması lizım gelen tertibatı al - lıs m~~ürU huzuruna kabul ediyor. çıkmışlar, Karadeniz bowazında y - h~ı~eye bıle bır defa ~trne.mia, o mu sı .. hasebıle bu zevattan bUSll )dl.O el~ 
nanınası denize çıkmak iktidannı mıg ve mevsimin en büyük ve Kendısıne lsmile ve rütbesile hitab e- nıirlemişlerdi. Alınan Ag st de ı hıt. ıle temasa gelmemışti .. Onun bi- gorUyordu. Bir akşam bir eıd1 6JJO 
,asteremi~or. MUstcmlekcler kendi • neşeli br.losu olmasına çalı- derek ilk ~ö.z §U oluyor. Almanyaya caret gemilerini de ayni ~clfrya ;:.: ricık kafadan, ~erhum Seyfeddin gazinoda otururken bu da ~r ~! 
başına kalmışlar. "Çingtav da J _ Gılmaktadır. avdet emrınizt alalı on be.3 gün oldu. ha evvel burada toplam tı şe !Efendi zade Tevhıd Efendi idi. 1s • mUzden geçti, ve uzaJrta bı~ ı· 
ponlar1a,Afrikada İngiliz v~ Fran °'_ Baloda güzel bir piyango da Ço~dır t.eşrifinize muntazırdık. Muharib devletlerin ış · ~nbuld.~ ~en efendinin çocukluğunu ~gal eden Şerif paşanm Y 
Stzlarla müstemleke harblcri devam 1 tertib edilmi§tir. Ne ıse bu teahhwıınuz hazırla.nan o- geçmiş bu ticaret .1 ~dedi elliyi b~!en <?wnillc~eli, ona fazla sempa.tijdip oturdu. cısrJJ-•· 

.__ _____ ..;.., _____ _J danızm ııoksanlannı tamamlamak J.. gcmı erı Ortaköy- gNıterır, tahsil derecesi dun ve gör. - la.te Sabri denilen bU 8
_ ~1 

[Sonu 7 incide] lgüaüz olan bu genç de, 1smaiı Bep [B~ 1.,.,, ...... 
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Su Sporları Federasyonu iki 
tane yeni skif getirtiyor 

Yeni ifşaat 
~ayra: a 

l'ttrltc•,.. ee"fino : HOsEYtN CAHİD T ALÇlrf 
---~---~--~~~----~~~~~-----

Alman Milletinin Bayrağını terk 
etmesi fikrini müc/af aa ediyordum 

-155 -
Alman burjuvazisinin en se

lim partileri, 1918 den sonra, 
Reich'ın birdenbire keşfedilmiş o· 
lan siyah - kırmızı - altın bayrağı· 
nın kabul edilmesine yanaşmak is
tememişlerse de, yeni temayüllere 
karşı koymak Uzere, mahvolmuş 

imparatorluğtin tekrar kurulması 
fikrinden başka hiçbir istikbal 
programı mevcud değildi. 

İşte eski Reich'ın siyah - kırmı· 
zı - altın bayrağının bizim sözde 
nasyonal burjuva partilerimizin 
bayrağı şekli altında tekrar can • 
!anması kendisini bu fikre borçlu· 
dur. 

Bedihidir ki Marksçılık tarafın
dan pek az şerefli ahval ve şerait
te pek az şerefli neticelerle tah
rib edilebilecek bir vaziyetin tim· 
sali bu Marksçılığı imha için ileri 
sürülecek şeye bir bayrak pek az 
uygun düşer. Bu . bayrak altında 
dövi.işmüş ve bUtUn kurbanların 

yere serildiğini görmüş olan bir 
Almana o misli bulunmaz eski 
renkler, genç ve taze zenebleri al· 
tında, gayet mukaddes ve muaz· 
zez gelmekle berabr, istikbal uf· 
runda bir mUcadlenin timsali ola
mazlar. 

Ben bu noktada, burjuva politi· 
kacılardan farklı olarak, daima 
bizim hareketimizde Alınan milleti 
için eski bayrağını kaybetmiş ol· 
mak hakiki bir saadet teşkil etti· 
ği noktai nazarını müdafaa ettim. 
Cümhuriyetin kendi bayrağı altın
da yaptığı şey bizce lfikaydane te· 
lakki edilebilir. Fakat kalbimizin 
derinliğinden muk&dderata bütUn 
zamanların en Ş"reflisi olan harb 
bayrağım en mayub bir fuhuş i~in 
yatak çar§afı hizmetini görmUş 

olmak lıccaletir.den vikaye edecek 
kadar rahim davrandığından dola· 
yı teşekkür etmemiz lazımdır. Ken
disini ve vatandaşlarını satan bu
günkü Rekh o şeref ve kahraman
lık bayrağı olan siyah - beyaz • 
kırmızı renkleri hiçbir zaman dal· 
galandırmamalı idi. 

Tcşrinisaninin heca.leti devam 
ettiği müddetçe, şimdiki rejim o
nun harici nişanesini taşımR.lıdır. 

Daha şerefli bir mazinin timsalini 
çalmağa onun hakkı yoktur. Bi • 
zim burjuva politikacılarımız anla-

rr. alıclır ki kim siyah-beyaz-kırmızı 
bayrn.ğ"ı bu devlet için isterse ma
zimize karşı bir hırsızlık irtikab 
etmiş olur. Eski zamanın bayrağı 
yalnız eski zamanın imparatorlu
ğuna uygun idi. Cümhuriyet • Al
la.ha şükürler olsun! - kendisine en 
iyi uygun geleni intiha.b etmiş· 
tir (1). 

~te biz Nasyonal - Sosyalistler 
eski bayrağın dalgalanmasını faa
liyetimizin manalı bir timsali gibi 
te13..kki etmiyoruz. ÇUnkU kendi h&· 
taları ytlzilnd~.n mahvolmuş olan 
eski imparatorluğu tekrar canlan
dırmak niyetinde değiliz. Biz yenl 
biı' devlet kurmak istiyoruz. 

Bu6-iln bu iatilcamette Markeçılı· 
ğa. kaTil cidal eden hareket hayra,. 
ğile de yeni bir d"vlethı timsalini 
ifa.de etmc:lidir. 

ki devleti yabud daha ziyade ye
gane gayeleri ortadan kalkmış bir 
vaziyeti tekrar ihdas etmekten İ· 

baret olan cılız partiları hatırlata· 
caktı. Bundan başka, beyaz sürük
leyici bir renk değildir. Afif genç 
kız cemiyetlerine muvafık gelir. 
Fakat bir inkılab devrinin patla
yıcı hareketlerine uymaz. 

Bize siyahı da teklif ettiler. Bu 
renk şimdiki devre daha ziyade uy
makla beraber bunda hareketimi
zin emellerine dair muayyen bir i· 
şaret bulmağa imkln yoktu. Biz 
de bu renk de sürUkleyici bir tesir 
yapmazdı. 

Beyaz • Mavi harikulade·estetik 
tesirine rağmen bertaraf edilmek 
1§.zımdı. ÇUnkU bu bir hususi Al • 
man devletinin rengi idi (1). Dar 
hususiyeti ve infiradcılığı sebebile 
şüpheli bir siyast temayül ifade e
derdi. Bundan başka, bu.11da da ha
reketimiz hakkında herhangi bir 
işaret bulmak zordu. Ayni sebebler 
bize siyah • beyazı da reddettir -
di (2). 

Siyah • kırmızı - altın mevzuu 
bahis bile olmuyordu. 

Siyah - beyaz • kırmızı için de 
herhalde şimdiki tertlblerl ile, öy
le. Bunun sebeblerini yukarıda an
lattık. 

Fakat bu renklerin heyeti mec
muasının diğerlerinden üstün bir te 
sir icra ettiği muhakkaktı. Mev • 
cudlann şa.3aalı imtizacı budur. 

Ben daima eski renklerin muha
fazası lehinde rey beyan ediyor -
dum. Bu yalnız onların eski bir as
ker sıfatile benim için, dünyada en 
mukaddes bir şey olmalarından i
leri gelmiyordu. Benim estetik his
sime en uygun düşmelerinin de 
bunda tesiri vardı. Maamafih, geng 
hareketimizin sinesinden bana ge
len ve çoğu eski bayrağın zemini 
Uzcrlne gamalı haçı tersim eden 
hadsiz hesabsız projeleri de, istis
nasız, reddetmeğe mecbur oldum. 
Ben, şef sıfatiie, kendi projemi 
zorla kabul ettirmek istemiyordum 
ÇünkU ba.5ka biri daha münasib, • 
daha iyi bir bayrak telkin edebilir· 
di Filhakika Starnberg'li bir 
dişçi bana öyle bir proje verdi kf 
hiç te fena değildi. Zaten benim 
projeme de yaklaşıyordu. Yalnız 

bir kusuru vardı: Kırık kollu ga
malı haç müdevver bir beyaz ze
min üzerinde teressilm ediyordu. 
Ben, ml\teaddid tecrübelerden son 
ra, kat'i bir şekilde karar kıldım: 
Kırmızı bir zemin ili.erinde beyaz 
ve müdevver parça; ortada siyah 
bir gamalı haç. Uzun tecrübeler • 
den sonra, bayrağın cesametile be
yaz yuvarlak parçanın büyüklüğU, 
gamalı haçın şekli ve kalınlığı a
rasında muayyen bir nisbet te bul
dum. 

Bayrak ta bu suretle kaldı. 
Ayni tıktr dairesinde hareket e

derek, derhal lsayi§ servlshnl.ze 
mensub ha.tar için kol bağlan ei
parlş ettik. Bunlar geniş bir kır
DllZl ışerldden ibaretti. Üzerlerinde 
etyah btr gamalı haç ile beyaz bir 
puvarlak görUlUyordu. 

Pa.rtinln markası, ayni hatlara 
tevfikan c;izildl: Kırmızı zemin a. 
zerinde beyaz bir yuvarlak, ortada 
da gamalı btr haç. MUnihU bir ku· 
yumcu, Füss, ilk kabul ediJ.n mar
kayı yaptı ve bu da sonra muha· 
faza edildi. 

1920 senesi yazının sonunda, ye
ııf bayrağımız ilk defa olarak hal· 
ka takdim edildi. Bizim gerıç h:ı.re-
ketimJze tamamen uygun geliyor • 
du. Bayrak ta hareket gibi geno 
ve yeni idi. Hiç kimse şimdiye ka
dar onu görmemişti. Tutuşmuş bir 
meşale gibi tesir yaptı. Biz bile, 
partiye mensub sarık bir arkadaı 
ilk defa, olarak krokiyi yaptığı vo 
bayrağı teslim ettiği zaman, !deta 
çocuklar gibi sevindik. Bir ka; ay 
SJnra, Mli'lihde yarım dilzine ka
dar bayrağımız vardı. Adedce ruut. 
tasıl bilyUmcktc. olan fi.s ... yl;r tervl· 
simiz hıt.reketin bu yen. t!:nM!inl 
reşre bilha::.sn hizmet etti. 

