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1 gayesi budur: 

• 

Alman tahtelbahir/e
rine göz açtırılmıyor 

Fakat Diğer Cephelerde Fin 
' 

Mukavemeti Devam Ediyor 
. . . 

İtalya ve 
Müttefikler 

A l m cı n kömurlninin 
clcni:ır. tcıriki/e ltvılya;ycı 
naklinin müttefikler ta
rafından mcn'i bir ger
ginlik hcı11l et•• dahi, 
ita/yanların harbe gir· 
melrrine aebcbiyet ver•· 
cek bir meaele aefildir. 
·-·===-===== 

Yazan: ABiDİN DAVER 
A,_ vrupada, yeni bir si -
~ yasi vaziyet, belki de 

I 

gerginlik hiısıl olmak 
üzeredir. İngiltere ile Fransa, 
Almanyanın harici ticoretini ab
luka altına alıp da Alman mal· 
lannın bitaraf gemilerle nakli • 
ni ml!nettikleri zaman. İtalyanın 
Almanyadan aldığı könıürler i
çin, üç aylık bir mühlet vermişti. 
Bu mühlet 1 martta bitrni~tir. Bu 
tarihten sonra , İtalyan vapurla
rının, Dolanda ve Belçika liman· 
Janndan yükledikleri kömürler, 
müttefikler tarafından müsade
re edilecektir. 

,. ) 

1kı küçük Fin yavrusu - Vatanım kahramanca müdafaa eden bir Fin askeri ... 

Flrıler 251 Sov-yet: 
tayyaresi dilşfirdfi 

Mookova, 2 (A.A.) - ASkeri 
mıntaka erkanıtıaııbiyesinin 1 
an::ırt tariıhli te!b1iğı 

Sovyet kıtaları Kareli iikırza
hın<la taarruzlarına muvaffaıkı· 
:y<ltl<:> d<:>vam ederek Ludki üzerin
da kain Paa'kıo'.ansosk: mmtaka-

5filıe Jiijclkıi, Marı.n'lrk;ıla şehirJ,. 
rini, Vtipuri-Ser<honl !hao!tı üzc
r:illrle '.kam Tali ·sta.yorıunu ve 
Vüpııır·i'nin cenubımdaikı mahal· 
1ey; işgal etımışlcrdiı' 
Düşman, vı iıpuriyi alieşe vr::.- -

(Arkası 3 ı1ncü sayfada) 
·~~-~~~~~-~-~~~ 

İtalya, Alman kömürlerini kıs
men karadan nakletmekte iı.e de 
kara nakliyatı hem pahalıdır, hem 
de 9 milyon ton kömürü, kilmi
len d:miryolları ile taşımak mu
azzam bir iştir. Bir taraftan harp, 
diğer taraftan Alman demiryolla
rının geçirdiği lokomotif ve va
~on buhranı, milyonJarca ton kö~ 
nıüriin İtalyaya naklini güçleş • 
lirmektedir. Bu güçlük tabiatile 
liatları da artırmaktadır. 10,000 
tonluk modern bir şilebin kolay· 
ca ve ucuzca nakJettiği kömürü 
tasımak için, ın lnnlıık lflOO \'3· 

ırona ihtiyaç varı. ... 

Hitler dün S. Vels ile 
uzun müddet ğörüştü 
Bcıııliin, 2 (A.A.) - Te'bhğ. Hit

le', ıbu srub:ili Summe.r Welles'i 
'.k ru'tro 1 J lıımi ve m ıı m a:iıl~:yh ile 
uızun mı;ddct görüşmüştür. Ame
rika maslakııt,ııiizan Kiri<, Von 

Rilbbenlrop ve bazı Alman ricali 
lbıı mülakat.ta hazır lbu'.ımmuş -
]ardır. 

Protokol, şefi D<J<' nberg, Swm· 
(Arkası 3 üncü sayfada.) 

İngiliz tay areleri
nin Berline 
dördüncü h 

A!man köwiirünün. Italyaya . 
denızden nakline müttefiklerin 
rniisaade etmemeleri, İtalya ile 
inı::iltere ve Fransa arasında za
ten soğuk olan münasebetler Ü· 
terinde bir tesir hasıl edecektir . 
.Bıı yüzden bir gerginlik husule 
geleceğini tahmin etmek yanlış 
~lmasa gerektir. Bu gerginliğin, 
Iıol.w;ıın da harbe girmesini in· 
tac edeceğine ihtimal verilemez. 
Çiinkii, İtalya, bu harpte, bitaraf· 
lık yerine nıüselliih bir gayrimıı· 
hariplik vaziyeti aln11.' olmasına 
rağmen, hiç olmazsa şimdilik 
harbe i~tirak etnıek an.usund~ I~ 
değildir. İtalya Hariciye Nazm , l 
ve Sinyor ~fusolininin damadı 0 • 1 
lan Kont Ciano, üç ay kadar e\. 
veı vaki olan beyanatında, İtal
yanın •~lik Pakt. gibi mııhte • 
4t'm bir isim taşıyan Alman - İtal
)'an ittifakına rağmen, harbe gir-

-

(.1rkası 3 iinrii saqfada) 

1

1 

ABİDİN DA VER 

YARIN ,,,.... -

Danizaltı ablukası [ 
lngiltereyi mağlup . 

edebilir mi?.. 
1 

İngilız ıa~.1_4are<·Uerı telsız baş,uda ... 

Londrıt, 2 (A.A . ı Hav,ı N• zart'."!.. İngıl,;:, tan cierin n ~eş Yazan: ABiDİN DAVER . 
İiİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİm · ı:ü içinde dönlü CÜ defa olarak BPrlm zcı~nd U\'tuğıınu bil<lir-

1r:ıekte<l'.ir. 

İtalya İngiltere
ye nota veriyor 
Roma, lı:g]iz kontrolünü 
şidd~tle protesto edecek 
Roma, 2 (A.A) - Stefani A

jansı 'buınin a.şa~ırlaki lebbği neş
retmiştir: 

İtalyanın harici '>caretine kar
şı ,bilhassa kömür ithalatına kar
şı altnan inı:Oiz tedbirleri üze
rine bir protesto tanzim edilmek
tedir. Bu nota yarın İngiliz hüku
metine tevdi olunaccktır. 

(Arka.ı 3 üncü saııfada) 

Da/ad yenin 
Beyanatı 

Fransa Çang-Kayw 
Çeke_ ardım etmiyor 

Par is, ( A.A) c::'vl<.tın ga-
-retesi. Ba>wkil Daladye tarafın
dan Tokyoda çrkan Nişinişi. ve 
•ÜJaka ~ain4;i , gaz{'t1.lrinin mü
ımcssırJ :ine yapı ' an beyanatın 
müh~m kısımlarını nt"'S"fc•tm<.k!e
dir. 

Fransa Çinde Çang Kay Çeke 
yardım • .. •tıTiyor :mu? 

Sua.line Bns\'t"kil menf; c.~'1ap 
vem:~ti:r. 

Dal ad ve demiştir kı: 
• Yun~an siımendifc>:ı· hattının 

cenubi Çinin hariclc nım·asalası
nı temin , ,: n yegane hat oldu
ğtınu ve bu hattın da eşya taşı-

( .4 •lca•~ 3 '"' ·•i sayfada) 
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Ro.ncıır:ı .. ız 

AŞTA ESEN 
l A AKYELİ 

!rf0ELL1Fi: 

, SE 
ı li---

1 İZZE}:m 

" Bi:ır. 1.tanbulcla 
milletini ;yanlı, 

ferle a l J a t cı n 

Tür it. 
haber
acıhtc Cenubi Amerikada şiddetli bir 

deniz muharebesi vuku buldu ga:ır.ef11ci/erin ç cı l ı, m cı
sını i•temiyoruz ,, 

•İKDAl\l• dünkü say.sında 1 

•Maskelerinizi İndirinizu ha~ • 1 

lığı altında bir yazı ne~relti, 
Muhterem okuyucularıntız ve 
değerli idare adamlarımız bu 
neşrhatla derhal alakadar o
larak bizden mallımat istedi • 
!er. 

•İKDA.'\f. diin nesre bnsla • 
dığı \ahtc ve taman1ile y~ian 
haber yayan eşhasın kimler 
oldııi\'unu if~a edecektir. Fakat 
olru,·uru ve alilkadar makam· 
lan~ da takdir edecekleri gibi 
bu hır zaman mes'elesidir. Yal
nız sunu bugiin de isaret etmek 
isteriz ki, İstanbulun Beyoğlu 
Kazası İ(İnde ya. ıyan yabanrı
lardan bir kaç ki~inin 'belki de 
birçok ki inin ceplerinde Türk 
dilinden başka lisanlarla yazılı 
•Gazeteci• kartvizitleri vardır. 
Şimdi soruyoruz: 
Türk gazetelerinin muhte • 

lif takdir ölçüleri ile ba. 'ay
falarına geçirdikleri yalan ha· 
berlerin menşeini biliyor mu .. 
sunuz? ... 

Tabii hayır diyerek iniz .• 
İşte bunlar ara}llızda kor • 

kunç maskeli haydut denilebi
lecclı. eı.luı•dır 

Nevyork, 2 
(A.A.) - Nev· 

york Timcs ga
zetesinin mu -
ha>biri yazıyor; 

Montevideo • 
da çıkan Dia 
gazetesine na -
zaran dün gece 
Uruguay'
dakı Polonitı 
turnunun 200 
mıl şarkında bır 
deniz ınııhare -
besi vukubııl -
muştur 

Bır kaç gün 
evvel büvük bir 
Alman harp ge
mi.>i ile iki de
~~-.sıl~1!1nın Rhı 
Grande de 3ul 
açıklarında gö
rüldüğü ve bu 

• !-arp l!emisinir 
' CL "lUıba dogrt. 

' lerled ~· b iWi 
r • .'mekle idı. r: 
nizaltıları ha 
gemisini 4 m 1 
ıızakıtan takip 

• .M . .,ntevıdM -
dak• İngiltere 
scfarctı böyle 
bir mu!!:ıarcbe. 

Şimdi şunu ifşa edcı eğiz: 
.Stefani, D. N. B. yani İtal

yan ve Alnınn ajpns ve ne ·ri
yat büroları Türkiyenin sİ3-a -
seti hakkında son ı::ün lerdc ha
raretlenen yalan haber ncşri
yatJarını Türk gazetelerine so· 

t
edivorlardı. 

, .:le hnberdar ol 
_J madıgını bıldir· 

1 
m .;;~ ·r. 

r Arkası 3 üncu •a ~fa.da) 
··~~~-~~~~~~-• 

(Arkası 3 ün • 
J cü sayfamızda) Bin İngiliz torpidosu kontro! esnasında ... 

• 

B ikan üres sampiyonası basladı 
.Dünkü güreşlerde takımımız 
yedi müsabakayı ela kazandı 

GÜREŞLERE BUGÜN DE DEVAM EDİLECEK 

• 
6 ncı Balkan gtire§ Olınıpiyadının açılış mcrasıminde Vah nutuk söylflyor. 

Dört Balkan dcwıt.i tarafında. 1 merıı!klı kütfo:;inin huzurivle a-
tu-t'ip edilen 6 ncı Balkan gureş çılrlı. 
$ampiyonası dün Çenber'.i taş si- . Dünkü gür,e,;len!e Türk elcibi 

gene g&.ıt>rdi. Ve ikuvvet.'i. ra· 
ki!l)leıriyle -bay ölç\ışe-rek oMırm 
bminıi tusla ve kim;ni de sa-

aııımasım hınca hınç dolduran hir · lkendine has olan muvaflfakı:yıt'Ü ( A rk&ı a iinrii saufadal 



.. 
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B&'fTA -1 

BOYOK TARİHİ ROMAN: 11s .... -.. 

G 
M. Sa m i K a r .ı el 

ŞeyhA 
da cinlerin 

· adir efendi, Dilrüba ı 
elinde kurtaracaktı ... 

:fıııte bu aı. ada, Haoıeki S u~!an 1 
~a,g= çıU.dı. Nöbctçı kalfa
lardan bırı .ıx:ari cirdı:. Ona ııu 
Slll1İ vecdi; 

Cariye Jıaruroın bu sôiferı r.
rl dışarı çıkın. Su:.ta:n harurrun 
nôbctçı kalfasına Keyıflyeti ı»
du,.,"'1;. gJ>i anıcı.ti. 

- Kl2, ıı:it ustavı çağır!. 
ıN<ibetçı kalfa, hazınedann da

lrEBinc geldi. Fakat, .kapı.da lıulu
a;ın hazinedar nöbetçileri ııu ce
lN!bı verdJer: 

_ Şc;tı e~ neli içerde'I« .. • 
- Ne vahl'J!>aıJberi 2 
-- Üç s:ı.atttan f:ı:il-aıiu--
- Ya_.. 
- Ha.'Cl" vemııdl< mümkün de-
~2. 

- BL.:naın! 
- S.ilian hamın oorıyorlaır .. 
- Beni rııhıwtsız elııneyiniz de-

di. 
.Deyoiııce; · kalfa tere 

:ııt\lı ed p Can Babşaya wclJdi. Ve: 
- s:ı: anımı !Att.mın dairesin

de Şe)fı ~ndi haz.rE!G:ıri var
IDJG.. 

- Şe)iı cfeıııch mi? 
- EYet Suı.tarum.. 
- Ne mw,asobetle!_ - ........ . 
- Kiı:nrien izin ahnışfar! .. 
Can B bşaımıı :kmu başına S>Ç

ıran.ı;ştı. ~ej4; efe .ıo; ıı in anahiye
lini. =en anLmuş'.ı. Faıkat; Her 
a> de olsa kcrıd'6iiıe bir çocuk · -
- . . >ç:n ı:hillld dl:an cep-

lıoş ıPruyo u. 
Ve mc olım= Şeyn e•!.ı ~vi 

,-almz Kendc:tine bır 
Pil~~ t..mıınışQ_ Dem!ılı: et
rafa da .ı ~qtı. Hid
d:ıüe nôbetçı c.rı:ı-cy e fil emri 
w:-di. 

- c;.,:prın ustayı!. 
~ıoot.ı;ı· c:ıcrye derl1 ' ıl.;an çı.

kıı> hazinedann c!.:ı.iresine koştı.ı. 
lşte bu sırada Şeym efendi, Dil
rüıoo.run = terlooıımış gixfi.. 
)'Dr'du. 

"""uwuu::o_.r efenilinin ha.il P""
risındı. I.ı...in, o bu pertşan ha-

iır1ıınek için ellrde tespih 
daıunıd"n okuyup ufurü ;ar ve 
ıAJlah diyen nidasuu eksik <!'brni
lfl)r'du. 

