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ETEM İZZET BENİCE 

~us ORDUSU BU SABAH ViBORG' iRDi 
~~~~e ~kı~-a-d-ık~b-~-t-ek~b-in_a_s_ı_k_a-~-~ıyanvea~v~riçin 

';';'-~ll_a_.:.,rp _________ 1bulunan şehirde şiddetli sokak muharebeleri oluy.or 
llısanda v . 'd b'l' . 
liı . c ıc;erı e ı ınmesı 
ta ırn hır hakikat: Türkiye 
~arrı.ıza uğramadıkça taar
.... ı etmez.~ 

l'ıtın· ,,... · _. 
~L•EM İZZET BENİCE 

'lliin bu .. k QtJııın11 t SU~nlarda Başvekilin 
~n •'l'iirkialıliJ ve mütalea eder· 

Fin hattı iki noktadan yarıldı, 
Rus kuvvetleri Helsinki demir 

yoluna kadar ilerlediler 

Romanya 
Hariciye nazırı 
Sof yaya geliyor --

Macar Hariciye nazırının 
istif asından bahsediliyor 

Hitler bugün Müsteşar 
Velles'i kabul etti 

•tinde Ye ve harp• mevzuu 
llıtvıu 

0 
de durmuştuk. Fakat, 

karakter· k~d~ geniş ve o kadar 
~lalıli] IS!ıkt~ ki, günler boyun· 
""llj ıııildye nıutalea serdine müte-

ı..., ır. 
~ti ·•ide v d • " tılıird e J.Şanda herkesın ev· 
~'Si ıı e şu ı:oktayı iyi takdir et
i ılhassaaşvekilin nutkundan sonra 
thal'ii en büyük ehemmiyetle 
tıııa 11~tıniştir: Türkiye bir taar-

Sovyetler istedikleri hedeflerinin çoğunu elde 
ettikleri için şimdi barış şayiaları dolaşmıya başladı 

Paır(s 2 (Hususi) - Macar Ha
riciye Naz.m Kıont Csaky'nin bu 
yakın'arda ifıtıifa edeceği hakkın· 
daki h:!.t'.>ffkr kuvve1Jeımıektedir. 
Macar haric>:ye nezaretine çiftçi 
paııtisi lideri Tibor Eakhard'ın ge
~iril'eceği söy1.nmckted• r. Ancak 
Eıclclıard'ın A.mcr'tl<aya yapacağı 
ııeyahaıtin sonuna kadar istifanın 
,ııeri <bırakılması ihtıma'.i de var
dı-r. 

Doktor Beneş bugünkü harpten 
Alman milletinin de mes'ul 

olduğunu söylüyor 
1 1 I 

llıı terjaınadıkça taarruz etmez. 
:•ıevesi . !laşvekil kendi üsliıp 
tkıed~. ıçınde şu şekilde naklet· 

~;~at 'l'~ahhütlerimiz ,arihtir. 
•r. E:ııı:.e gayelerimiz muayyen· 
~Uahede?e.t s~hamızı acık ittifak 
d •~siılik h•ımızle çizmişiz. Emni· 
ıe"gaca~ın 8"asının bizde ne vakit 
v l:nıiş bı~ •çıkça söylemiş ve gös
• •••.\'eti-. lUıuyoruz. Harp harici 
•l• ·~•ı mı'Jli · d b '•llıakt • masutııyete a· 
~ne•onı a, h.erbangi şekilde kom
lit 'ıııeıııe~ta dalet olacak istidat gös· 

·• • ır ve göstermiyecek-
llaş"•I<')· 

;.\'dır Av~ ııı bu cümleleri son iki 
r~ia'tnda, upa matbuatında, rad • 
~ nde "• b Pkopaganda servisle • 
ı0"'UllJ.iyes~ anallarla Tiirk cfkô.n 
~Una bi;~de Yaratılan suallt'rin 
bu r ve Pr eu cevaptır. Muhtelif 
ıu 81lalıer~Pagandalarla yaratılan 
dq leltilde ~ •c

1
!1<ça ve sakınmadan 

t: u asa etmek mümkün-

' ı..... ""· ••nah• urkiv .. 
Ce . erhan .e ~ııttelikleri hesa· 

~ıp harb ııı .hır cephede taarruza 
l ı._ ""· e gırecek midir? 
"t . •urk· ·• 
~•tııesi ·~•.de~ müttefikler har

il lnııil~ı ıstıyecekler mi?, 
!ıı~~a ile here ve Fransa Sovyet 
\,,,dırde l{ •rbetmek istedikleri 
a ~alların ";:•denize gecmek için 
~~hn,ı,ası icin en.dil~rine serbestçe 
tıı Uste v l'urkıye nezdinde te
te~hey8 Tu t~eııte bulunacaklar 
t>s· •sind hr !yenin de Kafkas 
~ •la,:kl arbe girmesine mü

de .,İıı~İlte ar mı?. 
lıa~U>aber:~·. Fransa Türkiyenin 
'"'lllardo ti ~le Almanyaya karşı 
llıu "'-ıır ed b1ır cephe acılmasını 

Vaıak er er.e Türkiye buna 
ı ~ h at edecek . ., 
•inı u telif mı .• 
trı~ •tde v Propagandaların zi -
daı atıııahiÜ:,attı.~ı .. bu ce~it sualler 
va11•tın ve · .. Butun bu ııropagaıı
llıu '.11 tes;:;'u~hem. müse"ve~ ha
~, '•llat d~rı altında zihinlere 

Riit • ılen .. h ı · · ı8;k, liii((j suıı e erın hedefı 
ıı., "dır, j t menfaatlerin sebebi 
•ası'•kn;11 ş e, bunun içindir ki, 
ha,.•ııııs nutku tam zamanını 

ıc· , ge k lalııı 1 •fk, re dahili ve gerek 
bJ •1~tır. ı~r-ı Urnuıniyeieri aydın· 
lljk 1 la,1 ıııJrkes_in su hakikati bil
l':n" ha•he d~~ kı7 Tiirkivede • bü
.\ıaı~as3 ikt·udızı:in katılan• bir 
la, ntk 'rü k;darı ""'ruhu yoktur. 1 

~i1
1 

Ve Var[ k'Y•: i biitiın mefhum- 1 
'~~ lla]], 1 larıle apayrı bir hü-

ıı lııtıha~~~ar ve Y o kın Şarkta 
(Deva eden, bu tutumda 

_ aını 3 uncü sahıfeae) -- ----

s()n T elgraf'ın 
8:Por kısmı 

~ş 
lltF ŞtFIK 
Gaıete . 

la lltill; ku ınııe YDZ•cak 
h;llıak İiıe ıne madarının bas
~.ııı llıaeıa:• olduğunu \'e mÜ-

~· aldık. ı beklediğimizi dik
• unda auitlt n sonra "h. 
~itti aların tah ?1U ım ınü .. 
~a ıtazeteın·ıd mın ve tahlille-

naeaı.ıır ı e Esref Şefik 
ı\ı,•- . 

itli "adas 
i< '••lttiniıınız buı:üıı Balkan 
'e b ı n tahn · tı aş aın 110 yazısile 

ı .•ikan .1.ş bulunuyor .. 
•tın ı:uresle · · 

!lalı· e ait ilk rının tahmin-
•lerıı· vazısı bugün 3 .. 

.....,;;;;;;;~·~•d~<~-·d~i2t.====~~~c~u~ .. 

Londra 2 Hususi)- Vii>org ö
nünde muıharebcler bütün şidde
tile devam edeyor. Finlandiyalılar 
arazivi karL'i karış müdafaa ederek, 
Vigorga hakim olan teo'ere ooğru 
çekilmektedir. Ruslar, ıharaıbe ha
linde !bulunan şehrin bir kilometre 
mesafesine gelmişlerdir. Muhare
beler bi1tün şiddetile devam et • 
mektedir. 

Evvelce 80 bin nüfusu olan Vi· 
tıırg şehrinde artık ne bir insan, 
ne de oturulaıbilecek 'bina kalr.ıa
mışt1r. 

Vaziyet vahim olmakla beraber, 
muharebeye kaybedilmiş naza.rile 
bakılmamaktadır. 

Ta~pler mıntakasında da R'Ull 
hıieurqlan, devam ediyor. 
Rovaıemide Rus'ar Finlerin şi· 

mal karargahı ıımumbine ulaş • 
ır:af;a cdısn:aktadır. Bu mmtako
da Finler Norveç hududuna ka -
dar gcrılemişlerdır. Gelen gönül
liilerın büyük bir kısmı bu cej:ıhe
ye gönderilmektedir. 

- . ----
,., __ _ 

,. 

Şiddetli muharebelerin cereyan ettiği Vib01'g ve Taipale mıutakaları 
ile birinci Mannerheim ba tunı göster\r harita 

MÜHLET BiTMEDEN EVVEL 

Diğer taraftan Rornaııya hariciye 
nazırı Gafenkonun &xfyayı ns -
men ziyaret edeceği de bildır(l • 
mekıtedıir. ------

Petrol fiyatı 
bugünden 

itibaren yükseldi 
Bu aabahlan itlina.:" n )'.)(Jtrol. 

bolrln ve motörtn Jô.~tları yiiksel
mb; ir. Ticaırct Vekaeti bu karan ~ 
~:ıLrir{<cn ~ rıtJ.ıı;-ın tcıdfüünün 
Rı:ımaeyada ıxıtroı mı.i~takları· 
nın fiaıtça yıik>selmektc ı ı. • sın • 
dan ve son <iela iıtlıa2 olu.no..ü mal· 
!arın ise; yal..ııız bıı piyasadan te· 
daırik edi:lcr.t ş bulunımasından ileri 
gddiğini tasrih •<t.ıneJ<.tedir. 

Yeni fiat·ar ~ehrimizde şudur: 

Amerika Hariciye 1\ıüst~arı Wellcs (solda) Panam~rikan 
konferansında murah baslarla görü ·ürken 

BARI$ ÜMİTLERİ VAR MI? 
Londra 2 (Hususi)- Sovyetler, 

evvelce Finlandiyaya dermeyan 
ettikleri arazi taleplerinin mühim 
bir kısmını temin ettikleri için, ba· 
zı kaynak'ardan baTI.$ sözleri işi
tilmektedir. Fin makamları, Fin
landiyanın istiklaline dokunulma
mak şartile, her zaman banşa ha
zır oldui!unıı tekrar etmektedir -
ler. Fakat Sovyetlerin Vubıongu is· 
kat ettikten sonra, düşmanı hayli 
sarsmış ''acaklar: tchikkisUe ba
rışa yan~acakları zannedilme • 
me:.Ctrdir. Bununla beralber Sov· 
yellerin yeniden aiiır sulh şarU·,: 
nnı ileriye sürmeleri muhtem~I 
olduğunu sövLiycn'er de vard:r. Bu 
şartlar kabııl edılemiyeceğine gii
re, muharebeler d<·vam e.decf::'k d.~
m~ktir. Viborg dü"e oa'ı·, Fin 
mukavem• ine klrıimış nnzaıile 
bakılamaz. 

Beırnın liires: 18.25 kurus. Gaz ya
ğı <Jcilc<;u 17 .90 kuru<. Çiti büyüık 

Ko .. mu .. r yu···klu'" ltalya n ~'~,~~:'!:n~~~ ~;orui~r~~ J::· 
vae tek küç~k tenuke 91 louruş. 

alı~n ht'r ve.eh: cari motörin'n 

Berlııı 2 !Hususi) - Ruzvelt'in 
hru;nı.i murahlhası sıfatile Beııldne 
_gelen AımeriJrn haııici)>~ miisteşan 
Sumn r Vclles dün öğle üzeri 

harici•~ nı,zaıre:tı'ne !!elerck Fon 
RiJbibe3lllıro,., i.le iki bu ::-uk saat de -
vam eden e-öriironelerde bulun • 

(Devamı 3 iincü sahifede) 

r - , . . . ,. -

·~.S~~--TeJ !!ra Fl'.~~!4: 1 1 k t azami fiaı'a: ın.ı dökmede kilo ba-

va Pu r ar 1 Yo a ÇI 1 sına 0.55 kuru;; çi&t 0büvük teneke-
de 22.23 kurus z.:.mmolu"tmuştur. 

İtalya'ya şimdiye kadar 
kömürü İngiltere 

Almanyanın verdiği "Af dit kararı-/Lüksenburg dukalığındaki şehirle .. 
ro " · hl" · · · h 1 ki temin edecek t m izi bu ; rın ta ,. ıyesı ıçın azır ı ar 

<Yansı 3 uneu salufede) nJn e y Brüksel 2 (A.A.)- Luksemburg )en malum.ta göre Beclı anı b• ... •• •• d ·1 k ibüyiik Düka\ğının Hariciye Nazı- arnız esnasında büviı~ Dükalı 

~------llllE'limllmll ... ~··--------ımm ........ 
YENİ T ARİHI TEF RL 'AMıZ 

VİBORG DÜŞMEK ÜZERE 
Londra 2 (Hususi) - Viborg 

şehr;nın urıbean dü.,.mesine :ınti-zar 

(Devamı 3 üncü 'ahifede) 

~~~K~l~S~A~C":"'."'"A-:-~-' 
Ah Afrodit ! 

Diin akşam İstanbul hamsı ka
rarırken nıahkcnıc kapısında Pc
yan1iyi gi~dlim. Es;ric diz cökmüş; 
Afrodit hakkındaki bcraeı kararı
nı önüne ac;mıs ve mahkeıneden çı· 
kan İ:;vekiırıo arkanndan içli içli 
kendi haline sitcmlencl'ek sesleni
yordu: 

- Sen de gittin, senin de arkan-
dan ağladım, ağladım!. 

Sabiha Zekeriya'vı gördüm: 
- Yaktın ah, yaktın beni!. 
Diye bir ~arkı sö:v1enilor ve ar- ~ 

kasından hep: 1 
- AJı .. AfTOdit!.. 1 
Diyerek hu;kırıyordu. 
Ve .. Halil Lutfi de kendi kendi

ne; 
- İlahi Afrodit .. Sen yakanı kur

tardın. Fakat hiç de mi arkanda 
bır::ılt.tı~ın yirmi nıathuat suı;,olusu
nu diisiinınedin .. Biz ne olacağız, 
biz ne yapacağız. 

Reşit Paşanın Hatıratı 

MAKEDOı YA ATEŞLER iÇi DE 
't azanlar : 

İskcoder Fulırcttin 
SERTEl,Lİ 

C<'vdet Re~it 
YlTLARKIItAS 

Y enı tetrıkamızdan vesikalar: 

Serczde fırka kumnndanı o
lan birinci fc:ik İhralıiın Pa~a 
tarafından Re~it Pasaya lıita· 
ben yazılmış bir mektup dııha 
neşrediyoruz. 

Bu mektuplan üç gün sonra 
hudutta uatlıyun bir bombada 
kimler öldü? Hombayı atan • 
lar kimdi? Ycnı jandarma ten
sik konıisyonu na~ıl ise baş· 
ladı? 

Abdülhamit neden ve 
kimde ı korkuyor ? 

