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~ada siyasi vaziyet nazik bir safhaya girdi 
Türk iyen in 

eın . 
nıyet &ahası 

Tiizklyenin ~nlyetsahası 
n:ıtaşta kendi hudutları ve 
böl anl~~a Şarki -"kdeniz ı 

......,, ~elerının en1niyetidir. 
l m 
~ETEM İZZET BENİCB . 

,.'l'tltlıi~c lı. 
•ır leqv·· endi emniyet oahasına 
lıttıııeı ;• vuku bulınadıkca har-
111ıııııa~ akat! bir harbe hazır hu· 
ııınıı isnla.nı kendi emniyet ve 
lıııılQd 1 alini ınüdaiaa etmek ba
~ıı.usu:: her türlü tedbiri almak 
'<lllbıaı. a da asla mütereddit bu
, llu itib 
.. , liirl .. •rla herşeyin ba~ında ve 
•lıııak . ~ tereddüdü izale etmiş 
' in •ııı~~ın evvele.mirde Türkiye
~. iç •~et sahaslDJ bir k ere da· 
l.t ısı~~ dı~ efkarı umum.iyeJer 
. Say111 a cızınek yerinde cıbu. 

l<iıJe d Başvekil son nutkunda 
•ıuiştU, ·-a·. . ,. 1 ızıın 8 ;~ 1. .. · · 

."'~ ı, ne . ....,_a~e ımızın ne ıvı • 
~••dır de gızlı ve müpheıu tarafı 
Ataksa't Taahhiitlerimiz sarihtir. 
~ır. 1':ııı ' .e gayelerimiz muayyen
bıQahed'1;Ye.l s?hamızı acıl< ittifak 
leısi:dike erırnızJe çizmiş, emni • 
do~•ca . havasının bizde ne vakit 
1•rııı; 1 ı•nı açıkca söylemiş , .• gös· 

\'ine Bhınııyoruz.• 
·- s· .aşveki] bu nutkunda: 

diiriisıı~~ ~setimizin bu acıklığı, 
~0•uııı 8kln!• .vefakarlığı; kendimizi 
•.ll't; Ye .•çın bize düşecek vazi
tlıre •.• . tıne get inni,·e ve lüzu nı n· , gıın· , 
h 1 degitd· 12 tedbirleri almıya ınii· 
"'i olrn " · Bunda kimseniıı. şüp
~•ınek~:~lıdır •• c0 , .. 

1
.. d ır. .1 

l · u uı k" ' . uıııe ı it·. or · ı 1940 martında Ilü-
1 inde h e1ısinin dili ile Türkiyenin 
~usıakh~ıun~u~u siyasi şartlar ve 
•ttı h hadıseler karsısındaki 

li •rek t b. ' n ŞekJ · . e ır kere dah a en kc-
"'•ktad~ ıle izah edilmiş bulun • 

ıı· . 
h· •r kere d 
h~llı:i bir ur~p dururken n her-

d
••he &'ı tama ve kombinezonla 
l' -· ""tnıe · .. l:•ldir . mız asla bahis menuu 

l '."'•r •a~e bıı yoldak i ümit n şa-
••lıkı,, ec~ h afiflik veya garaz

:•k ittifa·k Tııtkiye ancak har be a
·ı"'"iı-eı muahedeleri ile cizdiğj 
~·. ı:ireı •~basına harbin gelmesi 
r 11liik :\J~ıİ bıı giriş i de Türkiye 
•rı ile 1 ~ ~t Meclisi ııin açık ka

• llıı a kıın ettirir. 
•n cı · h nnıyet sahas ı ise 
rıı,.. aşta ·ıı · ' .\ ' ve mı ı hudutları • 
- kdeniı h"J B~l~anlarla Şarki 
b~ llıilli 1 ° gesıdır. Bugiin için ise 
~·· hiıdi •Udutlarımızı tehdit eden 
) 'nlara ~e '<ardır ; ne de harp Ba l
ı:~ •tıııi,~i~a l>.arki Akdenize sira-
) •lard · BınaenalC\·h bu mın-
l · •da b' h · - . . d •htiliıı b ır arp hadısesı ve-

... 'tii•k· 1 ulıınmadı " ı takdir -
·•ıt- . • J\· · • Pt 1>u 11 ı;.'l,.'<ın harhe gi rmek 
;~ .\kden· • ıs değildir. 
oı llıe i ie~'•. '<e Balkanlara ha rbin 

lltıô\b'ıl" 11 ıse- Ü~ \'aziyet n1ülii.haza .\ ır: . 
~. Sov 111n llaı~eı Rıısia vey a Alınan
' a_ it 

1 
anlara inmesi 

0 •rh a va 
t nı ·· cİ ilin Alınany a lehine 

, ..., .11 •halesi 
••in ·•ıııııcr,kı . 
ıı. • ll;ılk crın Almanya aley-
. •lltıını anlarda herhangi bir 
•ı·ın· ı ı devlet · ı b. ı · 

'I atı ı c ır ıkte cephe 

h 
1111 h 'ekı; ile ... er .. 

ttt_q'l. de~j~çb': a1.iyct ise bugün ic·in 
~ 11~1lıekıeiı · ır hayli gaFirnrit J{Ö· 
d811 lar8 1 ır. Alnıan; anın Ba l· 
;ralar ·,ıaal truz etmesi. müteaddit 
ln a ı ett" '" · <tta.k .. ıgıınız ~artlara da-

l ~o\iYet ınuski.il görünür. 
:1 . 11 lıı il,. fi ltus~ · anın i~e Ronuu11:a 
'' · alk . " l - tr ı 11d. h anlara ınınesi nıc,·zuu 
Uıt ~ U ., . • . 

. deJ;ı gu n •çın elde kun e tlı 
ltai .. }oktur. 