Dilrilba, perişan bir hailoe gel
llIİ!jti. Senclerdcnberi kaıpalı sa
ray ooalaı-ında ~uş olan 'bu 
~ kız, nasılsa eı·ne geçimıiş 
Wıiuğu avııı taın:ıcnlyle teslimi 
nefs ey]jywck kendini teoik:Uı ..., 
llıMn.in eylemi.!jlti. 

Dlruba.ııın nöbetıçl cedyelıeri 
barumlarınm ıkaııı.sını ~ 
dı. Çiınkıi; Hasciki Sl>lta:nın eırır 
ri kıit'i Jdi. 

F alt at; Hıızinedar ust;ıru n yaıt.. 
tığı :Yınalc damna dağın bul.unu
l)'Ordu. Kendi dl üryan \-e bit
ltiıııcfi. 

Hiç bekJemed~ br sırada ka
pının vuruluşımdan hu}'landi. 
G:.r emrini ve-E!medi. De:'hal oI
du/ttr }"mien !r ladı; Ü1lerine bir 
ff!!Y ~ yaıtt.ı. 

Cariye kapryı vuruyordu. Ni
ba-,.'lt, Haa.nedar: 

- Gir! .• 
l])iyclilld.i. Caırfye 1ıel.işla içeri 

ııı:trerek: 

- Ustam; Suıtan haıuın sizi 
lııtı ~Iar .. Derli. 

Di!ruOa, bu SÖZier kal"$1S111ıda 
~blclax ~işti. Yüzü 
ııııözıü. N'r tarafı ~n bir h~ 
ın fmkaıı )lldlc haıumırun karşı
.,.,.. bu lu1ıaıl'et'e ~-İn
lı:ıas. 

- Kiz; gidecek lıatie değilim, 
Otünı ciaecesinde ııa.t.yın,.. De
di. 

B 

1 
Sa.aıtin altı old~u ögrenın

cc sıkıldı, fakat lıelli etmemek 
jçm ~a bozdu. bu saatte mı
safir gelinır mi? Diye ala,y etti. 
Kocasının nerede oldtığu suali
ne de: 

- Henüz gelmedi d.yc ceva.p 
veıdl, sa.at dokuzda gelecek. Ne
den lbu kadar erken ııeisin isti
yomın? 

Anrivet onu, uy.Jru sersemlW 
ile lıöv le kaygw;uz ı::orünce ısrar 
etti.: 

- ~eyde harp O!iJYOr di~ 
rum. kocamı ımcrak ediyorum. 

- Hata ediyorsun. •. Beni.mld 
6y1e tiva1.lıdır ki, ci(er tehlike 
olsıwdı. colı.tan gelirdL.. Onu 'bu
rada ı;t<iı:mediloçe merak eeme. 

A.nrıvet lWıız rahatl:ıdı.. Dö -

,00tçı kai!a da aynen Stdt:ı.n 
hamına soylcdi. Bunun ü:zer.iıre 
Can Bıılıışanm kam başına 'l"llI'
du. 

Zaten, Can Babşa dokuz aylık 
gebe i:di. Bir ta.raftan .bJr ta:rafa 
kıµır<iıyacıJc ıbali ycıkıtu.. Böyle 
o~ olsa idi giıder o Dlılru
,bajiı olduğu }"<"roe paral<ıro.ı. Fa
kat; İşi tamıuniyle atil:aımalı idi. 
Geberse bile yanına ~el.r,ıdi. 

Hasek Sultan cıııi yeye emir.ie
rini lt'el'>"id etti; 

- Ilas'.a değil, füü oAsa buraya 
getiııin. 

Cariye fl!"liidı.. Te!larar Dilrü
banm dairesi kap~ın.a dayandı. 
Oırtalığı: teıı.iş atnuı:ıtı. 

Fakat; h'ç kimse Şeyh cieıırli 
meseiesln: ve bu .sdbıJpJe H.-b 
Sıı'..tanın s!nirleıxliğiııe kat'~ 
mana vıemn.iyurı:!u. 

ın.; Şeyh efend:ıdcn ~he edi
IOOilıır mıydi?ft imkanı mı vardi. 
iHer ~ başka tıır ı;ey o!ocak4. 

Caııiye ııntarun rıO!ıC'lıci kaMa-
1arır..ı Sultanın kari errıdc.-ini 
......... ,.... Carive kapıyı vurup 
içen g!ıdi. Ve. 

- Ust.a Saltan efendıımrz. isü-
yar'.;r... 1 

- Kız, hasta cıkfoğlJIIlu soy le-

mroJ! z~ ~ 
Ec!. 
Ne olursa o7sc-n g '=ıın di

yor = .. Do::.. 
D'-I'. .ı, Ş ,h ef~ -ıc.Aen ı;ıc.en 

bir darbt: ol.dug n farkında 
de Q~:k ı. Sultan hanımın 
Şcvtı endi.ye azamı eı..n yeti 
vardı. 

Yalnız. h:ıii ha::ap idi. Yi.izü 
,ııözu ~- Sultan han..:nuı 
k = bıı hal ile c;ık=a scın
r.a ne derrli. 

N •et: oir.:hığu veni n do;?
rtıld-0. Giy: ndı. Elın, yu7ı<ınii. 
düze .i. Su>Uın hamının odası.-
na . 

Dı.lrüban.ın yiiruyeoek halı yolt
ıtu. Şcyz efeı:ırl onu çak yomıuş
tu. H.ıı!ıl.i, ).:iTu tımlyecek ha
re ~ı- ~ız avak ata
mn-omu. 

D.lrima, maılıcu.p ve çekingen 
"oir halde Haseloinin karsısına el 
po:nçe diva.n dtırdu, 

Can Batışa; Birk c cfukika baş
tan ınhavcte hazinedarı 'lı sUz
du. Onun ne hale girdiğirıı an
ladı. Kız. tamamıyie Seyhiııe 
kendisini tesl.:m eybnJşf;. Yü
zünden, dudak' arından. eözle: n
eren, iı:tırabındao. hal il<!" tanın
d.'.&!l tams..'llivle bcllı .idi. 

Can Bahşa, ifrit oldu. Si.i.l<ü.tu-
ııa n avet verdi. Ve sordu: 

- Usta; Neyin var? .. 
- Hastayım Sulltanım!. 
- Ne.Ur hastal!gm? 
- Cin Cal'llım$ Suharum!., 
- Cm mi t'arı:m>~? 
- Evet Sultaaum! .. Si>xlen u· 

zaitlaşıın cınler Jı:oleıtiT,e moıeaJJat 
olmuşlar ... 

- Kim söyludi lıunlaırı-.. 
- Şeyh efendi hazretl~;ri. 
- Ne vakit!. 
- Bı.r av k.adac var -
- Ne <J1ııııımsun? .. 
- Gece günıdıü.z oiııJer Jll'rileır 

rahat vemıi. 'f9!' Sultanım! .. 
e Y"'l>•""l'Ular?. 

(Arkut var) 

Jıdıe:rş sahiden ihtıy lıvdı. Per
deıer. açtı, pan.=rlan ittı. giıneş 
odaya daldu. Aralık duran bır 
pencereden top seslen duyulu -
yordu. 

Jı" ert doğrıfmıı:ş, clrseğine 
dayıınnuş. ırüzcl boş ,ııözlerile 
gökviızune bakıyordu. Mm.ldan.
dı: 

- Demek harp oluyor? 
Göıulej.{! kay:mu;, ooo uz!ann -

dan biri çııplıı:lt kalmıştı. Narin 
pembe 1enine s:yah saç'.an dii.f
müştü. MabmurluRunda aşkın 
kokusu vardı. 

- Demek sabah sabah harp e
di} , ar öyle mi?. Harp ne gü -
kinç şey! 

Aıı.riyet, m.asaJanla.n birinde 
vrwıhılan bir çitt ~eldiveni 

Qlf 1 
dımı:m~~ IZlılllul!fll 

•• 
Ustü kapalı 
pazar yerleri 
k rul gQr 

Beledive Londranın plan-

1 farını tetkik ediyor 
$&-rim"zm r.oclıte!.f semtlerin

de ııs".u apa!i pazar yerferi in
ş:ısı .çm beled · e reislıği, Paris, 
Lona:lra ve Atinadakı 1l-t.ı iaıbil 
yerlerin plı1.nlannı getınırn~ir. 

Bu pliınlar hillen tetkik olun
mak:taillr. 

- - -
~ 

iKDAM 

\fi . - . - " 
j A1 Ü t e va s sı t .· 

tacir erde 

lik kuruyor 
.. ku etin daimi· 

k on t r o I Ü a l tı n d • 
olarak iç ticaret'miz 

de teşkilat an:ryor 

-
Zeytinyağı 
fiatları da 
tesbit ediliyor 
Tiftik şimd;lik üç mem-

1ekete safıtdcak 
'I"icaret Vekfileli zeytinyağı. fi

atlanw da tesp~te karar verıni.ş 
ve bunun n aliıkaoarlara mu
vakkat •bi.r zaııran · n harıx:e mal 
goönderı.ı.memesı.ni 'Ilı iri ı:nnı:; tir. 

lzmirdeki zeytiııı ~ rlı:racat
çıları bir ligi vek:iletin bir iş" arı 
ü:zenne ":üccarlara vaziyeti bıl -
dirzrut '"' ayni zamar.ı:ia eller.ın
dekı etıok maUarı tes.pıte ıbaşla -

Müteakiben Beş:ktaş, Üsküdar 
ve Fatihte .üııkü kapalt Pll23r 
y.,.-!Eri> inşaırula başlanılacaık
tır. 

Ticaret VekB!etinin kararile 
kumlan ihracat birlikleri hari
cinde kainn tüccarlar kCDdl a
ralarında birer satı:; liirliklcri 
kurun a karar vermişlerdir. 
Bu tüccarlar ihracat~ı olını • 
yan fakat büıiın maddelerimi· 

,1 m.ı.ştı.F". 

1 
Vekalet lbuıgünlerde yeni fi-

Zemınleri .fıeton ve meyilıli bir 
şekilde yapıfaca!{ ofan bu yeni 
pazar verleri; küçük ve •Mevzü 1 
haller• mahiyetinde ,bulunacak -
lardır. 

zi miistahsil elinden alarak pi· 
yasaya arzedan kitnselC1"dir. 

tı~ lıir eri müs hsil ile 
ilıra at birlikleri arasın:la va -
sıtafık edeceklerdir. Bunların 
en .nıühim vazifesi müstahsi • 
lin elindeki malın luıkiki kıy
metle S11tıl masıaı temin etmek 
ola<:ali.tıı·- Şimdiye kJdar baıu 
kimselerin elimle kalarak mah
suliinü yok pahasına satmıya 
mecbur kalan köylü bundan 

VİLAYET 

Kaymakamlar toplandı 
İsta.nlbul: fiymaı(rııuı-

ları d:ün viı1iı~111e Vali mı.ıav:ni 
Hıi!Uk Niladm ~e top
lamn.ıslaırdır: Bu i.Qtimada ka
zaların idari, sıılıtıi ve sadi 
w:z?ye!ier. ii.zerlımnde .ı;iri.ışıi•
müşt.ür. 

BELEDİYE 

!3elediyeierde maa~ 
ve ücretler 

mu ve 

, som'a aiı.mlüııü doğnıdan 
do~yD satııı birliklerine sata-

1. caktır. Satış birlikleri de tiea
i ret Vekaletinin dainu kontro· 

lü altında bulunaeağından ınüıı
talısil t :ımile korunm ola· 
caktır. 

, ·elice itibarile racıt bir . 
likleri d ve t hirlik.leri de 
iç ticareti . i kiUtlandlra -
ca tır. 

ı 

. atları karaı:laf;t.ıra.cak ve buxıdan 
sonra zevtinvağ i!lıracatına de -
vam o W1acaktır. 

ff r. taraftan Ticaret Vekale
ti dlş f aret ummn müdı>riı Ser
vet .&-rlt.n Anka:radan şehrimıze 
gelmiş ve dünden nıbaren ihra -
cat bi.~Ukleıile temas etmiye ve 
tetkikler yapııuya başlamıştır. 

Serve Berkin dün ti!tik: ve 
ya.pak ihracatçılarını toplamış ve 
ken<l !erile ilhracat vaziyeti üze
rinde görti;;miiştür. 

~.at tespıL etmek ü:zece ihra= ~:ııten durou.rulan tif
tik ın.a.ddesinin şimdilik yalııı.ı: 
~. Fransa ve italyaya ıJı
rac.::Ja n:ıtis<ıa.ılc edJmı..,--trr. Dıger 
memleketlere de flat tesp tinı.ien 
so=a n:ıisaade oiunacıJ<tır. 

D 'er ı-...U:tan AJ. · aradan Lf
tt ve yaı:w;.gı Jır.ıca birli
.it .e ı:e.ıen bir ham:ı: e. z;raat 
b .ık 

_"'.!,:h:!emlerin maa-. ve cret- İ !'!!!!!!""'!!!~O!!!~~!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!'!!!! 
1 .er ~e u .. varida.t bıiQrısin n. 

v İncırlerimize 1 
rağb f ncaık Wzde 30 UDU"1 olu-

1'.'ll~li ~ın tfob.liğ ol . 
Ma ve ücrı:t.!er kat'iven vari

datın · zıie 30 llDll tıı:cavtir ~ 

Galata köprüsündeki na· 
kil vasıtası kesafeti 

Galata köpriisünde vesaiti nak
liye kesaıfetmi ıbafi!letmek lızere 
bir kısım otd:ıüslmn ·Gazi• kop
rili;Linden geçirilmesi ışıni tetlcit 
etmek özen- çarşamba güniı be
!ocLyc nfa muavinlwinden B. 
Lutr; Aırsoyun reisliğinde bi.r k<>
ırdsyon toplanac:ıktu-: 

Haydarpaşadaki geçit 
köprüsü tamir ediliyor 
Havdar.paşada yapılmakta olan 

büv~" ·Geçit koprusu. ı:run mtite
baki kısım inşaaıtırda bazı tadi
lat icrası zaruri ~rülmüştür. 

Bu münasebetle yeni köprünü.ıı 
projesin.n belediye hey'eti fen
n.i;ye mü.di.i:rlüj!ünce tetkik.ine baş

lanılınıstır. 

Bu k.ölll"Unüıı üzerinden cıt.omo
bil ve Olildlıü.slerden başka tram
vaylar da gcçooilecekl&,,-cl!r. 
~rünün bir kulu da demir

!Oiı üzerinden ~ek 9Utelile 
Haydarpaşa garına kadar uza -
nacaktır. 