Sdi'ınilde nıüfetfr!Jik ih -
dı;sı - Selfınik valisinin ma· 

bc)·ne ) azdığı bir ~ifrt: 
Makeılonyn ateşler içinde! 

_,_,, 

~w. ... -t- ~!,. 'P'--;--' .;~ ......... ~~~ 
'4 . . ·ı • . • 
:>;~ -~~ _...,.v~ .. ~ ~.; ... ~ 
. . \ .. . . . 
~' ~'"" ~.=:--· .:.ı. ~_..... .. ~ ~~ J~y 
~-' ..... ı ..,..,;.__,...~w. ~! ..... ~ .... J!,,...ı • t 
~. ~ . . -~7.'~<:~:~ ı 
. ~. ~-~-~:.-:'::--~--~·-~ 1 

""""'-:".~"'"":"'"""""" -~-""(~ ~ ... =:- ..... ; ... , 
~-'~J.!"'..1 ~ ... ~---: :;..? ....... ~~-~.;.... 

Diye döğünüp duruyordu!. 
Bizim, mahut da yanımdaydı; o 

da içli içli: Tamamile vesikalara müsteniden yazılmış 
- Yaktın ah, yıktın alı... 1 · t f "k b t b a h e 1 
Diye bir şarkı tutturdu ve garip o an yenı e rı amız aş an aş ey can 1 

garip, umn uzun sağa sola bakındı! ve esrarengiz vak' alarla doludur. 
Ve yüriidü gitti. Aıılasılıyor ki, 
Afrodit kendini kurtardı, şimdi 7 MART't b ı 
arpacı kumrusu gibi dü~iiıımek va· ı a aş ıyoruz. 
ziyetinde kalanlar onuıı muharrir ~--•••••••••••ın•••••••li;ll•••-dildadeleri oldu!. • • ~ 

gun gon erı ece Ti Bech şi.ın.di Brükselde bulun • halkı.un toh'iyesi <a krınr a-
Dün berat·tle netıcclenen Afro- maktadır. İvi h~ber alan me11afil- ra :ırmaktad r 

d t dovru;ıı.ın J<a<rar !T':idd_."mu- !erde gayrırcsmı bır menbadan ge- •.. .• 
nın k tarafından tanw.ı oıunınıus- ( Diğer Telgraflar 3 uncu Sayfamızdadır) 
tun1. Tmnyiz i!ltidası ve dava dos· 
,.·ası da bu.gil""' tE"T'!'l.• ıze vnJ1.ına<.: <· 
tır 

ıJıgcr taraftan dürkii karanı 
Aü:D'l ıt in •debi kı\ 1oti h·iz 

oir es r oldı..ğ'ı;. ve top] ,•ı rıfan 
1 

:fu-;, ın ktir+:.ıoh2neve ıac o an-
nı ı , "'"n ott de ta~ ilı olun· 
g d n i,., k ta ole d ı gcri v.. 
le~ "·~!ir. 

Yedi • 
eroın 

kaçaltçısı 

daha yakalandı 
1 Bir kaçakçı da intikam 
•almak isterken yakayı 
1 ele verdi 
1 

Diin TııJJl:lJ<, cede bir ha<l>se ol
muş. •bir bevaz ıeh r kaçakçısı 
J:cn:lisini muhlbir ıröstermek su • 
r, tLlo baskasının canı ı yakmak 
j. .. eı~tc:n ;kazdığı kuyı.ıya kendisi 
d Ü·~:m i.i!;.ıtür. 

İk vün evvc' Kıddare'ind€n ge
}en 1\111!;\a.fa oğlu O:=an adıoıda 
biti zabıta:,·a nıiiracaaJa Tahtaka· 
lede cl~t.Tan A'i adı:u1a birinin e
eroin ve esra .. ka('J.kcılıtıı vaptı
ğını ve Nirvi esrar sa.tarken suç 
Ü"' ünde • 3'ka•l.ataıbilereğini söyle
mhı~ir . 
Osmanınbu anüracaat: tabii gö

(Devamı 3 üncü sahifede) 

ÇERÇEVE 

··rkiye • 

Ba•\'ekil Dr. Refik Sa}dam'ın 
Ankara rad) osunda ~-aptığı ko
nu!o-nıa. hüklın1ct rcislcrinde 
nadir iesadüf l·d!tir bir ~an11n1i
lik, arıklık. dürüstlük "" kal"i
Jik örneği. 

Diinya nıUnasebctlerinin en 
uiri(t bir kördiiğün1e dUstiiğii 
bu devirde Ti.irlriyenin va · 
zi:veti, bir Ba,\'ekil dilile "e 
yepyeni bir vuzuh ve samimi
yet metodile, apa:vdınlık. teshil 
~ihnistir. 

Beni~n bu konusmadan anla
dığıma göre. Ba~nkil Dr. Refik 
Savdam 'ın, dost ,-e dü~nıoıı g-öz
ler~ karşı açık(a (İzdiği Türkiye 
şudur; 

Harbe hazırlanan bir Türkiye 
de«il c.bugünün ~artlarına u~·
ın;k 've yarının cıuni~·etini k~
zanınak» isti~•en bir Türkiye 
var. Bu TiirkjJc. •herkesin ni
vetlerini irinde gizlt.."titği• bir 
devirde yaşadığını biliyor ve 
•kendisiııden ba~ka kimse hak
kında tenıinat veremiyeceğini• 
gizlemiyor. Bu l'iirkiyenin filan 
ve falan komşusuna karşı her
hangi bir harekete niyeti yok· 
tur. Fakat onlardan kendisine 
doğru bir hareket gelir mi?. 
•Böyle bir ihtimali farzettire -
cek simdilik hicbir delil• gör-
miiyor. 

ti • 
1 va 

Emniyet 'ahasıııı acık ittifak 
ınnHhcdclerjle <.'İZC'n• Türki~ ı.:
ııin, !{ayclcri muavy" n ve taah· 
lıütlcri sarihtir. •l ıirk siyaseti• 
niıı açıklı2'ı. diiri.istlliğii, vefa • 
kiirlıı?ı. kendisini korunııık icin 
ona diiserck \·az.if' 1<~ri JCrinc 
g~tirnıeğ<", liizuıu gort•reğ:i tcd
birıcri a1nııJ3 miı.ni değildir.» 

Basvekilin hitabe,indeki öz: 
Apaçık ittifaklar çercevesin • 

de apacık gayelere bağlanan 
Tiirki~·e, zaınC\.n snrtlarının ern· 
rettiı'!i her tedbiri alacak, het 
hazırlığı ~ apacak, fakat kiıııseyo 
ıua.rrnz c trniycct•ktir. Türki:vc
nin,. taarruz kabiliyetini gö~t.C'r
nıe ·ı anrJ!k nıukabiJ taarnız S('k· 
linde olabilir. -
DısaTıdan kr.ııdi:os-iue doğru bir 

hareket g1.•ln1cdL n, Türkiye-, 
i('eridrn dısarı~·a doğ"ru bir ha
reket" kalknu~ acakiır. Dı,,:ırı
dan kendisine doğru bir hareket 
j!cJınck ihtimaline karşı vcrccc-
2i cevap da •İn!-tanın kendisin
den baska kimse için teminat 
"·crcmiyccelti• dir. 

Basvekilin hitabesi, karanlık 
ve dolambaçlı vollarda yürii -
meite tenezziil etmiyen güzel 
bir nefs emniyetinin yerinde 
bir tecellisi... 
NECİP FAZIL KIS~KÜREK 



2-SON Tl:LGBAP-2 lllm lMI 

Yeni bir 
tiyatro 

SON OSTAYA DA ' nası:l IIl\l.aZZatın bir dosya teşılcil ~ D 1 b h il T k • 
tkmi cidı:len merak ed~'/l)T\lJil. HM- o ma a çe e a sım 

1\E OLUYOR_, l:_'AllU? ·~-· ---•-· ...._._ 
kı.n, en ziyade, su m-=-=ı "''""-=" arasında bir açık hava 

Ga1Xıa, Son .Pl:ısta refikimiz de, da dili'i:'i varmış!. 
tJı>kJ, Hasan Ku.mça.,-mın cerldesi Ne ~ iştir! İstanbul bi.r su tiyatrosu yapılıyor 
ı::ilbi, c.Afrod;ı. rü~arındnn dava- şehriıhr. Her tarafında bıı:Jbır çe
s.ız ltw-tu1ın.lardru.ı! Öyle ya, başı ş.ilt, dunvan • ., en ııüzel suları kay-
dmc olacak ki, d4t<'r garı:etelıerin nar. &iz, hAll su.suızluktan şikayet 
üziı.ııtı. erile ooeta alay ediıyor. 1 ed"yo;uz. Şu .!staııbullulara da 

Ne etliye. ne siit.l!üye ;aı.rışına - ) yaraı:ulmaız ve;ı;elim! Terltoıı ye-
rı:ııca. Llvaki ınsan mahkemelik rıne zemzem akrtsanı.z yiııe nafile.. 
aJmaıı amma. ga.lwa, hu hal, gaze- i. ARET IDIUR.U 
leci.iilıılc ol:ınaz, ~ıt ~yacılığı ı-------
.ı=. 

Son Poı;;ta, birüm cBurtıan Ce -
w.t> lın=ı halkkınd:ı izahıxt is.i
yoc. Ve bir zamanlar, •Son Te:
grai. ~ Bürlıan Caıhk!in yazılar 
vamı.ıtın. söyfüyor. Yahu, Son Tel
graf Jrunıldu. kurula'ı, Büıtıa.n Ca- ' 
h:iıt, ~ arzı y a21IDamJŞtır. 

Koleksiwn meydanda: O kıy- ı 
ıınıeClJ.i fikracı yaJnız Son P09tada 
yarzac ve Hüseyin Cahidin dedi~ 
ıObi, i.ııt;anın bütün hayatı.nda u
nu.!aını.y~ı gııilar yaıpar. 

OTOBÜSLERİ.."'l YOLU 

YİNE DE(tlSİRSE 

Şehir cJ'~.erınin Gazi köp -
riisiinıden geçırilinesi ıçin 1etk1kler 
yapılıyormuş!. Za-ten şmıdi, Ta'k.
sıme cıkma.k. için, ta Dolom:ılbai>çe
den dolaşeyuıız . .ister misı.n,z. ye
Di bir kararla, Taksime gitmek i
çin Sıckeci - Beyazı.t - Şetrzade -
başı - Vefa - Unkapaıu oo 1aşa -
lmı!. 

AnilaşılıY'Jr, bu &ııdişle, galiba, 
ver elini Tııhim deyi<>, yayan git
meıcten ba.;ku çare ka \ıruy acak! 
Kapkmııbaka ile tavsanın hB<&

y€61llİ bil;n,'"inlz.. Mese.Ja -biz, Tak
sl.ıne ı;eldigıııı:ı.u vak.it. bi:r de ba
k:acaJıı;ın.;z ki, o1ıoibiis, soluk so'u
ğa. henii2 Meyyltyokuşunu çıkı.

~-
HALKIN DİLEKLERİ 
VE BELEDİ.YEMİZ 

İsta.nl;w halkırun vıllanlanberi 
belediv"eı:nllden ) ~ dilekler 
tası:i1 ediliyormuş~ Bu dileklerin 
kaç esericediıt ~ tuttuğunu, 

YAZIL:\IALI 

1st;ı.'1ı>ul belıad>yesi damıi encü
men.: şu Jca.ran verıın.işbr: 

•Kaç gündür h8!\<-al:ar iy,i gidi -
yor. Anlaşılı.yor ki art:.k. ba:lıara 
v laşıyuruz. Bin.aenaleı.'iı, d Ul"ak 
m~erinde üstı1 kapaıl.ı tramvay 
bek'eme verlerin inşasma lüzum 
ka.mamı.şt r üstü kapalı maıhaller 
inşası.nı,n tctıkika.tına, önümiiv..deki 
soni:ı:l'harda. ik yai.ımurlar başla -
yınca, tekrar mül'oaşeret olunacak
tır .• 

Peki amma, ya.zın fa.zla sıcak -
!arda, kızgın güneş altında ne ya
pacağız, diye soracaksınız, değil 
mı?. Benim size tavsi'.)'em: 

Zaten, caddelerde seyıi.iısefer işa
ret memurluJdarı QC>ğ"altılıyor. Ne 
güzel şemsiyelen de Yar. En iyisi 
'bir yolunu bulup. isaret memuru 
yazı:imalı.!. 

AFRODİTİN KENDİSİ 

HAKKINDA 

• Afroch ı. in m ı.tıakemesine dair 
yaııa yazmak ma:tlbu.at kanununa 
göre memnu! Bu ma!Uın• Fakat, 
insan, bazı SC'Y ler s(,y leıno'k ıs ti -
yor. Murakemeye dair değil de, 
Afroditın kendi.sine dair ... Bu da 
s..ı; değ 1 ya ... 

Ben bunlan yazarken, <Amlan 
Cemal ıtehP karşıma dııktldi. Ona 
sordum: 

- Y afl u, sen ibirşey demez ıni
sın?. 

Ceı:ap verdı: 
- Allaıb. derim!. 

AHMET RAL'F 

Kiraciyi evden çıkarmak u.:ulü 
Aksarayd.a ıkomı;ularile geçine

miyen bir ev safiiıinin, .kiracıla -
nndan bir kan kocayı ~ek ve 
mı.lhtelıf yerlerinden ısırmak su
çile muhakemesine llfiliye 2 mci 
cezada devam olunmuştur. 

Dıwacıl;ı.rdan Nazmiye mahke
mede b;i.diseyı şu şekilde anlat -
mı.,tı.r: 

•- Ben kocamla lber •her .bir se
nedenberi ıbu Feyzinin eviiıde otu
ruyorum. Ev saılı.ibiınizle ilk ev -
velleri güzel güzel geçiniyor, hatta 
bazan beraber gezmelere de gidi
yorduk. Faka.t sonralan bihnem 
De oldu; aramız açıldı!. 

ise 8 lira kıra verivordıık'. 
Filhakika aradan bırka>:: güm. ge

çince; ıçindekint yüziırniize karşı 
da dışanya vurdu ve: 

•- Uzak akra.balarutırian biri 
Zor:ıguldaktan ,ı::elrvor!. Sizin katı 
kendisine vereceğim!.• 
Diyerek f'Y'Clen çı.kmamızı söyledi. 
Er~im; ekser erkekler gibi ça

buk krzar tahiatlıdir Fevzin!n ters 
muamelelerine esasen kınlımı.ştı. 
Bır de hiç se/beop yokken; karalrn;ta 
bm evden atmak i&teyince buna 
busbüıtün kızdı ve vaz gelmeyince 
evden çıkamıvacai(ını 9i:iyledL 

Bunun Ü-Zerine de Fevzi: 

Belediye rcisl:iili yeni yaptıra -
cağı kapalı tr;..tro;.ardıan b~ 
ıbir de , acı.le hav>a tiyaılıroeı..ı. "ii -
curle ııc~eği kararlıaştırm.ıŞ!.ır. 
Şehnmfaıde ilk defa olarak ya

'Pılacak ci'an bu yeni erer ıQin IA»
mat.ahçe ile yeni Taksim 2ıızincı6u 
arasındaki bostanhk >3"Jnın bir 
kısmı mu.nasip g(ırül.ım:;ştiir. 