Ilı;- y ·•ııın Al 
). •dahaı lllanya lehine hnrbe 
-tı · · ı _ e etn1 • · · • 
•ı .,"*'\ k 11 •'. ını ınıkan s ız kı-·• lı \ ı el) ' 
)j ltefikı . 1 'aziye tler rnrdır. 
• ." .lkanı .,,edrı ıı Alınanya alnlıinc 
·•ıt1 • a ı · . · · 
fit . 1~ktin k I· ıu cephe acına l nrını 

' ' . ı atak k 1· . . 1 il - l<'in 'C enl ı s ı nı ı a l'p 
~~111-aııı, .~ , •1lnıak ist i) ecel.. bir 

u d·• '' et ta · •· .. ~r [) \ R \ \ uı-u ı sc nı us-'"'" d • ou \ . . ·. 
h e llalk· 3 1

·
1H' ll er dt(iis ııu·ılik -

ıl\ ttnlar 
itl g,.lt1t f!ı;;" _ a '"«:" Al,dc•nize h a r-
h·f'\ h llaı k' \ ~ıı- i t ıl egild ı r . B in aen-

~,~1~0 . "io1 , : 1
11

1~•d. " "' ,\ kdeni2dc 
ıı1c( · -.u"va Al \·e _an Vttl· . • ı n uny a. ta-

h. \·a lt a ı . "11 hu intak hir taarr uz 
ır h· '·HHn s •I b" 

.. 1_ iııl i!ıi .. . ( >e ı~ e t verecett-i .. ı"l. 1 ... nı t• v h ~ 1l uz , zuu ah~oln1a dık<· a 
l{,ır d . 

tla · t.t '-' ni1 , . , S 
h 

1"'C Ttı' rk : c • ark huclutlarıını:ı-
at 'H S d·ı"1 da hl · • oı·yet miinase . 
'•ı•n r tadil , . k l 

bı '" , . ~ tn illi . u. u~ ge._ıne-
~ •.n kald ık eı~nı)· etınıız mııem-

liJiı ın ca Yıne bir harp ,.e 
e•ıuu ı· arit de~ildir. Bü-

ltalya, kömür meselesinden İngiltereyi protesto etti, şimdiye 
kadar tecil edilen dört sınıfı tekrar silah altına çağırdı 

Alman gazeteleri harbin cok 
' 

yaklaştığını ediyor • 
ıma 1 

-----~ 

3 4 üncü motörlü Rus 
livası da imha edildi 

İki Belçika tayyaresinin düşürülmesi üzerine, Belçi- Ladoganın şimalinde 

edilrnek 
diğer bazı Rus kıt' af arının 

üzere olduğu anlaşılıyor kanın protesto notasına galiba cevap verilmiyecek 

Bir İngiliz harp gemisinin içinden muhteli{ ı:röriinii slcr 

Londra 3 (Hususi) - Maliye ile Alman hükumet... arasında bir 
Nazırı Sir Con Sa,ımeaı, radyoda fark araırn:mıaJıdır. 

mel' Mi. Foıl:at hunu ,.~<pm.ı~~tır.ı 
Bu s~bcpcen Alanan r iHetini de 
mes'uli\ıdtt.en be-n?Uh edca11ern . söyledifj bir nutu'kıta, aJıt ı ayl>k Ha.lbuiki aradc bir faıık olduğunu 

haılbin lbir :bi lan;,<lcun u yapını-ı$1ır. ilik evvı,Qii Alıı:ıan ımillc.ti isba~ ~ıt- (Dernmı 3 iincü sahifede) 
SM: Con Sayım-n A1m:ınyanın -

yaptığı bütün ıı-.ülıa~~bekrdl~, ken
disine arazi ~alfo.e mü<:a<ıdt eden 
ilk şi<iılctli daıfoelor iru:ii.l'lnegi u· 
sul edindiğini sö.y f -ırı~ \~ demi~
t ir iki : 

•- Falrnt Alıma:wa ıbu sefer ay
ni 1.a!latigi kuHaıw,-.12ırnış, her ş y 
9ii kiıınet içinde l(etınıi'1t ir. Fakat 
miiı~tcfiokler, lıu sl'·.<urıJlin ilani • 
ha~·e devaotııını Lel:L·.ıc.~c taham• 
rni.iıi ın-:ezler . Şu var kı, ınüı~·t.:·-

Alman kömürü ihtilafı 

ltalyanlar, Londra'ya bir 
protesto notası verdi 

P:clcr. ha bıkrı s•-ıt:·o da devam e- İ R d ' d Al k •• •• •• 
dip .ı:idccek ulan bu- ıe,r'kı rrı ı.-a- 15 t a lyan vapuru oter am a man om u ru 

ivi .t.ıhakkui< "l'rmıs i:ıulunmak- 1 t h ·ı · d d " s partı" ol ak 1 ı~dı.rJ.ar . a mı ıne e vam e ıyor. on ar 

Kuım:-ndco~:ı. po'öıikwcıc, mali - bu kömür l e r e dokunulmıyacak 
vede ve ı-ıre<l.0 birllk nıeı-cur,ıur. 1 

r,Lıkı:.ı fıalkınııza ~ur.u söyı1~•rr l k P a r is 3 (Hususi) - B ur a.va ~e - s.ıt~.sil . i:ta yaya ~önderilecek AJ-
i•tcrion ki, zofer ve ge.lfüi•yet biz.r len malUnıata göre, İtalya hükü- man kömürlerinin tngHtere tara· 

1 nahya r.Jl olxaktır. Alın.anlac met. :bugün Londracl;ık i sefir: va· (Dcrnını 3 iincü sahifede) 
~ nııdoki halde .• nuhkem sure~'le 
b.r.:ı_·;-;mi~, ktıY\·c~tıı 0-;r ;kfr~le ll'~ -
k-rl t~!ı..l"ı ... '.<.t~dirle/. P.lr.ıaın milleti 