Üidiııiar yolculan bu lıöpırii ü
zerinden geı;eceklen:lir. 

gördü ve irkildi. Jillıert kıpkır -
mızı oldu, mıihcup ve samimi 
bir hareketle onu yatağına doğ
ru çekti, başını omuzuna dayadı: 

- Gördüğünü. an 'adığıru lı.iıs
setıim dedi ... Sakm ıtıenı ittilıam l 
etme can=. Es.ki bir dostum -
dur. Ona karşı olan zMnru sana 
bir Z2II1anlar Şarlövilde lıt.iraf et
miştim. 

S .• nı bıraz daha kıstı ve da
ha c:erın bir şefkatle gühi.nısiye
rek devam etti. 

- Dün ona rast.Lıdığını zaman 
çok ya.. vard .. Di1şün bu sabah 
lhaxbe ı;rdı, belki de ölür ... Red
dedebilir mJydim? 

Harp arlfesinde verdiği bu 
zevk tıedi:;es:i katıraman!ıktı. Bu
n~'l ıcın ııülüm5iiyordu. 

- Beni iUiiıam edıvor mu -
sun? 

Amiyet ciddi ciddi dinlemış
t.._ Onun bavsabsı bu gibi şeyie
rı ~aıd·.ııı tÇın 1!.!wat ediıyor
du. Onun kalhi sabaıhtanıberi ko
casi.le, kardeşi ile iberaben:li. İn
s.ı , n sevdikleri tehliitede buJun
duku bir sırada insan nasıl uvu
yabilircli? Nası.! ~ bır eda 
ile l{iilerdi? 

H a 
Kar, w::vam 

e c ~i n or: 

Bll'kac günaerıber.i .ııüze.I ·
den hava diın saOOh bamıuş 
saat 8 d· n sonra kar ra!ınııva 

baslaını~ır. Kar d<ltn ııecc geç 

valkrıllere kadar cbvanı etmiş, 
yüıkd yerkır ve dilimi ar kariıa 

örtıülımüııtıır. Denizlerde de fır
tına baş;&ı!'Şır. Mamafih fırtı
na şlmdilik şidıdet.: · OOnı adıi!ın

d..ır y.apu.ı-lar seferlerine clr'Vam 
elımcktedd~:·. Y .llntt Anka>ra -
d· n Dev'! t • f oro.loji Umum 
müdüırliıi(ü dün bütün limanlara 
l\far.mara ve Kıu-aden.!:ırleki fı.r

ıtına:ıun ~etieneceğiıri bilti;r
~:r. Bii ··n .ıı=ıüer telsiz!e 
hııbeNfar edilıınişt.ir, 

Sebze satan kasap 
dükkanları 

Sebze saıtaın kasap d ü!kıkıinl.an 
için bır proje lwızırlanmıiktadır. 

Bu Pn>ieYE göre, düılokanıJaruı i

çmde tabimaıt yapılacak, ve et
lerın bulunduğu kısımla sebzele
rin sıralandığı yerler ar..sıruia 

rrw!l:asaia ve iJ:t.iıııtk bıılunıruya -
caktı.r. Bu dıüık!ka..ların hepsin.. 
de akar sıı bulunacaktır. 

- Ya kocanın ca.nuıı. ya bu 
dootunun lbıraz oonra cesetlerini 
~'ıbilecekleıuı.i. dılişiinnı!..yoc 
mL1SW1? 

Jiibert çıplak loolile bu hayali 
uzakla.ştı.rınak istedi· 

- Neler sıôylüyorsun? Satıa!ı 
keyfimı •bozmakta miına var mı 
ya? .. Ha) ır, böyle hazın şeyler 
düşünemem. 

Gayri lhtıyari Anriyet de gü
lümsedi. Çocuklanru fıatır'adı. 
J illbcrt dokuz ya.şındanben süse 
ve zevke di.ışkündü. Yinni yaı; n
da Maj:no'va vardı . .Mösyö MaJi-' 
no onu tamamilc serıbest hırakı
yord;,,. Dü ı1p ka.lktııı erkekle
rin sayısı ydktu fakat <:>n çok Bo
duarıı. sevmişti. 

- Münasdbeti yeniJediiPne fe-1 
na eti n J iJbeM. 

Jı.!bert okşıyara.k a;ıizın. kıı.pa
d: 

- Bask.a türlü yım:ı1':'azd_m, 
bu hır sefcrL..'< ıbır. "-"Y·· B. 1 ıyol'
s-..n, dlüruın de yeru kocama .tıa
net etmem. 
Artık konuşmadılar. Birl>irle

rıne sarılıp durdular. Neden son
T a J.i.ll!u-t .. 

- Harp ediyorlar dedi Hemen 

ve Fransıziarm lfllll'Cfi-. .,, =:len mü-
u= .m al.ı.i 

bu:: uştur İiıgiliz 
ve Fr-ans ,. t· arl.a:rı y en 
10 Lın n =ur. ı:.lıma.Jr ırzere 
alak:ıınr .ıra maracaat etımişll;r

a1r. Bu fııısusıt.ıkı kara~ların bu
~clnJ.erdr. .IıUırılcccgı ıimı.t e&>
meı!mcdi.r. 

Dı!Rer taraJ!dn İn,;Iiz İaşe Nıe
:zaroi. de miihim nıikı!arda ü
zün .. incı.r ve tüıtün almaık üze
re JıOkıiımetı;.mizk? teınaS:ara baş
l~ıx- Mütt.efi:klerın ihracat 
malları:m..za r~.t g~ 
fiyalliarı c,U ,jvı bır 9C\-j,yede tut
maiktadır. KöVliı ve tüccar va-
1li.ve4lten meııııı.und Ui'. 

Bımdan "OOşka Alınany-.ı ile ya
ıııian 5,50 mı yon 1 ralık son an
laııımadan sıon:ra Almanlar billıas
sa incir mübayaa'Jl iç>n 1ıiiccar-

1arımı.za ı:nUr acaat et.ınel<!tedir

,ler. Yaloruia Ahnanyıaya sı~'Vtı:i

yaıta başlanacaiP Ü'1nllft edilnnek
~. 

Deniz müzesi 
Beşiktaşta şanlı Tiirl< denizcısi 

Ba.rıbaros Hayreddin tü~besinin 
tanzınu faaliyeti .hazirana kadar 
ikmal olunacaktır. Mütealoben bu 
tüııbe yarımda açılacak olan bü
yük denız müzesi binasının inşa
atı için yeni yıl beledıye bütçe
sine 'tahsisat laınulmuştur. 

g!yimnelivim. 
5-ız durduklıarı müddetçe 

top sesleri artıyordu. Kalktı, gi
yindi Bu sırada kapı vuruldu.. 
Kaynanasının sesini tanıyınca 
ıkoşup açtı: 

- Bnvırrunuz anne. 
Masanm üstündeki eldivenle -

ri kald nnamı.ştı. Anrıyet alıp 
kanapenin aıiı:aısına attı, fakat 
Bırvan Dölaherş 1-'Öl'rmi.ştıi, bir 
müddet OOğuluyormuş giibi oldu
ğu yerde durdu. Odaya bir .~z 
geulirdi, yatı:j!a ba:lrlı sonra: 

- Sızı Baya., Vays mı uyan
dırdı! ... Uyuyaföil.dini:z mi kızım 
Dedi. 

Bunu söyleıniye velm&; değil
d,. Oi!lW1un bu dul kadınla ev
lenmesine razı olmamış, o./llu <>
nun arzusu hılafına evlenmiışti. 
Evde bır ~ ·~e halinde yaşıyor
du. F<ıkat bu sefer ihanet ffe. çı
karr, sıı. 

Jilbert kıza-rarak c~ ver -
di. 

- B.rkac saat ralıat ll'Vudum .. 
Ju.l ııelmedi ..• 

(Arkası var) 

Güzel 
Odada sekiz kişi idüt. Dr. "Lüt

fi. Kınlar m aya İStaubulnn i
mar plllnlannı crnıiş, ıııiistnk
bel İstaniiulu anlatıyordu. En 1 

kısa :zamanda tahakkukuııu te -
menni cttij:.rimiz henüz kic'Tıt üs .. 
tündeki eserlerin sözü kapan -
diktan sonra Lıitfi Kırdar, oto· 
büs İ(İn aynlrnı~ olup sarfına 
imkan görülmiyen bir milyon li
r:ının bütçenin tiyatro, garlno, 
otel ve konsen·atuar faslına a
Immasım U.tcdi. Sorduk: 

- Bu para ile ne yapmak ni
yet.indesiniz? 

Taksimde yapılması icap eden 
pek çok bina var. Apartmıanlar 
yapılacak, otel, matbuat klübü, 
Halkevi, ti •atro yapılacak. İs -
taııllul belediye reisi, varidat te-

1 ıulni bakımından cvveıa bir otel 
yaptırmak temayülünü ihsas et
ti. 

Odada seki.. kişi idik. Derince 
bir sessizlik oldu. Ben - artık 
haykı:rmaktan u.sandtğım için -
JDttıldandım: 

-:-- Ya tiyatro?. 
Ilk defa Jedi kisi bana iltihak 

etti, )"edı ar.k:ıdaş birdtn: 
- Evv.,la tiyatro! Dediler. 

* Umumi m..,lis salonunda alt· 

Hiiseyi Cahi
din ko feransı 

Ostad dün seyahat 
rını anlattı 

F'r- en Tiirlt ga· 
~ .er h ıı::....: ısı olarak 
M: n:.:ı baıııt ru ~ ve Fran-

ır :ey<ılı;ıt y ol;on wı. 
c ı Y~ın. diliı 

s:: t .::ı n Bd:r!.iffe 
İs:..rJbu.! m r zır. . Bev tı ı..nda
ki Jın:ısınct4 B.ısın ark:ııı:Lışt.ırna 
bu --........nda ,;r kanfe -
r<LL.S ve:m:şt • 

ı.:2 in Ca.tw!. Y illÇ!Il, Fransa 
da Tur:~ dıootlııgu=un. :.Ehassa 
Tli:;: yeIL>O ceµhıtle 
yer alış an oonra •onü..lerde 

<=.._....., ~ış bu
J.ki mtıba

larm:ı anlattı. n oonra 1aj;no 
ılıattma gı>çT"S ve bu hattın na
sı. bıııı: tesi6 o:ldu,ıtunu izaiı etm.iş
w. 

Hii!r.vıin Cahid Ya'.çın, İstan
bı.ıkla iken kera:!is..nin bu ha>fltı l:>ir 
<tarafından girilir di~r taraftan 
.çı!kılı.ıc tamaman sun 'i bJ.r müda
faa hattı sandığını sö~üy'Crek de
:mi$i!" k-: 
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ş y ... 
mış kişiyiz. Riyaset divanı kltl
bi ark:ıdaşınu.z butc;c encümeni
nin nıazbatasuıı okuy J•·· Otobll.9 
almak üzere ayrılmış olan bir mil. 
yon lit:anın •tiyatro, gaz:uo. o .. 
tel, koru;ervatuar- fa,luıa nakli
ni bütce encünıeni de muvaflk 
bulmu tor. 

Kiu sülerden birinde bir par
mak tıkırdadl, bir arkadaş söz al 
dı; . diyGr ki: 

- 1'ie liizwn v:ır tiy3tro bin.a
sına?., Eğer otobüsleri tramvay 
idaresi alacak ve bu bir milyon 
lira bize kalacaksa tiyatro yapa
cak yerde bu parayı kanalizaıı.
yona sarfcdelim ... 

Umumi meclis salonunda alt
mış ~iyiz. Derin bir sessizlik 
oldtL Beis vekili bu arkadaşııı 
teklifini reye koydtL 

İlk.defa tiyatrodan yana luıhir 
rodan vana çıktı. Tek bir el kal.k
ınadı, tek kişi bu tcldife iştirak 
etmedi. 

Biliyor nıWRIDUJ! şubat ayı :all!'

fında İstanbul şehir tiyntroları
na kaç kişi gitmiş? Kırk bin. 

İlk defa tiyatrodan vana kahir 
bir ekseriyet bulmak bir ayda 
tiyatt.Oya kırk bin kişin.in gitq 
olması kadar güzeldir. 

SELAMİ İZZET SEDF.S 

İstanbulun 
fuara iştiraki 
Sanayiciler Salıyıı 
.toplantı yapıyor 

İzmir, ıbelediye reıs İzmır fu-
arı hazrrWdan etraiında alaK.ı
darlar la temaslar vapır.ak üzere 
Ankaradan şclırımize gclmıştir. 
Be<hcet U.z Ankarada aW<a.dar ve
.ı:..ıe'.ııJ:T.!ı.: bu hususta temas
lar yapmı.ştrr. Belcdıyt reisi şeh
rimi.zı...e lıütiin sanayı eroabile 
güriı.şecek \"e. İstaııl!:ıuiun bu yıl 
fuara gen~ mikyasta iştırakini 
temin, eci ecektir. Bu münasebetle 
salı ı;iinü şeiırımizm bu,;. iın sa -
nayı e.!1baJ:ıının iştirakıle Ticaret 
Od3Slruia bır toplantı yap la -
cak:tır. Bu tı:ıplantı val, ve Bele
di~ e reisi Lütfi Kırdar da l:.ulu
nacaktı.r. Sanay ıcilcrle fuar hak
kında ve fuara işliraltleri uze-
rinıde go.fi4ülecektir. 

POLİS 

Yeni emniyet müdür 
muavini geliyor 

Eski Kısıklı nahı :e mü.ı:hlrü 

ve Ka:rttıım ka'.)'lll11kaımı, da+ıa son
ra Bursa ve Kayseri ;>ol"s mü
d ürii ve hfilen de l.z.mi.t Eınnlytt 
müdürü olan Alaeddin .Azslan 

Kıoııikud; şehrimiz Emniyet mü
dür muavinli.iilııe tay' r, o<unmıış 
tıiir. M~ bu hafla ıçinde 
.\lE'h:nirnire gelerelt yeni vazifusi
.ııe başlıyacal.ıtlr. 