Halen yarı me:ıibe.:e ve van bo&
ta.ı:ı.lık vaz.i)'(ll::n<le bu1uımıakta o
lan lbu ç11kur sai>ada bir talkım 
teııeloo evler ve barakalar da mev
cuttur. 

Belooiye reisliği, bu karar üze
rine i.c:.lbeden ~ faalıi.y'l<t'ne 
geçıc istirn.liıık işlerini kmal e>t -
.mŞt;.r. Tanzim faali yetine de baş
la.nı.Jm.ştır. ..Açık hava tiyatro -
SU• ndan aırtacak olan s~ada bir 
yeşillik w ağaclıklı bır park ha
line kmıacaktır. Bu parkın içinde 
.çocuıklar için ıın ı.ibtelıf ayun yer
•] er" bulımacal..-1.ır 

!KÜÇÜK HABERLERi 
* İzmir cıımıo.vet müıdiiTü Sa

tal:.ıddin şow miz eınnıym mü -
qtir muaV'ioliğ'inei tayin olu.nmuş
tur. Ev\clce.K artal kaym<ıi<:aıınh
ğııı.da lbu.U!11muı; ohın yoru enmi
Yat muiliır Tll\lavırı.anız bugün -
~ ŞEih;riaııize gelec<"k~ir. * S;,bahları eri<ı'D.den bağM"an 
sat.ıcua.rın merıolumnaları ve gü
:ru.'tü ile esaSlı surette mücadde 
ediilmesı dün Vali tarafından kay
m.ı.kam1ılkJnra teblia olunmuştur. * Şe!Lr mecl:ısı dun da;:> dıgın
dan ' _ni zaıbıtaı looıye ta.ii:.""nat
namesının tamaır: le rkım:ı.l olun
ıqıası ış. rusana klLlllış ır. * Tek±rdağ vausı Sak.µ 3 uncii 
mnı.ım müfet:.işlik baş m4,;.,viır.i
~ ne, eski B rdUT ı:a ıs Abdiı;hak 
4 iir.cü umum mur tt şlık b.ş ı:•ii
s.ıvir -ı;ine, Er ... <>rıL'n v.l- : H:ı.;;.m 
İscan /L al a ' · , "· İı;. l va- : 
lLi'l Bü ~ .......... Erzurum \·albigine, 
maıfüuat wntıım mLidürii Salim Te-
1<.ord.ağ va ü giaıe tayın olunmuş
tuı. 

lidinin kasden lbozulmu.s olduğunu 
sezdik. BCitün bunlara hcç •e• çı
karmadık.. Fakat n.hayeı Feyzinin 
son bir münasebetsizlii(i hildıseye 
sebep o'.du. 

Yine bir ı:ece vakti id.. Eve 
girip de kendi katımıza çiktığmuz 
zaman her tarafı darmadağın bul
duk. Koca sofada sanki Okmey -
danı gibi rüzgarlar esivordu. Bir 
de mumu yakınca ne görelım? 

Sofar. tekmil can>Jarı ve çer
çeveler. çıkarılmı.ş, merdiven ba
şındaki camlı kapı da söklilmüş!. 

'l aıbıi bu işi de yapan 1''eyzi idi. 

Deniz 
isçileri 

50 bin Ura sarfile 
Haliçte bir yurt 
inşa edilecek 

Şehrimi2dek.i denıız işçill'2'ri ve 
liman a.mc.!elerinin Bkseorisin.in 
gayri muntazam bir hayat süriip 
~m'Ie.,-de, ınotörlerde, mavnalar-
da veyn han odal.ar ında yattıkları 
l'"()rülmiistür. 

Hatt<t son yıl iı;inde esnaf bas
ıta.ııesinde teda w gören muhtelif 
esna! arasındaıki ~nizcilerden 37 
IS'i kayıkhane ve balıkhaneleroe 
1 O k is: de ınotör ve kayıklarda 
ymıp ka.Lkıtıklarını söyliyerek bu
ralarıını daimi ikametgah olarak 
g~erd.i.r. 

Bu ı:az'•voı karş>Sında bekar 
revvar esnaf ve dükkancılar için 
Oılıduğu ~ib, dooiz meıJSl1Pları için 
de siir"aUe bir yurt inşa olunması. 
karad~ırılrnıstır . .Elskiıd<>n de bu 
cihet düş:ünüınıiis ve hatta bu iş 
ıçin 20 bi.n lira bir para ayrılmış.. 
•a da biılahare 20 bin liranım ki
fayet etmiyeceği düşiincesile sar
fınaıuıır olunmuştur. 

Bu ke<l: denizciler i~in bir ~-ur
dun sür'atle inşasını esas i.tibarJ.e 
Münakale V eki leli de 1<'1"Vi<; et -
ti1'inden pek yaicında .50 bin lira 
sariile bu güzel ~ başlanılacak-
tır., , 

cO.:-O,izc;ler ı:u.rdu • Ha-l.iç<te inşa 
okı.naea!<tır. Bir paneiyon halinde 
bulunacak olan bu vurdun aJ.tında 
cdcntzciler kahve ve .kır aaüıane
s. iJe icalhmda bir de çok UC'UZ 

ücretli h.ior •as evi• lbuJ.unacakıtır. --000--
Yaz hazırlığı 

Yaz mevsr.nin.in yaklaşması mü
nasebetile sayfiye verl<'l'mdeiki 
eV' ırin "\"e unmmi mıılıallerin ön 
cphelerı.nın bov&tlJınasına siımdi
de:ı 'başlanıl.ır..ası IQin ika mıak'1m
lıklarca salhiıplerine t~ata ba.ş
lanıJ.mıst r. 

Dil!t'r ıtaraftan şehrmıizin işlek 
ca.ddelerinıde okl~ gibi burıtlar
da 'ka 10balık ma.hal1 >rdc bu:l.ıınan 
lb.:ıo; arsaların 'illzeri de sahiıplP -
rince kaµatılmağa mecbur 1utul
muştıır. 

Ad - arda kira fia.tla-rın ın vük -
selrt>ı.lmemesi cin Ada'a.r belediye 
l'U'i>€since sayfi ve ve geir?cellclere 
ev 'lt>.min e<lecek bir büro tt:.Şk.il. o
'urunası da kaTarlııstrrılmı$tır. 

Bekar yurtları elzem! 
B~kiır esnaf için bir ~·urt tesisi 

etrafıııdaki tasavvurlar, gittikçe 
daha ciddi bir yola ı;riyor. Veri
len haberlere göre, günde 25 ku
ruşa ~-atmak, yıkanmak ve ısm • 
mak müınkün olacakınıs!. 

Matbuat kanunu 
Bir kıı;m1 arkadaşlar, mathuat 

k•nununun bazı maddelerinin dar 
olduitundan bahsederek, tadilini 
ileri sürüyorlar. Bu esas fikir et· 
rafında, şu veya bu tarzda tefer
rüat üzerinde duranlar var. 

Detaylara ait bütün fıl<lrlerin 
topyekun haklı olduğu ileri sürü
lemez. Fakat, muhakkak olan şu 
ki, ana fikir, matbuat kanununun, 
bugün için hiç değilse, bir tetkik 
mevzuu oluşudur . 

l'lladıuat kanunu, bütün gaze
teleri ve gazetecileri aliılı:adar e
der. Binaenaleyh, dava, bütün bir 
meslek münteı.iplerinin davası ol
mak lazımdır. Ve zannediyoruz ki 
az veya cok, matbuat kanununun 
bir maddesinden olsun şikayetçi 
bulunmıyan meslekdaş yoktur. 

Bugiinkü kanun .Mecliste kabul 
edilirken, tek müstenkif basın bir
liği İstanbul mıntakası idare heyeti 
reisi muhterem Hakkı Tarık Us 
idi. 

Elbette ki, bu istinldfın bir es
babı mqı:ibesi vardır. 

Hal bö)ie iken, bugün, matbuat 
kanununun tadili lüzumu üzerin
de konuşan arkadaşların karşısına, 
hararetli bir müdafi olarak Asım 
Us çıkıyor. 
Asım Us, bu fikrinde elbette sa• 

miıntolmak lazımdır. Fakat, niha· 
yet bu meselede, bir mesleki tesa
nüt mevzuu dü,ünülemez diye, 
garip bir orijinalite ortaya kona· 
maz. 

O halde, Asım U• için yapılacak 
iş, hiç oJmazsa Hakkı Tank Us'a, 
neden ınüı;tenkü kaldığını sormak 
idi. 1 

İnsan, biradere bunu sormaz mı? . 
ım~AT FF.\ zt . .......................... ) 

Kadı öydeki resmi 
daireler 

Kadııkövii.nde baien muhtelif 
verlerct bulunan resmi dairelerin 
1>ir b na a ltmda tıophrunası kaırar
J.aştırılını<'lır. Bu ımaksa'l.la i.skel<> 
me)danında-lci ıkaymakamlık ve 
•be e<live şuıbesi binası y> m kısım
lar ilavesiloe sür'atle genişletip -
okıtılr. 

D>~"'T taraftan Kadıköy me)Ua
nının tanzi,mi i.çin de zeminin.im 
lbiT metıre kadar vük:seıti.' mesi :c~ 
e:ıtj,ğ yı>pı.lan tıetkıklerdcn anla -
şı.hn :rk:t.adır. 

Motörlerdeki mayi 
mahrukat tüpleri 

Son zamanlarda mo1ıör1erde vu- 1 
ık:ua ı?den parlama ve pa1llarna gibi 
lhıidise!erin ımayi ma.brulkatın ayni 
.. enlkleki tüpler iç.nde bulunma -
maşı, yüzünden ctiloka.1siilik neti -
cmi husul bukiu ğu a.rıla,,ılanı~ır. 

. 

Havai 
köprü 

Haydarpaşa garı için-
den Üsküdar yolcuları 

için yeni bir köprü 
Ha:vıc.1 aroaşa ve Kadıköyünden 
~ Usküıdar cihetme gidecek 
yolcular, h:ıılen ist.asyQn civarın -
daki geç\iden ba.zan da gar da -
!hilinıde •ıııncnıdifer halları arasın
daki ka.lıdıcımlardan geçmekredir
:ı.: ... 

Halbuk.; günün hemen her sar
aıtinde tren faaJıiyet.i mevcut olan 
ve pek işlıcık bulunan gar dahilin
den trenle alflkası olmıyan yol -
cuların geçmeleri doğru göriilme
m:lderur. 

Bu münase!beıCe Haydarpaşa ga
rı bajtlan~· ·· ile Üsküdar ,ı::eçid 
yeri arasında b r havai köprü ya
pılması kararlaştırılanıştır. 

Bu köprü; ge>cid yerinde inşa & 

di';rnekte olan yeni ve muntazam 
ıköpriinün bir kolu halinde bulu
nacaktır. Demir.~-olları üzerindeki 
bu kl5lıtndan geçmek suret.- e gar
dan geç.id münıtehasına varacaktır. 

Yeni köprünün diğer \'>e- esas ko
lu da şimendifer !hattına amut ola
caktır. 

tİskıidar ile Kadıköyünü yek -
dıi.~nc bağ"lıyacak olan köprü
" ,n bu amut kısmı üzerinden ya
'.Y a arla tekmil nakil vas>taları ve 
ih<ıf.tt.a ıtramv .. ylar da geçecekler -
d.iır. 

---<>00---

Beşiktaş vapur iskelesi 
caddesi 

B_"Şik.taş tramvay caddesinden 
vı>pu, ıskcl<'Sine giden yo.un ge
rf.şlretilınııc~i ka.-arl •:'f.ıt"'lımıştır. Bu
rası bi:filıarc asfalta da Uhvil o
J.unacaxtır. 

Bu m.i.n:ııseoo:.lc cadde başından 
~eleve kadar uzanan sıra dfrk -
kanların biır kımnı yikılacaktır. 
Bunların ıstimliık muameleleri 

·ı.lıırciııterl.r. Dij!t •'I araftan Bar
lbaros Hayrcfün cPaşa. türbesinin 
acılııP yanla•rının 1anzm o}unrnası 
.işinin tesrii de Vali tarafından 
ımalhaJ.inde yamfan 1etkika.ttan son• 
ra ali"ılkadarlara bidir.trıişUr. 

·-o---

Her dairede işler günü 
gününe çıkarılacak . 
11\fomımu.rların deva.m ve ça'ışma 1 

ıtarııl.a.rı haklkında diin Dahili.ve 
v~kil~dcn vi:J.avete bir em:i<r 
R{inderi mi'1tir. 

Bu emre göre tekımil nwmurlar 
Lqjeı, başlarına her J?ün vaktinde I 
ı;eleceklerdir. Her ı:ün gelen evrak 
muhaliaık ..güniigününe• çıka -
nlacıd<ıtır. İşler yalnız memurlara 
lbırakı mavııo ~fler• de alakadar 
olacaldatıdıır. Evra.kın ~ islerin 
günü ,!?Ününe çıkanlmasından ve 
devamsıZll.k!tan memuTlar" a bera
IOOr şefler ve su'be müdür muavin
leri d.. mes'ul tutu'acaklardıT. 

Hem bu kazaları ön.lt. ırnek ve 
heım de beyneJınilel bir usule wy
mak üzere bu k.abiil tü.p~r:n mu- J 

arı,:n reıiklere boyanması karar- ı 
la-stmmı'1tır. Bu suretle: b. adeına y~ ıınuaYY"?n renklerdıt> boyanmış 
tekmil mevaddı müştailc ayrı ayrı tüclere kıanulacaıktır. Bıze ııeliP giden ıın.isatır'erin çok 

olduğu ve bunlann viizünden tab
taJarxı, kirlendiği iddiasile Fe:rzi; 
W.=rta söylenme;;e hasladı. Son
raları da elek:trikim.izin geceleri 
çok yand.ıj!ını: halbuki az para ver
dıkimizi tutturdu!. Bütün 'bunlar
dan maksadının ne oldu,ğ"un u b~ 

•-Ya, öyle mi?. Ben sizi ev -
deıı atmasını hi.lirilT!• cM-:.bile ıro
carnan lbir tehdıt sa~-urdu. 

O akşam bır koır..suml.i.Za gitmış
tik. Gece vakti eve dönünce e!ek
triklerı yanmaz bulduk. 

Ve iT.aksadı bizi bizar ed!ıp evden 
çıkartmaktı. İşte hu ııon vaziyet ü
zerıne koca.m söv lenmeğe haşla
dı. Meiicr k<ıPının arkasında Feyzi 
de •bizi bekfi;-ormus!. Elinde koca
man bir sopa ile üızerım.ize sald;rdı. 
Kocam elind.en SOPa.vı ka.pmca bu 
sefer onu ve beni dıdık didik di
dıkliverek d!şlemeğe koyuldu. 