(1) Bs:rsenının rengi 
(2) 2rPqı.ıwa noaL 
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~~ana Halkevi gençlerinin faaliyeti 'I 
- .....__. (Husu.sf) - Adana Halke· 

M A S U M K 1 Z 
vi temell oubesi gençleri Yusuf SU.· 
nırlnin. uy anık Efe,, lstmll tt.c per -
delik komedisini bttytlk bir muvafta· 

Yazan: Envar Naci GOKŞEN 
kiyetle oynadılar. Asri Sinema. sah
nesinde iki gece devam eden temsili 

Davacı yerinde körpe· henU~ ço- na basımı bir geıno kızın kendini gö· 2·000 kisi takdir ve hayranlıkla aey
oukluk ile genç ~zlık ~ arasında ııill .masile bir erkeğe teslim etme.t retmiştir. Rejisör C<>Jkun Giivenin 
görünen bir köylü kızı .. yuvarlak, ta· kaııu.nt takibatı icab ettiremezdi. tam bir wkufla elema.nlan günlerce 
ze baeını eilsliyen kestane rengi aa.ç.. Suçlu. hAkimin her sual tevcih edi- çalıştırarak koyduğu mizansen, Nec· 
b .. gözlerinin altı mosmor ... Dava e- §inde suçunu inklr ediyordu. mi Şenelin ta.nzim ettiği dekorlar ve 
dilen yerinde uzun boylu, bıyıklı, a - - 1f tira ! lftira efendim ı. !sbat et- Adanalı gençlerin bUytik temsil kud· 
laycı ve mütehakkim bakışlı bir d~ sin, şahld göstersin! .. diyip duruyor- retleriyle "Yusuf Ete., bir temsil h§.. 

likanlı var. Köyün ağalarından Mus· du. disesi olmu§tur. Eserde rol alan genç 
tafa çavu~un oğlu Durmue.. Kendisine Emineyi almaktan ne • lcrden Nurlye Üner, llllfide Kurçer, 
Hakinı mutad suallerine ba.~yor: den vazgeçtiği sorulduğu zaman: Hatice Kaynnk, Nefise Dinç, Hamdi 
- Adın ne kızım? - Onun başkalarile oynııştığuu i· ı Paramyok, Yusuf Ayhan, Ahmed 
- Eminel. şittlm de ondan!. dedi. Yurdsal, Zeki Üner, Veli Altunay ve 
- Kaç yaşındaınn? Salonu çınlatan hıçkırıklarla. kan· Hasan Tibet değerli birer uzuv olduk· 

No: 114 
ö~ 

- E:auıı bulacağıı.. 1 - 'l'dıey .. eğer ayırmasatardı, g 
Bu 1M1ar konU.§ulurken, Sultan A· terecektim oncaza yıldızlorı. 

zis de k&.rannı vermişti. Güreşi kes· - Padişahın no -.·akit süre~? 
tirmek istemişti. 1 - ·Haftaya oo!. 
Pad~ah l\{ehmed Ali paşaya döne- - ...... . 

ı 
,'1.1· 

rek: - Hepten. bir elde oncazı da 
- Mehmed Ali, ayıralım bunları. racağım yere be! dedi. . çalı 

- • · • · · • • · Makarnacının idman güreŞı • 
- Makarnacı büsbiltün paçavra. geçmeden bütün safaha.tile pehll\'Sıı. 

olacak 1.. 1 Jar arasında kulaktan kulağa fıstl 
- Ferman padişnhımızındır, dedi. danmağa başlanmıştı. • 
Padişah harem ağalarından birisl- Sultan Aziz köplirilyordu. Se~ ·~ 

ni çağırttı, ve uu iradede bulundu: ver Halil pa~yı karşısına dikıtl' 
- Git söyle Halile ayırsın bunla- 1 ate.'} pliskUrUyordu. 

- , . , . . ~ık, nemli bir feryad duyuldu : lanw bir kere do.ha tcbarUz ettirmiff· 
Dnvacı oovab veremlyor, kekellyor, - Yalan!.. ; lerdir. Fotoğrafta ''X,, işaretli görü· rı.~ seryo.veı·e koştu, padişahın 

kızarıyor. Emine, h!kimin sorduğu sualler • nen zat Adana Halkevinin kıymetli ı'rad"""ın· ı· teblı'g~ eyle..ı:. Yaver derhal 

- Ben, size demedim mi? 

ı j . ··ru Co k G ""' uı - GördUuUz mü herifi? 
- Söylesene yavrum! den yalnız bitine cevab verebilmiş, re ıso ti un llvendir. Rejisörtin Yanık Efe m{Jmeaetıle1i meydana yürüyerek .. 
_ . . • • • . adını söylivcbilmiştl. Bu, adından solundaki fesli genç de Hasan rolün p hll ı - • • · • • • • 

" d Ada - e van... - Hani herifi ezecektiniz?. 
Hakim önUndeki kayıdlara bakı • sonra söylediği ikinci kelime oldu. 0 na muhabirimiz Bay Yusuf Ayhandır. Diye seslendi. Her iki pehlivan da 

yor: Ortada Eminenin lehinde hiçbir bir anda durdulnr. Ham paşa sözleri· 
- Yirmi dört yaeında olduğunu delil yoktu. Hangi suçun şahidi ola· POLiSTi!: DEN!ZLZRDI! ' ni tamamladı. 

- . . . . . af 
- Ne idi o Makarnacının ~· /"' 

Yolunmuş horoza döndUrdü heri 1
•·• 

bilmiyor musun?. bllr? .. Suç gizli işlenir ve gizli yapıl- Mal ızda entarisini Şehrimize ı· k - Efendimiz yetişir buyuruyor • 
- .•. , . . . d~ğı içindir ki suç olur .. Hangi şa · • ge Ir CD !ar... • . bBc:tıı.· 
- Peki, şiklyetin ne? Ne istiyor· hid!.. Za~en Durmuş. para, mnhsul, tutuşturmuş yoldan çevrılen vapur Makarnacıyn seryaverin bu sözleri j Sultan Aziz, )raverı epeyce 

sun?.. iş vddlcnle bUtUn köyü kendine çe- 1 Kadıköy ünde Kurbağalıderede Ha Amerikadan şehrimize 4000 ton baynt vermişti. Canını Aliçonun e-1 dıktan sonra; ııiıı1 
Yaşını hiç te göstermiyen gen~ kız virmlşti. ı san kızı Bahtiyarın 2 yaşında kızı çelik çubuk getirirken İngiliz kontroi linden kurtarıyordu. ÖlmüştU .. bit • - ~ak bo.na •. ~elecek haf_ta ~? 

içini çekmeğe, ağlam~a başladı. A- Ve ikinci m~kemeden sonra Dur- ~evinin maltızda tutu!'}an entarisi yU- gemileri tarafından yolundan alıko • , m~§ti: .~li.ço, nefcslen~emi~ti bile ... 1 gUt'eşım. var. B~ıyorsun değil 
vu.kntı olmıyan, kendini, hakkını mit muş beraet etti.. zünd-0n bazı yerleri yanmıştır. Hay- nulan vo Pirede lıamulesinden bit' Dıpdın ıdı. Temenna edıp meydandan - E\et padl.,.ah.~m. . . . 9 

dafaadnn aciz davacı gö31Yaşı ~ök • O gün mahkeme k~pısmdan çıkar- darpaşa Nümune hastahanesine kal· kısmı boşaltılan Amerikan vapuru I çekildi. Çarçabuk giyindi ve bekle- j - Aliçoyn. d.a soyledııuz nu · 
mekten başka bir cevab veremıyor- ken Emine ve annesınfn gözyaşları I dmlnuştır. Jimaııınuzdan ayrılmı c:tır meden izin alıp İhlamur köşküne in· - Evet padıgahım!. . . k ·cıı.il 
d - k 'b' b d ... · · k ,.H .. .o.Jdl s ıtan "-1 - Glil'eş Yıldızda Mccıdıye 0

!> 
u. . sagan~ gı ı oşa.nı~or u. .. 1Bir karmanyolacıhk vakası 1 Vapuı·•ın buradaki acentesi olan di. Hava ço &UL>Ç • u -· AZ ı l .1 
Dava edılen, pervasız nazarlarla Emme artık kendınf dUnvada. lu • Be ğl d P .

1
• k ' 'd f d Hı:ı.yn' Ara"-gylund d" a..:v t ı Zencirlikuyuda akgam yemegıni ye - önUde olacak ... 

.. • - • 1 yo un a sı a ıye aı ınn a uv an un son v :ıa. e "' .. _ 
yanındaki hasmına bakıyordu. Onun. zumsuz, fazla gorilyordu. Böyle bir k At• lik ed N'k 1 _1 d . hakkında nldırrımı malfımata g- e dikten sonra saraya donmege karar - · · · · · ·· · aedl· 
karşısında kendini müdafaa edebile- bulaşık bezi gibi ya§amaktansa ... Fa a 

11:
11 94

e; ı 0 a ilnog .. u An r
2
1

0
Yan

22
o Pirede bo~aıtııa ~9 fı. r~ . 

0.~ vermişti. - Oıın göre tertibat ahnız.. tıı. 
ceğine emin olduğu için avukata ili· knt, hnyır... İhtiyar anacığını kim sun ' d K ~~\zar gH u saaıt • teneke ve"' çerk n "'b kr .g ııscnn ı ~ Bu vesile ile Makarnacı, tbo. ser- Seryaver fena halde bozullll~Jtşt 
zum hissetmemiş görUnUyordu. besliyecek, ufacık tarlalarında kim ark asında ur u uşta . acı ~ ımed yo vasıta ıle T .. 'k. ~u ı~~~ı~ ın ede~l se . yaver kasırda kalmışlardı. lbo, Ma • O da Mako.nııı.cıya kızmıştı. F'.0 

k k l k . . d Xoll uşun a yangın yerınde üç meçhul ur ıyeye u;:l) ım ı mesı b 'li 1 rcı· Ali k •i idı. 
HGklrn, gen!: kızın evra ının o un- ça ışaca tıl .. Kendısi içın e0 u, ana· ah ta _ hal·kında ko t 1 h t' k kamacıya söyleniyordu: ne yapa ı re ı. ço ·a\ diı::..'l· 

w • • k h '"rük' ll ş sm arruzuna ugramış ve cebin· ~ n ro eve ınce arar ve be? H t•A . k tl pıı "' 
masına karar verdi: cıgı ıçın ya.şıynca , ayatı su ye- d 
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1
. rildigı- · ögr~ 1 . ..ti ~ - Bre HUseyln, ne yaptın . . a w., seryo.verın anaa ·nete 

. rl k 
1
, en rası ça uınııştır. o ıs tara· enı mı~~,r. . h d ll 11 eği rJteıı 

"Emıne, Durmuşla bir senedenbe ce t ... ç 1 la k 'b . . Dı'ae ta fta b d - Bresi falan yok... Henf bUs - ın a A çoya yen ec me }<eıı· . . . . ..ınc a.n yapı n ta ı at neticesınde b r ra n, vapurun ura a idi T."1..1. h 1 a·sn.h 
sevıeıyordu. Durmue Emlneye izdi - Aylar geçtikçe o.na, kızı bır korku b 1 b kal 1 mavnalara boşalttıı'!l d . b k bütün azılaşmış. · 1.• ö.l\at er nası sa pa ı.. J.ıı· 
vaç vadetmiştir ve her bulunşmala- kapladı: Emine gebe idi. Durm~Ia L un ~~ın 1~~ 