•- Halbuki Franmı.lar tal:ıiatı 
datıiyane bir tanıda müııellfıh bir 
ımudafaa kudreti h:Le )letirdik
lı .-ini gördüm. Alman araızisine 
hakim e>lan teoehtlen i9tifade 
elmilf)er "" bu repc]eıie lıepeci&.
lerı .v ır altında yapılan tesıis•t'a 
muazzam •b r kale haline ~ -
~dlı-. Bu tepecikler ve tepe-. 
.ler b<r tespihin danek-n. gilbi bıri
ib ~i hizasın.a sııraJaronı$1ar ve 
lbö)"11ece valnzz sun 'i bir müdafaa 
ıhaııtı defşil, tabi::rtın en biiıyük 
yardmriyle g~ilımez bic kuJ:Jbıe 
<teşkil ~tımi.$1erdir .> 

Hüseyin Cahid Yalçın, Maj no 
tıatttında her had:iiıcnin ve her 
tııaırekeUin riyazi •br ka.t'yetle 
ve taanami}'le otomatik olarak 
vulkua g>old.iığ:ni ve bu hattın 
fennin ve Fraııısız a9keri dehası
run bir muci.ze;.I sayıJ.al:ıiieceği
ni, bu ha.tıta ve bütün ~ 4-5 
~ asker t~ edilıniş ol
duğu ha:'.de yer iistıü.nde ~.k: Fran
sız askerine rastıanarraıvacağını 
söyibniş ""' sonra Fransız balı.ııi.
yesım baıhrıye meıkletıinin mo-

ıD'f(er taral!tan 6 a.ylık vekalet 
müdrlıcti bi.1ımiş cılatı Emniyet mü
dür muavini Dan;,, Y ııniaku1 da 
asııl vaziks, olan cÇaıik.aya, ka:r
.m:ııkamlıi(ına dönecektır. 

PARSAYI 

TOPLIYACAKLAR 

Vakit gazetesi; Semih Lutfi 
Afrodit'i tercüme ettirdi ve 
ba.,tırdı. Fakat, o kitaplan 
karar kat'iyet kcsbcdip geriye 
alıncıya kadar başka kütüpha
nelerin ba.>!trdığı Alrodit'ler 
satılacak-. diyor ve onların ha
sılatı üzerinde de Semih Llıtfi 
gibi bir jest gösterilmesi dile
ğinde bulunuyor. 

Bizim Nanemolla lle bu mev
zuu görüşüyorduk da, 

- Vakit, mcs'eleyi iub ede
memiş .. 

Diyerek, şunları söyledi: 
- Böylesi, Semih Lutfi defi 

çaldı, öteki kitapçılar parsayı 
topladılar.. Diye ta..vir olu -
nur. 

dem 1ıesisatını anla!ııruştır. 
HÜSeyi.n Cahid Maji nıo ve ~ 

ıfııid hatları dıoJayısiyle ınu.bariı>

lerln bu cıeııiıeı» bir netice ala· 
~aildan kanaatinde bı.Mm
dıu,iio.ınu BÖjl!emis vıe .O halde ne 
~?. sua.J:ine: 

- Bunu hı=~ lıaıbi yaparı.lar 
da biımiyorlar. Cevııhmı ~ 
ltiir. 

TASHİH 

HATASI 

Emlak ve Eytam .Bankasın
daki mütekait maaşlarının tev
zi tarzından veya izdihamdan 
şikayet eden bir gazeteci ar -
kadaşın yazısında bir tashih 
hatası olmuş. Filhakika bazı 
ta,hih hatalarının muharrirle
rin bnsıııa getirdiği akibetlere 
bakılınca bu öyle korkulu ha
talardan biri değil, 
Erbabı mesalilı .. kelimesi er

babı fisalıih .. Diye çıkın">. 
Nanemolla: 
- Bu erbabı fasail diye de 

çıkııbilirdi! 
Dedi ve iliive etti: 
- Onların da islerini teshil 

etnıenin ayn bir mci.nası vat"
clu. 

A. şEKiP 



1-WIABT ıMI 
fK.DAn 

1!Ô«ğ<vıed1 Sovyetler Vi
borg'u aldılar 

SAYFA - t 

İtalya ve Müttefikler 

A manya ı yeni ı 
bir ·htarı dah 

eni ve 
mühim 
bir keşif 

insan beşer, bazen 
şaşar!. 

(BaıuuıJcalednı mabat) 
meyİşİni.n sebeplerini Wıh eder· 

(Bat tarofl 1 iııci. saıtfad4) keıı İtalya_nın üç sene müddetle 
miştir. 11 şıj>aıtla 1 mart ara - hazıı"lalUllıya muhtaç olduğunu 

(Yeni Hukuku Bqer) .,_,.,. sında SC1vyet kıtalan 922 Fın ;,.. söylemişti. Esasen, İtalya, İngil-
lesine dair Vakit guetcsinio aç- Bu tere "C Fransaya kar" harbe ı;ir· 

ıt.:Ckômını z.ı~dİr. n- mek istemediğinin del:Jlerini, da-
mış olduğu ankete evvelsi gün iatıdan 235 i bolx>rıılu topçu i~ib- ha harp başlamadan evvel ver • 
tarihçi Mük.rumın Halil c""-ap v.,. ik.'ımıdır, mi~ti. İspanyadaki İtalyan lcj • 
riyor ve bu cevabında: Soıvyet hava lruvveblıeri Fin yonlannın geri alnıma .. , l>ilha.s.sa 

tehdidi altında bulunan Sudan 
ile Fransız Somali'sindeki 1..--u\ • 
vetlerde tedricen nrlı.rılmı lır. 
Buralarda, harp olursa, lada -
gaskardaki Fransız km·vetlcri do 
müdalıale:ve hazır oWukları gibi. 
şimdiye l..cdar, h be liılen iş
tir:ik etme~ fa.kat mücadelo 
Afrikaya intikal edınce işe kar ·• 
mı) a karar vermiş buluııan """ 
nubı Afrika dominyonunu da he
saba katmak lWmdır. Her kim İngilterenin emrine tabi 

olursa düşman telakki edilecek 

v~ 2 (AA.) - .Amlra.t 
mchard B'jlln'.!. !7 ,şubaıU:a yaptığı 
bir Ntı"kşaf u.ı;aşu QSl136tllda M

ıtas deniU cemıltoında .şiırırlil"C ka
dın" ınıQM.ıJ. bir lbüıyük yar ım3da 

ile Horn adasmm 1200 mil kadar 
uzağında ild ada 'keşfetmiştir. 

(İnsan oklunun ıslahına im • Balear adalarındaki İtalyan ha-
ibtalıırını ve ııslcerl hedeflen. fa.. va iı ;.!erinin tahll)eııl, italyaııı.ıı 

kfuı )oktur!) dlyord1L ~ ~ ~ır. harb~ hevesli o1ma.ı.:-..ru gös.teri-
Dün de Viilii N ııreddin Mükre- ....,. 

Şubat "'Yt z:mfmda 25-1 &NyEt yord1L İtalya, harbe girmek ni-
min Halile Yerdiği cevapla bir taı.v"Ya:resinin d.Uşürüldü{:ü rcs • yetinde olsaydı, Baleıu adalanıı.· 
ÇOk misallerle bmınn aksini iddia dan le -' "-L,, b a~-•--meı:ı 'bıl.ü.lrimıel<ıte ve di.ğet" 53 çı nıa..u; ç™u u .......-
ediyord1L Bana kalırsa, ha mes'.,. sayesinde İtalyan hava ve ılenix 

İngiltere ve f"ransanııı mü ti e
fiki ol&A Akdenizde harp çıkın
ca, ınevcut itlüak mııahedcna • 
•esine tevfikan barlıe girmelı: 
mec:buriyetinde bulunan Türki· 
ye de, bugü.ıı altı ay evvelkindcı:ı 
daha lw-rvetli ve daha huırlıkh
dır. 

Bertin, 2 (A.A.) - Almatı Hariciye Nezaretin.tn gm.etesi olan 
Dlplcımatic:be Korrespondanz, bugiinkü bir yırmmd• Gmırailara hi
Clıp ederek diyor ki: 

Her kim iri, İngilterenin emrine tabi olar ve onun iaşesine pa
iım oder. her kim iri, İngiltere.tin müudemelerine boyuıı eğs, o, 
fnıpnkü şartlar içind Almanya tarafından Alman milletine bqı 
lnıtillı miic:adeleile teı;riki mesai ediyor teli.kki edilmesini 9'0 o ..,_ 
retle muamele~ beklemelidir. 

Balkan güreşşam
piyonas başlad 

(Bqtarafl 1 mcick) 

iP heı;abiyie ~ iştirak d-
~ yedi sıkleti de kazandı. 