Esnaf cemiyetleri birlesik büro
su bu iste muvaffak olursa, alkış· 
lamamak mümkün değil... Binlerce 
vatandaş, tem.iz bir hayata kavu· 
şacak, demektir. 

~,~~=~=~BUU~G~uf;· N~' ~====-~~· 
1 S A KARYA Sinemasında --ı 

raz sonra öı!tt"encbildik: 
Meğer .kendisi biz.im kata 10 li

raya belli bir kiracı bulrnı.ış1. Biz 

Ertesı sa.baıh kocam ne kadar uii
raşt.ysa da yapamadı, B•raız sonra 
da iş a.nlaşıldı: Meğer ev saiübi -
miz aşağıdan telleri kesmı.ş!. 
Diğer bir ak.:;am da kapının ki-

Kendisinden davacıyım. Her ta
rafım çiiriik içindedir. Bunların 
tedavi parasını da istiyorum.• 

Bundan sonra Favzin.n mahke
meye celbi için da,·a baska bir gü
ne talik olunmuştur. 

Bu vesile ile, yıllardır mazbut 
bir vurda muhtaç bulunan, bekar 
vüksek tahsil talebesini hatırladık. 
Bu çocuklaı; için de böyle bir yurt 
tesis< icin uğraşanlar yok mu, aca· 
ba?. 

BÖRHAN CEVAT 

ı;;alarsa, 3tarsısın.a kiım çıkacaikıtı? - Şimdi mühoodis Cemili bıra-

GÜZEL BİR FRANSIZ FİLMİ İıt.anbuld.a i<lJ<: defa 

SAHRA YILD IZI 
GF.RMAİNE ROUR - JEA.N SERVAİS ve MA.XtJJ)İAN 
tarafından Vtlamnı.ıı kuvvetıı'i., ıfrııt.iraSb. ı:e büyük aşk fillıııl 

Ayrıca: Ç I L G I N B A K İ R E 
İRENE DUNNE ve MELWYN DOUGLAS 

Yazan: fskender F. SERTELLi, SeıınJh şüphe ve tereddüt içinde lr,alıım. gö:ııiim ! de<li. Sen bu İngiliz 
ıl:ıocalayıp dUl'UI'ken, <:lairenin ka- zabitinin tu.za~ına nas>i düştıiın? 

tarafından fransızca sözlü ı:a:vet güzel bir koınedii • ••• 
•••mı'ıaveten; FOX JUibNAL dünya Ye ha.rp h,.b:Tleri 

BAR ÇİÇEKLERi 
No89 _ _, 

Haftıarun rn güzel filmi olan 

AT ANSIZ KADIN 
pısı bLrdenbire açıklı. Noden seni buıraya kapadı bu a-

KlSl:k bir ses işltildı: dam? .. 
- Yaı:aş .. Swnili. Bey! - Seviyor ... Ç~mca sevi'}'or. 
Semib ımerdiı:enin b; s:ıh.an - Ileni bir a.kşaım zorla yakalayıp 

Semih gazinoda .faz!a aturamadı.1 
l:k:i barOO!k b orayı fuıtüste 'Qtik:ten' 
BQMa ka tı .. Moda caddesmden 
ilk rutlrvacağı arabaya atlayı,p 
Ka.lamışa glıdecektJ. 

&.emih bu sırada: 
- Hist.... Hıst. .. 
Diye se9'enen lbl!l' 

duv&u .. 
Aldırmadı .. 

kadm sesi 

Yo uına devam e1ımek is!ali. 
.Avm ses l:ıl'ma ıı:l::sediyordu. 
Etrafına bakınch.. O noktada 

lı:enri:nden ~ .kimseler yo'kıtu. 
F aıl., ıoa.-ıp sey! 

I cacldesınde S mili Kfı:mra-
na kım sc 'en b rdi? O burad.ı hcç 
k.!ı=~. tanımı ·du. 

Baı; ı ikili•:-dı .. önünden geç -
ti.ğ ·artırnanu uctıncu !katından 
biT k n bası manım~: 

- .SC.mih Bey. . 
D e sc-g onn d.ı. Semıh. kendi 

ism: ç ırıJd · nı du .ınca şa -
ŞI ..ıı.. &f.· .ıgın 1 asındJ durdıL 
Ve n n :tad u 1ammak is:e-
d . "R;aırar ık o ı sa..,,, Bir 
t m·yordı;. 

P rı;ası 

lığında durdu. !buraya getiTdi:er. 
l\yıııi ses, fısıldac gibi, Semihin - Ya siz .. Siz de onu seviyoc 

a.M: .. Alt ka.tta:kı oonceırelerden """ kulağına akısetıti: musunuz?. 
kağa ııüz.U:en i>ş bic elektrik zi - - Geliniz .. Geliniz .. Kor'kma - - A.Uah göstermesin. Ben, di -
yası ııtmd.a, kıüıcıücük ka.~ıd par - yınız! nime, milliyetime, yabancı bir er-
çasına ımeoralda.. l?Öz ııezrlrdi: Semih, bu sırada Selmanın ba- keği sevebilir miyim? Nefret edi-

cBen Selma .. Sizi uzaktan ge· şını görmüştü. yorum ondan. 
lirken gordüm, Alla'ı ~kına 9.~ - Derhal tereddütsüz içeri girdi. - Siz zaten, sizi sevenlerden 
!iııız biraz_ 3 üncü katta 6 numa - &.:ıma .kom smuyordu artık. nefrı.L edersiniz. 
radayım.• Ve yava._qça kapıvı lkapıyarak - Tal'izi, şakayı 'bı.rak.ın, Semih 

Samih ı!ıirdenbıre ı:azl<.'rıne ina- Semihin kohına giixli .. Uzun, dar ' Bey'. Ne de1senız. h.'ık'ısınız! Fa
r.amadı .. Sar alı bı.r h .a oi cad- bir koridordan geçerek, kilı;'ük bir kat, .şimdi münakasaı.ın, şakanın 
de antasrnda t tremeı?e Oaş.:adı. mısafır odasına ı;:irdılt'r YC:-ı dPilil. Beni buradan kur'..ar -

S B ""'" Aman Selma "'""' hevecan.r.-'·. manın bu- volunu bulamaz ml'Sl-na.. .,;ı Ç-w •Yor· -~ .• ~ 
yarabbı. Gun.e..ce ara, ıo bu· 3i1Tla- - Buyurunuz Smtıili Bey! diye nrz? 
dı.; m bu ktz birden:bire n ·.l kar- yer gfuterdı. Ben iki haftadır bu- Semfu dü<iinmeğe ha,ladL 
şıma çıktı?! r~ a kapa ıvm. Tıp.kı bir farenin 1 Se.ıma: 

Uz :bovhı dii.;wıımeğc Yak:ti kapana d "'71""1 gibı. Beni de bu- - Neden teerdd~ edıyo.-sunuz? 
yokıtu .. Pusu ay; c oıne ikoı:du .. 

1 
ray d.. er dedı. Deımin pencereden ba:kar-

Apartımanın ardına açıK o :a • kar- Sem : un ·ın Selmanın kcn s,zı ııordü:rn. Babamı görmü.ş ; 
p :Dfan er. gı.rd, .. _,;-:-dıvc"l - nizüne 'bakıvordu. g • ..ıı seviııdını .. Ve size seslendiım.I 
" rı senrl~ll\erck çıkma •a oaşla- İlk ..özü: sız. h · ,ı::i ç<>k sever, dooUa.-a yar-
dı. Bu. ncresıdir? d>;f..d m hoşlanır br i:nsan değil 

::nci ·atı Jrolay> tk ç.k:.ıJil - D ıneik oıdu. IT'"oiniz? 
· Selıın& bhılrnç sanive •us'uk•ın 1 Scmilh, yeni b!r fel.aketle kar-m~ 1 
Sc-ı h"n ay" )arı y'li."u'müyordu sor. · şı a..'l1T1ış ohna.mak ıçın, bı: anda 

BUyük aşk ve Lüks Dramı 

Bu hafta SARAY Sinemasında 

Görillınemlş bir muvaffakiyetile devam ediyor. Bru; rolde oynayan 

EDWIGE FEUILLER 
Bütün fi!iıınlerinden daha güzel, daıha caızip ve dı>ha 9'."Viıın.lid;:r. 

Sahne arkadaşı: JEAN CHVRIER 
BİR MAŞUK.ANIN HAYATINA ... AŞKIN ZAFERİNE ait büyük 

bir film. 
İl.fıvcten: FOKS JUR.."{AL oon dünya ve harp havadi&leri 

Bugün saat 1 ve 2.30 da tenzilatlı mıı.tinelcr. 

Bütün İstanbul Taksim Sinemasında 

gösterilmekte olan 

OGAZIÇI ŞARKISINDAN 
ıı.rt·k. - T}u",a' ~ı ded:. B :r. ı b.r ı .ü · olar mu'·akemesıni topla- Bahsediyor. Güzel şarkılaı: - Nefis \'e fevkalade hissi büyük 

H ·ec '1da.ıı t.:'.:r'vor ve ka bi İn ',;, • ııi"I apart.ıımanıchr. m • a ra ı >yor \·e: "sk Filmi - Kadınların, genç krzların \"e gençlerin hatıralarına 
kQP r-cas na ra •nı\-ordu K.ı . da ·er giin - o · ne o::il$e ı Bu zabit kimd"r .. Şımdi ne- zevk ve neş'e verecek me\'ZU. 

- Bu ı ·.<zel t cbf! dıvm - bile - bir İru«ı ,z aSk.,., .. nrJb. be.k-ı reıc lır·? Türkçe sözlü ve şarkılı 
du. B , onun i:ıcni gOrınesi !er .. Ah, Somih Bev ben ne vap- Dı c soruı:ordu. Yıldızlar: GÜSTAV FRÖLİH - JAR.MİLA. NOVOTNA 
ve ben çağırması. tım d sizin söz=· zi d·" C"'IO~· .:>cima nar1Tagını uzata.-ak: Be.;tekar: Ferruh ·Arsunar 

N ha:v u~üncü 'kat.:ı varoı.. 6 dim. Teli r !F.' " : , (' ""iL ne - Ç<lk •r!ıoş .'ıci. '· dh·e mırıl- da 'l'tiı . ler 
• d d k • · od ' Bugu .. n saat 1 ve Z.30 tCJUJ a matıne nu:narıı ı daırenin önünde durdu. al• k ~· ·\lu bir ad n~~ a ı su A'Sı..''1 ada '> ' :ı >ıör 

Mr. Welles'in seJ 
Yazan: AHMET Ş~tl 

. i 
Amerika Cunıhurrcıs ·cif' 

tin şahsi nıilnıessili, bat~.\11 
teşan l\lr. Welles, A.-fllı-. 
basnw; ve ilk temasını ı .. 
.M. Wclles !Uusolini il• ~~ 
ten sonra Almanyaya gı alı" 
Herhalde Wcllesin s•Y 

bini izah yollu söyleoeII 
doğru olduğu anlaşılıyot'· 
Cumhurreisi, her iki il' 
harp hedefleri ha!'kı°da ~ 
malfımatı almak ıstıyor. 
harp hedefleri muhtelif 
da her iki tarafa mcnsıı~ 
devlet adamları tarafı~~ 
nen nutuklarda izah edi 
kat herkes bilir ki bu dad' 
büyük kısmı propagan 
ler, Almanyaya ~ a~aııııık 
nın verilmesinden b ~ 
maksadı nedir?. Sullıtıı0 
sıl bir be•·nelmilel nlzaııııO 
masını düşünüyor? D~~ 
Ingiltere ve Fransa, "'·· 1 
garanti .istedikler"1i oiİY~ 
zaınan, bu sözlerden ~ 
diyorlar? Hitler mi ce ."ı!'.:J 
manyada rejim mi deıl~ 
merika Cumhurreisi b~...ıt. 
tenevvür etmek istenıı•~ 

Fakat seyahatin dahi 
yelli bir sebebini, AnıeJ'I 
politikasile al4kadar 
aramalıdır. Amerika C 
harbi niha•·etl-•ndirmck 
ralık yapılacak bir 1 
müsmir olmıyacağıııı pe1' 
yor. l\Iııharıp devletleri• IJ 
defleri hakkındaki ank~.ı 
ihtimale ııöre, tatmin ..-: 
edici bir netice verere~ 
Fakat yazyet böyle olın ıfl 
her, RuZ\"elt, seçim arifd. 
le bir jest yapmayı Anı•;,..-. 
politika rnzheti bakıınJ 
dalı ve hatt~ lüzumlu 

Amerika balkı nıenılck 
Anupa harbiııe 'sürükleO 
ne taraftar olmakta nı~t ~ 
Fakat sürüklenmemenırı 
olduğ-unda anlıısmı~ d 
Bazıları, siynsı infirnt ~ 
dır. Avrupa dedctlcri k ~ 
!erine bırakılma:, ve sul~ 
ra da Amerika kapluP!. 'j, 
kabuğu irine çekilerek bil',... 
rışınamalı di.yorlar. Ba-· 
Anıcpkanın harbe k• 
sartile dünya liderliği 
namasına ve harbi oib• 
meğe çalışmasına t '-. 

Wellcs Avrupa seyahS:J 
kar cıkmaz, Ruzveltin iieil""J 
rede Cumhurrei?)liı.:ine . 
için seçim mücadele~ 
ması da herhalde bir 1 
olmasa gerektir. !Ualüıı> 
velt iki devre için Cunı.lı 
çilmiştir ve bu senenİJI 
ikinci dene nihayete -.,,_ 
çüncü devrede seçilıne1' 
yasada bir kayıt buJ•·· ... .,.. ~ 
beraber, Amerika de,·lcll 
hiçbir Cıımhurrcisi iki 
fazla müddet için seçi 
Yani bir CunıhurrcisinİJI 
ile iktifa etmesi yazılın~ 
mahiyetindedir. Fakat ~ 
taraftarları, ı:crck medl._.... wl 
de giriştiği ümuliü ~ 
birleri tan1anı.lan111anııs _ ... 
la.nsile ve gerek bir blP•. 
ederken Cumhurrcisiui:,.ı, 
rilmesi faydalı olmıya . 
nesile Ruzveltin tekrar lıil' 
ileri sünniişlcrdir. ııar. 
mı, üçüncü devre seçi~ 
sebep olarak ileri süriil . 