1 Hüsı ar~any, Laz Ahm:d, saircn. de d h t' ~~r ~u ~ ;e - Ne diyorsun be? .. Bitirdi seni! dlne gllvenlyordu. Hoş, Sultan 
rında da Durmuş sevgilisine mUatak· sevigirken gUnlerce sevinç duyduğu o.iz .ı.ılev k t' k.feylın ılınaz oldugu nıı· iç"ı 111

b üer l~ksds ı, .erıne . es ı· - Do~'TI.lsunu söylemek l~zımge· zin de tam ly sırası idi. 
i lıkı d 

. . h an aş ara ev ı o unmuş ve adliye- n u g n a iJ. a ar ara emır ge lbo 1 d ••• 
bel evlenmeler nln hazır ann an ana olmak arzusu şımdi hır ayalden .1 . 1 d' lece.ıw.i k t'f b' tt 1 1 t ı lirse , bu herif bu sıra ar a ye • eııti· 
bahsetmektedir. Emine, ağa oğlunu ibaretti. Hasretini çektiği yavru, ~lnı- yc

0
ven :"ış er ır. . . 6 n ır sure e an :ı.~ı mış ıı·. nUmez.. Ihlamur kö~kilnde bulunaıı P ~ııl· 

deli gibi sevmektedir. Durmuş ta öy· di onun düşmanı olmuştu. Bazan, zermde erom bulundu lstanbul gUmrUklari baş j _ Padişah;, yenecek mi dersin? vanlarm hepsi Allçonun tekrar tini 
la görünüyor ... Emine, annectğine aş- htingtir hüngür ağlar, karnını yum. Sabıkalılardan köylü Rıfat, halinde .müdürü Ankara ya gitti - . . . . . . . tan Azizi mağHlb edeceği ke.nıııt 
kını açıyor, Durmuı ta gelip Emine- ruklar: görlilen şilphe üzerine polis tarafın lstanbııl Gümrükler Başmüdürü - Susma, söyle!.. taşıyordlardı. .. drll 
nin anasile konuşuyor ve kızım isti- - Ona herkes "Piç!,. diyecek! .. dıı.n taldb olunmakta idi. Diln üzerin· Medhi, VekUetin daveti i.izerine dUn - Yemin et, kimseye söylemiye - Aliço. her gün öğle yeme~ıı~i\fe 
yor. Kadıncağız Mustafa çavuştan Saflığın günahını iki kişi çekerken de yapılan Ani bir araştırma netice· Ankara va gı"tmi~tir. Umum müdür ceğine.. sonra uykuya yatıyordu. 1ktO ~,. . ., ., . : d v k Ik N kıJıy' 
kalan bağlara, bahçelere ınirMçı o. Uçl~ekl .. Doğmasın o, doğmasın!.. sinde cebinde 1 paket eroin buluna - bir kaç gün hükümet merkezinde ka· tbo, Allahına, peygamberıne yemın ognı a ıyor. amaZlnı Jaı1l" 
lan oğlunu memmınlyetle damadlığa Fakat her §eye rağmen dokuz ay rak tevkif olunmuştur. , lttrak Vekaletten dırektifler aldıktan ettikten sonra, Makarnacı baklayı Yanına sevdiğ ı>ehllvanlıtrı 8 

kabul ediyor. HattA bu talebe inana- ve bir kaç gUn sonra Emine bir oğlan ıslattı . Bcşiktaşa iniyordu · 'lı• 
mıyor. Ana, kız sevinçlerinden c;ıl· doğurdu. Çocuğunu öldUremezdi... Fırtma biraz duruldu - tbo Sultan Aziz bu herifi yo- Be§iktaşta kö~;çini çıkar çıkıtlrıı'' 
ğına dönüyorlar. Durmuş harman Kanun kar§ISında bu bedbaht ~- Denizlerde bir kaç giindenberi d• ' vel Gircsuna uğnyarak ihr:ıcat ıçın neınez. ' I bir pehlivan ko.hvesi vardı. ~:.ı Iİ ·. 
samanını beklediğini, mahsulden pa- ouğun baba.sının bilinmesi lizımdı. va.m etmekte olan şiddetli fırtınalar birikmiş olan 10.000 ~uva.l fındığı 1 - Fena... l pehli\'ruıları hariçten gelen pel~ıı • 

• ra alır almaz dUğUn yapacafını, fa- Babası, işlediği günahın azabını duy- hafiflemi§ olduğundan vapur seter • yliklemcğe baf]lamışlardır. DUn. ra · ı - Fenası, menası bu .. yenemez. vanlar burnda toplanırlardı. :su rdeıt 
.kat şimdiden hazırlıklara başladıRl - mıyacak kadar zalimdi. Yumruk ka· leri tekrar tntiza'nıa ginneğe başla - s:ıd merkezinden vcdlen mali'ımata - Rezalet olur ... Biz dahi ekmeği- retle birlblrlerindC'n ve giiı eşle 
nı her fırsatta söylemektedir. dar eeyin yann çekeceği ıztırabı mı roı~br. göre, Karadeuizde yeniden ka.rayel mb:den oluruz. habcr?ar olurlardı . bır 

Emine. Durmuşa bUtUn varlığilo hissedecekti?.. Sinop ve Polathane limanlarına sı· fırtınasının b·ışlaması muhtemel gö- ı - Ne olumak olalım, yenemez. Bcşıktrı.e Köyiçiııde o vakitl~~etJe 
bağlıdır. O, genç kızın her seyidlr. Ana. kız, bir akşam Durmuşa ba- ğınan vapurların hepsi avdetten ev. rtllmektcdJr. - Bir çaresini <.lüştinelim. 'de l~a n vardı. Bu hcındu clcscrı. 

Bir glin tarla yolunun kenanndakl balığını kabul ettirebilmek için c:are _ . - . - Cnresl bu, herifle gtireşınemek- pehlıvanlar yatardı. ııcf • 
çiti d d Emln . ~- latk tarı tm ğ . sıdıgının cezasını bu zavallıya mı metınden, masrafından kurtulmak ı- tir. Hem bu sefer dalıa çabuk mağ- Aliço kahveye geldiği ınınall . I<~~ 

Uıer arkasın ank lurmdu§, t t enk~ıı s~are 1--~~badanayıblsaavuka aatvte taparak yUkllyeceğiz? çin bu düsiincesizliği yapmıştır. A. ltlb eder kes susar valnız o söylerdi. gır" ıt} 
n ıc çı ıyor, o un an u up, c:-.au. • ..._ r u ra H d ki kta d d bli lik k .. 

1 

· ' · öııtıı 
dalların, yaprakların her şeyi gör.den tekrar Durmuşu davaya karar ver. uzurunu~ a evra a 1 ve ya- nası a Y __ .. ızı oldtikten s~ıı~a 0 • - Ben de öyle görüyorum. re ağzını ııçtı mı. tamamdı. 
aaklıyaıı kuytuluğuna çekiyor... diler. Avukata her şeyi anlatacak • şı geçen Emı~ıe bundan tam on sene 1 nun adını kuçuk. ~ızma vcrdigını ko- - Efendimize söyllyelim, gtireş • gelenle alay cdeı·dı . ~ • 

Eml 
...,.,,. gi 1 h ki n~ ö d ~~•· evvel ölmUştUr. Hayret edlyorsunu?.! nuya . kom!juya ıhuı etmiş ve daim!l mcsin bu hcriflo' Ba.uuı pchlivırnım dive doln b . 

Toy ve masum ne o 6 '46. sev • ar, a arını aram"6 ... g n ercvt:.a • H ki 1 B bir b' d "Em' di • " ' · 1 d 
l gözl r1n ıA-.ıı a. ısınız .. u muamma, ır ga- a me!,. ye çagırmıştır; buse- _ Bu nasıl sövlenır" lar va.rclı. Bu kaba soganlar il ft .. 

tisinin alev do u e 1n içinde ne cnu. rlbel t Em' a· ·1 · .. . · · . . ·ırstll 
cehennemlerin tutuştuğunu kendine ••• E . ._ . • 'k ' k rd e~tU k~~· ın mış: ~~~ o:;ıliştUr... - Bu nasıl söylenebilir?. l §ctlı ~ay cderdı.' Onlaı·u ba~otıç.'lsı 
geldiği zaman anladı. Fakat vücudU- Jt~inenin avukab söze ba.,~ladı : s· :n:ıneıııdn aEııa:ıının __ tı kı . ~zı 'd'a Aı : 1 ebi ı ımkgenç ırkıs~ ır ızdır. O· - B n korkmııclan dopdoğru söy- . -: len ne dıt' o hm~ınb t. be!· 

. _ Re' Be 
1 

MU kkil' 
1 

E. ırısmm a ı ,,nııne, o e ının a ı Y· mm n raz onuştu tan sonra, ken· lerlm. gıbı taşır durnnıun o kıs e ı 
nU teslim ettiği bu adamdan nefret ıs . ~ · e ım 0 an se! .. _ disine biııız dikkat ettikten sonra 
etmedi. HattA bu, ona biraz da tabti mine hentiz bır çocuktur. O, saflığı- Emme i>lcli on sene oluvor Ayse l yaı:ıının gösterdiM kadar fazla olm· - -; Ne diyeceksin; sızı yener mi - . . . . . . l' ,,, o!ıtlııı 
•örUndU Nasıl olsa bir buçuk a.y nın temizliğinin kurbanı olmuştur. . " ' " ." 6 ' . a diyeceksin?.. - Tchey!. Senden peh ı' f4· , 
ıo • ' • • .. • ise, bugiln on beş yaşındadır. dıgını anlamamak lmkansızdır. Bu _ Bır reznlete meydan vermemek be!.. Git hanınmn tellak ol bC·· 
sonra kocası olacak bir adamın bir Ve ihtiyar, ~ıl. bır ananın gorüş · Ablası olan Emine öldU~u zaman felaket başına geldi~i giindenben" 
k gün ı k ı ktn b eUzlUğU her ikıs e de aylarca & 6 içln söylerim .. dedi. - . . • . .. .. ·ttii• 

aç evve ansı 0 ma n aza ekti . ti ın acı o, yani mllekkilirn dört beıtı yaşlann· çelrtiği ıztırablar onu <:ok yıpratmış, Altço, karadan yürüyerek Thlamu- _ Nedir 0 Hacı Basanın dU~!. 
duyacak ne olablllrdJ ?. ç muş ~· . .. da bir çocuktu. Anası kUçUk kızına daha yaşlı göstermiştir ... ,, ra indi. Hını;oğlu Halil ustasını bek ğu kurt gibi sallanır durursuıı 

Fakat o günden sonra Durmuş, EJ. v'-, milelrkflım. on dort yaşında· o yaşa kadar nüfus tezkeresi çıkart- Yapılan araştırma ve incelemeler- Jlyordu. Daha odaya girer girmez - ~· 
mineden yUz çevirmlşti.,. dır ve kanumm mtidahe.leslne muh • nıamısb. Büyük kızının öliimli üZt>.ri· neticesinde avuke.tuı iddiaları tahak sordu : - B~k~i.'oıen hır.zurna i.ifüfih; 