Saat 14,30 da Çenl:jıTlitaş siae
n.aı;rnın sa1wrsiııde hzzıriıanan 
~ güreş miıırieriırin ÜıÇ 
:ırıınııwJ.a rne\ti a.lıııır yunan, Ru
men., YUflDSlıw vıe Tün< miJH 
p;re., t.akmııları ŞahK Banııbıu
DUn calı:ltJp. Olıiı:tııny ad nıaı ş:ıııdaA 
trıDtta miili ırJ8Iıı:laı ım iıtıil anıla 
~~~ 
rını ııa::rnı ile ~ scmra İ&
~ va:!" · u.ıti Kınlar kısa 
tııl<Bt ..,. cız ve ı;dk: alkış!aırın 
btr nU1ıui<.1a ahmcı Olimpiyad 
prnpryonasmı ootı. V&lı nuti<.un
d.a ört ve bnleş nd
l:itin spcırcu ~ru:' bir ara
lda 'ft iırr l!ıry'E: '!"'11'1Jdı> gôrmek
Aaı duyduğu 'l'Je>Q anlallt~ 
lilaQra bu ~ icımct edcn)ere 

Vıiliden ron.n. Btıdeıı Tertıiye-
• O..'ll'Ol d.rek!iirl:üğü adına dıele
ce Biioriı.ao Fe.k* kı..-a nutuk
lla m=lli<'lcre tıeşcGıkıilr etti ve 
ber kafile baŞkaruna birer baıy
rıik hediş eatıi. Balkan ekiple
ri .rem.-n de kısa b>r oua.A'ia 
mıJrntıe ede lbulwıdulaı' ve biter 

bayrak 'l.'e ~ ~ etıti.Jıer. 
&ı. merıısi!ırrl:m sonra = a gı~ 

resleı"e ~ ve lıi:riDc: gU.n 'lwr'a 
11CJDUnda yapılan ııüreşlıer<k> şu 
S>Oticeler a!ınınıs oldu; 

56 KİLO: İlk ~ Rumen Or
bı aı YUDQrlh ~ arar 
smda okiu. Tecrihli Rumen, 
pctc f!e'IIK; '1.-e 1ıecri1besiz Yunımtı,"ı 
1 cWci1ca 46 saniyede ~ ka
ır;auh. 

iBu ~ ıJDna. ~küçük 
Hii8eyUrı ile Y ugoalaov Pavao yap
tı. KüQ(ii< Hil:!ıeyion kuvvetli a
~ O)'Uil8. derl>al bak.im 
cldu. M.indEr dışına k_,aı'l<k 
wlkiıt geçı.ren Y~. Hü;eyı
ain m s ıııU!oısundan kuırtuiduk-

- .ııoon 8 dalı:iıka 13 salJiıypie 
ııetAs bir kafa koila yoenildi. 

61 KİLO: Suat, Yunanlı Mıro
plb ile~- M~ ~ 
ıııerı lllı: dakikal'ardan sonra Su
..ı, ~ti temHı eCti ve de'l-
118'7i ıde m~ttefikan ııa.üıı b 'tinli. 
tkinci devreyi de sıoğıJk kanhlJk,. 

la ve faik ör .eiôlde de-vam et
li.ren Suad, <neticecl! sayı. ile ve 
1DLi!a1kJa galip sa:v&dı. Suad bu 
~ ile ilk be\'nclınilel müsa
l:Mık.asını bzaıwmş oido. 

Bıı siketıtıe >k:irri ıüraıi Rumen 
'Jbjar ile ~ıııi< yaµıtlaıl-. Mü
lllli>aka feW<alide bL-yecanlı oü:iu. 
NiiEahıı!olar oyundan oy.una geç
twer. Yı.ııııoBlav boyundan istda
cle ecleOOk Rı.wnen.iıı be' inden ya
kabyanılk. miJt.ead.dit O,,falar on'! 
eJtma al~ da, T<>jar da ırvnı 
nefaeetttıe mıı.kaılıi.l ovunlarlıa teh
aeleri ~ak .ık devr\."}'i 
~al.ip mti;rdi. lırinci devreye Ru
~ ısteği üzerine yEl'de lbaş
tamıı. Hey-ecaffia gecen bu dev
re S)l'l.unda RuınA?n ekseriyetle 
gdip sayılldı.. 

66 KİLO: Yasar Yu~lav Mar
la:ı; .f.) eüreşt.i. Yaşar tecrübe
~e ~kuvveti savesin
de hasımna tefcvvii.ku temin et
ti ve 5 d:ıldka 23 s:ı.niyedıe rak.

l:ıilli tuşla vendi. 

~ Delub de raıkilı6 Rıımeni 
'Yenlıen ~ br l:ıel kümlımi. :iko 
10 delııjira 8 saıı.i:yıede tu.şie. ~ 

di 
7ll KİLO: Rumen Knlaw, Yu

IPiav lvıııı:ıçiçi 6 daiklıta 2i sam.
yerle tu.ıla ~-

Memmh Abmet de, ıöriilmi
:yıerı. illa tıuşunda:ı ""' mübnadi
~ minder dışına lkaQan Yunıml:ı. 
:ıun ıtükıenı:nıez flrarl&rmdan 9C>lll1l 

ancak sayı lıcsamyle galip ,::el
di. 

87 KİLO: Mmt.Va Rumen Si
~ ile ı.;üreş:ıi. On ~ 14 lti
lv ;inmek mnındıa 'kalan MU<llaf.a 
bu misabak.ada aıx:ak sayı tıe.;a
ibl_yllc gali;p !WW!di. Her Z8flUU1 

nhşı'<: o.!duğumu:z o i:ıel IWndeıi 
ıJıe &Sttrahıırını gümııdk maal : f 
nasıp omuırlı. 

.lıı:inci mwabıtka da Yugoo1av 
Çıik, ralkb ummbyı 2 dakika 
17 sanı•cede tuŞla yendi. 
AGın SİK ı J·'.T: Bu sikleün ilk 

ikarşı.laşmasını 90 ıki.Joluk y~ 
lav Otıo ı:<e Ruınen:lcrin 117 kilo 
Şuş:ı>bası yaptı. YugnilaN raiı:i
ıbine oo:mran >!>ek hafif ~ 
halde kUvvcU! ~ s;oycsiiıdıe 
Rumcni~~~ 
tirdikten sonra net.iceıkn sayı 
lbesaıblyle ve şiyanı ı..t.dır bir 
şdkilıle galip çı;l<ıtı. 

San müsabaka '1 :yaperı Çdıan 
IMelıı:rıct de Yunenlı_'f\ 7 dalrika 
56 sanP,o, SÜ'ren ha!"ıt lbir ~ -
ilıen soora Buqııu j,le ve tuşla :ıre>
di. 

* 
'Bu neticeJ.e!'e ~ 'lüıt; takımı 

ilk günkü müsıııbıikalaroa mağiü
lbiıya lka.)delıın:ı!<l'!izin 7 galibi -
:ye(, Rıanen ye Y~ av takım

'J:arı ÜQe!" ga.ltiyoet. dön:ler mai(
lU!ıiı:?et. Yunruı takımı da 1 ga
libiı<;at, 6 mağh"Ab yet ~~e cl!t. Mii
sat:ıaıkalaıra b.J,gün de ııaat 14 de 
devam edilıecekıUr. 

Deniz harbi 
(Baş tarafı 1 inci SOllfada) 

iNC'Y'ya1k Tiıınır.s g~ mor 
habiri şunlıan Have editY'oır 

:r:&nt.e-.·ideo deniz mahfillerin.. 
de, üıç ~iliz ve iki &mı6ı2: hm;> 
gemisinin Montevide:ı ile Rio del 
Plaıto'nuıı şgrkında en uzak nok
ta olan Pıınta del F.&te arasında 
sahilde yer alınıı, olı! ıı kdan bildi
rilınektedir. 

Rmna. 2 (A.A) - Neşı:edilen 

bir tool.i_ğrle bi'll:i~e göre 
İt»ya hiıkümeti Alman kömürö
niin lwnt.rolü me5elesi hakkında 
~ere-,e gön.derilmek ilrLere 
bir protesto notası harzır:lama:kta
dır. 

Faris, 3 (A.A.) - Dün Alınan 
ta.lıtelıbahirfori.ne karsı bLrçok ta
arrw:lar yaıpumı.şt.ır. Saliillıiyei -
tar mahfellenle harekat sahası 
hakkında ve bu taarruzların Fran 
sWaT tarafuıda.n mı, yoksa İnıg'liz 
ier tarafından mı y3pıldığına d.... 
ir bir şey soylenme;.ııektedir. 

Londra, 2 (A.A. 1 - İllı;illere
deki Alınan deniz esirlerine fe
n·, muamele yapıldıb haldnnıla
ki Alman ptopaıgazııdasını bizzat 
bu esırler tekz>p etmektedirle!". 
Vaka:ma Alınan v~urumm kap -
tanı Bahriye Neıı:aretine aşağıda
ki te l.ıırafı çekrrtiş ve bu telgra
fın Atmanyay a ,ı:önderilınasini 

ısten~tir: 

Şimdiye kadar 
20 harp gemisi 
kaybetmişler 
Be!rlın, 2 (A.A.) - BuJıÜn _,. 

1'Cdileı:ı. tırr tebli~ ~e. Alman
ya 6 aylık harı> eıınaısmda bir 
1lldrlı, iki ~idıo rmıhribi. 6 dev
ri:Jıe geı:t*al 11 C1e>" re•tı yani _.. 
MU olacak aJ'Cl.a iliı danizaı\t> kay
lbeıttn:tşör. 

Hava ~ zayjatırı.a 
tıelince ı:ıaırp cephesinde w. İngjılr 
llı;re ü:zcrinde diiııürülen 35 ""' 
ımecl:ıuıi !iniş wı saire sıu:reıWe ha
rao a1a:n 43 tayyamiir. 

Euıı.a mulkalliiıl 285 İrııgıillz ""' 
ıFranı=tayyaresi diisürülmüştiir. 
!Buna bir i11J?iliz tavwre ~ 
le bt.rıllik!lt.! t.ahri:ş 00.ıten 50 tay

yareyi de illiıve etmek !hıırdıc. 

ıed d • _,, ,,_ h ıtayyannin de tahrip edi.d.ği za.r 1 aiti kuvvetleri, FYaıwaıııll en mü· 
yıne aı:::... laı:~ın:;:: ;a;~- ~cl.fr. &:wj'Dl:ler üç 8IY him bir deniz yolu üzerinde bu-

za:rfmda 538 tay:rare lka:ybetımiş- lunacaklardı. Bu yol FraDS8lllll 
haklıdır. Çünkü: Lerdir. Marsilya gibi cenup limanlarını, 

İnsan beşezdir şiıwıli Afrika sahillerindeki Ce-
Ve (İnsan beşer) demek: taı~~ .2.J.~.A.) - 29 ~ zayir limanlanna bağlıyan siya-
Bazen şaşar! . ......,..,.,. si, iktısadi ve sevkulcey i en e-
DemektiT ve bu hazan şaşmak Kareli Beruııhının gari>inde V:i,. hemmiyeili mu\'asale hattıdır. 

da ı.;.ıı sık sık our, k.iıh aey _ ıipuriuin şarku d.:ı:k..i adalara k~ İtalyanın, kömür nakliyatının 
şı N'llffi"a, Sai-nio, Preonjdlııı. Veca- men'i mes'ele ini bır harp vesi· 

rek, sevrek... ı1d Heinjaki *ıtlka.o-ıtinde düş _ le5i teliikki ebnesine mani ola • 
isı~r sık Mk olsmı, istene se•· -" h ·· b · -''L b' L--b ha-~ ' ma.nıtaaırrıızu devam e1ımekıledir. nuo. enuz, u~..... ır """" e 

rek, seyrek.. Mademki be1icr o- &:rvyet ordw.-u a.ğır zayiata uj!"- zır olmamasından başka scbep-
lan insan, baz.an şaşar ve böyle- !'am.ış ve bİ2" QOk taoı:ıi< kaybetmiş- ler de vardır. Harp ba~lad.ığı za-
lilde hazan Jüz:amundao fazla ta· tir. maıı, İtalyaıwı vazi,yeti, daha 

T~'ıp-'-'- "~ •---· •--- kuvvetli Ye müsaitti; o uınaıı 
şar, buan ölçfivi; terazi•i, kan- """"'~--·~~ - -· ""daf ·km-' dil '~ ' ıdıedlı.....'-"'-. .....sırın mu aası ı .,. e e • 
tarı aşar; şu hade onun tamaın.i· ~........, mem.işti; Mısırda, 10,000 İngiliz, 
le ,,.Jahına, imdilik elbette iıll· , ~anın .şima1!i. ışa:ı1kEinde ""' 13,000 l\lısu askerile bir miktar 

d • diğer mmtaka.la!rda topçu. keşif Hint asken· vardı·, Fransanın Sn-
kan yoktur. llatınmda kal ıgı· ,_, f ali ,. ~•-··~ =-'--'-"""u a ~e.ı -~ ve x .,_,,.,,,., riyedeki ordusu da, 12,000 kişi • 
na göre eskice bir si.irin şöyle bir 1olı n.ıie notioe>eıoetı b.eslrınlar den pek fazla deı,'ildi; Maltanıa 
mısraı vardı: ~~·'- ...... 1!1" ,, ...... ~ .... , · müdafaa tertibatı da, be111i:ı bu-
J.ısam hakiki ya beşen:!ir, ya me- Fin b.ıMı kuv\d.leri bir SO\ry'6t günkü kadar tekemmül etme • 

Iek!• harva ümünü, .bir muvasala mcr- mişti; ayni *yi, İııgilleren.in is-
Biz, simdi onun, güzel ve te- lkeztn; 'V'e 'bir &.vV'E!t trenini iJom.. kenderiye, Porbait, Kıbr1S ve 

menn.iye pek şayan olduğıı hal- lbaxrlmıan eltım.il;Jlıerdir. Yafadaki den.is ve hava üsleri için 
Memle'kot daılWiınde, harekat de siıyliye'"'liru. de, pek hayali, pek vihi olan - .,. 

•- sahasında w bilhaıııııa İmatra ve "'-~' ise vas.iyet d..m-;0 tir. 
lcldiğin.i bir tarafa bırakıp ,.. ""--~ "'"""' -~--• .n.uv=ı.r:mi civaruıda pek şidde~ İtalya, Akdenb:de müttefiklerWı 
gelelını işııı hakikatine.. iı ,_ 

uıwa mıilr.>rehcleri omu~. harbe tutu tuğu zaman, asıl mü· 
İşlıı hakikatiıie sudur. B..ıır QOk Sovyet paraşütçü:sü öl- him hankil aha i bal.ini ala • 
İnsan beşer. buan aşaT! mı:ı.ıtfu, cak olan Libyanın (Eski Trablus 
Ve onun için de diinya lrnnıl- !Dün 14 ScMyat ~i düşü- garp ve Bingızi) garp \'e şark 

duğundanberi hrp böyle yaşar. ı:ıü'ımtiştür Fi-ıl<!r doıtt tayyare taraflanndaki yani 'l'unus \'C llh· 

H"t} d •• Acab2. bir gtio olup da insan~- ıet:miş.l:Jrdı:r sırdaki müttefik kın etler ço-
1 er Un lu Melek ol:unıyııcak mı? Der e- Londra, 2 (A.A.) - Sovvot!e- ğnlmıştır. Filvaki, Tunustaki 

ı 
•• •• ni:ı:, ben de si:re derim ki: mı Fi Iandh rrtı.!U haık.- Fransız hazari kuvvell "nin se-Vels i e göruştu _ :-/İçin o'nm•sın, buna der • \kında n Lami ada brr r...:iı:J< fcrber edilen ,.e bu temmuzda 

Al · ak 19&.f.ıyı , Carte'riburv baş pest<o- 600,008 kişiyi bula<'llğı söyl~ n 
(Arkası 3 ııııcu sayfada) !er e ı imkfuı! llir ı::ün b -ar- poou ezcim. t' dem'.$\ıir kı.. miistemlrke ordusunun bir kıs-

mer Weliluı'i al:m:ik üzen:) muımı.- sınız ki, in nnlar hep ınelek ol • mile tnhiye cdıldiği şüphe iE . 
.i.lıcyti::ıı indi:Ş. <J\:d.IQr:> o:.tfüıe mu~. melekler de dümbelek! Ha t'?1 <:lıinyac:Wı hMcim ".>hın te- ıür. Lib~ anın şarkında, Mısırda-
~ııınişUT. Hüoum miifre1:cl-cnn- OSlUAN CElUAL KAYGILI ımayül su :r. ~n gih~ ki İ~Jiz · Mısrr kuvvetleri de, 
den hr ilut'a selam 1Xm1ın ifa nen hcr dcvloM diİ!"T devl.<"IJ.t<rin allı ay e\-vclkiııden hayli fazla • 
~- •ı----- -------• tı.ikr.iıyct v aikl..i'leı kcıl<I dır. Evvel&. mır ordusunun mev-