Bir otomobil 
şekercinin 

vitrinin~ girdi 
Sofö. l\lu!ıüct mi.1 ichu·c;ind<'ki 

:! l C;! nu;r rrlı L- tmoui. Ortaköy
d- n geç:t'!H .. ,ı;:~- ıt.:\:ln birdt:nbıire kar
"·sına cıl\<Jn bır <.;ocuğa Ç""Jrpma -
111:--.\: i~in mane\·ra _yapn1a:k ister
kPn \'.i.l•)- •i r.:~ldll l1:1lf:l (."I•kı.."111Ş \'e ~
kerc-İ dükkiı.nın•ı r·aı-pa,r'1k vit:r·n.i 
pP.rc,;n l aı~, "ır. Ot·onıOO:il bundan 
soora 389 numa-ralı eı 1<ıt.rih <iıı·c
fı ne çu.·pn1ıs ön ar,fı parçal~n -
JO'.· ıs de soföre Yl' i1.-·incleki ~·ol -
cul:11·a bır c.:<'v oln anı ~ır. 

tiin bu sarahat karşısında ise Tiir
ki) r n in cınin \'e harp harici va:ti
J<.'ti aşikftrdır ve hrr türlü işan, 
tahınin . haber ve ıni.ita lca nihayet 
hafiHiktcn ,.~·a garazkiırhktaıı 
ba~ka birşcy detild ir. 

ı--Y-E=-Nİ_T_A_R_IH-i ••T•E•FR•İs;;ı~::m::ımMmlZ--ttııı.1

1 Reşit Paşanın Hatıratı 

MAKEDO NYA ATEŞLER iÇiNDE 
) azanlar : · 

İskcnder Fahrctlin Cevdet Reşit 
SERTELLi YULARKffiAN 

Y e n i te frikamızdan bazı fasıllar: 

Çeteci lerin kilise toplantıları - Dağla rda Ye hudut boylarında 
cephane depoları - Sandanskinin , -c rdii:,- i i rlaın kararları ! -
Resit Pa:-.anın cesareti - General Fulon'un ıniihiın bir raporu -
Bıılgar istana iltica eden ( Cadı K" dın) kimdir? - Re~it Paşa, 
huduttaki cephane dcııol aTı haritasmı n asıl. elde e!ti? - Abdül· 
han1id<' yağdırı i an jurnallar - 1\Iii s Hiıni.ln kö~· lerinde patlıyan 
bombalar ... ili\h .. 

Bütün b u heyecanlı bahisle ri 

7MART'ta SON TELGRAF'ta 
okuyacaks ı nız 

ihata 

Velles bugün 
Mareşal Göring 

ile gö : üştü 
Loııdre 3 (Husl'<i) /l..nı2rık2 

haıici~'E' I""..;.i l~C' arı Sa:nn~r \~clı 
·l::.t.ıgüıı ~.1ar ""'U~ GO~·ing .... ı:,· .... -
~cct: 1:~1IJ'J' i'Jlr ~ .• 1'1 Gö:.~h,1~ dür- h:· 
anak>:ıi'.Ja cc >i- ~ 01 &·· ne don
ITı ÜştÜ·i.'. 

Vt>H t; bıı ~k<;'l·ı Be h d.n ay
!rılncc.~ ve İ·~,.icre ... ~ '"lkilc cy,·e1;1 
·Pa~:.:>e _qi.dcc ~ o··~ ... .., r }E dra\ a 
ı_'C~Lt? !<tir. 
HİTLEJR NELER İS1T:\1İS 

dra 3 (Hustı.si) ·- An: ırı-:-alı 
müsteşar V• lles ilP H''I 3 ·asın· 
dak •nülil!ta' lıa;;kı , al~ 
'bt'!'lcrc ı:tr're H•t' ı A 
L~ik! Ti- ı mus 1.ı ~i 
Buna na2 ~sn. Çc·k 1 
P .ı. uz ..,nde A. 
miyeıti k·ldı ·u az. 
raı'kma:.'lt n1 c , in di.i. uroe ... K 

man hı rıüı. gc1mcıni 1 ... ng 1 c -
r.ınin Ccbeliıt:.arı.k 111' tJ, Sı ıga
pur d .,,iz ü(';;c·ı'i t:ııl ri'J e-::li 
lidir 