Simdl genç kız adalet 6nUnde ken- taçtır. Zavallının bir de çocuğu 01 • ne onun nilfus kağıdını kUçUk kızına kuk etti ve Durmuş, Emine ile ev · _ Usta ne oldu?.. ne tahrunmUIUn yok be!. ç.ı· 
dtsinl iğfal eden, namu.csunu çalan a· muştur. HA.disenin bU~n ~çyü2:ünil mal etti. Nüfus kUtUğünde Emine lenmeğe mecbur edildl... _ A bo ne olacak .. eişman karın· Baznn dn pehlivanları yan1~ğo,o· 
damın verdiği sözde durmasını Istı· a~latacağım, g6recekstnnı ki müek • hAl! yaşıyordu . Hakikatte ise yerini •• • h herifi Hacı Hasanın mandası gibi ğırarak, onlara oyun gösterird~: d{UI 

yordu. kilim hAk kazanac&.ktır. ve hüviyet cüzdanını küçilk, minimi- Aradan epey zaman geçti. Bu~ sevdim dW'dum bal . gi pehlivnnn oyun gösterirse• ~G 0 

Hacllsede taarruz yoktu. Bir vA.d Emine, bugün on dört ya.,,cnnı dol- nl kanfo.'Ji Ayşe terkederek... Anıı, Em1nenin mesud olup olmadığını ben - Dört saat kadar boğuşmu!}su •

1 

boynunu tutamaz hale geiird1• ) 

mukabilinde dahi olsa. reşldlik çağı- durmak U?.eredir. BUyUklerlnin akıt- kızına nlifus kağıdı çıkarmak zah • de mern.k ediyorum... nuz. . (Deıwmı:::;,,, 
~ o ~ 

Siyah renk! dişlerini g3stererek ılaylık, basitliğe irca edilcbilec~%ü de bazı metodlıın taklb etmek IA.zım derler. Bir hft.diee mi oııuu.s .. · •el ıJ 
,UldU: hiç aklımıza getirmeyiz. Bir aralılt geldiğini söylemiştim değil mi? bini öğrenmek iat<:rseniz ııer ;;c~~·, 

- Ne yapalım, dedi. asabiyetimi bunun sebebini dUşUndUnı. Ve kendi - Evet... evvel işin içinde bir "kadın parnt ıJ1C•• 
mesleğimdeki meraka atfedln. Bu ba kendime tefelsUi'lcrde bulunarak Ş'l - Ne idi onlar? ar.ayın der. "Cherclıer lu ferı\1n 
lft §eyleri keşfedemediler mi slnfrlo- karan verdim: _ Davamdaki malümJardan meç- sözU Fransız polisinin ağzınd~ 1,:ı 
at.yorum. "Biz gururlu insanlarız. Yaptığı • T afrika No ~ 37 hulleri çıkarmak, evevıa. malfunla.n burdur. Bir karışık davada bı~coJ.i'' 

- Allalıaısmarladık. mız her §Cyt'n b0m.rdı~mız her nıu· . b ' k k .. 1d.. .. . . t ı ak l~ ı dı ı - dın bulun rs de lı 1 kaduıı ıt Gül uı attaki ti 'eh -r- i 0 01 im - Hıç ır ·oca arısını o urur ve oradan ayrıldını. l!""rtcsı gün tek • op am ve o mn um ar ay n ıgın- u n ı n • b!ls . 
- y e gyie ... bu gel k 

1 
ı~ kalaye n mtzü~mdm ~.yUm0 . a~ruis, mil ? diye if}in içınden çıkardık ... rar meyhaneye gitmcğe karar ver . da meçhulelrl keşfe gayr.et etmek. etmek lfwm. Eğ ·r bu knouı r.:ı)'11 

- arın ne raya ece m · aş rının 6 v n e u esını · H Ih k" h · ııtı'nıal " ..... ·· .. d t t d. Bal al lı · l k' GUzel .. fakat başka usulelr de var?. fikirli, ihtiraslı ise, nıesclc #n· ~· ? terl Rn . . d h 1 . n u ı er ı ı ~oz onun e u • ım. ;: un angı <...osrar ı va ayı, 1" ,,e :ıv 
•uuZ z. un ıçm e er zanınn şın k ııı d . k - . . kolaylaşır fakat aksine ze.au 1/S 

N 1 ak ? ta-"-- k ms. · ~zım ır. hangı karı~ı hıl'sıilıgı dınhyeook - - ~ı:eseıa ?.. ' ti tır - e o ac . zor n.u.ıua açarız. _ ı ğukkn.nlı ise... Şeytanı ça il 
1
':. ıc O" 

- Sana. enfes bir b&nka hırsızlıfıl Bu adamda ufak noktalan sezici Bu kiı.fir ~dama dosrus; bir y~n -ıtim. - İngiliz zabıtasının araştırdığı polis de esran gözmek i<:ln be" 
macerası anlatacağım. yakalamak haasası var. Mesela Ha· dan da ıçerlıyorum. HerKo;,ıJe ıçkl H ~ şeylerden biri de bir cinayet ve hır· ı 

- Gelirim ... Fakat bfr şartla. zelderln sonraki hayatını, tetkik et • iptilası . kadın iptilaı!ı . kumar ıptill- Prevoyance banka sızlıkta o cinayet ve hırswığın kime ur. · k!l ıııııııt· 
İhtiyar gtlldUı mek kimsenin bat\rına gelmedi. O sı olurdu amma ... M~<:ıtP.ki mecbuıi • • • yaradığım tesbit etmektir. Size btmdan evvel bir vu u J<t1 • 
_ Paylamamak prtlle değil m.lT bu işi yaptı. Niçin? Çünkü dahı:ı. tah- ~·e~erin haricinde za~tbrı' vnk'~ları Stnd:! kl hırsızhk _ Mtihinı ve doğru... mıştını1• Pilimor çıdkma~~ıı.ı:ıreııJıl'ı 
- Evet.. klkatın ilk safhasında Hazelderden ıptilası aklın alnuyac· 5 ' ır şeydı. Randevu verdiğimiz meyhanede ih - Elbet de ijin bir doğru taraf! yumcu nrm arasın a g~ ·vor ''' 
- Peki ben de paylamamağa oa· şüphelenmistl. Onun kısa zamanda Bu adam böyle şeye niye merak e- tiyar ile tekrar buluştuk, var ... Fakat hakkellnsaf söyleyin, ha hfi.ll esrarını muhafaza_ ~- i9iJl 

llfanm. . sakal koyvermesi, herkesin bildJği derdi. Bu bildiği Reyleı ı de kendine , -· Bak .. dedi. Saııa çok enteresan yatta bizi yalnız kesemiz, rnidemız suçlular bulwıe.madı. çunı.U, cı.ıı•r· 
Vahııs kalınca dUşUndUm. Errington dostluğunu inkar etmesi... saklar ve zabıtaya ya•-:.! :n etrıcyin • bir hırsız'llk vakası anlatacağım, para ihtirasımız mı sevkeder harekltı Çine bir aptal kan kan11tınla ~ğ· 
Adamcağız haklıydı: Biz yalnız bu Onun için Uzerinde durulması lazım ce, artık herifde~i m:?"ak. aııla~ılmaz Cebine.len s~cimini çıkar~. Ve elin- mızda amil olan baska hınılanınız Ben onu merakl~ dlUyord:i)'o!"" 

m.bıta tahkikatı iı,,lerlnde değil, bU. gelen sebeblerdl. bir muamma lıahne .l)k•lul:> edı:oı · de yme o sicımle oynamaga ba§}adı. yok mu?.. zımı açıp tek bir lakırdı aöY 
tun hayatımızda baait meseleleri iğ- Halbuki biz hiç birimiz bu se~b . ıdu. - Cstadını , dedi. Bugün kavga Hntta i'ransız Criminologistelerl dunı. var) 
llk etmekte birebirls... Her eeyia k.o· lerin üzerinde duramamı§tlk. Ben de aaraol:.ırıu paru.smı \ ~rdim ı yok... Dün suçluları yaklamak için bwıdan daha mühim bir yol takib ~- (DetJ0

711
' 



-
Gölge müsabakasını 
kazanan karilerimiz 

••••••••• 
Fransada yarlqmiş 

TUrkler 
:..=.=:~= ingilizler ve 

SAIWtTAll 8A8AHA 
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"Makber,, tun ctem. Yahya Kemal 

ı=.:::a=.:.~.::: istihbaratları Listenin cleoamını neırediyoruz ·~ JaaUi bir ı.tuaw ...,.... A,.,. ..... Jm etlik cıe .. 
· • 4• ... ._ ._ ._.. ._ lla ,..,.,,,.,. .. ._,..) rt latill ohmclu. Alman daa•nnsr SmllJor kalhlads U.tbdeld dal 

m_.. piridir. 

- 10 - adam, buık buralle, &-rlo lıayıllJe 19 'fcıplalıM anma dhdlmll uattuı ı İllgiltereyi. Awatwy& 4on•n-m ali 
l - D • ., Rif&t llllpn. OT Tiki D - Bq lfeeatl J)ıuımıutb Orta u ttpettlr._. plll ~='Bal ... lrla~ ~dit pmtatl;vorlardı. IKıbnaı ve Kıan iqale bu>rlanlJGI'. ~~bwıaODU~~-"n:~ !:n. aı..L._. ~ rmda bir fevk&IAdella "'mama __ ur . .. ......... uww:ır ..,, uÇtJ 

--.rua • ı an - Bıp...... okul 1/8. No. Zl • Sivaa. raber blltlD b&reketleri ahte, IUm- Bir abü llmuda bir ftWJI& ı. ı Rarb nerede iae bitecek. Bız böyle ha bUyilk oair )'llUltık. 
2 - Bay ._ Ke• .. Daramt lam • M - JJal BliıqlD Yalçm. >=-- dan ful& terbiyeli, bulUDClulu puyor. Merakla sahile toplaıuuı halk relletaiz durursak IU bir iki ayda 11- Bir çok m~nzum kitab ve her gi1n 

"-ta • MenılL lame .....,...... 18020 •'._, • =-._.... wıdll•• ... -- 1 Uenlla bir lnwynw M.J .. • lnlecak olaa tapn. " ~ 9:' · manzum bir IÖZ aöyJeylp bir tek tiir 
1- Bayaa Selma IN1Jmaihı • Bul· hmir. batelwnm itimadını oelbe çahFUı bir cülarDe donatılchpn g8ı llyonhı. O paratorluk!-" ~ b~ hi&- yazamıyanlarm yanında kırk yılda ~ s...-., ı- •dl aak as - Şımn idi• rw. Ziraat Baa- llhmeJe bm&iyordu. Kulaktan kulağa sin akpma kadar hurralar, ~· • mi verırler. \akit ıeçirmcden bir "Saf lilr,, "e "Tunc mısra,, ya-'..ıt • tlıldlde•. lluı ı.t&nbul tabeld ftiDedan • ŞebJr. dol rl etlere göre, lstaııbulda mlllf marelar tehrlıı allkftnetini lhW harbe giriyoruz, Seneler geçiyor me- zana şair derler. 
~- - Balih Tımçay. San _...,. • 36 - Bay Celi.det Benar. Yarbq ue::::;. ::W bul huta ediyordu. Bunun sebebi llOl'UIUDC& Al· vud zafer bir tUrlU tahakkuk etmi -
"'ili&. SWeymaa 8eDar ima : Afyoa.I' 1; ~y==~ U... manlarm Belçikaya girdiği, Belçika yor. Amao. Mımn kaçırmıyalım der- Kandllli ytisttlr• aykularda, 
1-Bay )(uaafa DinQel. °'111' 37 - Bayan P. Çobanojlu. Balıct- oılclula tedil olan Nm pılmle. ordusunun mahvolduğu. Alman Ol'dll- ten iki sene sonra bakkallarda bir Mehtabı sttrUkledik mla.rda. 