1 veltin de bu muharebe~ 
kından meşgul görünın. 
batın icabına uygun b~ 
savılmak icap eder . .ı\1!_,. 
veltin bu hareketini Y~'.':i 
tihabat manenası teliVO 
de dojiru değildir. c-~~·ı 
şüphesiz yüksek insanlı1' 
den de mülhem olmuŞtııl'• 

Birimizin Ot~ 
Hepimizin oır'-

sarayağası c~ 
70 - 80 imza~ı. al ıı.i: 

mektupta denılıyor · 
cSenelerdcnbrri ·rl 

taç bckliyen Zi~'';ıı 
Saraya~ası c~~~es; >";./I 
ye çe\Ttlmesı ıçm t•~ 
sani 9·10 tarihli g11ı• 
sütununda ettigimİ2' ~ 
atla yakından aliık• · 
idarccilerhnizin ,·e ,

1 
beledin rei' mu•• " 
· k. · d"l ··ret ın ar e ı mez ga.., 

1111 liyctlerine sahil o 
B'u meyanda Fatih b 
disliği~den kc•fi !rr;.01.ı 
ı,:iinderilen mezkur elli'" 
kınııı kanuni mu•"' .,..ıe' 
mal edilerek k11•~1111 cıknıak üzere bu Jı,ı 
İıaber aldık. Bn eh 8~ 
nelerdenheri süren tıl; 
rinin nihavctc crrn! 
tevellit sc~in(' ''C ı;ıı9'1! 
nın gazeteniz vasıt~ 

riln1csini rjca etınelt ~artunar ın ba:Jkonunda.n ~tı
)an ik çük k.'iğıdı Semih yerdoo Bur..,;ı J<ınu.n evıy<ii"'·· Kapıyı Semili: halde yatııor. (De\aını var) •••••••••ı•••••••••••••••• 

__:_:_~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--



EN SON DAKiKA 
Cenubi atlantikte yeni bir deniz 

muharebesi bekleniyor 
de.:ı~ 2 CH=il - Mont.evi- l 
gö,e, bir ~a ı:e.ı.n h:ıberlere 
llıtıavirı an oop kru vazorü 
~ e .Reıni.1 ve Alınan t.ıhte\.. 
l\iYo cf:'1en müreıcl>l!p bir f1kı 
~- t.ancl -'de beklediği öğrerul

roguay ımaka.mları 'l>iıc bir '!"'Y g;y. 
lernEmekıtc ~lıer de, verri ibir de
niz mı.ıharelbesine intizar edUiiğıt 
anılaşıhnaıkt.adı.r. 

Montev;deo 2 (A.A.)- Muhte-

~ ı:ı.~ Fxan.sız ve üc harp ge- 1 mel yeni bir mııhanıbeye mey -
~ IkJeGte aclklarında do- dan vermemek ve emn,vetmınta
~C,~'iıonun çili~ ı!Jek- / kasın ,. ıhlfillne mfuu olmak üzere 
diyeti ~~for nıü1.mı.a - 1 Punte <le Le"e:St ciNarır.da dört Ar--

~I aze ~;~y:ri;; k:~;ri:;ir 
~atilQ v;;~,.~~A.)- Taze sebze te- yerer için elzem olan taze s~ .. ,.ı.ile -.uı.aen çekilen s:Juntı do- \it.arninlerini i;htiva eden bırer 
0lan txıc:t13Tı 10 ile 13 arasında komor=e ver:ııne~ı düşu:ıülmek-
~ıc ayı.ı . ~ra nıart, nisan ve n::a· ted.ir. B, l.l:lllde her gün ııenç bün-! Alınan vapuru kendini batırdı 
~ (.A.A.)- Emin b!r teakııı kendi kendini baıt.ııımı.Ştır. 
~ ,,,_l>_•ldirüı:ı.i{:ine ııore 2390 Vapur, Holanda Güyan"mdaın 29 

şıkatta harekı ~ e~mi,.ıı.. l\hirctıte

batı vapu.ru tgrke1ııneden evvel 

~ V,"JYa. &nindeki Alman 
~.a aı;~>U!1a civannda A • 
~ d ı.;.. İngiliz kruva -

~i;e;~~;k;fil:=~ hücum 
~a 2 (A.A.) - Alman tay- Lon.dra 2 (A.A.) - $.imal deni
~~ İngüız va:pır. kaffe - z:inde ta.aırruza uğnııchj(ı telıiiZ:e 
~~ bi.; z e!ımi,~ır. Vapur • l)Mirile.n 3 hin 1ı0n4ık ka.tvaJoi 
~~ b hirın-e .s:ııOOt ...mı bul- ismindeki Le1ıon vaıı>u-run.d.ı.ıı ha-
l ~aJ.i.lcl.ırı~lmetl~ Tavya.re- her alınamanıLstır. Vo.pu"ll!ll tmda-1 
~!'Y;ı;~~ı için İngll.;: dma j?(iııdcri'en motörkr vaıpuru ı 
·~ erı. 'bı.ınlaı;j.a temas e- ve aıı:üro1f.r1bıı:Lın, 'bulamadan d()Il-

. müşlerdir. 1 

liirkiye ve 
harp 

~ llılleas~~~lcden devam) 
.., .., llllı.i lllnıl olan bir varlıktır 
tl~ aiyllli 'i,h!' aıılayı lı, en yük· 

"11..ı; İllt ve iz'ona sahip 
l!ıı it' r. 

ber._ ilıarln l'iirki 
• ""llıti b" :ve iktidarından 

~~İlıi b ır macera beklenemiye
llı;:..., ı.,..u ı~tıdara herlıaııgi bir 
~~r oh;, ılham ve ta' iyenin 
) .lıoıııı.· 1 Y•••ıi"ı \'e herhangi 
~ tıa:::'2°nu'?- sevkile Türki· 
b ı;auıın d:n .hır i tirak hissesi 

.. ~ ~k ~lltnkün olamıyaca
"1te1ıın; attır. 

l ...._ 8q .,;•Yın Başnltllin: 
~· 1'l( ~ ~at:ebelerin şu yolda ,.,._._ .o..,. ı~ı..•--• ., __ r·· 

..,.. i~iıı b" ~ın....,. ur· 
lıılı; •İddi ır ~tirak hissesi çı· 

Yedi eroin 
kaçakçıs1 

(1 inci ııabl!•dcn M"•"') 1 
riihnüş ve Qıınan yanm.ı kaıtı!an 
ımıemurlav..:a beraber yolı cıkıml.'i

tl}". Cürmü meşlmdu it eıkcek 
o.uın mernu.'1.ar Zirıdank~ıya .geJ... 
dili:ı vakit Osmanın a.ldığ-ı v:ızi -
:;"d.lten şüıpheleoıınıLqe-r ve Uzeırini 

arayınca ceh nıde kü~ bir torba 
i.Qi.rırlc 60 gram kadar e&r:ıır bul • 
:ınuSlardı:r. Bunun frrerine sor • 
gu va çeıkllen Oııman, Aliye karşı 
öt.ede'tiheri ihıncı olduğunu ve on
dan i.nı.>kıırn almak istıed'-gini söv
lenı.i.$4r. 

Tabtakalede oman Mehmed 
Qi!lu .Adımed de Eroin sat.anken y.a-

Kömür yüklü İtalyan 
gemileri yola çıktı 

Londra 2 (Hususi)- Aınster -
damda ve diğer Holaooa limanla
rında Alman kömür:erini yükle • 
m.ş olan bırQUk İtalyan vaourları 
dün ııece \'l!r-.s..ndan eV"Vcl İtalva
ya nareket etmişlerdir. ~ilterP, 
Almanyadan İtal<yava gönduiien 
kömürlerin rr..üsaderesine karar 
venni.,. ancak İtalyan sanayıine 
bir dad>t vurmamak ,.e İtaln hii
klı.ınet! nin ibao;ka bı.r arranjman 

1 
bulmasına anedar olmak üzere bir 
mühlet bırakmıştı. Bu mÜ'h!ct diın l 
gece yansı ı\>ittiği için. 'bundan son
ra İtalY~,\'a ;:ıöı:ıder:Jcn Alınan k~- ı 
mürlerı de zaptedikcektir. Bu 
n.üıh1etin inkızasuda:ı evvel ha-
• eket eder. vapıal:•a dDxunuh'1· 
•,· acaktır. 

Bununla beraıber, Londrada ıbir 
İtalyan - İnl!'Jiz ticaret anlaşması 
için yapılmakta olan müzakerelel\ 
sür'aLle ilerlemektedir. İngiltere, 
şimdiye kadar Alm:ınyanın !tal • 
yaya Jl<indermekte olıduğu kömü<"
leri temin et.meğe hazır okluıi"unu 
bildiımistir. 

Bununla iberatıer ibıızı İtalyan 
~azetelerinde bazı neşriyat görül
mekte ve J..n.gi';eren.n çıkardığı 
mü•külattan şikayet edilmektedir. 
Res'..o del Kartıino gazetesi, İtalya
nın Fransa ve İııgi"tereden bazı 
mPtal:batını hatı.rl:ı'.makta ve bu 
iki memleketin İtalyan emelleri
nin tatmini yolunda hiclıir hare -
kette bulunmadığını yamıaktadır. 

Rus ordusu busabah 
Viborg' a girdi 

(1 inci sahifeden devam) 

cdi!ınelctedir. Harp, ~rhir varoş

larına .kadar dasanın ır Şetıir 
~ ıbile şddetli sakıt.~ muhare· 
be.Eri olacağı anlaşılmaktadır. l 

FİN H.A'ITI YARILDI j 
Helsinki 3 (A.A.)- Stcfani ajJn
Helsi.nkı 3 (A.A.)- Stefani aıan

sı muharririnin bıl<lirdiii•ne göre 
Rı.;slar Mooh jarv ı golü :le Aya
panayrıvı ıgoı ü arasında Fin h atıtı
nı yarmat?lı nmvaffak olarak lle1-

sir.kı deın'rvoluna kadar f]pr' .. me
-ğe muv:..f ak ol.,.ı.ışlard.ır ı:\• s kıt
a ..... -ı avni z.ımanda Aynpanayrl.\·ı 
ile Vuoskı aras.rıdak mili! faa hat
tını ua. vararak Avrn aıye kadar 
L•r e!Il4le.rctir. Finıtr her t~ afta 
tr ..ı.utazaman ıt.oo.Şka J'l"e\·z :e:re çe
k erek T"c;kaveıncte de.:am et -
mektedirler. 

\ ıpur ye dıc>ğru Sovvct ilerı ha
r ket. d:Mıa ~-avas <' r. ıştur. Sov
ye:ler S:ıimo ve Pec""..-a ~.ıl:la~ -
n:ı&lardır. 3ovvet er b.liıcassa yüz
lerce tayyarenin ve s:liıhlı hücu.m 
ara!oasır.ın va.rdımı savcsinde iler-
1emektcdirlcr. Faksıt insrrnca uğ
radıkları zayiat pek büvüktür. 

Rus kumar.danlıi(ı Taipaleye 
ikarşı da pek şiddetli hır taarruz 
~erti.p etmi<ş i~e de yapılan hücı.ıan
lar geri püskürtülmüştü.r. 

Son 24 saat i<;;;nde Finler 20 Sov
yet tayyaresi düsünnüş'er ve 4 tay
yare kaybetmişlerdir. F'in hava ' 
kuvvetleri Sovyet cephcsin 'n ge
risini uzun .müddet ve müessir bir 
su.rette ibambard,man elmistir. 

VİBORG DÜŞTÜ 

Lr.mdra 2 (Husu.s') - S:1l')'"<'t 
kı:L"a!arı bu sahalı sa~ 8 dı- Y.i'horg 
stili;·!llE' girmiş erdır Fin kı1"alan 
şC'hri hcımen telı v<' ebrr ıdik'eri 
.kı:tı şimdi ;ıidd<'t'i sakııık muh.ıre
,beJLıri o1. .. · 1 u. .. r Fin e'!" zaten ~:ı
knnL5 olan })ütün oina!Jn'I enka
~ıı;a da aıtes vcıxl>k <'rt ıç:ıı, şciıir 
>a!evlcr <; :-<fır. 

--000---- i 
F\efik Ahmedin kızı fec 

bir kaza geçirdi 
Vu.t l.'a•e<te<;i vazı Qlel'i mü- ı 

dıL!'t ı.:e r ~i enm1'ı1 x;ırdan 
~· Rt:lk A:hım:ıcl 5.,.. e~ ~ kızı 
<brn • -, ~· • .ı.cı- bi. c~abil 
l~ reticc inde av n_:fan } a
ra.&.~-nış.ır. S~ a~agl ;.r,ı>Uğundr:..n 
kırılan 11 vasınra.'n Fa a Ş şli 
çooı.ı..1< hastanezinde ar'leL~at ya
p ı:ıım... "1• r. 

J.ls!ci<da ıan z Reiik Nımed Se
veıı.ıııle ı::=i:; o bıaı deriz. 

-o--

Boğaziçi bilet ücretleri 
Ş.rkat:ı.lıayriye bilet üc'"'ıt.lerini 

tet!k.ik ve .\enz.il i<;in tı:Jl)lan a.n ta
rf e kDmsyonun un dünıkü içılrn.a -
ında b'.r . karar verilem~r. 

Bu l:ı<ııMJta komisyon azaları. 
tetılükaıt v~"3calt ve Boi!=<;ıi hal
kını da <linli..,-ccoktir. Blliı!hare haf
taya t'.""<nr t"'P •nıl:ıc ktır. 

~le!. v~ vahim biıdiseleri 
ııı.._~ b ~etmek demektir.• 
~- ., bq .. hUSllSta en kat'i bir 

L ;-lil' ur ınıdu 
""~llıı qYo:r ki . 