v ..... -ı..-. ? (A ') B'1l'ti- cudu ve malzeme i ~ıe. Son-
....,.,...~~ - ""- _- • • 1 ne:f'ine ol •ak ihal verd'::ıi.Ia. 

-'--'· Reisi N • t ra buradaki İngiliz kuncllai 
=~u~:;~:::ıa b~ eşrıya ımızın Fdıındiyıilı!ru- lbilGıınler in mit- Hindistandan, Avusturalya n 
lu Sı.mm>er w. • "e bir tel- 'lef kleT mınıaffl!t' olaeam:lar ve Yeni Zeiandadan getirilen bir • 

O "yesı• budur !\; :ıı:J bu bal·"' h · eti liklerle takviye edilmiştir. Suri-,.,.a.. ~1<·-": ~ .. ~-~ı.e revaıp ıs- ı1 • "'1"t.+ı a ııor ,..;ın amıy rd ..,. -.-·""""· - - yedek.i Fraosı7. o u unun mcv· 
tJ.sa} a:ımesmi ı:s~: mhayet hulııc tır. N~ ne cudu da 10 balta 20 misli nrlınl-

c Ya!kında veya u.zalot.a. :iki mu- (Baştarafı 1 incide) oluna olsun. Finlandlva hürriyet mıştır. Habesis.tan, Erilre ve So· 
harlı> taraitan ıbOıri. hari>i kazan- ku:rorlar_ - .is~'tine kııvuşacaddtır. uıali'deki İtalyan kuvvetlerinin 
madırn bir anla.,<dlla W.:.t ed!Jıebı- l!.u yukarıdaki cümleyi sar· ========================== 

fedcrken taınıwnile ölçülü ve 
l.i.r rm!. yalansız düşünüyoruz. Şmıu 

Gauıeb~ devam ediyor: ilave edelim ki, Beyo~ln Ka -
B. Rıxsvel't barış dik!tıe €<lıiı'.en zası hiçbir 1.aman bunların ya-

lbb: bariıŞ mı oiacak, yoksa an- tağı olmamıştır ve olamıya • 
laşına surelılle bir barıQ akdine caktır. 
lııti<iın olaca.it :ırudıır Bunu bil- Ancak asil Türk milletin.in 
anek arz'l)6lillla.dır. Bu llkinciiak- misafirperverliJ;>ioden İ.•tifa • 
diı:dedic kli Rcisicıımhur yalnız de etmek i,.liyen bu ,·abaneı· 
''·ya V 3tikanla birblm.e dool.ça lara • ... Kendinize gelinis- ib-

t -·-""'''" amade olacaılııtı.r. • tarını verdiğimiz için mütees-
av-~ sir değiliz. ' 
Vıışin~tıon devlet adamları b'- Son ı::ünlenle İ.stanbul mat· ı 

1 iıyord.ar ki Landra ve Pariıs ken- buatının neşrettii':i yalan ha-
dileriııe Naız>lıer ezihnedikçe anü- berlerio metni ve Anadolu A-
cadoleıııe n.iıhaye.t verilmiyeeeğt:- jansının tekzibi bu ihtarımı -
ni. ~ero.ir. Fa.kal :xı dev· zın haklı alduğıına gö teriyr. 

aıd Bunun için •İKDAM· hüvi-
l<it adamları Nazilerin ırüc e- ı yeti meçhul misafirlerin Tİİl'k 

Dün ... Bl.lif{Ün. .• Yamı ve daima 

Salonlarında dünyanın en güzel filimlerini gördü~üz. 

ILALE: 
Sh:e bu hafta günlerin ateşli va kalanndan mevznunu alan hakild 
bir şaheser hazırladı. Fransız Şark Ordulannın iştirak.ile yapılan 

ÜÇ HARBİYELi 
Milletlerin sıcak kurağıııdan f~kıran bir gen~lik volkanı. Aşkın 
sonsuz ufuklarını aşan bir gönül seli hayaUa ölümün Aşkla 

ıztırabın mücadelesidir. 

ilaveten renkl i Miki ve Paramun1 Jurnal lleye devam ;için olan ~nin vatanının ve milletinin men-
~ azalmakta olrluitu iirni- faatlerini, buzunınu Baltala • Bugün saat 11 ff l de termlitlı matineler. 

d.iınrl~er. Bir:karhaftadarllıe- masına razı değildir! • • • • ••••••••••• ••• ••••••-

llüliı&a, Akdeni11 hav:ıa.smdald 
vazi,,.,ı, harbin ba;,ındak.ine na• 
zara";., şimdi, İWJaya müsait ol
maktan çok ınaktır. 

Sonra, İtalya, Sovyct Rusya • 
nın Balkanlara inmeı;inden endi
~ etmektedir. Böyle bir hareket 
karsısında, Balkanlılarla bera -
her Sovyet Rıısyaya karşı harp 
edeceğine dair, :van resmi ltal· 
yan gazetelerinde, yazılar bile 
çıkmaktadır. Kendisi, muttefikle
re karşı hıube girince, Sov, et 
Rusyanm Balk.atılanı müdahaJ.,. 
sinin tahakkuk edtteğini dü ü • 
nen İtalya bu bakımdan da, kö
JDİİI' mes'elesini bir harp ebebi 
telftkki etıniyettlı.tir. 
Diğer taraftan İtalya, harp • 

ten bilistifade iktı.>adi U:ıİ) ct.iai 
düzeltmiye ve para kazanınıya 
çalı .... aktadır. 

İşte bütü..n bu si~ asi, aakeri ve 
iktısadi sebeplerden dolayı kö • 
mıir mes'elesinin, biraz rı~n .. 
lii:i mucip oba , nil a el bir 
hal urcti bulun.arak ulhan tea
viye edilg;eğini ... ·ı etmek, da
ha doğru ulur. Y nız, hu hal, da
hi, İlal~ anın gayri muhanplik •·a· 
ziyetinin muhafazası, ovle pek 
kolay bir iş olıuadığını ı:o ter • 
mekledir. 

"mdiye kadar, bu sıitunlard;ı, 
defaaıla izah eııiğımiz glhı, ltal
yanın hakiki menfaatleri, bu dev• 
Jetin Almanya - Cııs) a ile de .1; 
İngılter • l· nsa ile beraber ol· 
ma,ını icap eıtırir. Fakat, İta!~ a, 
o nıcşhur, •cgoiznıo sakro . mu. 
kadd bodkimlık• pr n pıne 
tevfikan, lıadisatın ink.i~fı ıle 
bernber İngiltere ~ Fransadan 
tuiz de bekliyor. Alınan a ile 
beraber gül"Ünm i n bütün e
behi, bu tavizi lemin etmeklır. 
Diinkü guetettrde çıkan u Ro
ma haberi bu diişlincemisiıı. doğ· 
rulut:nıın ispata kilidir. 

cRoma, J ( A.A.) - hal J(lda. 
A!m<ıııya l.ehind.ekı 1011 tezahür
ler mıinıuebetile Fra.nnz matbu
atının nqriyatı ı mevzubah&t"
deıı lta!yan gazeteleri. b na lıa11'" 
m etmekt• ve son aylarda f'ran· 
saııuı tıaly0t1 Jıattı hareket& hıık
kmda lıayal!ne ka.pı.lmq ol 
"'" telakki etmektedir 

Resıo Del CaTbino gazl'ten.1-
talyıının lngiltere ve Fronsadan 
başlıca metaliba•ını hatırlatmak
ta ve b11. iki memleket" n ltalyan 
miUetinin emellerini tatmiıı 110-
lunda hiç bir ~"11 yapmcm4 ol
dul;umı beyan etmektedir .• 

İtalya, Almanyanın yanında 
harbe girmemi olmasının moka· 
bilini, miikiıfııtını i tiyor. 

ABİDİ.'11 DA VER 

Daladyenin 
beyanatı 

ri V~ageienhaıbecler, Al- •--------------1••1·-------------------------- (Baştarafl 1 iftCide) ' 

:r~=~~in ::~~ 1 ltalya İngiltere. 1 Haftmun oo giizel ~ ~ :!.: ~t!:...00ı:~ 
~.i gi-11tiıkçe daha ziyade ha- &in siliılı ticıırreGini prdeıılo e't-

=-~~~:r=ı~ I ye nota veriyor v AT ANSIZ KADIN ==~.F': 
Jıenec taarruza ıkarrar vemnemıİli (~ tarafı 1 iftCide) .,,;..;..., ..... ye LülıB Draım lı:a.t lıiç bir,,,,.., nalı:led;ilrnsneıaıİSlİ 
aımaı.annm se'bebi de budur. Roma, 2 (A.A.) _ "'-landanm ......,..._ ._ ~ cıMllm onun bu tekilli-

Vels Mareşal 
Göring'le de 
görüşecek 

Mu s t eş ar, Ribbentropla 
yaptığı mu.akalın ehemmi
yetli olduğunu söylüyor 

Berhn, 2 (AA.) - Bugün Hit
lcrle l(Öriışen Sunımer Vel.s bir 
'.halta '(al"P e<.,;hc.sinrle kµiıktan 
sonra dönen Mar~ Göring ile 
gö~ek.Lir. 

'"" lii !ııııbJll eı.ns müı;ıirül ci ur.• Rotterdaın liınanında Alman kö-, Bu hafta SARAY Sinemasında Hsıı lr~Ioıtw.aıınanialm<dı: 
mürü yiiklemelııte olan dalha 15 ~ '* lıx:ıınisvUı ~ 
İtalyan va:puru vardır. Bun!~ en Gölıüimeıniş bir muvaffaldyefle dewm ...U,.Or. Baş rolde .,.,,.,..,.., 'b~ suale O""laıben Da!ad-

kısa bir müddet içinde hareket E D w 1 G E F E u 1 L L E R ye şey'le denwidtitt; 
edeceklerdir. Faıkat, !hareket z.a- .:&ı ciheti l:iı'l'ill:to:: ·te1k1ık ede-
manı gizli tutulu'YO!". Bütün fiillmlerinden daha güzel, deha carziıp ve daiıa 9t"Viınhdr. \ cej!ıi:z. Ihı JMJOOvarun lıbraf • 

İ.nitiba şudlll' ki: Müddetin hi- Sahne a rkadaşı: JEAN CHEVRIER = =w ~ ~ 
tamından evvel lusmen yüklen- BİR MA.ŞUKANIN HAYATINA ... AŞKIN ZAFERİNE ait bö3"iik ilim. Fakat bı ll!ıWim kabule-
miş oJrlu.,ğıuıdan İngiliz filosu şid bir filin. dilmedi. Fakaıt başka bir for-

dan sonra da İtal.van kanür va- B!lf(Ün saat 11 ve 1 de te.nzilath matineler. bi.t İ;(.'İn 'bir UJ{'tocl lbı.ı.lanek ~ıi-
detle hareket etmiyecekltir. Bun- İli-veten: FOKS .JURNAL eon düny& ve harp h.a'Vadisiıeri. ı miD de bı..ı.lıunaıbilıd", Vulruaıt.ı 11'&-

purlannın artık Rotterıianıa gi- ••••••im•••••••••••••mmİıll••••I nı l"«>r umıan m'-"""l1tttır.• 
deceklcrizaıınedilmiyor. İİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİ~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiİİİİİİııİİİİİİİİİİİİİiiiiııllıİ·ii.-;-iiliiliiliiiiii-mİİİİİİİİİİİİİİİİİİİiiiiiİıiiiiiiiİİİİİİİİİİİİİİ .. •ıiıİİİİİİİİİİİİİıİiill!i 

Roma, 22 (A.A) - Bazı e=ebl \ 
gazeteleri tarafından İtalya:nın 2 N C ı• 
Amerikadan kömii:r ahnak ÜZeTe 
müzakerelere giriştiğine dair ve
rilen habe<"ler saJaru,yeıttar ma
hafilce tekzl4> edilırnel-tedir. 

Ölüm 

ve SON HAFTA 
----------~-------

Görülmemiş bir muvaffakıyet; Fransız siııemu:ıhk aleminin en bliyfik zaferi 

DON KAZAKLARI 
içtimai yaralan ~n !bir mıenu - Yaşanmış bir qlı: ve ihti.ru :rama nı bütün kalpleri titreteııı hlr ha
yat fııci-, bn ._ göriilaı bütün Süper !ilimlerin muvaf.faluyd ve mıualieriyet rekorunu km.yor. 

İicitıci. mUsabakayı Yunanlı ile 
~ yaptı. Yunan takımının 
e11 i)"I gü.rCŞQisi olan F>llpis bu
~ müsabaıka!anla Yunan ta
kımının biricik ııtilibryetini sayı 
bes:ıbi~ termn ettı. 

72. KİLO: CeW, rakibi Yunanlı 
f'elımezası hafif bir iki deneme
den aanra bel kapruısiyl.e Y"te 
iOOi:rtli ve Pekmez k:ıdac taıl.lı 

,.,,ne bir salto ile 3 daıkil<a 'J7 ııa.
Diıyoie tuşta )'Midi. 

İ.kiııci ~vı yapan Yu-

Yakama vırpuru mürettebaimm 
~iye sandallaruıda iken öl· 
dürüldüğü ~ d~. 33 za
b:t ve ta:yofa amen sıbha-tte 
dliarak ~lız kruva.7.örüııde enter
ne edilmiştir. Mfırnkiin olrluğu 
ta:kdürle aıiklerıni habea!ar et
o:ıeıuzi ric& ederim. 

Brüksel, 2 (A.A.) - Belga A
jansının Bcrlinden istihlbarına gö
re, lliUer, Vels müliıkntı buıgün 
saat 11,10 dan 12.35 e karlar de
vam etmiştir. 

V els hususi bir lı:ıonuşma esna
sında, dün Von Ribbeııtropla yap
tığı. mülakatın alıiilı:a uya:ndıra -
cak ırulb~·ette olduf:unu SÖ>y]e

mi::ş ve tasrihatta bulunmaktan 
imtina eylemiştir. 

Gazetemiz Linotip operatörle
rinden Ali Baltacı, Zeynel Bal
tacı, 'ttip Ballarının valdeleri 
Bayan Sult n Baltacı müptela 
oldııku hastalıktan kurtulamıya
rak vef t et · e erkez Efen
di mezarlığına ddnr<ıilı:nqtir. 
Tanrıdan r hm t dileriz. 

Programa Ek Olarak : P A S 1 F K O R U N M A The Varning 
1,ondraıım handan, deni.ıen ve karadan d~ tayyarelerine k111"$1 müdafaası zebirU 

raz1anı. tahrip ve ya.ııguı bombalarına ka111 koırunma tedbirleri 

8Ü.M..E.R SiNEMASINDA 
Seanslar 11 · 1,30 • 4 - 6,3e ve 9 da 



---------
IAYFA-t 

Yazan: Ziya ~akir Tefrika: 160 

harbinde Ühud Zeynebin zevci 

Resulullahın uğru ha ca" vermişti 
DördünOOsü - Ömer bin Hat- ı 

tan'ın kızı (Ha.fa.sa) dır .• (ômer), 
va.kıtİVle ılazını (Huneyıs) isınin
dtı berine venmiı;ıtt Bu zail, 
(Bedir) gazasından sonra vefat 
eL'ti. Dul kalan (Haiasa) da ba
bao;ınm eviıne geldi.. ·· T, son 
derecede fakirdi. Evini geçin
dırmck;ten bile aciııdı. Bir müd
det, kızına baıkrtı. Soma. bÜEi:IÜ-
1ıihl aciz içinde lkaMı. EV"A?la 
(Ebu Bekir) e gi tt:. Kı:ı.ını alma
sını tdııiü Qtti. Fakat Ebu Bek.r 
bu teklüe, sükıit ile mukabele 
gii<l\erdi .. O sırada (Osmaıı) ın 