~ No. 8 ·Çubuklu· Sabir. otlu caddMI CU-.notıu apartmaaı :-~k=~dıktall 80DI'& memı .. lannın yıldınm gibi ilerledlit, yapa· kilo mısır güç bulunuyor, harb biti- mısralarını senelerdenberi biliriz ve 
~-Bay Ritat. KartJyaka~YbeY,No. 61'. :var Ka .lkete ~ .... Hanedanı alta. lanwşe?.~ikle~~ bundan mtltevellid ol- y« bir Mısır da Uste gidiyor. nihnyet Yahya K~mal bu iki mısraı 

'l Ya~ cad~~ ~er 1 dıks: ~Bayan tSa=~'!'1 ~ 8IDlf nata ubudiyet ve hürmet hisleri be&- I dugu o~e~.ılıyord~ ... rültil . bq.- Çok şükür. Henüz muharebe saha· "Gece,, ismini verdiği şu manzume 
1a1...:=- .... ay18. eo:-k . ,~~--bul. .o-ı-~d aana jliyor ve memleketin bugtlnkü gidi ·ı Ertesı gwıbuadynefı ~ k" yı=;ı . sından bin kilometre kadar U?.akta He tamamladı ve neşretti: ·~"{o. ~· ecı - AAWU& ~ en. , w· • lar, fakat a ote ı g enn . 

8 - Bay Turgud Toral. Erkek or- 39 - Bayan Şaziye Açıkel. Yeni"· linden ~~nun degımu:;; zi ri donandığı müp.hede olunurdu. Bu bulunuyonız. Muha.rıb devletlerle a- Bir yoldu penlcbyan giimiffiten, 
tl Okulu 2 nci mmf B. No. 1012 • Kon-

1 

Ç8.l'll Tarlabqı sokak No. 19 • Şehir. Sabri bir . ~ ~ _ gün de Liyej ve Naınurda Alman or- raımD içtımai: ~o~afi bı~?k. mi~ Gıttm bahsapnadık dönti.-.teıı. 
h. -40-- Bay Kerim Serim. Ziraat Ban ~p~k~ dıger ~raftan da Gumul dularının mağlUb edildiği, sağ cenah niler var. Bu manılerm en muhımmı ll"ilya tepeler, hayal ağaı;lar .•• 

9 - Bay Cemal Koli. I~ 5/ A. No. kası İstanbul tubeei veznedarı ·Şehir cüneli ile tanışmagaOn çalışı~ w~e~~· ta.ki fon Klu.k ordusunun çevrildiği Türkiycoin milsalemetpervcı, istikli- DurAllD 11Uda dllller.~n yamn(lar ... 
l'e. Malatya. · il - Bay Ekrem Delangll. Petm vaffak ta oluyor. ~gı ~ Fransız ve tngilmerin bu mesud hl- line ii.şık, taalıhüdlerinc sııdık açık 111cvsim sonn fiyle bir zaın:m ki, 
... ~ -:-- Bay albay Şevki Albnay - apartmaliı Karanfll llOkak Bakan • veye muntamman ki :p b= diseyi kutladıklan anlqthrdı. kar.ıkteridir. Bu uzun mesafeden top Ka},h bir mutılldycll •nki. 
-.cııt Sinanpap mahallesi Toprak hkJar No. 7 - Aııb.ra. I~ sokuluyor, Türk~ ~lund _ Birkaç gün sonra bu nilmayif gö- lann gürilltilsil, tayyarelerin vızılbsı G"tmi!j, kayholmntJUS makta, 
~. OakUdar. 

1 
42 - Bayan Yqar Murtaza Hoca bir ~ memı!a bakıo: rülmemi~ bir şiddet kesbeder, bir ga- ak" li tüfeklerin takırtısı işitilmi- ı Rüya soaa e""".&!n ~takta. 

11 - Bayan Cemiye Dimar. Mü • Rllstem aokak No. 15 • Divanyolu. 'tun~ möylüyor ~. bildi . et _ • ribe olmak üzere bütün gemiler do - m ınBc """bcble bı .. umu; dinç rahat Yah K 
1
. b .. . · t" e 

'akaı - ı Zat ı .. 1eri ve sicil Ba M bmed San ğl Ku • ı dakı d~lenm nyor... • ..- • . t-....:_ yor. u ....., ·--- • ya ema ın u şurı ın ışar • 
'IMt ... ulltU~~a eti 1 dan,.. •-'·-- '3 - M y lek kak N ° 17u~ı.ı .. l kacılık bayabnln türlü tUrlU safhala· ~· at~ ~ded A.lmanlAlmanlar ~ ve huzur içinde, istikbale emniyetle clcli on giln kadar oluyq,r. Bu on gün 
-'llJ"r 6 ... memur arın • ~- n1Çe9me ezar ı ao o. ~· 1 hzlenn ngılızler e arın mag . 1s k d b .. 

12-eay Memduh Şekergiller. Ye- M _Bay ıiustafL KDı;Ukpeur nnı bilen ve kolayca ~ eeye inan· Hib!yetlni teaicl ederdi. baka~ Türk ınkılabının korucu de. ~nbuJda ve An ara a u şure 
~ m•h•l'eR mtmı....tH • Enm· Yağb&m ..ak No. ıe • ~. mıyu İsmail Bey, soğuk davramp Bu hldlae barb durumuna aid ha· meısaısıne şuurla devam etmek fıra- daır. bır kaç yazı çıkb. An karada 
'-r. 45 _ Bayan Tnrkln. BakJk8y A· Sabrinbı d&tuttl dillere ehemmi,et berllrl blmt phkl o1maymea ihtiyat bna ahibi&. Y~ ~k ve ~alan, Ulus muharriri bir ~ mısraında ve
li - Bay Klmll TemlL Sehnmüni Jal h•*hsz d de dütilo - a-1r. vermi)'OI'. P'akat lsmail Bey bu vui- la qMlrlrt etmenin en wdz mr mi - leh ve aleyhte bütün ıhtimallen be • zin bozukluğu oldugunu, bunun bir 

........ ·!t-•"ır' M9.1 •-.. , • - Bay N1Ju1 Gmmel. llngal Jette kaldık~ Sabri lliJ&kiıl CIDUll ali olduğu halde pek az sonra ı. . aablıyan bu iesad vasıtası daha şim- tertib hataıundan ileri geldiğini ya&• 

..... ....,.... ..ıo..t · AıucU. rh•m lalnJmıJor, ... ~la lııl • bulda bazı rivayetler, tavsiyeler, te- diden radyolarla, imwı imzası& mek dı. 
1' - Bay Hejad OncıL llHp ..,. 111 - Bayan lfelih& Dillin. .&.ydm rinde, .... ı..aO Bey 99 ltiMf J'lr. mennDer işltllmefe başlardı. HaJbaJd tublarla, hariçten ıeJeıı gazete ve Gittik balı~ d8111ştm. 

'- ok1llıl No. M • '-• MI. ..........., ... ~ ıra. dddl bir faaliyetle lrıoJUlup ...- bu aralarda Almap ontuıan Manda meem••lırla en kra köylerimbıe ka 
~ - a., -- l>llıe. iMia • 41-8aJD Y .... Oc=. 8lrlntıl lqmak illterler9. kendllertne, bir P- tevkil ecJilmja yani Atman but> pli- dar Dularü azmi ı.eddüde, kuv- : nmraında tJirsf.~ -'"ebJk gftıt ~ 
~ .uthftlll tıltka walanB- ! ilk okul !S inci 8ll1lf A. da No. 548 r.ete çık.armak jcJtn lbungeleıı paraJI nı gerek askerlik ve gerekse maııbk ftlti dfa, vahdeti lak*•• tebdil • nDyor. Bu e~. d.,6,ldlr; uzun 
._ • ADkan.. 1 '9 - Bay Ziya S&unez - J1ow1e1m vereMğini bildiriyor. lamail Beycim sahasında iflis etmiet;i. Şark ceb • deoek kirli faaliyetine bqlamıt bu-1 lıeceyl kısa ıki hece gibi okumak li· 

1t - Bara Nallma Aalm.7· Q • ı l50 _ Bay Semt OalruJak. Betik· reci enabl alan muNtam: heaiade Jtua tuytJdnJa stmden gine hmuyor. Gerçi bizim bundan endişe- zamdır ve buna edebf~t~ Bekti me-
._ lleydanı No. '. BOyUkadL ıtq Y•imahalle Jandarma mektelll - O Jialde mm lıir 18Y J8.paajl- artmaa A1manlan ~ ft miz yoktur. Tftrk karakteri bu gi\ıi lih derier. Ulus mubarrin nihayet hl· 
~!_ - Bay Reelt\ Altayol ... 
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• I .._.. No. 28 ,..._.. lbralWa O. ma JOk-. AaJedım ı bu tuyiki ualtmak için Rmyaya fesad dolablanna ilet olmağa mUsaid djAeyi bir arkadqmdaıı öğrenerek 

~e caddeai No. 216 • lstan-joeat oflu. Deyip, y•nmda•~•aynlıyor... -.W edecek _I* müttefik buJmak değildir. Cihan Harbinde Alına.ıı is- hatasını tashih etmJt ve diğer bir ar 
____ ıiıem _____ , • • • lıcab etmekteyd• Alman ~ tihbarat eubeei reisi olan Nikolai'nin ka.daşından: 

\ı 18 - Bay Htıaeyin. Maltepe • Kar- r_ • ' Bir bç vakit 80llr& 1JDe bir ak • dam bu mabadla Tlbidyede bftylk hemen bütün dillere çevrihnitt olan - Ben edebiyatta bir izzet Melih 
ı• .. rıereı.m berbtr. IDsabakamızda llRID guin~ aileee oturuyo~, bir faaliyete geçmişti. t batıratuıdan milletimiz hakkında tU bfllrdim amma, 9ekti melih işJtme. ı..;1 - Bay Lmıall Hakkı Alpman. yorgun ve biraz rahatsıs oldagum • Artık herkesin ağzında: 1 miştlm. 