Finler, 
arka.sına 

Viborg'un 
çekildi 

~~~~~~~~-

200 tayyare Helsinki üzerinde 
• L n~ril 3 (Hu,uei) ~ llelsinıkı -

1 
o.t. ı j\elro b'lb( . .11 ı·c ~orc, F'in or
duslı \ 1ir or~ sr-hl.'üL ~ır·kt":..tmiş, i1k 
R'.ı .~ frezele:- i s ~ ·e g'i.Tmişlex-

Şt:.lı}ıl"ll"'! Tiıı:.:lt.flTı Pl.nt: J;& ~1e -

sin "51< i b<ı:km1<'1'-r. b~ ük bir 
:.w\ 1 te~ t!:-11'\X.'Cef.ıı La~cı.tı \'aT
dır Çi" '.cc; Vfü:ı.rg ş·~hrinin şim -
'1 'n } . .ıdor .~ö-·j rdiği mukavemet, 1 

l;u C'lırı ır~;ııc'e \'eni Fin mü· 
dafaa 'k~ ,11ar1!1n1 inşasına va-
b: . Hl r. V borg bu muhs-

'b ı " '>lne dt yazi!cvi 
t " · k Iı.1pmı ır. 

i '~e' 1'a1 bı.· ıı<:ı <>n dalha iyi 
t " 1 c :li1 ..rt ... 

Loııdra 3 (Hususi) - Son oak • 
kada Hcllsin:lci n ~elen mallır ıı.a 
gör·, e\\.'€'?ct• ım1{!1 .. -cara ,~ irP.~ n 

edilıc::i;ş ol::.n 144 iincli Sov'et f -
kasına tak\ıive ol:ırnk ııönderiL•ı::'$ 
olan 34 üncu !lfo.f<ova hücum fı.
ka." mıh :ıra '" .mha e.dil~· _ , 

Londra 3 (H usi) H\ ' :'n&i 
h3:Jlk, dün, ı:uniln <!ört saa:tir· sı • 
ğın:ık1arda ~i;ıımışt. ... 200 Rus 
ta\ va ·esı m ıJr, mde uQ-nu • 
tur. 

Paris 3 (R·ad o) - to;\·eç ııcın .. '· 
lüJ: ri kumandanı nınafav Dekri· 
.son 'un, ilk sıpe:rleri tıettis edcrlreı. 

(Devamı 3 üncü '3hifede) 

Alman gazeteleri harbin çok 
yaklaştığını ima ediyorlar 

A=te•a• ,, 3 (A.A.)- Amster· yettc nıalfonat Yermek ımkc,-.sız-

Roma büyük 
elcimiz geldi 

' R b• ıük dcimıc Hu: -.ın 
' damdaki bitaraf müsalıitlere göre, dır Zira gcr~k Amerikan mahfıl-

Ranıo B ........ l;.;r bu si:lbah ~·li1~11~ ta
ı'lfkile ~t..·h:-lıınıı: <?c1mi~1t . J\·1pzu- 1 

clü-ı sabah Hitler ile Sumner Wel- lerı, ııerek Alman mahf.llerı l:,.ı 
~·sarasında YUkua geıe, Ye 85 da- hususta t.ır. bir kc " ... myet mu 
kika süren görüşmenin Avrupa va- faza eıtmekt<'Clir. 

nen J;?:clı;ıe-1;.t olaı1 biıvt 1 C-i bu 
a:k. Ankqrava !!itl-ı:>ct_~k 1 ir. 

1 zıve•ıncie heıılıa gi bir salah \'Ü - Alman a« ctele. rıın ıe rı atına 
cude a•·tı d 1;.ne dair ekle lıiQbır gcıncc Wdlcsır gorıı~ . ckru ı 

Maliye vekili şehrimizde 
\! !~'. ~ - 1k.ı _ Fuat A. l ı 

3l'lf ""·"'-" p(lım ;itir. Bir müdd<'t 
burci2 kal ıra< '"'.klklcrdc bulu
nacaktır. 

--- 0 00-

lzmirde bir incir deposu j 

yandı 
iumır 3 (Hu ;usi) - İküıcıkor - 1 

clondJ Şerıf Ziya ıı.ldlcrinc a i 

büvük üzüm ı·e incir dt,posu çıkan 

emare ı oktur. mümkün Cl!.,uğu kada az kelirr e 
Scmncr Wellcs, Mar ,al Görıııg 

ile le biı" görüşmPdc bulumntcştur ile bildıı;mek ~çtıyc- matJLa'. pek 
Rul'\·eltin Jıususi mümes:ili, Ber· yak:.nda bir Alınon ta2 ruzu ba · 
lini terk€11mcdcn evvel dıger Al. lıya~ağını ı·c AlmanYa çın a ıırı 
man seflerilc de ııörüsmeler yapa- ancak silah kuYvc'ile halledıJeı.,, . 
caktır leccg.1i ilii •. iç, sa k, \\'e k n 

:\lacmNn Hendelsblal ;:azet • BerJin, zıvarct.r eki ı-c ' ıı. · 
sınin Berlırı muha.b:rini. bildirdi· b, Jıaru« t evlell'rktcd Alman 

ıı,b:. Biter. WcllesııörıışmC'S n- matbuatı. ing:ltcreH cok ~t'lh 
dr bahis mevzuu l>:dileıt ı:nesell~ ~ :· .su.~t~~e ~ a.:a11ı ecıc-n mti ne bc-
hakkıncla her ·, ıarıe: . inanıl:r mat .:- 1 va .at \"l m;:ı.r:.altlı rle el 1lu U" 

( Diğer Telgraflar 3 üncü Sayfamızdadır) 

bir yanırın n ıtıcc.;inde harap o:- ÇERÇEVE 
mustur. 
Yan~n bina hüıhü.nıet \1, adliıe 

t- 1a.Jarına da ı·akın olduğu i<:in 
b>r ha ıli ıeliı~ uvandırmıssa d<ı. 
ıtfaivooirı gavl·e~i n.ltice~inde sön
cLLrüımüçtüı .• .ı.\vrı; tüccara ai! tü
tün deposunu da kuı1armak rnı>m
kül ol,nı::ınıs. burad::!'ki kömiirler 
dP vannıı~lıL Y3ngımn imalalha