zevcesi ve R<sulıilla!hın dterim.ııi 
'Rükiyye) henüz vefat etııni.şti. 
Öıner, bekar kala-:ı (Osman) a 
kıziyle izdivaç eti.nesini söyt'edi. 
Osman; R .sulıillahı gücendir
m:ıl<ten çekinerek telklifi aç»tça 
reddetti. O zaman Ömer, bü
yük bir teessüre ılta.pılarak Resu
lü Ekreıınin huzuruna gitti: 

- Ya Resulall:ııh! .. Bi.ilyocsun 
ki, zan.ın:ıt içindeyi.aıı. Hafasa
,_ Ebu Bekire teklif etıtirn. Ses 
çıkaııma.dı. Osmana vermek is
tedim. ahnadı_ "'asırtlrın, kal
dım- Bihnem ki, ne yapayım?. 

D ıye öBk.e ile söv lenıniyc ba~ 
ladı. 

Bekar ol.an (Oanaıl) Hafasaya 
~ .;yi bir ıkıoca olab,lmii. Fa
kat ResuJ:ii EJl!ırEım. kızından •boş 
Lalan yeri, ·b>r baskasına vr.111nE4< 
istemedi.. Kısa bır düşünceden 
,sonra: 

- Ya. ön-ı.. üısterih <>l. 
}lafasayı ,ıben alırmı.. Osman da, 
kendisine bir :evoo bulacaktır. 

Dedi. Osınana, kerımesi (Üm
mu Gülsiim) ü verdi. Ken.dısı de, 
sadı:k dostu (Ömer) i mü~1dl va
ziyEMerı .kwıtarmak için, (Hafa
sa) re iııdivac ettıi. [Hicretin 3 
üncü senesi] 
Beşıncı.si- (Zeynep) dir .. Hem 

'ltendlSl ve hem de ılk zevcı, Re
sulu Elw.mitı v-akın karabetini 
haı.z&. Zevci, ( hud) muhare
bcsınd<>, Resulıilila.lun uJ(ru.ı-.da, 
.kah G1I1aııca can verdi .. Zeynep, 
kir.1Sesiz lkalıdı. Zaruret içinde, 
muşl.ül 'bır hayat yaşamıya. baş
}aa.. Kalbı son derecedı: temiz, 
ve bi:lhafısa faılnr;ere karşı büyli.k 
I> r rikkaıt ve şefkat ~en 
(ZeV'llC'P) i, Resulu Eloreın bu 
haldı? bmrkamadı.. Onu da nikah· 
ladı.. Faıka.t Zeynep, ResuluHahın 
nıkatıın.da, uç - bazı riva}"'.'tle.-e 
n&Zaran. seıkiz - avdan fa:z.la ya
&amadı. Hıcretin 10 uncu ı;ecıesi, 
'.kısa bi.r hastalıktan sonra, göz-

ini kapadı. 
Alltıncısı - (Ümmü Selme) dir. 

Bu mm da hem ıkendisi vt hem de 
~lk zevci. ıbalba ta.rafından Resu
lü Ekremm karaıbet.ini haizdi .. 
İslamıyeti Uk l<ı-bul edenler ara
smda bulunan (Ümmü Selane), 
ZC'Yct l'.e beralıc.r Reısııliıllaha 
karsı büvük bir iman ve sadakat 
gösternrris .. Hi ere ten evvel (Mek-
1..e) de mii5lüınanlara reva görü
len zWüm ve tazyike taıhamınül 
edomi'l'efek, Resulü Ekremin 
emriy~ (Hııbeş) e hicret etırni~ 
tı. Aradan, seıı.ler gCÇ'fıi .. Resu
lü Elııreın, (M~ine) :'/'€ hicret 
etti. (Haılıeş) deki muhao·rıeri 

de getirtti. O arada, (Ümmü 
SehnE') d~ zevci ile beraber Me
dineye geldi .. Ümmü Selme, yaş- ı 
lamnışt.ı. AV'lli zamanda, b·:r kaç 
ı,xıcuığu vaı'Ch. O esnada, (Ühud) 
harbi ııU!Jur etıti. Bu harbe, Om
miı Selmenin zevci de ll>tıra« c·t
tı. Haovtc, a){ırca yaıraı'.lan.cfı4 
Zevcim son derecede seven Om -
mu Sclme, biıV'Ük lbır diklkarlıle 

Gerek Valide Sı.r'!tan ve gerek 
Mulıamınedülemin ise ·bu zevk 
ve e;ilcnce maiyetini genç hali
ienin hayat ve salta.natı için en 
büyük emniyet teLlkki ediywlar 
dı. Hallbukl bu dilıber'er sürüsü 
ooun çın ve saltanatı için emnı
yet dııgil, en büyük tehlikey; teş
kil edıvordu. 

Salonda geçen bütü.n h3dıse
lıen ıçerm odadan duyan ve sey
reden Haron ile Ha'it ı:;e net:ce
den herJ<est.en ziyade memnun
dular' 

Hele Valide Sultan Sitti Zıi -
beydıın!n, Saraıbunanın bu gece
lu tüyük hizmetine muıkabil oğ
luna söyl diği: 

- Arslanım ... Bu güzel kızın 
ya.Inız bır ü:runtüsü var .. O da 
QOk se,·diğ'i annesinden u:zak kal
mak lıı;temeıllf&dir. MW;.-ie e-

onun yaralarına iba!k:tı. A:radan 
b:r müddet geÇti. Ommü Sd
m:!rlln zevci, afiyet kOObet'ti. O 
araiılk kabileler aı-asında bi.r h' ı
liıf zuhura geldi. RefluAi Ekr m, 
bu ilfü f.fın ru.1;; çin Oıınmiı 
Se1ınenin zıevcin' gönderdi .. Fa
kat bu sevahat damcağız için 
ivi bi:r netı.ce vermedi Yarabr 
tekrar açul H turlü ·tedavi
ye raj'.imen iyi o)ı.nıadı. Zevcesi
ni ve ço..'1.ikl'arını kimsesiz bıra
karak vefaıt etti. 
Üımmü Selme, çok zeki, gavet 

fasih ve belif: s0z sö)1 yen, dira
yet:i ve kıyanetli lbiır kadındı. 
Vazifıc uğruna lou.rban giden ko
casının vefatından sonra, •büyiiılt 
bir zaruıret içinde ka1dıf(ı halde, 
hiç bir lkfrye~t.e bulunmadı. Fa
kat onun bu mÜı$kl>] vaziyeti, 
Reaul!ii Elkırem Efendiıınizin gö
zünden kaıcımadı. O.)ıa ve çocuk
larına brr..:Z re!a.J:ı temin oocl:ıil
mek için çareler araıruya başladı. 

Ebu Bekir, (Ümmü Se'me) ile 
izdivaç etımek stedi Faıka.t o, 
reddobti. Ôll"J.T de izdivaca talip 
oldu Kadın, ona da ayni ceva
bı verdi. .. İşte o sıralarda iıdi ki 
Resu.'Ü Ekremin bes °' ZCV(:esi 
(Zevnep) vefat etımi$i. Boş ka
lan odası. ht:nüz kimse tarafından 
işgal edilmomi<Ofi. Resulü Ek.
rem. (Üımmü Sehne) ye haller 
!!Önderdi. Hanei saadete getirt i. 
Kend sıni o sılkm1r ı harvat.ıtan .kur
t.arma&< için izdivaç 1' ildıf etti. 
Ümımı Selıme, bu ıt.eklifi dıeı 

lbm!cnbire kalbnl -,~ı. 
- Ya Re.ıulli.llah!.. Senin zev

et'll olanak, hı<; ruohesiz ki çok 
büvük bir şereDt:r. Ancak ben 
artık y8$lı bı:r kadınım. Çocuk
l2Tıım vaz Sana, ptl.'!t füzuıli bir 
yük te~il eciE'l'i'Tl. 

Di1re, özür dı}cd.. Fakat, kal
lbi rlkıka:t. ve memam ıt haanesi 
olaııı Re9utu EkrC'lll, 

- Zevcin, bcnırn gi:inderdıj(im 
vazife ui(run<la havat.nı k!l')1h<ıtti. 
Senı ve QOCı.ıklarını sıyanet et
mek de, benim vazifcmıcfü Zen
ıs n oJ........-q.fi,)i. m .,., .,ıca 

yaTdmıda bulunamam. Şenf 
kıwnet •... t>ı nır K.Wı" oıduitu:ı 
icıin. evimde seni bır hi2ımetçi 
gibı de kullana:maım. Onun kin, 
eviıme bir zcwe li :fıı:tiy· ı:eıir
sin. Bizimle beraber ~-!erin. 
f(e:;irio-s n. 

Dedi. tlmmü Selan , Re.-u1'ii 
Ekrcmin bu omrı:ııe Ltaat e>tıti. 
İşt.e bu iroivaç da. böylece vukua 
f(e!di. l~a:ten Ş'lınu da ırr-ze
deyıım i, (Ümmü Selme), Jı.a.ki
lka~n yaşlı bir kadın o·rnaıkla b~ 
ralber zekası, diraveti ve 'hil!has
.sa ev iıdaresintleki meharoti ile 
'hirdınbıre kemi.is ni Resuhi Elk
rame son derec<.rle !X'vdirdi. A
det.a. (AV»C) derre.'sinde bk .mer
ıt.ebe ıhraz etıt:. 

Yecı!-ıci zev<.-e. - (Zeyırı•ı:ı) 
olup asıl iBıni (Birre) <lir .. Re
o;ıılü Ekreınin hala zadcsınin ke
rirnesid r.. O tarılltcn bu taTiheı 
kadar bir hayli dedi kodu mahi
yeti teşkil eden bu .izd.iv · da, 
şu şekilıde vı.rkua ge1ıni%J: 

Rcsıı 'ü El=m Efendiımiz, he
nüz (riısalot) ini !lan Gtırneden ev
vel, (Zeyıd) i:smınde küQük bir 
k-Ole satın almış, faıkat kı.sa hır 
zaıman sonra bunu azaıd ed rek 
kendisine (cv!Mlık) edmm· ti. 
Aradan, sene1er geçti. Zeyd, bü
yüdü. Çocukluktan çıkarı&, genç 
w ~üz bir delik1nlı haline 
geldı. 

(Arkası var) 

Tefri ka : 158 

dersen annesin ı de v anına ala -
hm .. 

Sözüne (Muhammed:ülomin) in 
derhal: I 

- Hay hay .. Hemen y:trından 
tczı yuk Annes. de buraya geti
rı'sın ve bu kö.;k. Abbasenin köş
kü bundan böyle on un köşkü ol
sun .. 
Demesı Hallılı daıha ziyade se

vind · mi,,1.ir. <Cünkii Saa-aburıanm 
annesı rolünü o ifa edecek ve böy
lece sevgilisirun daima yanında 
bulun&caktı. 

Haron Ha1idin kolundan tuttu: 
- Ha•-di. dedı. Artık gidelim.. 

Bundan sonra burada göreceği
miz mühim lbir şey yok.. Öğrene
ceğimizi öğrendik .. 

Fakat Haliıt, gözleri iiıtiraıs ile 
lbüyümü:ş bir türlü buradan a:y
rıloıak iatemzycınl.u. Güzel &-

lkDAlll J -- MART 1 

Dişleri sa ah, öğle ve akşam h 
yemekten sonra günde 3 defa ni 

fırçalamak lazım ? 
Çünkü bir defa dişler hariçten alınan mikrop 
karşı müdafaasızdır, saniyen ağızdaki " sal~ 

denilen mayide milyonlarca mikrop doludu 

Baş, Diş Nezle, Grip 
Romatizma, Nevralji, Kırıklık 

e lıUti.in ağrıları derhal keser- lüzumunda gUnde 3keşe alınabilir. 
~. 

UZUNLUlô' ~ 
'i.A.Q. lt,'7 a. 111'5 lleı. H llw. 
T.A.P. Sl.7t m. HH lloo. ıt llw. 

lllt.. 111 il-. 111 ..... -
3 Mart Pazar 

12.30 Pıogı aıın ve menl'dı<et 
sa~t ayarı, 12.35 Ajans ve mete-

Röntgen Mütehassısı aranıyor 
Kar<1deniz: Ereğli kömür havzası sağlık 

'omisıonundan ı 
Zooguldaıkıta Saillık teŞkilitı hast'aha:n.sının (300) Ura ücreth 

rönt!'.(en mütehassıslığı münhaldir. Talip olanların diuloına., mıtisas 
ve sıılmat sicil nımıaralarını gösterir kısa lb,. tcrcümei hal varaka
si'.e birlikte bir krt'a vesika foıOOJ(rafım 8/3/940 tarihııııe kadar Zon-
guldak.da Saglık lo..ımisyonu baŞkanlığına gönderm.leri. (1504) -muziıJ:, Faısıl heyeti (karıışı.k: inhisarlar Umum Müdürlüğünden 

oroloji haberk.-i, 12.50 Türk 

1 ;orograım), 13.30/14-Mook: K.ü- I 
çiılı< orkeSt.ra (Şef: Necııp Aşıkın), 
1 - Puıci.nı; La Bdhem opera- İOll••••• .. ••••••••mımıımmm••aıısııımmlllD: 
sından fantezi, 2 - G~ Muh. B. % 7,5 teminatı 

Miktarı Lira Kr. Lıra Kr. 
F.ksiltme 

Şekli Saati 

Salyada bu:lunan Lüab dlıılerin 

en birinci d~anıdrr; dişlere ya

pışarak yosun peyda eder. Mine

leri aşındırır, yavaş yavaş diıjleri 

ve kökleri çürütür, diş etlerinde 

iltihaplar peyda olur. Dişlere ya

pışan yemek artıkları ve ecnebi 

maddeler de temizlenmezse birer 

mikrop yuvası haline gelir Eğer 

diıjler muntazaman ve günde en 

az 3 kere •Radyolin• le fırçalan

madığı takd'i'Cle çok çabuk mah -

volmağa mahkfundur. 

~r: Benim küçük Teıd.d(y a~ını Cinsi: 
(saıkrofon parçası), 3 - Franz 
Leıhar: Klo Klo oometinden pot

Adet 1111-lllliı-llli ~~~~~~- -~~~~~~~~~~~~~IEOmcım;ı:::::ıı:ıı:::c:ııım=-:ı;:;: .. ııım:m1mıııı:ıl'l:::a ..... ~ 
ıpurı, 4 - K. ili ~er: Enıter
ıınezııo, 18.- l'roı(raıın ve memle
lkot saaıt ayan, 18.05 Müzik: Rad
yo caz ork. str:ısı, 18.30 ÇoouJ< 
saa.t!.. 18.55 S!!I'best .saM, 19.10 
Meml>ekel s~at aya:ı, Aıans ve 

ooroloıı hıı;berleri, 19.30 Tiııık 
miızıği: Cclaınlaır. Kemal N &.:y
hun, Vroihe, Cevdet Kozan, Re
şad Erer, 

I - Oi<uyan: Noomi Rıza A
hııskan. 

ı - Bayati pesrevi, 2 - Rah
mi Bev - Bayati şaırkı: (Gül h 
z n stirııbü p . .rLŞan,, J - Mus
tafa Çavuş - Bayati şarkı: (Ca
nam tezdir), 4 - Tamburi Ali 
ef. - Bdyati şal'kı: (D•iım seni 
bon aranın), 5 - Ttıksiım, 6 -
Haı!.k turküleıi: (Yıldız), 7 -
Hal:k tiırkiısü: (Bii!:'biılı. 

11 - Ok.uyan; Semah.:ııt Öıodc.n-
ses. 

1 - Lami - Rast şaıkı: (Yoık 
mu cana aş1ka hi ınıirve.tın), 
2 - Arif B.y - Rast şarkı: (Za
hıri hale baJnp), 3 - Leme -
Hica?ka<r şarkı: (Sıun a.~kunı can
landıran). 

III - Okuyan: Mahmut Kann
daı;. 

l - Hal:k 1ıüı<J<;üsü: (A)'Wi(ar 
sini sini'). 2 - Halk türküsü: (Ha
ticem saçlarını), 3 - Ha ık t"". 
küsü· (Urfalıyım ezelıden), 20.15 
Konııııma (tarihi n sayfalar), 
20.30 Türk müziği: Fasıl hev-• 
21.- Türk mü;ı, ği: Ha.:k tü.ı'kü

lerı, İn€1bolulu San R c«ı:ı ve A
zize Tözem, 21.15 Müı:i:k: Ferdi 