"llllaarı bapnlklürlllğtınde "teme • H d• k dan eve erken dönmtift;Hm. Kapıyı ah d Ağır to ltatdlr cftmlelerine tesadüf olunur. 
"'- ka-:.tq. 8 IJ8 .azanan açan bp1e1 elime bh' mektub lllkl_!J- la;-~si u d::m::dı. Belc;iı!: '"Harb senelerinde Al~anya a1~~ ~ Sö?Je~ni duymuş. Muharrir asıl 

20-Tenekeci Bay Azbı usta. Kar- Ok 1 tırtiı. Yukanya çıkmadan okumaga haritadan silindi Franaanm üçte bi- hinde caaualUk edenlerin ekMTtsmı bunun bir yan1~ olduğunu an1a"1ruı 
• lılaltepe Çiftlik caddesi No. 13 uyucu arımıza başladım: 1 ' __..... '- Almaıılar teşkil ettiğine ne ka1ar te- bil~tyor .. kt ~shıhe. lüzum ~eme~-

1),. D •• N..__. ~--an. Zf ~ "Prens ~-~tJeri da b" . · · ··t·· düke" 1·01• o:or·· dum·· ~..:'ç ~-~1• azd 'Cl...'--t ··tt r·w· . tedır. Çunku edebıvatta sekti melih -.ı. - ~ v- ...veuaw - 1 u~n: ' ınsını go ur r I> ... -iM. e~ ır ... _.. mu ;e_ıgnnıı . 
~Bankası ı.t&nbuı 111besl vem• Miiaa'"kammla Jrnaunlvnl "Dostunuz Hakkı Bey, bu ak$lm Oteeini bilmıyorum... Türkiyede bütün harb senelcrınde vur, fnl•at hzet; ~elıb .yoktur. 
~ tam llsf.eld yüandalıi 90ll llst.e saat oltı buçuk raddelerinde, mec · ı Yaralan hafif olan Gümftleünelı memJeketi aleyhinde cuusiuk eden Ulu.~ muhamn edebıyatımızla. pek 

22 _Bay llebmed Bmakay. Gtın. ile ...,,.,. ohqw'. lledQelelimiza nun olduğu zannedilen bir plııs ta- on, on beş gftn sonra hastahaneyi veya şahtli menfaati için ıııuzır pro- ~e.:gul olduğu h~lde bu yolda hiçbir 
'kundura atölyeebıde - Adana. lauulQr--. lluilll (il) ılllm rafından tabanca kurşum1e yaralan· terkedip otelinde istirahate başladı. . Tlir ıddiası olmıyan bır dostumumur. Fa-
.. pagaııdalara sat.ıetlık \"&pan bır k . . . llıL ~ - Bay 1. DanllDUUI. Rallç 8tlt- perpmbe &lbalbıdea lt8Juım mıştır. Yarahıuıı ilk tedavisi tarafım- Bu vak'a, Frans::ıda epey zamandan- b 

1 
dk · kat ya şu Halid Fahriye ne denlnim, 

~ BademHk Yum.ıı Bayram so • (U) lbıali cumarteel IÖllÜM Jıa.. dan yapılarak hastahaneye yabnl - beri yerielnıil bulunan halük ve • • u ama 1 
.,, • • it: kırk yıldır pir, ft kıl'k yıkbr e-

~ Na. • tlu il &"-~ _.. _. 16 ınıştır, kendisinin arzusu ile vakadan lim Türk muhitini hayli sarstı. mü- bel~u ™:;: asnuı:: ı:n:. debiyat Jaoeua geçinctiği baJde Yah· 
1ııı.... ~ - Bay HulQai Arkud. Soğuk dA 18 e kadar hedlyeleri tM'll ııfzi haberdar ediyorum, hilrmetJer.,, teeddid kiır.reler berayi i&ticvab em- anl ~da ~ m bnvf\ır+U 611 ya JC«nalin lllB'alanm o da aaJama· 
~ ~ ad~ıli lılo. it· t. fl&ı il& Mak ._.Jdııla W Dostum Hakln Beyin kim olduğu- niyet müdürlüğüne çağrılarak anke- m ıgın an a ...., ........ r.. . llUlbr: 
'-' · Builyüa. labbama mahal wnlM!mek .fı&ıla nu dtlştbımefe bqladım, mektubu ild tin devam ettiği üç dört gün mild - Yalnız propaganda habbeyı ku_bbe. 

215 - Bay Elad Balım. llerbs martm (21) iacl pel'lfllllbe .- · ~a tekrarladım. Bir tilrlO bu mu- cJetJe rabatlanndaa oldukları gibi. • pireyi deve, akı kara, t:aammı fırar, "Ys:ıya Kemal ....ı ve ~ 
- buıJmot muhabm • Ankara. 1, 2 ve S awna.rah llst.elerlmlmıl ammanın anahtannı bulamıyordum. sun müddet gidi tarwud altmda bu ricati istili Yelhuıl her pyi oldaiu· dn böyle bozuk llllSnllarla ~ tel'· 

~-:-- 8'1a KadriJe K.uMılia UM •'W w Ilı., Dıft, n ..a Kllıdm bir ucunda matbu bulUD&ll lundunıldular ve müttehimin muha- aun aksine, tememıiıa hilifma P · ler kaybecll)'or_ YokM llıa "Geee,, 
· ~ - lıltMycJll Jlo. 1 • lel*. eama &ftali 4, 6 ve 1 amnanlı .. doktorun ismi De adresini okudum kemesi bqlaymcaya ktdar bir ı.71 tamek, iddia tıbDelc. kandırmak sa- .tllriDI JmabJM .... lıir Y-.,. 

1'1-Bay S.mlm 8er-'Beb•de • teler ~il lana -- ve DldSnce acele De gözOmden kaçan UziildWer. ınabdır. Buna bilmeden kapıhml aaf Kemal mlf- W llir ve._. -
~-..,..ye caddeli KaJunudlya N- re rtıll &MlllA • ·''deha" ~ "Prens Hazretleri., elkabım gördilm,j · 1smail Beye gelince, bir kaç ft • cliDer olabilir. Hiç tüpbe etmiyetim ki ~ lldm pm. .., 
~ IOblL No. 8 • Şehir. ıl bddd ....,..... •-••iMi ve hemen anladım: kit. iki llivi1 memarun nezaret Te M- cannnun sıkan, blm teees11re llC"t"ke • Dl,_ RaHd l'ahrinhı, Gece effrin· 
... ~ :- !iç l'enl YUceL Jemet P8lll &ıaHim ed..._ İsmail Hakkı Bey bir aulkeede ma mayesi altında sokağa çıktı. BOlha- cJen bir haber lnılağımu.a çal:.nacak deki edebi vakıayı bllmetnif olması· · a:n- 1'o. G Pendik. llllr"emat - - • ••lww • nız kaluıı1t bizim m•haJJede oturaa re kendisine tabanca tqımaı mil • olum. muhakuk bu haber Türlt nt-l u ihtroal wnnfyonız. Fakat belki 
~ - B&7U ~ a.-.. Gedik• by&Ull&:ıwa, llhlyederlnl &tis doktQr, vakaya yakın bulwuuı bir ec· u.ade edildiğinden bu takyidattan falı ve k\JdttUoi myıflatulak s.rzu .ı1 eakllerden olan bu pir ealdleri be-
''8e.llpqa YokUIU Çadırcı çeflJle t.erea lllr ...._,. llhlll ........_ Zahanede nöbetçi bulunuyor ve lsma vareste kaldı. Bu m-alarda muzaya- aun&. olanların tasr.ihtd'. Bn gibi jnmcmek suretne y~ kendini 

to !o. ıı.~~ K_._. •iks lldM1z. De Jbımgelen llk tedaviyi yapık ~er. kada bulUDduğunu bilen Mecid efen- hadiseler kareumıda h• Tlrke, gmclaevdirmek fikrindedir. Ancak ODUR 

~ .. WIUUI &...... Tapadaa kenn••hna ••ıılbw- KOIDIU olmalWğımız cihetle"'-·~·" dt, yc~i Tevhid efendi vasıtaslle u~e sUba a öğret.mene, anaya •'da Yani gibi kaldJiuıı samna: 
'1 W ·o.im. Dut l'08fa le ..,cJNlcılae atacJe. Prens Mustafayı bir aıı evvel haber- kendisine bir miktar nakdi muave - g ' Y ' . geç 

-.:"__ - Bay J'ahreddiıı Ruilı Kıral. rllNekffr. A...ıı poeta Be eeftl Jc:iar etınekllttm lçiD famall beıDim ad- nette bulundu, fakat İsmail Bey: babaya düıtm abWd ve ~I vadfe . MaUlm ya; Yani, iemini KiniJe çıe
~ mphaHri PGllta Mhıjl .... olaı.,... llfıdl'ekıı JMW • 1 resi veriyor ... Mekbıb ise Mustafaya _ Bunu Efendi Hazretlerine iade bu haberi ul8§braı:ı gafili ıl'f8.d, ıe... Yıranek tst:ertren ölmftş. Aııcak mU.-

'218 • BetUrtal. lledlyelerln laymettae tem teka- hitaben yazılmış bulunuyor. Tekrar ediniz, kelidisöün bana b5yle bir mu- bib Ye fldclet!~ tenkil ttt.lektir. IHma•hjı twil edllmedtgi lciD kan· 
~- - Bq Odlm Olıby. fetuatd inil men wı pollfa • 9"ld kabl gazinoya döndüm, Mustafayı bula • avenette bulunmasına bir sebeb gtS- Bugthıthı en muvaffak olmuo m..jsı Yaninin ceaedini mUsltıman mesar-
~ puan muhuebe memu- o1aa Wtıe!r- gönde~•. rak mektubu verdim. F.aaaen .uıirU remiyal'mn, y6bek hlesiyatlarmm m, yalım ldDtlb1l yUbek. mkl. faal,l 'bğına kabu1 ettbmıemtş; Rumlar da 
~'--bal. ve evhamlı olan Mustafa bir dereco mtnMtt:anymı, tazimatımı arzede - dDrüst olan lriDı8e deiildir. ~ za- onn Kini olmak ı.tedifinl bildikleri (\_1 • ıdaha sinirlendi. Haatahane!e gitmek rim. şeklinde ven:Utt bh- cevablte, manda bayatın her sa.haauıda ~:ıçtıı ınezar1anna ahnamışlar. Xada .. atada hır 1 İzmir çocuk istiyor, fakat yalnız gitmef!'! C88&l"et Tevhid Efendiyi geri çevirdi.. 