;talarmı.ış üzerinde ye eviOOe 10 -, gıraıın eroin bu«.ınım.ı:ıtur. Lıtanbul Levazım Aıııiriij;,'1mlo::u 'eriien hıı:-ici 
.Aıhmet ero nleori a.,ı.ıreai KeıınaJ- Askeri h.ıtaatı il!!!!:,rı 

den aJıd:ığını 00)...ı.eınns. Keıınalıin e· :..-------
Aı;ağıda yazılılığı gibi ceman yekün 1700 ton ııok!iynt işi (eşya, 
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Hitler bugün 
Müsteşar 

Vels'i kabul etti 

----~ -
l~.PtDl

1 R --
(1 lacı aalilleden d•ttm) 

muştur Vcllcs mü ô.ka.ttan çlk:a:r--
alkan güreşlerinin tahminleri -

=~~~~=- Bu sefer en aşağı beş 
göııclüğü iyıi kaihı.W.n oon derece 

m~ bulııncluğunu beyan b" • •ı•k ı ı ' ~ ~=.m~;r~aıet ırıncı ı a ma ıyız. 
dairesinde Hitler tarafından kalbu.! 

eılilm:stn-. Bu rMi13ka1ta Hariciye 1 y A z AN : EŞREF ŞEF 1 K j 
N a:zırı Fon Rtiıcntrop ve Mareşal 
Göri.ng de hazıır bulımmuş· ardır. '.Ba'lkan güıre<tlerinıin .Jık karşı • 

Milir.o .. şa,r ıbu ak.şam veyahud ya- la$nıalan :tıuı:;ün 'bıışl:ıyı:ı .. Tıtkımı-
rın Zürilıe dönecek ve oıradan Pa- aJ • 
rise """ecektir. mız m um; Berlin Ol.impıyadına 1 

"'~ seçilen ı:;ireşçı.h!Tmuz, ibir faı:ida, 
Vei&s'in ziy&Teti ımiliıasebeıtiJe Ba ik.an '\.ai!Omını 1ıc:tı<il ediyorlar . 

neş:-ed len yan resmi bir te'biğrle .ElV'veldooJheri söyledi:k, btziırrı ıa
ihaıfoin altı ayılık bi:i"ınçosu yapıl- kım Bakanilaııda ~'Ok fark(ıdır. Di
ma4ota, lnPiıHz aıblukaısının Alanan- yeb.iiriıın ki, Ba.kan güreşleri bi-
yaya hiç bir zararı dokumnadı,ğı, rm ııüreş <ieıaeoııritıe nazaran ha.y-
ıbilak.is A'ımaıı aibJ<ıkasının İngil- h <lüsW<. kaılıclığından bu şampiıvo
tereyi gtt~çe müskül va:ziye>te maruiı teıı:rui< dıeımmiyet. al:ika-
soktu@ ıkayıt edilmekte ve ımü- darlıarı daln saraınıyor. BM- şanı. -
selıl.ih kll'VV'eflı'erin d~ ı:ıünün bi • p.vona ki, neticelerini cv-.·<e'den 
rinde lrat'i danbeyi oindmrooğe ha- b .. ı k --''--'-'' birer iırer say eme wuıı,..un ... 
zır bu~mdufru ziık:redildı!cten soın.- Ben şiıınrli.den tcıbsir edyim; Bu 
ra, Aılmanyanın havai. s::ıhası v~ sefer de asgari beş tıirinci1.ü< ala
denizdE-n hürriyeti terrtin ohmım- cağız. Çiiıııkü ıbu .ı;aımplyooıa lru -
cıya kadar haı::lıe deovam edi eceği ru\:!u kurula 1, Roman)-..lıhırla 
i!a""'". ol.u.nmaldadır. Y~v.lar beralb.:ı- gird,kle:i. valdit 
NAZiLERLE SULH YAPILA."'1AZ: ~ ö.rinciiik al:d>k. Onlarclın bi-

Loındıra 2 (Hususi) - Liverpol- rlndE'n biri ginmediği seneler bi-
de b r m.ııtu~< sqyli,~n Dominvon- rino. iklerimiz yediye lkadar çık-

1 
lar Nazırı Eden Hit.kıiz.m i"e bir mı$ır. 
sulli yapmağa .imkan olmadıgını, Bu kanaalımıe karşı baz. okuyu-
s:&aıt bi!r tarzı tıcsviycnin bin.1taç oobtr \lU sualıleri sorabiLrler: 1 

ay ve~·a birka". sene 6l•L i daha Ralkipleriııniz b;ç terakki tı'<JS • 

\"O~JL'Tl \'azi)'(."!ıl~re yol açaca/!ını tıemı.ediJer m.? 
OO• cımis, danıı.ştiT ki: cHorp bit- Tı>kıırmmız epey ge<!ldn oldu • 
t.ı:.ı....n som·a. barıs v&µmak iQ:n ğuna ı::ore bu sene de ayni kuv -

run tahminlerim ve m · :ıhak.ıfaT
dan sonr:ı, ~brnı. h üv..:suın.~ 
'Z.ivade, yalnız telı:ııılık tahh.ıni 
yazınaik ~·ni üstüme a m 

Bu İ$c liaiık.an biruıc . ..k..cu gLtıi 
talı.rıJ:ni pek kolav bir mirs::'lxıka 
il<> başlan;ı.ş !ru.lutıuyorwn. D.kuyu.
cuı!:anmı7.a karşı bu tııl nınıde 
yanılmış vn;ye-te düşeceP,imıı bir 
an dü9ürıtıııüYoruım-

A.sıl lıı.-lfilı tahminle: bundan 
sonra başlıyacakt.ır. Miüi !küme 
maçları, Gııbıtasatay - Feneıi>:ı.h· 
~ - &ş.lk;ta.ş k~ılaşmahırı gibi 
çata!Cı. pürüzlü, Ü<; meQhu:Nü mu• 
ıııdek>hTin ~en büyük hatıalara 
düşmeden çıolı:al:ıili.-ııek ne ıL.a ••. 

Sene b:ce di.ii'er ı:arrot<>lerde )~ 
ıtıı"\'.mı bu teo}\,i.kc Ii L9te n Tehat 
o.1<.lJY'Uculanna kar<ı da ytiz.ıiıınj • 
ızün akile çıık:ınağa ga.yret edı.ce -
f::z. 

Ne çare .meslek bu • 
l3enirn h~ d" böy· c çatal

.Lları isabet ed::yor .•. 

toulanaca'k devlet a<l mlarının ,..,._ \-elite miri r? 
z'.~~ .mü kü1 o a:aktır. F_akat İn- Bu sualllere venı....e11< cevapla - 1 6 gı.;ız Iın,p:ır;..1orluıru!'un, lngıl-re nnı: ıncı Balkan ı:o':rre• piyıcı • 

F "ttıl< sıkl l nası bugUn saıı.t H,30 da r. _ra -

Müsabakalara bugün 
başlanıyor 

ve_ rıms~mn J?J. • c~ . aşan tı>ş-ı R;tı<ipleriııniz Ba !tan ~"' - ~ Çcm.be.rLt ınL na& s.ı.lon-
= m~lfilr .n hu ':'ıı.ıfov. kiO ay- ı nasırı<la bizi t • t ed .. ok !kadar 
ı..,. ıracaı;ıvı sovl iŞtır. ' iJcrBrıeımiş)er<:".ır. Esasen keııdı • 1.antıda başı;;rralrtarlır. 

.., İ 1 ıı.ıııı;.;h;ııJ;a!ın- .ıç ı;ıun <kvam e-
A.LMAN ?.aLLET DE lerlnı bE"yıır-ınnile1 derecedcıı. uzak 

'T' C' dece!!: ve pazartesi as:;aını kaza -
.MES ..:LD R g<rcı~i ıçin A:vnıpa ve dünya nan!,,.-a rnuidifaUar ' lU. ı "· 

Par'..s 2 (HuısıısII _ Dok·.or Be- güreşlerine i.Ştirak d~ ~er. j fB,,m;rıJoü m:k-ıha.k.a.win b=at 
neş Kar&fte sö leı:h"' bir nulbukta Taıkımımız vı:ıJ<ıa ......-az 1:1-~ - ...,.,-
ıbi'" .asısa dernifıfr ki: cAlmnnların dir. Fakat dünya bil'' rıcil:ık:eriıxie, VaJi ve Be:eaiye reısimız B. Lütfi 
her harefü ı'.1 hfııkiımınıti is'Ji:brlaf A'Vl"ll;Ja biri:ncilil*rinıde pişın~r. .Kın::lar hir mıtukla ııçacaktır. Bu 
..rr,•J ı iır. S'.i<l"t m~lesi bir eti<aJ- G~ilerimi'.9;n değtiJ bu send. ııxı: u Balkan ekiı>kr. reısleTinin 
İ\cıt meselesi değil, bir hiik<m;yet d<iha birka<; s.nek>r Balkanlarda- nım.kları takip tdecektir. 

anes>e"leııi idi. A1ananya :ıe su.lal ha- ki meviciıleni.ni 6ZSJ!alk n~ün Bu nııünare~e bugün sa:ıt 12 
den iıti!baren Bal!kanlı .n;-ile -l'inde yaşamak mümkün de~ldir. değilrlir. ..-....... 

Huı.'erİ2ım ile hiçh.r an!:r.:ma ya - Daiha 11erisine ı;:idecegim. Bizıan mnhln tarlılanna başlanılmı1lır. 
pu'.a<ırnız. Alman -milletinin ık mes- ,.;ireışçileri sa.çarı, sakalları a.tra· Tartıdan ooma da 'kur'ıı. ~ mck· 
u1iye:t.>e 11".s>esi v.ardır. Yen'. ııe - rıncı"Ya kadar taıkmıda muhafaza ,1J di.r. Yne kur'a ile de Türlt. Ya-
lecclk bir hüıkUrrıe+..\n, bütün m(s· u'.sek. )' r.e Balkan sampcyonruğo.ı- nan. Rumen ve Yuııaı;:l:ı.v fedet-a;,.-
u i~"<'ti eski hillnlmete yüklemesi nu kayıb<ıtııneleri.ne irıılkiin .}'Ulct.ur. vuıJarına me?EUP olan ve '!Ns&-
ikfili d.ğ klir.• Bu haklkati raıkip.l"" miz de tas- ·baka:hm idare edeook hakcırn.lıeT 

---<ıo dik eıtınekt.en q·O.Omnez'er sanırım.. seçilecel<ıtir. 

Busabal:ı hava karladı Onların bu şubede pa~ılac* Di.$- tara.Btan dün a:F~ tqı -
k.ozları yn'ktl.ır. Nitekim Baik:ım. )anan Balkan güreş laıngresi 1941 

Bu satahtan fübaren şchrirniz
d. hava bozma<; ve sulu kın ba.ş
luanıŞ~ır. Rasadhane ha.va'arın· bir 
kaç gün iböyle kapalı gideceğini 

tahmin ebmekbecfu. Diğer tara:l'tan 
Karadeni7.dı tele ar fırtınanın da 
başladığı öilrenilmişt.r. 

atlet4'ıııü her sefı:>.r bir b'1,\ika Baıl- mii<;aıbaık.:ıJ.arının nered yapıla • 
ikan meri<eziıxle yapılır <la. Bal- ~nı bugüNerde teıiıit edecektir. 
ıkan güreşler ni ~ alacak 
lb·-.ı. . b" <-)" uh im ••••• , ••••••••••••••• • ı • 
ıLJU"n gavrı. ır .... 10 z ur e ez. 

ıBa1kanlı kxırnşularrmızın ihu he _ Graf Fon Spee zırblıeının 
·vessizlikleri ııü:r1'2ll subesinde 'bize enkazı 
lrNı:zaran hayli dun olduklarını zım
'00!1 :itiraf değilir de nedir? .. 

11tıı, llldau • . milli varhkunu 
~ tiı4/~ıyet sahası olarak 
~ !• 1e,~1~z ~lgele:r bir ta • 
~~lb •• ~~ ugramadıkca ve 
~C ~ti~ k"""' sarahati hare
~ ile lı •• VUkuat hadis olma· 
~~. ne ':be girmi:ve niyetimrz 
~eıo e hcrlıana:-i bir cazip 
~- q veya teklife kapılma-

vınde de bir miıl<ıtar eroin 'bulun- erzak ,.e saire) nin 8/3/940 Cunıa giinü saat 10 d3 pazam~ yapılacaktır. 
~- Aşureci Keımaıl de ero - Şartnamesi her giin komisyonda görüliir. Hep'i lıırden ihale edilclı"le· 
~n'ıeri BaJ.Milı A'mıedden a1ıclığını ccği gıbi istekli ~ıkt:i:ı takdirde ayrı avn da ıhale c.-dilebil'r. İsteklilerin 
söyılem.ş, Ahmcdin evinıl<? yamlan belli gun ,e saatte Edimede !Hiişiri)·et dairesinde satınalma komLSyo-
araıına nelticesinde de bir nük.t.aor ·nuna gelm:Jeri. (lu5:.) (1646) DEVREDİLECEK İHTİRA BERATI: * 

Lonıdra 2 (Radyo) - Monteoııi
deodan bi.ldirilivar: Alın.an hükü
meti, Graf Sp.-e zı:ılısı enlkazını ibir 
Ari aıntin çeliık foııbrikasına sat • 
m>Ştır. 

~le:vı. d"" ~ de "~- un olduıi"u gibi, 
~ -"U.-:-CP hariciı-iz ,.e arık, 

·~ı·ı.~~ız, vefakar bir siva-.... ıyı B . N i k z. ununla beraber 
~ lı~ lii.o;~ma~ için bize dü
'-'- ıe.n.? .~illi müdafaa ve 
~ olıın ~rıııı .de alan n al

erc.ı.n hulunımw:ı.ır. 1 vııl.rı 'ı u\urı 
Kasıırrrpru;ada oturan Laz Haıkkı 1. r 1 

admda biri şilµhelı vaziye~ 00- Karaai:aç istasyonundan şeh:re ) 500 ~~~ 
laşınak:ta i;k.en memurlar t.a.-afın- Şehir istasyonundan şehre ) 
dan ~vri'Tıu<. Hakkı elidc buru- Şehirden Lalapa~ayo 100 58;05 

"..... ,. PraY:ıdiya 200 .,. 
nan bır rnadcieyi vu.lımak surt"ıile • Hanlıyeniceye z~o 10511 
imha etmi.,"1ir. Bunlardan 'ba:;ika • Süloğluna 200 ~-ti 
Hüsnü, Yeh'I> ve ve Markcı adında • Hasköye 200 8110 

300 1275 

Tenıi.ıatı 
L·r. 

49 
30 
40 
G4 
7.1 
64 
60 
9G t""· Vazıyetteyiz. 

•r.M iZZET BENİCE nı.ııııtır. * * 
üç eroın ka.çak;çısı daha yakaLın- • Hıdırağaya 

l•ta Gayrimenkul Satış İlanı 
~ ~l Enın_iyet Sandığı Direktörlüğünden: 
~ . ~ l,.ıırıı1ca ızafMle sağlığında ıraai9i Arooyak taratından 9~95 
~ ~ ~ Sandıjzımıızrlan alınan (500) liraya karşı birincı dere
~.~ vad.es:ınde borcunu vermed.ıgındı.n halokırırla yapı.'.an 
~ llÖt 3202 ' o,. lı kanunun 46 cı maddesm.n rna.ı.ufu 40 cı 
~ b,~a ~ e Blilıhnası i.caıberlen Eoğazıç!.nde Ortaköyde Deı-eıboyu 
-..._~-;;'~ ay 1:3 )em 129 No. lu kı.nr bir evin üç his.nie bir lıaesi 
ı:..: tanu ~<lelne açık arlt>rmaya k.onmı.t$tur. 
~ (12Q) u;cıl kaydına ~re yaı>ılınaktscu.. Arttırmaya ı;rmek 
'-.."":'t ltıek.• a Pey al<ıçesi verecektir. :Milli bankalarunızdan bi.rınin 
~.~~i ve ~tıL.ı da kabul oluı:m-. Birikmiş bü'.ün vergi!crle belediye 
ttı>"-,~kıf ıc,resi ve taviz bedPli ve telliıliye rıisumu borçluya 
~~re S Şaııtnames. 1/3/940 tarihinden itiberan tetkik etmek 
~ v~il ka;::dık H1:11tuk Işlerı servisınde acık buiundurulacaktır. 
~'· Artı' Ve saır h.izu.-n!u izahatta şartnamede ve t kip dosyasın
;~IGırı ııııvr ı.rrnıva ıt;rmiş olanlar, bunları tetkik edcrek satılığa 
:"ıı , lll-ttı."'ln l?tıenkuı hakkında her şeyi öğrenmis ad ve itibar olunur. ! 
>•n1~ı~ıru~ l9/4/940 t:ırihine m üsadı.f curna gürrü Cağ"aloğfonda 
t.ll'ı-j~lıtıeı;i . <Lı saat 10 dan 12 ye kadar yanılacaktır. Mavakkat ihale 
~":r ~\J.\ ~r;:n lc~if edılccek bedelin _terci.han alınması icabeden 
~S/9.ıô .\ksi ıJkellefıvctile Sandık alacagı'!ı ;amamen geçmiş olması 
Ilı>~ 'rt latjb· e di;.de son a.rttıraı;ın :;ııa_hhud~ baki kalmak . şartile 