Şia.tzer tarafınrlan piyano resi
tali. 22.- Müzik: Melodiler (p'.), 
22.15 MemlC'k':t saa.t ayarı. Ai2ns 
h<ıberleri; Zi.ra..t, esham - tah
vilat, kam'b:vo - nukut borsası 
(füyat), 22.30 Aians ve spor ser
visi, 22.40 Müziık: Cazbant (pl.), 
2.3.25/23.30 Yarınki program ve 
kapanış. 

.._ Çocuk llc>kinıi 1911!' 

Or. Ahmet Akkoyun'.u 
Taksim-'l'ahmhane Palas No. 4 
Pazardan maada her gün saat 
15 Jen sonra. Tel: 40127 

r navı genç Halifen:n i<ollan 
arasında lbırakıp Jıilmek.. Bu o-, 

nun ıs! l W.enne .ısyan et
ı· icı kU'ba iıııdirivordu. Fa 
.kat Haron; 

Y.ıi Hali!, derii. - :teni IL
nutıına .. Eğer maksattan uzaklaş
mak ve yaln:z kızıma ka~ olan 
~ı düşünmek. kendini ona 
vermek istiyorsan onun da kola
yı var. Ben kızımı buraya getir
diğim gibi buradan götürmesini 
de bilirim. O zaman onunla i.ste
digin gid:ıi buluşursun faıkat.. Bü 
yük gayene de veda edersin. Y aık 
eğer cizıdigimiz yıolda yürümek 
ısı.ersen bana tiiıbi olman liızmı -
dır. Bu ~e fedakarlık rolünü en 
'ta'i\a kızım giıruvor. Onun, Ha
lifenin ·g(iztlesi olmasına göz yu
ıınacaıksın. Hem esasen daima da 
onun yanında ibulunacaksın, Da
ha ne istiyorsun. Zamanı gelin
ce de artık avucumuz içinde bu
lunan Halifey •,ahıtttan indir -
meık ve yerine Me'munu geçiımek 
kolay o}a(?aktır. 

Zevık simsarının bu mantııki 
sözeri Ha1idin ateşli hisleri üze
riııtje telkin edici ibir tesir yap
tı. lsteıni:ye iste.ınlye; 

100 kilo'uk tuz 100.000 Paza:lık 14,30 
çuvab 
Ta:kioınetre 1 750 56 25 Açı.k ek. 15,30 

l - Sarlnaııneler mucibince cins ve m i k t a r ı y>ukarı
da yazılı 2 kalem eşJa hıza'atın.da l('ÖStcrı en usullerle sa.tın alına
caı!ctır. 

il - Elk.siltme ve pazarl.ı.k 6f!Il/940 çarşamba giınü hizalarııı-
da ya'l.llı saa.tler<lı. KaıbataşLa Ievazam ve mtibayaaıt. şubesindeki. 
alı.."ll k.oın!isy'Onunda yıapılacaktır. 

III - Şartname·er her gün sözü gec:eıı şubeden parasız a mar 
tıilir. 

IV - İmekli'erin eksil~ için tayin edib.n i!iin ve samtJerde 
yüz.de 7,5 giıvemne paıralaırile b.r:ıik;t.e mezkü:r koııı1isıyuna rnüraca-, 
ı.tJarı ilan o.unur. 

I - 6X8 telli ve 14,5 onsluk kanavıçeden 70Xl02 e'!>'adında beş 
yüz ibın adet mamul çuva' ile nümu~ ve şartname eri mucibince 
350 bin melre duz beyaz kar.aviçe ve 90 bin metre kırm.zı çizır.li ı 
kanaviçe ve 150 'lı.!J adet beyaz çul satın alır.acaktır. 

11 - Menşeleri Inr,iltere olmak üzere endisponi:!:ıle klering esa
sına müstenit akrediti~ idarece temin ed.lm41tir. 

lII - Pazar'ık 8 Mart 940 cum1 günu saat 15 <le Kı.'hataşta leva
zım ve mübayaat şJbes:ndekl a"ım komısyonunda yap.lacağından 
istcldiler n pazarlık içın tayin olunan gün ve saatte % 7,5 güvenme 
paralarile bırLkle mezkur komisyona geJme'eri. (1531) 

j Nt\AH,... 
2 • 3 • 1940 

1 Sterlin 
100 Dolar 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

Frc. 
Liret 
lsv ;çre Frc. 
Florin 
Rayişmark 

Be'ga 
Dralı.ıni 

100 Leva 
100 Çek Kronu 
100 Peçeta 
100 Zloti 
100 Pengö 
100 Ley 
100 D:nar 
100 
100 
100 

Yen 
İsveç Kr. 
Ruble 

&.aoanıt 

5.24 
130.19 

2.8875 
6 7625 

29.3G5 
69.1611 

22.11 
0.97 
1.6075 

13.435 

23.55 
0.6175 
3.0825 

31 355 
31.0975 

Esham ve Tahvilat 

Erııani 

Sivas - Eı-zurum II 

- Pılki.. 

19.94 
19.40 

Şehir 
1 iyatrosu 

TEPEBAŞI DRAM 
KIS,ll!<IDA 

3/3/940 Pazar ![iindüz saat 15.30 da 
O KADIN 

3/3/940 Pazar ırünü akşamı 
Saat 20.30 da 

O KADIN 

* İSTİKLAL CADDESi 
K O 111 E D İ K I S M I N D A 

3/3/940 Pazar l(iinclüz saat 15.30 da 
HERKES KENDİ YERİNE 
3/3/940 Pazar '1ilnü akşamı 

.3aa t 20.30 da 
llERKF.S KENDİ YERİNE 

* 
HALK OPERETİ 

Bugün matine saat 16 da 
Akşam saat 9 da 

ZOZO DALMASLA 
(HALiME) 

Büyük şark ooeret· 40574 

imtiyaz sahibi ve Neşriyat Di
rektöriı E. iZZET. fü.sıldığı yer: 

SON TFLGRA.F Basımevi 

Halıdi ve iıç arkadaşını arka Jı:a
pıdan bahçeye çıkarru. 

1 
1 

1 

Dedi; ~zetlerne va:zifcsi gören 
halıdak1 delıklcri tekrar t kadı
lar ve ı;:izli mermven<len indi -
!er. 

K ıyı ar k&uııdan kapadı. für 

1 köıı;ed yanmakta o'.an meş'aleyi 
eline ald. 

Hal.idin arkadaşlan~ırsız • 
lanmıslardı. 

On' aırı.ı:ı geldiklerini görünce 
derin bir neies aldılar. 

Halit ankadaşlarına kısaca ıpla
nın Q<Jk mükemmel olıdugunu ve 
zevk s:m.sarı Haronun kendiJeri
ne cidden sadık •bir adam oldu
ğunu anlattı. 

Baron, Halde: 
- Şimdi, dedi. BUıradan gi

deceğiz, yalnız sizluri ge ·cıag:" 
m'z karanlık ve rütuıbe~li yol -
dan götürmek istemiyorum. Sa
rayın bahcesi kala:ba!tk ve halık 
davetlileri ile doLu .. Sizler bu da
vetliler arasına lburadan kolayca 
karışabilirsiniz. Arkanızdaki ka
dın e'lbiseleri hüviyetlerinizi sak
lar .. Halk ile beraıber saray lbah
cesinden çıkarsınız. Ben yeraltı 
yolundan dönerim Bizian evde 
biraz sonra bulm;urll2. Ve yann 
ne ,yapacaJ(ım121 kararlaştırırız. 'ı 

•llaron lböy le ııöy leıdlkten sonra 

yeralt.L. yolunda& ı 
ibizden ·başka gecen var mı yok 
mu onu anlaımak liızım ... 

Diye söylenerek dar merdi -
venden imniye ıbaşlaıiı. 

Haron, yeraltı yolunun Abba
senin köşküne müntehi kaıpısının 
sürgüsünün açıık ve kapının ko
layca aç1lını:, olmasından şüpıhe
ye düşmüş ve o Za'l!1an lbunu Ha
lide ve arkadaşlarına söyleme
mişti. • 
Şimdı elinde meş'ale, ayni yol

den geçer1ken vaziyeti in<.'eden in
ceye tetkik edecekti. 

Demir kapıdan geçti ve bu se
fer bu kao:yı arkadan, kendi e
lile sürmelemeği unutmadı .. 

Elinde meş'a'e, rutubetli top
rak zemini muayene ede ede iki 
büklüm vaiyetıte ilerliyordu. 

Zeminrle her iki :istikamete de 
mü\evecclh lbınl;)Jt ayak irl.led 
vardı. 

Bu izlerin Ali:ıase ve Cafer za
manından kalına olmadıkları e,, 

1 v ı .. ve L 'I \ 

3 Marı 

PAZAR 

;Askerlik işleri 

Yoklamalar başlıyor 

Hicri: 13~8 l(unıi: 1355 
3 iiııcıi ay Gün: 63 Şubat: 19 
Muharrem: 25 Kasını: 117 
Güneş: G 31 Aksam: 18.02 
Öi;lc: 12,26 Yatsı: 19,31 
İkindi: 15,36 imsak: 4,52 

- HAVA VAZIU ti 

Ye i'.ko\ meteoro.loji istasyo
nundan alınan n1alıln1~ta göre 
ha.vr. vııniun Trru!.cya, Ka:rad.nu 
ıkr·ıl, rı l\.t:ı~unara havzası, Eg1.

nın şi.:ma.J kısıımılarmda k ;-alı, 
V<' '111 •v.o i yağu, ı, Orta Anoooıu
da kaıp.,lı E4en:ı.n ccnvıp kısım.la
rıvle Mcden.iz kıyılarını:la ı;-ok bu
lutlu, <'O.iıl.\ bö gekrde bulut1u 
gecııniş, ı~arlar T."'Jcy~da ~
m~l is.ikanncıtıinden diğer yerler
de cenup stik<>Jllethıden, Maırma
ra Eged~ kuvvetJri d:i.ğC'r ycırılerdc 1 
or:ta kuvve'.ıtıe esmiş. M=ara ve 
Karad.nizıde Ş:.,1al fırtınası -mishr. Dü:ı, :tst~nl'buida hava ka-
pa'ı ve karlı _geQJais rüzıta:lar 
,şimal is'.tiıkıameıtinden san yede 
5-7 metre hrlla esrni~ ir. S•at 
14 de hava t:uıyiki 1016,2 mili-
bar idi. Sühunet m yüksek 9.2 
ve en düşük -3,0 şantı grat kay-
dediJımi.0.lıir. 

DOKTOR 
Feyzi Ahmet Onaran 
Cildiye ft ııi1Un17e miilebıuııın 

Pazar hariç h~r Pn sabahtaa 
akşama kadar 

Adres: Babıali Cafaloflu 
1okaşa köşesinde No. 43. Tel. !389t 

Dr. Hafız Cemal 

(Lokman Hekim) 

OAHILıYE. MÜT AHASS!Sı 

Oivanyoltı 104 

nüz hızeL.k 'erinden tıelli idi. 
Merak ve endişes gittikçe r

tan Haron gözlerini dikkatle a
çarak tetkiklerine devam edı -
yıor ve iki lbüklüm vaz;yette 
• a yiı<ıu.JID,ırUA siirfuıerU: yu 
rüyordu. 

Böylece epey >bir müddet gitti. 
Birden, yüzüne çarpan hafif 

bor rüııgiirm geldiği noktada ve 
yerde ·~züne ibir cisim ilişti. 

Bu cisim... İpekli 11:.ir kadın 
Jı:ın;ai1ı idi.. 

Haron, şüı:Jhelerinin tıııhakkuk 
ettiğini an1amanın "sevinci içinde 
ve ayni zamanda ibüyük endişe
sini saklamadan hu iıpek kusağı 
aldı. 

Kusalk .. Albbasenin zamanından 
kalm1'> olamazdı,. Çünkü rengi
nin bütün canlılığı üzerinde idi. 

Haron, bu kuşağı burnuna gö
türdüğü zaman tereddütleri büs
bütün zail oldu.. Çünıkü k~k -
tan QOk kuvveth bir am'lıer ko
kusu intişar ediyordu. 

Bu da onun burada ve pek ye
ni o'arak düşiirülmüş okluğuna. 
delildi. 

Elinde meş'ale başını havaya 

Beşikta{ Askerlik şubesinde 

1 - Bu sene askerlik çağm 

-girin il"'- yoklamaları yapı m2~t 
ola.rı 336 dof:u..'l!lu arla tı rab 
a,;kerlik kanununun tarlfatı ve 
h le 311 dogumundan 331 d h 
doğ'umlu ihtiv-a.t erattan ycı'< a 
malan sııbe merkezinde :y-apı 
lacakıtı.r. 

2 - Yoklamıya 4 maı:t 940 pa 
za:rtesi ı:rüniı ba~lanacaktrr. 

3 - Yek a:ma pazaTtesl ca.r 
Ş3im!ba, CUm:l 11'Üf'l rt S"'b l saaı 

d kuzdJn on iki, öğleye ve f 
den oonra -birde:ı ı::Koıı.rn saat o 
yediye kadaa- yaıpılaclhktır. 

4 - Hangi doaumlu 1arın han 
~ l?Ünierde yoklamıva gel~ek 
!eri br list.? h Besi:k:t~ Kaz 
Kayıma3rnıınht_ı maıkamına arz 
dilııniştir. Şuıbede fazla izdih 
ohnama!k üzere V'Ok·.a.mıya gele-• cekılerin hangi ı:rünlerde hangi 
doiiıııımlu'arın gelnv:Jeııi !ii? 
ı:rekiiğinin nii:fusLa kavııtlı olduk
ları mahalle mümc 1leri~ , 0 n 
öf(renü.ırek: nüius hüviyeı cüz
danı ve askeri ve;;iliaları ile g.,s

bc·riloo günlerde şu•beye gc'.mel 
ri. 

5 - Bu yokI.amalara simdiye 
kadar ask.,.-lik muayenesini ya 
tH'Jnamış ve aske.tlilk ödevini va.~ 
mamış ydkla:ma kacak' arı ile om
salleri a.Skere sevıkedıldiği halde 
subeyıe gelıntyerek baıkayada kal
mı,ş ve 3'1kerlik ödevini yapma -
mıs ha.kaya erat\a nüfus sici'!one 
kaıvıt edilmemiş sa:k'.ı eratın da 
muaıınlebrini tesbit e1ıtirmd< ve 
askerlik öd<'Vlerinıı y:ııpmak üze
re şu:bey'O gelmeleri ve gerek 
bunların vıe gerek:;n ihtiyat erat
tan şubeye ııelmiycnl :?T hakkın

da kanuni ceza tatbik edi.cceği i
Jiin olunur. 

Ve kaldır.r 'kaldırmaz da göz
leri "deh t içinde a<,1kiı. 
Basık tavanın hava: menfezine 

açıl lıaca gibı de'ıgı ~de b;ıo 
rdiv , · bir cııdivcn sar. 

kıyordu. 

Demek, yeraltı yolunun esran 
keşfedilmişti. 

Bunu keşfeden lkimdi? 
Dost ımu dü.şmarunı? 
Ve bu yoklan i;ıtüaıde eden~ 

şe ne maksat güdü~u.? 
Haron kısa bir an düşündü. 

Sonra karar:nı vermiş giıbi ipek 
kadın kuşağını Oroynuna soktu. 
İp meroivenin sarktıgı hava de
lio'ini kafasından tatiarladı. Bu, 
Baı.:<lat sokaklarında sureli mah
susada yapılmış su depo'arınd:u 
birine açılan bir rnenfezdi. Fa -
kat hangi depo oldugunu ıbirden
bire anlaımak kabil de~ildi. 

Haron geriye döndıi.. Demir 
kapıya kadar geldi. Arkasından 
sürrnelediği lbu kapıyı açtı. Bu 
yıolu öf(renen kirııse1ere oradan 
baş'kalarır •n geçtiği şü;ihe$ni 

vermemek istiyordu. 