1 
ve yanlıt haberleri ır.ahanıtle tunif botana ağrqtıpıı g8rUnce kocasuım 

!
edemiyordu. Kendisine refakat et ·ı Sabri ise, Uç gUn devam eden mu- ild.id&nnda olandır. ceeeal karşısında.: 

rman Olaclllk Hastanesi• mekflğfmi rica etti. ben de .ister le- hakemedea llODr& yedi aeneye mah- ... --· ·--·· ·-- - - faayı danlttm, Muhammedin 

~ y ~es kabul ettJm. Nisin eski şehir kalm oldu. Diğer yarahlaT zarar ft Türk-Yunan klaring hoflma gidemedin; elbet a..ıakta b· 
•L • t ldenllerı -karaııhk sokaklarından geçe &iyan talebinde bulı.mdular. İsmail • ec1·ıd· lıraın di dövtınıaQe. -.ası ınşaa 1 tek haatahaneıı.ln loş ve kloroform Bey onu da istememek •uretile bO- anlaşması ımza 1 1 • ye • H 

L. - - kokulu ceıTahfye Jroflşma geldik. ytik bir tevuu wı byldanhlr g&s • Ankara 11 (A.A.) -Ttlrkiye. Ya- Halid Fahri leri clarıltlrba ,. 
~ bir bç &mit, 11 ( A.A. ) - BelediyecelMecruhun karyolaM önllnde durduk. terdl Dun.şmedan ne netice ~ nanistan klerinc an•apn"1 WgUn n.llerin hOfQ& gidecek mi! Hia ma-

""91 ~ta· Ktlltlrparlr dahilinde yapbnlmakta Omuzu ile kulağuun arkasından ya- carih hangi kuvvetin saikasile bu Hariciye Vekjı'etinde hükfunetimn :: .. _._ , ·-
~: br· . olan yataklı çocu1ı: lıutıılı._,. ın- ralanan lsmall BeJ, panııımanlar I · cllrmU işledi. Pariala m -'= a • ..ıma Baricl1" vet•!eti ~ B'lr ır.ıı:, Surlyeye 

118
._--k-

ftka.. fUb ileırlemiftir. Bnbbane 6nfımUslçlnde yabyordu. vukatlanndan buh•nan Ketr Torrm. tibi Nwma l'erwlHft:iojlu u. 'ftea.. ay demlryolu ile baOlanly 
..,, stv. Po111 deki COmhmlyet bayramına kadaı' ._ Geçmle olAD.. İamail Bey- Ne nasıl ~du da oradan kalktı gıekti ele nıt VeHWi v;ıptepn .llalld N...ı Kahire l1 {A.A.) _ JJ1 t OP 
~ Agbı • t.me•lenecaJr ft 0 llD lcalll IWll! dir anlıyamadık .. Sabriyı mUdafaa etti, mUhim bir illik K hı Barkıl,e Velılletl ~ t.e.i, ırakı Surl ..-. 

«in _,.,w._ Deyen ııutataya: tara baliğ olan mUdafaa bedelini kim 4996• -~Tabir cU• ~ '-tlıyaa .... • 
J- Jll.Jlllacakbr. o, ,...,_ dedi, ~-:ıı.ud ~-ı-z ödedi" lde.ireef Umum JlftdUrtl ~· 1W llattı 111111.•• plıı"8k q.._. 

._.._ - ~ o, -- ~. · ·· a.. y '-tan adm& ela Yun& -&r-ı ___ ....,..._ Yı--ı ~ 

.:.,.. ..... FilhaJdka bu ili "mahud.,, Sabri Mtlzayaka. içinde kıvnlaa ı.m.uı ..,..man ft UDID ~ ı--· - -. .. -
•- nistan bUytlk e1Gisl Repbael, YUD.&ll Jekıet atUIDtr" mwfeyl ast k .. vUdt 6- ~ JIUUl ahomlfbr. lllnular kaçarken YAPDUI ve fmnaile lluqmıJan isabet Bey, neden zarar ve ziyaıı Jstanedl, ltb relai DeliA ta- clerecedıt IDaaltaeeltbr 
~ .8ldlıllo, -- ...... ballUD Je 1imw ,_. d~ ettirinceye .kadar da. ondaıı gelip ge bu vak~ sJyaal bir v~ mıdır, yoka =~ı;:;,:::,p, a 08 

• 

:ite llra GaJatada Lilleci Hendek dlr. ı.- baberdar ollll polis llUÇlu- çen Uç kitinin daha yaralanm88Dl3 şahst bır husumet mi ... diye eoncat .,__ bir Tepeb dr 
yı . . ~ o1m-.. oıu-........ vereceft'!m aade cevab· 20 marttan lwuanıu .... mild - qı am ..__ ...,11 • -- uı ._ alllkaldarduı Dllnnm Ali ile __, ..,......_ ·- ., • .,,;-...ır •-- • 

_....._ •- •na ~ .nu ., • • - Yakalandı mı? - Bunu ben de ınlaınadma, beam- detle meriyete •a.a~ 0 Wlll J'Dl kle- • gm -el 
;iri~ .... b?IF ık at meıdml I&- Sadak olcluP• 1M1Ht ederek 'tabla- - Bilmi,ot um, fabt beni ecza. le beraber kimse de anJaınadı .. O • ring anlıpıam mevcud anlarwnm dlft 8 
'~ •-san yabJaııarak DUi ve .bunlara .?&l'&JUD bir klSDllDI --,. •Jdederlerhn, mtiteaddkl nun için shıe de anlatacak latr val .1 ~ .mübadele ...W. iDiim • Bil pae ...ı alD 419 

....... 111 Ye aebiDdcn 160 lira aarl«l~lN:kkri ~· polislerin lralabülr '911- ktttle anısm- yette df'i{ilhn ... olacaktır!.. hum temin eylemektedir. O ••ıww 
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10 1 HAS TRAŞ BIÇAGI lo!D8,5faizlivesekizsenetaksitliemıa~~ 
3 1 1 SDITl C.lNSİ Ja~ 
4 Bıçakların en ucuz ve en iyisidir ı. o adedi 25 Kuruş ~ Hasköyde, Turşucu mahallesinde İki katta dört odalı ve 
c ~ Keseci aokalmd& eski ve yeni 20 bahçeli klrgir bir eviıı 100 

( IH1sın Deposu: Bahçekapı, BayotJluna giden tramvay durağı karşısındaı ~~k:dl.rda tcadiye mahallesinde 1b- ~~ta altı odalı ma-
7 1 rahimpaşa Hamam eokağında eski adUkkan k!rglr bir evin 

1750 
{ Şubeleri: Ankara, Karaköy, BeyoGlu, Bayazıd, Kadıköy, OskUdar, lzmir _ S2, 

82 
MU. 

82
• 

82 
yeni 

43
• 

84 
No. lı h~m:,_~~ dokus odalı Uç 

9 l Kemaraltı, Esklfehir, lstıkllf caddesi No: 324 ~ O'sküdarda Kısıklı mahalle ve BOica· sof ah kuyu.1u ve elek· 
10 E ğında (Tophanelioğlu, Bağlarbaşı trik tesisatı olan ma.&· 

Soırf .... 8 
.. .ı;..: B .. --A tramvay yolu üzerinde) eski 2 ill bahçe ki.rgir bir köt- 500 .... ..~- lülllll 1111"' 20 yeni 12 No. h kUn tamamı 4 '!'. 

ı - Sevimli bir hayvan. 1 - Arttırma 26 Mart 940 salı güntl saat 14 ten 16 ya ~· 
z _ Hane, bir renk, büyük. pılacak ve gayrimenkuller en çok bedel verenlerin üstünde k ııJsbetJO" 

3 - Bir millete mensub, hoş gör- tstanbul Letaznı laıirU~I de ~y ~~:::r~~~ muhammen Joymetiıı % 10 u _. 

me. S , 1, 3 - Arttırma bedelinin dörtte biri pe~in ve geri kalanı sekiz 
f - Denizlerde bulunur, kandır · lfJnalml (OmJS DnU İ1anllfl sekiz müsavi taksJtte ödenir. Taksitler % 8,5 faize tabidir. . ~ 

ma. 4 - Taksitler ödeninceye kadar gayrimenkul Sandığa bfriD.C1 

5 _ Otunılan yer, çok güzel Tophanede Lv. eşya ve teçhizat oede ipotekli kalır. ~ • 

6 _ Yanar dağdan fırlar, babası ambannuı tam.irile eski Feyzlye mek 5 ..:.... Fazla tafsilit ahn~. ve binaların fotoğraflarını gönn~,1591,, 
meçhul. , i tehi binuuwı ini& ve tamirin.in ka- yenlerin Sandık Binalar servuıme müracaat eylemeleri~ 

7 - 1stanbulun bir köyU, fraıı • palı ı.arfla eksiltmesi 22/3/1940 cu-

sızca "hayır., SAH •ı B 1• N •ı N s ES •ı ma günü ... t 15 de Tophanede 1st. a - !stanbulda bir &iMllla, bir Lv. lmirlifi satmalma komlayonun-
renk. da yap11acaktır. Keşif bedeli yirmı 

t - Su yolu, işaret zamiri. AX 2222 Ayşe - Tango setJı: bin. bet yt12 yetm.Jt dokwı lira 
10 _ Şer'i hakim. Bir deniz. altm.ıt kuru.gtu.r. tık teminatı 2143 

Gurbet - Tangs Ylllınndan aşağıya: Ura 50 kuruştur. Şartname ve keşif 

~ = ~=:.k~=:ş. Okuyan: Birsen Alan Müzik: Fehmi Ege :ı~=~k~~~~:a~~:ı:·:a~ 
3 - Bir renk, doğmuş. AX 

2221 
Erzincan evvel teJdtt mektublarıru komisyona 

4: - Musiki aleti, taaccub edatı. vermeleri. 690 (1758) 
5 - Bir rncyvn, Akdenlzde bir li· Suşehri felaketi ••• 

ADEMİ İKTiDAR 

H o vRMaö;B İN 
Tabletler! her eczanede bulunur 

tPosttı kutueu 1255) Galata, l1tanbul 

mnn. 
T - Afrika.da bir nehir, ceketin 

170 ton arpa veya yulaf alınacak· ====================== Okuyan : Zarah Halil Söyler 
bir paroası. 

tır. Pazarlıkla eksiltmesi 13/31940 -

GUnlerdeoberi sabırsızlıkla beklenen AYŞE ve GURBET tango • 1 çarşamba gUnU saat 14 de Tophane
lannı muhterem haµwntta ilk defa olarak takdim etmekle mliftehlri.z. de Lv. Amirliği satın alma komisyo

nunda yapılacaktır. Beher kilosunun 
8 - L'1aret zamiri, yemek kona • 

cak şey. 
9 - Bir argo tabiri, 11..,..an Yll · 

Yası, babanın ilk heceal. 
lt - KUc;ük çocuk. 