J\9 bacasının kızı~masından çık -
tığı anlıasılmıs:!ır . Zarar yüz bin 
lira kadardıL Yaralanan b ir itfaiye 
neferi ha~lane~' kaldırı1rnıstıc. 

----0•00-

Buzlarda kayıp 
dü şenle r 

Sislıd<' Çınar sokağında 90 nu
marada oturan Ra<;-el kızı Borına 
Y). nicaınıixle T~is scıkağından ıı:e
~erken, aYağı kayarak düsmüştü.r. 
B2.sınd2n ve k.ıoundan ağır sure tlt.e 
yaralanan Borina H aseki has1ane
sine kaldınlarnk t.eclaıi al~ına a
lmml-'llır. 

--- 000-

Bir evin oda sı n da yangın 
Yedihılede ta""'1T!va:v caddesinde 

Abdüla,~z adınoo i:ı irıne <ı.tı ııki 
katlı evden dün " PC< yan.ırın ~ılv
m1'. bir o:lası y andıAı halde sön· 
dücülmüştür. 

Son söz 
Adalet ki de\' Iet n1efhuı1111nuıı 

ten1cl ölçüsüdür, onu clindr tu
tan Tiirk ınahkenıcsi ka rarını 
, ·erdi: 

uAfrodit müstehcen değildir.,. 
!lteseleyi bu cepheden müda

faa eden büliin hakiki Türk e
debiyatı ıncnsupları, kelii111., 
hak \'t' haysiyetlerine abide o
larak Af-roditin beraet ilinunı 
gösterebilir. Eserin teınsil ett i ği 
kültiir \ ' C estetik kıyınetile. bii
tün hakiki Tiirk cdehi1alı men· 
supları. Tiirk maarifi , Tiirk \ ic
rlanı ve Tiirk ınahkeınesi a~ · ni 
kcn1al safında birle~n1istir. 

l\lesele bitti. 
Şiındi ona dair. h fıdisen in ilk 

giiniindenheri içinte diiscn \'C 

hıkisafile beraber bii~·üyen bir 
ukdeyi ifsn edebilirim. İçime dü
şen bu ukde, memleketimizde 
herhangi bir •an'at ı· e {ikir dam. 
sının hakiki aksiyon kı\'n1etini 
kazanabilmesi içi.n muhtaç ol • 
duğu )·i.irek sı:.clatıcı unsurda. 

Bu unsurun h,n1i adi te-ce~süs 
\ ·e dedikodudur. 
U1and ı:rdı ltı alaka bakımın -

dan !ıüçiik çaptaki nesil çarpış· 

ınasından sonra hü~ iik ~aptak i 
ACrodil h.;_it.li:-,esi l)utııı ı sbat etti; 

Bizde her~e~· . aınına her":-ey, 
nıi.icerret , -e asli Kı~ ınet teph~
sil(' değil , ancak o cephe rtra -
fondaki mü~ahlı a;. kaba. adi te
ct>s~i.is \.'{' ded ikodu ihtil ü. tlarile 
ha.-·at hakkını kazanabilhor. 
Balıccsi, bir nevi fena kol..ul;. a
gaf'la dolu olduf: u icin 111i.i~teri 
bulan köskler ... 

Hazin tecelli! . 
Bu bü~le gider"e (Slıakcspc

arc) i can1bazhanr u !=;a~ı . ()-lu
h iddin Arabi) yi kel oğlan, 
(llergson) n karna' al maska
rası. \'C (İmamı Rabbani) ~ · i pa· 
zarol a Ha~anbe~ kıht:-ın a biiriin· 
diirınedcn aliikalı kılınanın in1-
kanı olarak n11 bih11eın ?. 

Biitiin bu olanlar oh11a~ ı' t•r
Se 7t·di. 'iİrndi Tiirk t ft hil C" rinin 
n1Hthis bir kültiir ~a_y retilC' hil
n1l"llt kac:ıncı t r r.rüın('\~ ne te~ 

schbii' ettikleri Afroditlen. hat
tiı Afroditin güzel ellt'rindeki 
parmak aded i kadar hil t• '•hl
tnıs olmı'.\· araktı . 

Hazin tt>ceJli ~ . 

NECİP FAZIL KlSAKVREK 



RİR MİLYON LİB.A 
İLE NE YAPMALI?. 

Ştlhir meclisinde'. otobiiıs alına
madığı için sarfedılemryen lbır 
m )yon lirahk tııtısisatm nemde 
harcanması miina&"P ~ U11Un 
boylu miinakaı;a edihn" ! Bir tek
life ııc;re bu para ile kacalizımyon. 
l;ır diğer ı'eklife P.,, tıvamı Y<!Y a 
Jror.~ervıotuar yapmak müııası;p o
lur'.. 

Ortada. ıiıövle. ne Y"llılacaltı he
nüız t.aıyin ~ilmemiş lHr p;ır~ v~r
sa. teze1den. lbu 1<ı;e le butun Is
tar.l:ıul halkına - tıpkı aret ~
mu-larını'1 olduğu ı;in - bırer 
renkli şems>ve ahnalı! Çünlrn, ne
redeyse bailıar vaiımurlanıbaşlıya
cak, hn'k tramvay bekleme yer -
!er· de sı.ıc~a di'r~ek!. 

, IEŞHUR HOKKABAZ 

ÖLMÜŞ, DİYORLAR 

Avru.panKı en m"'*ıur hol<kabazı 
Londra<la Davi t isminde b-ıri HTUŞ 1 

Bu zat ııte<;errlenle hastalanmış, iki 
eline lb&-den felç gelmi:;, anık bu 
meşhur hokkabaz icnrri lilbıyat 
edemiyoram.l,'Ş!. 