, . tltztı.:ısı l?ıjjs:ı<Lf cumart€Sl gumı aynı mahalde \'e aynı saatte 
· ~IJ:ı iiııde ~aııı acaktır. Bu arttırmada gayrimenkul en çok arttı
~ ııı;::rlar ve . Ir~Lacaktır. Hakları tapu sicillerile sabit olmıyan 
~~lfe dai~\!-fa~ hakkı ~~ipleri~ bu ~aklarını ye hu~sil~ fan 
" 1 lllU.sbitel .1ddıala:rını ıl..in tarihınden ıtıbaren yırmı ııun ıcınde 
~ ıa_: ~llı biid";~le b~raber dairemize bildirmeleri lazımdır. Bu suret

cış bede!iniırl"ll<'nıış olanlarla haklan tapu sicillerile sa·bit olmıyan-
ltı .~ inn ~v~ır >ından hariç kalırlar. Daha fazla malıimat al-
'•t et /28 dosya No. s:.:e Sandıltımız hukuk J!;1eri servi-

ın1.:.cn l.<zamu ilan ;unur. (1637) 

t .. .. 
l ll:tıfyet S DİX KAT: 
·eııı.~ atıdığı· S dk 

L~ re_ ıııu.ııam;,; ar . t~n alman gayrimenkulü flxılek göstenneıı: 
'"t :.t,;::ere ihal ·~ı.zın koymuş olduJtu kıym<!tin %40 nı tecavüz 

· ~~ linin yarısına kadar borç vermek sureti.le ko-

60,000 metre kanevicc satın alı: \ 
nacaktır. ihalesi 4/3/940 Pazartesı 
günü saat U de İzmir L\·. amirliği 
satınalma kom;syonunda yapıla • 
cakt.ır. Tahmin bedeli 24,000 lira 
kafi teminatı 3500 liradır. Nümu
ne ve şartnamesi koniis)·onda gö
rülür. İsteklilerin k.annni vesika -
larilc komisyona gelmelerL 

(l:ı:iO) (1620) 

* 7 /3/940 Perşembe günü saat 1 
16,30 da uazaTlıkla 25.000 adet pa· 
mnklu nı;ntan diktirileceklir. 'l"ah
min edilen fialı 23,750 lira ve te· 
ııunalı 1782 liraclır. Nürnune ve 
~artnamcsi her giin koın!syonda 
görülür. i:ı.tekl:lerin belli gün ve 
saatte Edirnede ~lii~;ri~·ct daire· 
sinde satı.qalına komisyonuna gel-
meleri. (1310) (1583) .-

3000 ton lavemarin maden kö • 
mürü kapalı zari ile 4/3/940 Pa
zartesi günü saat 15 de Kırklnre
linde askeri satıoalma komisyo
nunda ihalesi yapılacaktır. Bchr.r 
tonu 25 liradan ilk teminatı 5000 
liradır. Şartnamesi her giin komi•· 
yonda görülür. İsteklilerin belli 
gün ve saatle kanuni vesaik ve 
teminat ve teklif mektuplarını ko· 
misyona vermeleri. (1259) (1283) 

+ 
400 ton arpa kapalı zarfla 9/3/ 

940 Cumartesi günü saat 10,30 da 
Elazığda Tümen satmalma komis
yonunda alınacaktır. Tahmin be
deli 26,000 lira ilk teminatı 1930 
liradır. Şartnamesi koınis)·onda 
görülür. Teklif mektupları saat 
9,30 a kadar kabul edilir. İsteklile
rin tiiccari ehliyetlerini bildirir 
ticaret ve sanayi od•ınm vesika· 

sını zarfın içine koyması mecbu-
ridir. (1381) (1305) ... 

6il0 ton yulaf kapalı zarfla ek -
siltmeye konmuştur. luharnmen 
bedeli 49,800 lira ilk teminatı 3735 
liradır. ihalesi 11/3/!l-lO Pazartesi 
giinü saat 15 de Kıri.lareli askeri 
satınalma koınis.,·onunda yapıla • 
c:aktır. Evsaf ,~e sartnarnesi komis
yonda "örülür. lıteklilerin kanuni 
vesi.k.alarile teklif mektuplarını i
hale saatinden bir saat evveline 
kadar komisyona vermeleri. 

(1?97) (1354) 

-J· 
5150 kilo ekstra motorin yağı, 

650 kilo üstüpü, 223 kılo Y. G. 3 
Şel yağı veyo muadili, 5000 kilo 
zeytin tancs.i, 5000 l..ilo beyaz pey
nir, 4000 adet un çuvalı, 9000 adet 
havlu, 18,000 adet mendil pazar • 
hkla 4/3/940 Pazartesi günü saat 
10 do Lülclıurgazda askeri salın· 
alma komisyonunda alınacaktır. 
İsteklilerin konıis~·ona gelmeleri. 

(1351) (1644) 
.... 

Aşağıda yazılı malzemeler açık 
eksiltme ile 15/3/940 Cuma gi.ınü 
saat 11 de Çanakknlede mii•tnh • 
kem ıme\'kİ satınnlına konıisyo • 
nunda alınacaktır. İ tcklilerin ka· 
nuni "'esikalarile komisyona mü-
racaatları. (1352) (1645) 

Cinsi Adel M. l:k 

Muhabere 
fincanı 
Deveboynu 
demiri 

5000 

4700 

bedeli teminatı 
Kuru4 Lira Ku 

41 153 75 

53 186 73 

cTüfeyifyata karşı mücadele iç:n 
usul ye tertibat. hakkındaki iht:ra 
için alınmış o;an 26 şu.bat 1937 ta- ı 
r h ve 2377 No. lu :htera beratının ı 
ih.l.iva ettiiii hu.inik bu kere baŞka-' 
sına devir vL"vahut icadı Tiirkiyedc 
meV'k:i fiile koymak için icaTa da!hi 
vedebilecel:i teklif etlilm<>k1e ol
makla bu hususa faz]~ malümat 
edinmek istivenlcrin Galatada, As
lan han 5 inci kat 1 - 3 No. la:a mü
racaat eylemeleri ilan olunur. 

Bugünd.en i.t.iba.ren cSon Teol -
goraf. da mühim s;>or ha~etleri-

Fabrikaya elverişli yer aranıyor 
Atölye ittihazına elverişi;. 300 • 350 metre murabbaı Yüs'atınde 

kuru ve acık bir binanın Z'Cmin ka.tını (kah.ise birinci kati:e be -
ralber) ve beş sene için kıralanacaktır. Mevcut fabrikalar da kıs-ı 
:ırıen kıralanabilir. AlaJı:adarların (tabrika) rumuzik 342 posta 
kutusu adresine yazrnalan. -MEMLEKETİMİZİN EN KIYMETLİ SAN' ATKARI __ , 

ERTUGRUL MUHSiN'in yarattığı 

iPEK Sinemasında 
Seanslar ııaat : 

yalnız 5 gün daha gösterilecektir. 
12 - 2 - 4.15 - 6.:lO ve 9 da 

BUGON 
M.elek 

Göz kamaştırıcı bir ihtişam hariku
lade zengin sahneler arasında nefis 

Sinemasında bir aşk mevzuu 

EY AZ P B ER • 
1 

Baş Bollerde: JOAN CRAVFORD - JAMES STEVARDJ - LEVV AYRES 
Bu filmin en güzel. ve en sengin sahneleri tabii renklidir. Filme ilave ola~ak FOKS JURNAL, en san 
barg w dtlny: hanc!Dlm ve T Ü R K M A T B U A T H E y• E T I P A R İ S T E 

- - B..pıı. 1&at 1Z,t5 ve 2,30 da tenzilatlı matineler • 
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HASA MEY VA ozu 
• 
lnkıbazı defeder, iştahsızlık, hazımsızlık, şişkinlik, bulantı, gaze 

karşı faydası vardır. Her yemekten sonra bir tath · kaşığı yarım bardak su içinde köpürterek alınabilir. 
dikkat HASAN ismine ve a,arkasına 

HASAN DEPOSU YEN.İ ADRESi: BAHÇEKAPI Beyoğlu Tram"81 
durağı karşısınd• 

AN f TESI R 

BAŞ, DİŞ, NEZLE, GRİP, ROMA
TİZMA, Soğuk algınlığı 

ve bütün aö~ılarrnı derhal keser. Lüzumunda 

İstanbul Komutanlığı 
Satınalma Komisyonu İianları 

Komisyonumuzda mevcut şart
namesine göre birlikler hayvan
larının ihtiyacı için bin iki yüz a
det tevhit semeri pazarlıkla salın 
alınacaktır. Münaka>asına 7/3/940 
P«;!"embe günü saat on birde baş
lanacaktır. Beher adedinin mu · 
hammen bedeli otuz beş liradır. 
İlk te~nat parası üç bin yüz elli 
liradır. İsteklilerin belli gün ve 
saatte Fındıklıda Komutanlık Sa· 
tınalma Komisyonuna müracaat-
lan. •1537• 

' ' KURTULUŞ ,, 
Biçki ve Dikiş 

Dersanesi 
Müdiresi: Bayan Papazyan 

Haftada dört gün kadınlara gün
de ürer saa:t Fraııısız usulile bi~-ki 

ŞA S KA YNAGI OLAN 

HAZIM GIŞESi 
Birinci Keşidede Bilet Alını yanlara 

FA K AL ADAN 
ikinci ve Üçüncü Ke~ije Biletlerini Satmaktadır. 

Acele Ediniz. Biletlerinizi Mutlaka 

HAZIM GİŞESİNDEN Alınız. 
Bt'yoğln İstiklô.l Caddesi Telefon : !0669 

• 

w 

günde 3 kaşe alınabilir. ~ dikis dersi tedris edilir ve 4 ay- ,,,,.....,,,,.,----.,..,...,.....,..,....,.!!!!!!!,.._,. ......... ~,,...,.....,!'!""l!!!!!!!!!"'~!!!!!!!"""'-..,.,~""""""''"""!!!!!!!..,..O!!!!!!!!!!!!!!!!'...,.,..~....,..,.,..,.,,.......,,,.,...,, __ .,. .. ~-~ IS! 
~;a;;;~~:~~~~p~N:~- !!! ·N--?f-ı: Ve·k-··a,,-1-e-tı"nd-e·n--·. MalkArn a;ıl~ hukuk milhk(>- Bu basit ve ~oı/ 

HER AKŞAM 
Papazyan apartımanı. .;;a mesiru:kn l.JÜZELLI~ 

Ellız.ığ - İran hududu ha<\ıtır;..'1 takriben yuz otuz bes kilomeb-eden 940/46 Malkaranın yem maha,l'.e-

r--'r.'ı'--'""r Türkiyen)n en gü2l .::l ısesli san 'aıtkarı 

HAM iYET YÜCE SES 
Değ-erli san'a:tk.fırım,z 

Kemani NECATİ TOKYAY 
Piyanist FEYZİ ARSi.ANG1L 

ve arkada;f arı 
1 

1358 Hicri I 1355 Rumi 
Muharrem Şubat 

22 18 

1940, Ay 3, Gün 62, Kasını 116 
2 Mart CUMARTESİ ---

Vakitler Vasati 1 Ezani 
Sa. D. Sa. r -- - .... ..-

Günet 6 33 12 '.'3 
Öğle ·2 27 6 25 
lk:ndi ;5 35 ~ 34 
Ak~m 18 Ol 12 OJ 
Yat•ı 9 30 l • 

1 ibare- bulunan Orilı ka~sı - M w; - Şakir kö" • Rahova kısımının etüdü sinden arabacı dağlı Rasirnm oğlu 
\'e Orih :kar~ısı - Mu~ • Şafarköy - RÖ!..ıova - Tu~ kısmının aıplikasyon ~Iehm~t Taşırlar tara:fırulan Ma~-

\ amel "atl kapalı zarf usulile münakru;aya konuılrnuştur. karanın Bademlik mahallesinden 
1- Miinakasn 18/3/9l0 tarihinı. tesadüf eden paz;utesi günü saat Mehme't kansı Liıtfi:yc Ta.şirlar 

crı alıtııla VckaJ;ıtiırniz demi.ryollar inşaat dairesinde>ki münakasa ko- a'eyiıine a~ılan ihtar davasının 
misvomı odas.mıa vapılacaktır. yaoıJmakla olan muhnkem:si sıra-

2 - Bu işin muha;mmen bedr.li ~yet.ınri~ b€~ bın liradır sın<la: D~va edilen Mehmet karısı 

1 
3 - Muvakkıtt teminatı beş bin ik, yüz eli lira-dır. Lıiti.yt· Tasırlarm ilrnmcıgfilıının 
4 Mukaveı projcısi, eksilı,m". şaı 'namC',I, bavındır.ık L;leti ge- meçhul! O:duğu davetıve zahrın • 

nel sarınam sı, etfö umumi fenni '3ııtname:: ka't'i mükafiı1le<rin he· daıkı mübaşir mı:sı·uhatından an-

i s.plarına aid 4 A numa. alı tip, stiks:::f harHası katar sür'aıtleriaıi ve lasılmı.ş oli:lugımdan hukuk usulü 
fren mcsafeletini göS.e:rir diyağrarr.tlan ban bır takını munakasa ~v- ımırhakemcicn kanununun 141· indi 
rrukı dört Y'ilz lkurus mu:kab ill(lc clrnrJ"" ınş:ıut daı:: si ruf en te- ımarlrlesine tl'vfikan ilanen tdbl~a.t Beyoğlunda 8 E L E R 

salonlarında dinliyeceksiniz. 
Sakin bir mwillti zarif ve nezih dlaırak yaıl:ııız BELER salonunda 
bul unalbilir. 

11 İmsak r 
d:ırL!t dunabilır krasına ve muhakemı"'1.n de 26/ 

5 - Münaka<;aya girmek ciiycr"Jer bu husustaki her ıt.ürlu ref.e- 31940 tarihine tesadüf eden salı 
·----- ı ranslarını ve diller vesika arını b 'r ~~lJırv0 fbali'lıvarak münakasa 1.a- günü saaıt 10 a bırakılmasına ka-

ri:l<m:len en az sekiz ııiın evvı.a Vckal timlze müracaı.t ederek bu mü ırar verildiğinden dava cdi"l!'ll 
n~kasaya girehı~k <·ın .hliyet ve:> ""' ioJtiy~oeckler ve bu vesi.kal&rını Mrilınnet ıkaruıı Lut:fiye tasto"ların 
tekl>if zarf1J1~ k.oyımus bu "unacaklardır. 