Aınaa Bnincan Ye SmJehri fellketleriıü tasvir eden, kıymetli fiyatı 6 kUlı.lf 75 aaııtimdir. tık te· 
halk pirlerimimen Zaralı Halilia. plljuwı bir defacık olaun dinle· mhıatı 860 lira 62 kuruştur. NOmu-
nilmeeiııi taniye ederiz. ne ve prt:nameai komisyonda göril-l!lm ______________________ Ulr. "701.. "1864,, 

lst~bul Sıhhi müesseaeler Artbrma ve Yeniden a1ına::ıc· iki ytts euı tu- Ba• 
Eksiltme Komisyonundan : çt1k ve iki yttz elli bt1ytlk bakır ka- T' 

Diyarbalar Nümuae hastahanesinin 259 kalem Dlç ve aıhhl maJze.. a.n.uı pazarlıkla ekalltmest 13/3/940 
.- puarldda aatuı ahn•oaktır. Pazarlık lS/S/940 çarpınba gilnil saat qarşamba günU saat 14.30 da Topha-
14.,30 da Oafalothmda &hhat ve IQUmal lıfuavent mtldUrlUğUnde kunılu nede tat. Lv. Amirliği aatmalma ko· 
koaıJ&pnda yapdacaktlr. Muhammen fiyat~ Ura, teminat 514 liradır. mlayonunda yapılacaktır. Hepsinin. 
Wetn• IU'tauDe n ıtateıdaJ her gOa lroıbiayonda görebilirler. latekll· tahmin bedeli yirmi bir bin Ud yüz 
leriD 1940 ydı Ticaret odam veetkaaile 2490 sayılı kanunda JU1)ı Yeaikaler 1 ~ lira, ilk temlaab bin bet yUs dok 
ve bu ile ,eter temtnat makbus veya banka mektubu ile birlikte belli aaıı llç lira yetmi§ beş kuriqtur. Nil
gün ve 8Utte komlayoaa gelmeJert. "1M8.. amne "' prtnameleri komisyonda 

girilir. -ıo2,. -:1886,, Ekrem.:::l · · · llOOO aded bakır tabak altnacak-

,.::..":"" 9 unc1ı Katran Pastilleri de vardır ::.:==u =~~-de= 
Mebmed Şendoğan tarafuıdan Ka- de Lv. Amlrllfl eabn alma komiayo-

,, 
l keaer 

~ ' ~ 4 lcabmda günde 
alınabilir 

Her yerde pullu kutul,rt 
ısrarla isteyiniz 

111Dpaşada Zincirlikuyu caddealnde 1 b 1 nuncla yapdacaktır. Tahmin bedeli 
tansı Fatma Şendoğan aıeykine aç • Devlet Demiryollan anlan l4C50 Ura •lk teminatı ıos Ura 15 

kuruftur. NUmune ve prtnunesl ~ =======================::::::::; 
mıı olduğu ihtar davasında; müddei- ·---------------·------· m.lsyoada sGrilHlr. '"703,, .. 1868,. alerh Fatma Şendoğaoa on gün ar-
fmda esas davaya ceva'9 Ve1 lllllaet 1- Kubammen bedeli 800 Ura olaD. IOO aded cMll't k6fe •-r pldfnde,, • • • 
sere gönderilen dava arnhaU bill teb dik tiıfoR analatan 20/S/MO çarpmb& ctlnil uat "10,30.. on buQukta Yirmi iç bin Jed.l yt1a ,_... met-
llC iade edildigt ve göeternen adrw- Haydarpqada gar bUaul dahlllncleld toam.,on tantmdaa ~ eblltm. re portatif oadıf' bal alınacaktır. Pa
ta müddeialeyhin llç aıe evvel ça - U8Ulile satın abeıc.aktır. arWda ~tmeal 18/3/UMO paar-

. b ... ı.u.a Bu ite ....... lati,.aertn 44 Urahk anıvübt t-n•at, n h"UIUUI teai gOnll ..at H de Topbuaede 1at. 
tarak aemti meg ule ıtttiii -.. t•_._ et,..,.. .-•1r1e birH1rte ebilhM gtbaG au.tim bdv .,_.___mil· LY .• _,.,..,..,. •tuı alma t-•-·-· 
mull&taauıa verilen fel')ltm anlafal • ~- .,... -,- ........... -J-

makla illnea tebligat yapılmuuıa va raoaatlan M......... da pplaealrtlr. NUmuııelli komia. 
alcWeialflPill iPu davaya kal'll ıo 1111 ite aMl ~ komiqadaa parw olarak ~- JODda s&'ll8r. ı.teklllerta t-ninat -
slll r.arfmda oenb verilmesine .. •ıaıa,, larile belli 88&tte komisyona pime • 
41aııJ1muım muallü bulua..a .. &.. Si teri. 108 - 1909 -..u ••• 
4,'1NO tarihllule ve aaat l.M da m&ll-

RADYO llDAU.ILARINA MGIDB l 11 
81tla clhud• tabii ft temiz wl ile tAnınmıı 

KÔRT - NG 1 

'1.1 ktlo kadar siyah Yakete alına· 
caktır. Puarblda eblltmeet 18 mart 
1940 Ç&l'IBlllba IÖDI IUt lfi~ da 
Tophanede Lv. Amirliği aabnalma 
komisyonunda yapılacaktır. Tahmin 
bedeli beher kilosu 180 kunlltur. fa. 

Türk Hava Kurumunun 
Açbfı 

Hava Gedikli Hazırlama Yuvası 

te.are davet edilmeleriM 1119 ana • 
bal sureti ile davetiJema meh'-· 
dlnnbaneaine talik ve paetelelte ele 
Mut icrama& karar Yerllmif oldR • 
jmduı cAütaki karar _.... teblil 
m••nna kaim ehuk tbıere illa • ...... RADYOLAR/ Gelmiftir 

NECiP ERSES : =~ :": llOkak, Seali baa 

teklUerin temlnatlarile beraber ko - ======================== 

Ankara Borsası 
il ilan .. 

...,.... ıtapen•ı 

1 8terUa uı 
100 Dolar 130.19 
100 l'raak 2.9'12e 
100 Liret 6.855 
100 tav. rr. 29.105 

IAnııat81i'dallıal00 Florin 19.16ll 
100 RaJllmark -
100 Belga 22.0M66 
100 Drabmt 0.965 
100 ı..a l..82G 

JOO Ollt a... -
100 Peoeta 1U8 
100 Zloti 

18Uıılaplllt9 100 PeagG 18.49 
100 Lq 0.6125 
100 Dinar a.ıo 

Okohama 100 Yen 81.045 
kholm 100 t.veç kr. 30.827CS 

ova 100 Ruble -
ZSJIAM Ym'b8VtlAT 

Brpnl .19.97 
Sina • Brsurmn B 19.44 
.... ~. 19.115 

mJ&yona gelmeleri. ('l'OT) (1910) 
••• 

-&()-Hava verme cilum. 
100 Bilyalı aUpap. 
500 Li.atik halkL 

•• 8-ılı •ıı• Nrfıı A.WO..W ~ buwı okunmaa, Tukanda yazılı Qç kalem malz.e • 
~: 3 - MUrakibler raponuıwı okun - me 14/3/1940 perşembe gQnU saat 

Şirketimi.mı 1939 8eDe8t alellde ması, . ı 13.45 de Tophanede Lv. lmirlifi sa-
~ umumi heyeti qafıd& 4 - Yukandaki maddelerde yazıh tın alma komiayonunda pazarlıkla 
yazılı maddeler hakkında görüşmek evrak ve vesaikin okunmasını miltea- satın alınacaktır. Tahmin bedeli 1100 
ve ~ nrmek lbere 28 mart ?940 kıb bu hwnısda ve temetttıün tevzii Ura kat'i teminatı 165 liradır. NUmu
tarihUıe raatlıyan perşembe günu sa- hakkında mllzakere icraaile karar neleri komisyonda görUlilr. lsteklile
at c:' beşde Ankarada Tttrkiye lş ittihazı ve idare meclisi azaslle mil • rin belli aaatte komisyona gelmeleri. 
Ban_ .. Umum Mtıdürlüttı binasında rakiblerln ve mUdtlrler b ethılıı ib- (708) (1911) 
toplanacaktır. Şirket eaaa mukavele- ram, ey 
... .,... mucibince umumi heyete itti· ZA yt 
rak edecek olan hiMedarlann himll 5 -: Şirket esas m~kanlenamesi . . 
bulunduldan biae BeDedleı . • mucibmce müddetleri bıten idare mec Divrik askerlık şubesınden 927 se-

İnhisarlar U. Müdürlüğünden ı 
..... ~1.5 . ........ _,_ 

llDdan ... eıemJaata Şekli _/ 
Lira Kr. Ura Kr. ~·· 

Fıçı tapası bezi 250.000 A. 8083 - 2311~ Açık ~ ~ 
ince kınnap 500 kilo 620 - 46 - Açık .,... j.1 
Silindir yağı 3000 kilo ~ 101 25 Açık-~ 

I - Şartname ve nUmunelert mucibince yukarda ctns ve ;t. ·.JJ 
yazılı 3 kalem malzeme açık eksiltme usulile eksiltmeye kODJll.U~~ 

II - Muhammen bedelleri, muvakkat ternb>atlan, eksiltllle 
hizalannda yazılıdır. _,,,,,.. 

m - Eksiltme 26/fil/ 940 pazartesi günü Kabatqta J:A\fllll"""'". 
MUbayaat ıubesindeki alım komisyonunda yapdacaktır. J 

IV - Şartname ve ııUmuneler her gün eGcU geçen şubedell ,,_.- ·~· 
alınablllr. -

V - 11.teklllerln eladttme için tayin olunan gUn ve aaa~ 
güvenme paralarile birlikte mezktlr komisyona mUracaa~ 

~-- Usb"t -n·-• tonnlı tıvedanya lisi uaauıın yerine yenilerinin """'il· nesinde aldığım askerlik terhis tez • 

UUllU m ı VaNAA&an p an -....... k 1 •. de bul Uf h"" ..ı ·--------------------.... ~ bir hafta evvel Ankarada Türkiye lt meal, erem e ıçm unan ~ us uv. • 
Bankam ve İstanbulda Ti1rki 6 - Milrakiblerfn seçilmesi, yet c~zdanımı zay~ ettığtmden bir DIDIZ Lınzım Satmalma Kamlsyoaı illnfarı 

ya ye hükmü kalmadığı ilan olunur. ı-------··------------~~ hananda ıirket muamellt merkezine 7 - Ticaret kanununun 323 ve 82i 0 . . Şe • Bez·......a .. 
•-·di -..a--1. ukabilin" de dilh . "-cU dd l . tevf"k . ıvrı.,,ının msı ı. "'""'" ma-
-· ~"'711. m ulıye uu ma e erıne 1 ~ ıdare hallesinden Mustafa oğlu 318 
kartları almalan lizımdır. Hissedar- meclisi azasının gerek kendı namla- d ~ 1 /b lı. E di 
1ann muayyen saat ve günde Anka- nna ,gerek ba§ka ıirketlerin idare ogum u ra ım r nf 

rada bulunmalan Uln olunur. meclisi uası veya mUdürU safatile leaoğlu ile Akif Akytlzün keyfiyeti 
R1'ıltlClrU& afbıtlkerat: th'ketlmizle muamele yapabilmele- intihablannm tasvibi, 
1 - İdare mecllal raponmma otun- rlDe mUaaıde verilmesi, 9 _ istifa eden bir mllrakibiıı ye-

1 - Alb kalemde cem'an 79.808 metre mlkAbı muhtelif ·--..t. 
pazarlıkla mUbayaası Kasunpqada kAin k~oa.umwda 13 _.-
gtlntl saat U de yapılacaktır. -ıltll6 

2 - l'lyat tahmini 4300 lira olup ut terntaatı 322 lira IO ~ · 
p.rtoameal kom.iayonummdan bill bedel temin olnn•bUJr. ..~ 

Süibl : Ahmet Cemalı9dwn SARA.QOGLU ..., 8 - İdare meclial Whklanna 79 - riDe intihab edilen Nejat Abut'Ull ia-.,_ ____ ~--~--ııl.l 1 - B'h• w lrAıı w w hesa· ntden !ntthab (>~Hl)ll NUıad Delimol • tihab keyfiyıettnia tanlbi. .............. lhclt Ql1l'lll •• "J .,.., Matlı ıd ........... ,.. 
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