Demek olu,<ır ki, diinya bas -
ookkıibaızlı/:ı müı11ml .. Bı.t ınUlı•m 
ıııakımıa, merasimi mahsusa ile i
kınci ıne.<ıbu:r lhokkatıazı geiinııek 
1'zun... ~i mühim hokkabaz 
6la ki.ılı, diy,l!Ceksini:ı?. 

ı z,.vallı lroca, hlr türiııi WJ&Do 
dan boşanamadıj(lnı görünce, kim
bılir, dizıni. nasıl döğii:y-OIXiur. F&
kat. bize kaJırsa, aıdaıru:ağn, artık 
boışa.ıımak iddias1<1dan va.zgeçmelf! 
Çürtk:ü, kadın ilihyarlaıru;;, bütün 
o eski huysuzlukları, tuvalet, man
to. pa!bu;; tal<ı>lıri hjç ohna.o;a yi»
de ellı haıfiflemiştir. 

SİŞHA,'l/E YOKUSU 

VE TİYAT&O 

Yeni vapılacak tiyatro bma$ı • 
."ın nerede . .nşa eıM:nesi Jizun gel
dij!ı de uzun zaman bir mesele ol
du. Bl!' turlü, münasip yer bula -
madı.lar .. Nihayet, Şişhane yoku
ŞUDC!a inşası kaı-arl~ ! Yokuş 
ı.:zerinde tıvatro bıraz ı:arip geli
yor a.mma. kimbıli-, dem.ek ll!ü -
tehııssısla:r böyle mü.nasıp .,,,,- -
m ler ı Şiı;ilaııc Y!>k u.su ııe k ne
tameli vf!r d~ldir. Fakat. bir an 
"'~l tiyatro bin"51 vap•lması te
menn mi.zdır. Bir kazaya ui:fama
dan ilıır tiyatro ıbinası y~m da, 
neı:ede yapılır5a yaıpıJ.sın!. 

İNSAN OOLUNUN 

ISI.Am MI?, 

Yeniden V'iicude getirilmesin • 
den ıba!ıscdi1en <hukuku beser be
yaruıamesi• etrafında bazı refik
lerimiz an ket a.;m,şlar, ıleri gelen 
münevverlere soruyorlar: 

_ İnsım~ daha mES'ı..t, dillha ni j 
zamlı bir halıde, d:ıtıa hür bir ra
ya'la kııTU$lurmak icin, nasıl bir 

Çeşit 
·mallar 

Her dükka a ouluna
bilecek mallar tahdit 

ve tesbit olunuyor 
Seyyar amafm her tıırlü mah 

s:itaıruyauklarını, seyyar sattlobi
kıcek ~ tbe.~ ı:ı;:isii~i 
tara1ım:lan <!eıbit ediırnıeık."te oldu- 1 
gunu ha:bcr \ı.rt~i1c 

Bıı.na mU'ko:bil lıakık.al, aktar, ı 
lituncü sucu, pastacı, mahalle -

ıb: ~ zerzıevııtçı ' • iskem:hccı dü.k
lka~ rırtda Sô!trlabr1ecek ulan mal· 

da tahdit olun""*ı.r. 
Beleıdiy.- rı.lisligt; ha!ıC'lı bazı 

lh;.Jkka,l di.ikili:1ı.nlarında aspirin. 1 
ıtıendırdiyot "' emsa'li il;iÇlarla til-
tüncü doOllııldrılaıır: '.ı pn9tmna, 
stx:u!< vıc ta'lıan, ı> "7.ıez; :;ucu'ar- j 
da b..kk:Uiye ,.., -:'.-.ri)·e madd.."ie
ri s.ı.tıkhbnı teSbiı etm.ist.ir. 

:Elkroıi rr>a h allelıic l d üıkkiı.ııları
mn ısc j-crır...k ınuh~ .. lif yemıı:k
•- ?iş'.ır'.:er. klkan.alar ııa·o.ni al -
dıgı ve ha.tta; baızı ı.şkrunıbecilerde j 
"-"'' va.ırü:!iği göcülm~ür. GeI>:ık 
bu halı!.ıırı önlemek ve gerek de 
her esnafa kendi ~u'Joi6ir.de U •rd<ki 
imlcirıhrrmı Venn"lE'k üzere dük -
lk:inl.arın cın6 ve nevi!erin, göre 
buıral;.rda s..tıhı.bi.1'ccek madd<! • 
ler ayrı ayrı tefrik olıuıı:ruddtadır. 
Her diJkıkancmın satabilııreğı mat
lının isimlerirü ,ı.t.iva llden O.U 1 
.,..,m lioaıeler harıic~ hiç ı».· mad
d- ,_ılıınıryaıc~tır. 

Hı>br hv amadını:z mi?. Üfiiinrle 
her denle devn oldu~ ya;zı.lı ohn 
bazım~ i~ı Y"""1 ~ 
rikalar ..• v<'ni •hulrudı:u beşer be1Mnnamesı• S 

vücude ~eli"'. . POR 
15 YIL SÜREN 

BOŞANMA DAVA,SI 

Amerikada, ır mel<leıp mwım- ı 
mı kanımıdan ~ İıçİn bir [ 
blşanma davası aç.ınış ... Tanına on 
beş sene evvel açı.lan. bu dava, Jı.i. 
.ıa devam~!. 

Afrodit davalarıı 
birleştiriliyor ı 

Ün.ivers>te tarih ziımre;i profe
sörleri"'1en Mükrimin Halil, bu 
ankete şu cevalıı veriyor: 

- İnsan <ığl.ımun 16iaılı ı mı?. Bu.
na imkan var !!Ol?. 

Siz, ne der.;;mi.7. bu i.şe?. 
AHMET RAUF 

Nakzedilen 
bir karar 

Saikan güreş 
ın Üsa bakaları 

Baı.'kan gü.r~leri müısabakalanna 
•bugün de saat 14 de devam roill!
ıı.:~. Mofrsı;jb:ıkal:tr ·büyilk .l:ııir a-
1.itka ile- talöp edili:ı'lJr. Buglllı pa