4 5 10 53 

DliKKAT; Saz 19 da b~la:r gece yarısı saan. 'birde biter. Tel; 49427 
İdare mürlürii Nuri 

Salnbi ve neşriyat: ıdare eden 
Baş mu~orrıri 

ETDI İZZE'I BENİCE 
Son Ttlv;ıt Matbaası 

·.mıo !U'('W ııuıs~urııSeA: Ul.11'[dO.D[!W 'IJ. v d VZ01:IlA 

1:I3:G:il JA vmu. NJW!'!I N:;f :ilA NID!1:I:;[ N3: 
ruı.reıdııımn µap '!H.I!!i .t..'.)q uııatlffiA:!)q a.t. uı.ıepın;ıo;'.) 

'ın?Jll"'Tl 1! ;'.) 

eA ım.reıdnmıı awaw 
'rut.n?Jıı.reA'. Sır.IJ, 

'.ıapn{Q'alf.ı:;ı: 

·ı~au:ıre 'ııureıoa 
'ıın.Ilr[U1!qı~ ııre >tn+ro:ıı: 

l 
'muıt[Uııq~o ue:ıı: 

.......... uııı .. ırr .. ucııA: .. u•ı•ın• .. ı .. .ıa•H .. 11:11ımıı::m .... :D:llllllmlll!!l!!i!l!!!mli:!l!C:::::mıı::::~~'!::::::!::.: 

!' (.. 232 Yaun: r.ı. SA:IU KARAYEL 

Fatih Rumeli ve 
şarkta Uzun 

Anadolu işlerini düzelterek 
Ha~anı yola getirecekti 

Timurlenk Anadoludan çekildik
ten sonra büsbütün meydanı boş 
bıılan Akkr _ unlulırr, Kazakoyun
lular ü:terıııc çııllanarak lıükil -
metlerini ortadan kaldırmışlardL 

Timurlenk, Yıldırım Han ordu-
11unu bozduktan sonra, Osmanlı 
hükumeti on bir sene devletsiz kal
dı ve fıtretle yaşadı. 

Fakat; Timur devletinin inkırazı 
esnasında ona büyük darbeyi vu• 
ran da Uzun Hasan olmuştu. 

Ak.koyunlular otedenberi şark 
hududunda rahat durmuyorlardı. 
İkide birde o,manlı hududunu 
geçerek sarkıntılık ediyorlardL 

Bunun için bunlara dergahı hü
mayunun iitbirarı vardı. Fatih, 
l.Tzuu Basanın vaziyetine kızıyordu. 

Fakat· cok ce!>ur, aceleci olmı· 
yan Padisab, vakit ve fırsat kol
luyordu. 

E'atilı, Anadolu ve Rumeli işle
rini tamamile düzelttikten sonra, 
şark hududuna teveccüh ederek 
Uzun Hasan işini bitirecekti. 

Akkoyunluların hükümdarı U
zun Hasan zeki ve müdel.'bir bir 
zattı.. Siya~et oyunlarını iyi b;Hr~:i. 

Uzun llasanın ikbaii kıyafetini 
tebdil ederek dahil olduğu Diyar
bakır kalesinin zaptı ile başlar. 

Trabzon Rum inıparatorlıığu ile 
l.1zuıı llasanın karabet ~e miinC'sc
bet' Paılişahın iğbirarım arttır

' mıştı. 
Karakoyunlulardan ücüncü hü· 

kümdar Mirza Cihar.salı, Uzun 
Hasanı tedip etmeğe ı.ıuvaffak o· 
lamamıstı. 

Fatih Sultan Mehmetten imdat 
umarak onunla hüsnü münasebat 
peyda eylemişti. Zaten Mirza Ci
hanşah Azerbaycanlı Timur oğul- ı 
!arından .Miransahın oğlu Mirza 
Ebu Sait Han namıııa idare etmek-
te idi. 1 

Hele Uzun lla•canın Karaman -
7.adclcre imdat e}·lenıesi, silah yol
lıyarak bura işlr ine müdahalesi 
Sultan Mehmcdi fena halde sinir
lendirmişti. 

U•ıın Hasan, mezkfır Mirza Ci
hanşahn ~alebe ile bütün garbi İra
nı Zdl'lcdincc muzafferiyetini teb
sir m~knmında Fatihe ihbar etmiş 
~i. ' 

Uzun Basan, Fatih Sultan Meh· l 

mcd;n Cihansaha tevt~cciih:inü 1>i
l:yordıı. Maksadı, Fat'lıi tahkir 

eylemckti. 
Bir müddet sonra Uzun Hasan 

Cihanşahııı asıl metbuu Ebu Sait 
If .. u1n galcb ctrr ş, e~~r dü~n1ü~ o
lan Ebu Suit ilanı kotleylemi~ti. 
Bunılan sonrn llornsanda lıiı -

küme! eden diğer Tim lr oğuıla . 
rından Hüse)'; c. Bıkra Hanın mül
künü zapt ve i "al etmişti. 

l.zun Hasruı, bütün bu nptık
larını tebşir makamında Fat,h Sul
tan l.Uehmedc blldiriyordu. 

Bu suretle Lütiın İranı, şark a· 
ntf!a.rını, frakı fcthelıWş bulunan 
Uzun llıu;an azlık Tinrnrienküği 
kurnıuştu. 

Uzun Hasan, Timurlrnk gibi ha
reket ediyordu. İkide birde Osmanlı 
hududuna tecavüz ed i~ordtL 

Uzun Hasan, Timurlengin Sıvas· 
ta yaptığı katliama nazire olmnk 
üzere Tokat sehr;ni nhalisile be
raber mahv ve peri~ n eyledi. Yi
ne Timur1enk gibi Di~·arbakıra 
dojiru çekildi. 

Yalnız, torunu I\ .rı.a Yusuf ile 
Kan mana külli iınr!at gönderdi. 
(II. 877). 

Uzun Hasan üzerine, bu Tokat 
me~elesi seferi hiınıayun ihtiya • 
rına v<'ile oldu, 

Çünkü Uzun Ilasanın hareket
leri bitip tükenmez olmuştu. Fa· 
tıh Sultan Mehmçt de Trabzon im· 
paratorluğunu, İsfendiyar bükü • 
nıetini, Karaman hükUmetini ve 
buna mümasil kuvvetleri ortadan 
kaldırmış, karşısında yalnız Uzun 
Hasan kalnııstı. Artık, Akkoyun • 
luların üzerine varmak lazımdı. 

!Devamı var) 

yevmi mel1küııda bizzat veya 'bil-
6 - Tekd! "'· rcC€Jk olanlar teklif za.rf'annı 2490 nu:mara'ı lkanu- velcll(' hazır lbulumnadığı t.akrlı'ı:tle 

nun ··~ eksiltme şarlna:mesinin tarifatı da resinde hazırlıyaraık müna-
kasanın yapılaca.i(ı saatten bir saalevvd'inı ka<lac numaralı makbuz iha:kkında gıyap ka,-arı ittihaz o'u
T.ukabillnde inşaaıt dairesi arttırma eksiLtme ve ihale komisyonu ba:;- naca~ telbliğ rrrakamına kaiıın ~ 
1rnn!ığıına vereo:lclerdir. c 1494, <849 

' 

~nhisadar U. Müdürlüğünde:ı: - 1 
I - Çama \tı tuzlasından sah 1 ırncbarlarıımıza nakil etlilecek 

J .40.000> kırk bin 110n tuzun naklı ~ plYLarlı.k::a ekısHt.meyc konul -
i rouştll!l'. 
· II - Pazarlık 9/III/940 cumartesi j(iinu saat 11 de Kabataşda l·-
v:ızırm ve müıbaynat şubesindeki alım ikomisyonunda yap,Jacak\ı:r, 

III - Sa...tnames h~r güıı oözüge~= ~u.lıedı.n a'.ınabilir. 
IV - İ;;teoklilerin paza,'hk ;çin tayin e<lirlen gün ve saa,tte teklif 

v!w.ik eri fiyat üzer ndım ~; 7,5 l(Üvenme paralarile birliiktc mez-
ı:jr ık misyona müracaatları ilan o unur c1655 

•' ~t. blırdcn aıdıma ııel:!i ve 
nışteri bir tahrik danbes: beyni -
mJI V"lnde burkUiJdu 

- Eyvah, mahvoldun Hayati'· 
D.ye haykırdım ve dudakları.ıır 

da SC>i(ı.>k bir demir Jllbi k:ıtılan 
dudak anımı cekti.m. Şaşırdı: 

- Ne oldu 
Dedi. •TcLii;la lekraı etti: 
- Ne'var, nıç.n mahvci'uyo -

rum?. 
Ve .. Ona hakikaWn acıyarak 

bak.ım: 
- Bentle sal,ııın fre~i vardı 

gözilım! 

Il<'dim. Sahi.drn lbunu hiç diişün
memıı;ı;.un, en küı;i.ilk intikam hissi 
bile 21>ıınimde yer yapmamıştı. 
Tesadüfün Jdnini kcındiliğinden 
ya.r·atıp sörıtlürdüğ'ü bu hareket o
nu ne kadar saşırt.mış, dehşete dü
şi.i.ıımüşse beni de o kadar militees
sir eıt.ıniş yüreğime derin bir sızı
nın hançerini sdk!mVitu. 

- Bende frengi vardı!. 
Der demez, ağzından ilk çıl<an 

söz· 
- Ya? .. 
O ltlu ve bırdenbil'e yiizü kağı.t 

gioı beya21' aııtı: 
- Bana !bunu da mı yapacaktı

nız. Belkiıs hanım?. 

DcG , B,ı &OZ kulag.ma vanr 
vanmaz hır an, 

- Bı.;, adam.n daılı' f(Ünaılu yok 
mu " 

Thxliğ'mı' . 
Eğer N usrutı Bagclnda gön

dertım~ydi !bunların hiç bfi'isi 
başı.ma gclmeııdi. Paşa ne kadar 
mes'ulse ömriiıınü düm"ın kırık 
bir sanı;la;I 1ekneo;ine çevirip seh
vet denizinin fırtına'erı ortasına 
koyan Hayati Bey de o kadar 
:ınes 'u ldü:r ! 

Diye doüşüntlüğiimü hatırladım. 
Fakat, gene düşündüm ki: Ona 
mukabele o1ııneık, ona fenalık yap
mak. ondan in.ti.kam a'mak için 
son hiiıkımümü vormemi.$im. hem 
o sahiden de 'bu ~aya 1amami:e 
çarpılacak kadar günahkiix değil
di. Rıdvanlıı. o bir miydi, paşa ile 
o •bir ol:abi'.i:r mivıdi, NediJl') Bey 
Nazmive ıben~etilc;bi!ir miydi?. O 
n;havet: 

- Seven biır adaıntlı .. 
- Toy biır 8şıktı!. 

- A.,tal bir hovardaydı!. 
- Avıını kalchrıp taşıyamayan 

zayıf bir tazı idi. 
Ve .. Rıdvana da beni öyle lrap

tımıadı mı idi? Hallbu.ki, ben oca 
az mı fl8Y y.apınıştım L. Ona baıY&-

mak üzere ilan olunur. (1651) 

Dalııli konforu a'iıkadar e&:n 
en .güzel ve şı1k mcıbilyalar ve 
bilhas.>a yaıtak, yemek. ça!~ -
ona odaları ve salon takımları, 
Bric oyımu için .Almer kan mo
bilyaları, her yerden müsaM 

:;a.~tllar ve ucuz fia~laı1a 

BAKER(EskiHayden) 
Mağazalarıı,.fa •bu'acaksıc rz. 

tını ZC"bır edecek, ona kan kustu -
racak nc!~r yapmam1';tım?. ve· .. 
Gene muıluılklkak ki ona istemiye 
işlem "c fireıı~yi aşıladım iste
mi ye isttmıiyc, hiç 9UÇSırz ve gü -
nahsız olarak onun boynuna bu 
ı:xrangayı vurd ırm. 

İ.radwin, şuur, muhakeme ve 
mantığın h82'idnde kalan bu he
sapsız neticenin ızünahı .kime ve 
nasa.l taksim edilecek:ti lbilmiyo -
rum?. 

Daha fa7lla diiı.-Unemcdi.m, daha 
ÇQk onun yüzüne bakamadım. 

- Affet ·beni Hayati• .. 
Bile d("llteden yürüdüm. Ayak

lanm ZO'l' bıiruyen, duvarları tu
tuna tutuna yi.iırüyen bu kadlJl o 
anda 'bir km.şun hızfle gidiyor, 
gözden, onun zehir çanağı gibi 
nom'cnen ve kendini taşıran göz
lerinden kaçıyorou!. 
Arlkamdım daha neler söyledi, 

ne yaptı, ne d'Üı<>iindü, nasıl oldu 
nereye gitti bilmiycxrımı ' 

Fa.kat, Mla ona acl}'Ol'Wn! Ma
ama.fih, baz.aıı da içime öyle bir 
his. öyle bir deitisik!'lk geliyor ki, 

- O dıı: ettiğini buldu!. 
Di corum. 

(Dev8Dll nr) 

• 
reçetesin1 

lecrübe ·edinit· 

Bayan M 
S. divor kı: 

ı..1"' 
Aııııt genç e 
tedaviden . fi 
ve so nrııkl il' ' 
simlc>rin~,.ıı / 

cKrıı.di::' ı ! 
ay .... :k ı:<·rd ',.;.:m '" " ' O 
.ııoz.'.eı' . ın.r.::-nıyonı::"d 
evvelkı den daha · '· ·!. 
mı;:;ak ve d·' a nermı 
ıkad~a:rım tu :ııın 

,::ıµta nazarlrı 'e ba 
de, vcnı YC taze b # 
ıhayret bıt t.c ı ma:l -J 
HC'Illen tt.t?llndcn lıU Ilı'~ 'I. 
ımtl:nk ett.igı ayn b:r. ,ıııi'~ı1 
~irtellik rccetesint• boşl .,;; 
~re vatmazdan cv'lld - / 
'Ve bovnunuza c~t tıll ıfll ~ 
pembe renkteki Tuks1011 

sürünüz. i.,-e 
Tcııkil\):rırlc Viy anıı il~ ıl 

siının rneŞ!ıur bir or?f~, 
fınd:ın keşif ve .BlÔ il' f.', 
edilen kıvmetlı ve c~2 ~ 

/ 
cevheri vardır. Siz ıö";,· ı"'ı 
d..,iz bu kı)"ffietli ~ B ~ 
deeak ve her sabaıh d.~uıl' l / 
ırüncceksiruz. Ertesı 63 ııf r 
llıe;"az renıkıteki Toka~ 'ti) 
lkullanın!IZ. Bu da, si'Y e:~cı r 
~ ve a;;ık .ınassaıı .Al 

. 8'1' ııı;.tf 
ia.,"lt>racal<ıtır. A~ııu z ~cB"" ıl 
yuınw;atı<p llwvailaı ~ ı 

ec1e ~· ıtı>rzı tedaviyı taVbık pJ'P°' ~ 
3 dakika) her kadın, ~'~ıiJ 
çok sene gençleşıııı:ı J1IY 

1 
yeni 17iizc!hlrle bir terıe ~ 
caktır. TOKALON k~. 
mir nl(tticeleri garaD"Y 