zar ohmı!t mi~. sey)rcı • 
.lertıo d~a çok kcl;11.alıh< o~ :;gı-

na ~e yoktur. 1 
Dün }":"lpıl•rrı ilk n:U<:~b ların 

oot.iocl<tri su obdu: 
Nmic.kre .göre Tt:•ı:C takımı tik' 

.ı:ımkii ~alortla ma~h'.ı:biyet 
km"l!id.lmeksi.zin 7 g:ıiibiy"<t, Rumen 
,"(' Yu.!!!e lav t:ılk:r.ıh·ı ilQPI' 1:31'i -
biw1, dörder ~lüıbiyct, Yunan 
tı:tkll!'lt da 1 "3Jit4 üt, 6 mar,hıbiY'l( 
elıtle dıti. 

ENvıo!re İatanbu.t belediy>esı ma- J 1 
lcine ~51 midü.rlüğürıde bulu - KÜÇÜK HABERLER 

1~ bOyDk - if2 4A ·eelediye-
ıskele ~ de m~~şlar 

776 bin lira sarfife Kadın sesi 
Tramvayın iki kişilik kaııape-inşaları için yarın 

faaliyete geçiliyor 
İslı.ete'eriml2İ:n sür' ..... :ı~ - ı 

lll'ceğinı ve bu hususta faaliyeııe 
~EX!İ~ •lıab.ır vemıışeik. 
Aklığımız mü.lıemmim malün:abı 1 

göre lıüıküımıt>t, illi< p.ırtide 8 yeni 
ve büyük iSkııle inşa t İ.rıTl~i?ı ka
rar laŞ!uım.ı..<aır. 

1 sinde yalnız oturuyorum. Arkam
daki sırada, iki bayan, dunnad.an 
kon~yorlar. Onlar, ilk defa, ye
rime otururken, gözüme ~arpmış, 
o vakit görmiiıjtüm. İtinalı giyin
miş, muvaffakiyetli makyaj yap -
mış., ince, narin yapılı, yüzlerine 

Yeni iskoleleriaıırıım nerekro~ 
ya .ılac.ı.gını ve her lıı•inın inşaa
tına kai; lira saıfo!ur.aca.!iını ya -
Zl j 11 •. ·uz 

Erdekte ~5 bın lira, Llpsı.·kide 1 
32 tıi;, lira, Şatitöyd<' 136 bin I.ra, 
}.f.ımıara Ere.,ilis•r Jc 75 bin lira, 
Karabigada 120 :mı im. Gclibo -
hıda 100 bin h.ra, Sitivrirle 160 hin 
iira, Kilikyacta 23 bin :ira ' ni ve 
mc.cil.trn hkelele:· .»a~tlacaktır. 

Bt nlardzn başka Bcru:lırma :s
ke"esi 26 hın .lıra. Karabi,ga iske
lesi de 24 bin lira sadıle temdi.t 
olunacaklardır. Bu maksatla ica
ıbed<. n 776 hın 700 lı.ra ayrıl ıııstı;·. 

---oo,<>---

Beden terbi 1esi için 
Belediye hisseleri 

Ba:-• b. letliyoelerin .beden 1ıeı'bi
yesi uımmı mudürh.i:~ ı.şleri iıçin 
büiıı;eRl'indc ~misal ayı.ımadlk
ları görii'rn~. 

Bu münasebetle dün Dahiliye 
v .. ı:ca..,,tind'.n tllJ.eşiPye reisliğine 

ııöndwi:ten bir mlln1e tahıisat ye
k:ünl:a.rı 50 bin lirayı g~ he!" 
ibe).Wyuıin ~ beden 
ıtel'biy<esl ımun müdüriügüne bü'lo
çeierinde lıE&! ayuımala;rı lüzu -
'lllU eberıwni)'l'llı'e 1r.bh.ğ olurımu.;
tur_ 

Sıhhiye vekili 
.. şehrimizde 

Sı~ Vekili dakıtor ILuliısi 
Alat.aş !l"lırİGııııe ~brıiş. Vali ve 
Bclediye .... isi dalı:'-..or Lıi11!ii Kırdan 
ztya....t ecl ı;·.k, ~ın r.ıhbi vaz.i
yd! hakkıooa ~ a mıştu-. 
B:lhr, ~ sıı üjle:inin ne surdl.e 
~i gôl'Ü.şÜ.lmüştÜT. Vleo
kiıiet t'ayri sıhhi tellild<i ediien 
Kırl<çeşr. . sulanmn lblisLü tıün ke
si~ t:ırafl.ar dev,ilrlir. yol -
.kırın tamir "" ıslah eWldiJıten !IOl1'

ra akıtilınosını ~. 

bakılınca okwnuş ve zeki olduk -
ları hissh i veren iki taze idi. 

Fakat, çeyrek saat kadar süren 
tramvay seyahatinde dönüp ar -
kanıa bakına1nakla beraber, itiraf 
ede~·iın ki, kulaklarımı onlard.an 
ayıramadım. Belki ,ba:ıkasını dın
lemiş olmaklığımı adabı muaşeret 
kaidelerine muhalif bulacaluiınız. 
Fakat, hemen söyliyeyim ki, ilke
debe riayetsizliği, ben değil, on
lar yapmışlardı. Çünkü, yüksek 
srslc konu~uyorlardı. 

Kulağın11 onlara verisimin asıl 
sebebi de, ntuhaverelerinc kar~ı 
duydu{:uın gayrimakbul tecessüs 
değil, daha ziyade, hemen arkaııı
da, fasılasız devam eden konu~ -
ınanın bu yüksek perdesi idi. 
Şimdi, size intıbalarıını yazayull! 
Biz, eskiden, kadınlannuzı daha 

nazik, daha ince konuşur mahluk
lar olarak bilirdik. Halbuki, bütiin 
yakınlığnn ayni tarmvayda seya
yahat etmekten ibaret olan bu iki 
taze, ınasallah, neler de konuşmu
yorlar, nasıl kelimeler de kullan
mıyorlardı?. 

- Gitmedin mi be o külüstür 
davete?. 

- Astını .. Gitmedim. tabii ... Da-
vet filin hep numara!. 

- Ne numara, am.nıa ... 
- Bize de mi lolo, ha?. \ 
Gülfu;meler ... 
Arı:onun, acı bir burkulma ile 1 

yüreğimizi sızlatan bu dehşeti kar
şısında. kadının, daima bir şiir ha
linde konuşmasını bekliyen kulak
larımızı, istem1yerck tıka:nak ih
tiyacını duyuyoruz. 

REŞAT FEYZİ 

Talebeler için 
kasket 

. 
yenı 

Dün verilen bir emirle 
yıllık gelirin °/0 de 
30 unu geçmiyecek 
194-0 malt yı.h he'.ediye bi.>•c• • 

Jeri.nıin ne suret.le hazırlanmaları 
ôıcabelıtiği hakkınıda dün Dahiliye 
Ve!l<alüti:rııcLn ·re~cti}t> re.biiğine 

bi:r emir ı:önderiıl1Mi$tir. 
Bu eııııre göre, isabetsiz tahmin-

.lere istıinad e&c n münak~:roen 
çek:ini:lımesi 'bilha"5!l gözönünde tu
ıtulaca:ktır. Yıl içL"Cko yalnız 'l!Ü&
tacel ve fe'1k3'la<lı .. ha'lerd·• mi.ina
tk~ler yapilabilecektir. 

Be:le:iıyeJ,ır, 'bütQel> .. ırinin 'iıh~
rında, maaş ve ücretlere; umum 
varl'cfat •büLc;.esm·in ancak .'l'Üzde 
30 unu tahsis edt bi"PCI f,dordir. 
Maa~ ve ücretler kal'i:v.yen va

r•dr·<ı'1 yü~ 30 unu U>cavüz ede
ni '.)'<'u .. lkıtir. Diger tarafltaıı 1940 
mali yılı bütç:.\erinde memur ve 
daimi iicre1llilere aiıt maa;; ve Üc· 
rct!erin ıcskı kadrolarında de~ışik-1 
1.ilkl..'"r yapıldığı ktcdil'dc bunun se
ooplı_ ri de her halde izah oluna -
cGJolır. Üç yıllık tahsilat milktarı 
naz~rı itilbare alrnarak variıdıai 
bÜ'tcesiınin tıaıu»min<l<' va.ridatt ·bul
m<l!k içti' ona ı:öı<~ hıar<.•l:ct edile -
e<Mtıir. 

--000>---

Taksimde yeni 
gezinti yeri 

bir 

Ymi açılc.n T;ı.ksiını meydanı .ile 
Beyuj:\11.u jandarma karalro.lu !bina
sı arasnıda'ki 58 m"€\lıro!ıik sahanın 
O!l'tasınıda sıTf yayalara mahsus 
olıma:k üzere ağaç'ıklı bir gezinti 
yeri yapılım.:ı.sı kararla~t.ı:rıllırrn;ıtır. 
Bu gezinti yeri. T•iks>rn kışlası sa
hasında yapılacak oılduğtınu ha
lber """"1ii;ıiımi'Z otelin aıık.aıınıdan 

'"' veni Truiım l!azinwund.an da 
~n:ın oonTa Sül'P3$lOP mezar
lı,ğ"ında nihaytıt bulacalk.trr. 

Lokantacıların toplantısı 

J31 orootılc ooticek>~"' Afttıd:iıt cı..

wsı yü>ziinıdıen dlf.er "-'- gazetıc
Jer a};lııiıe de ~ ııçıJrnq:iı. 

cAfrod3t ımese-leısi. ~ Nınr
dıın <l*ııyı ~ Zek.erryıı ile 

Ta:n neşı:i.y~ müdürü Halil. Liııt -
&n1n a&liyıe aıltı.nıeı rem mal*e-
m.:stndıeki mQlırı\ ] J ine dün 
4'ewln . • Fakat Sabjha 

Zıokerıi}'Q ııe~ hem 0-

!a.'n Qajtırı.lmıasma, hmı ~ yine 
bu mesel.lilen dıc~ Ta:n aıieylıine 
açJılan ~r da\llWUl ~ ka
= wnlmiş. ndlalıxme baıjka bir 
pe bır:ılnlıııı.ııslır. 

nan miibecııdı.s Nwrel halı:'lmıda 

~ yaıpı.lm.ış, ora<!2Jl;ıi işine * Alr.ıaoya ile 11 mı1)'\'.Jll lıra.lıık l ll~~(llll·~~~~ 
mii!ıe.allik bazı husı...ıl.aı'd.an dolayı bir anlııı;ı-na yap>l>uışlır. Alman,va · 
al'e:ybiıne cil:'Va açr.'lınlli ve İstanbul bu p:ı·.ra 'i • hizdeıı !:ütün '°"' bıiz ete 
aeD,ye lııiriı:ı.oi cıı:ıza ıınaiıkem.mıde Alımatll';.ıdan ınuhtelif mamul ~a 

Ta obel<!rin .mecburi oları:& ka&I 
ket giymeleri ve talebelil<Jt. ala -
kası olımıyanların d.a mek<ı. pli 
se<'PUSiarını kııt';vyen taşıy<ıma - il 
maları hakkındaki karar üzerine 
arta okul \!1' nse tıık-beleri için 
ayrı a}Tı kııslrel; şekil} ri i:ESlıit 

olumna1<tadır. İ.lkıınel<:tıep!a k>r ille 
kepi giyeee1deroir 

·-0---

Şeh.rimiz l<ikarıtacılar ceımiy• t.ı
nin evvel'ki gün Y«Pılıınası iraıl:l:ıdtoo. 
llıeymi umuımiıyc iQ!.ioınaı; llkıse<ri -

~~l:iık ;rürzünden toplanamamış
tı. &ı münasebetle ~; 'Bym 
15 .ine tehir olunmuştur. lliğı:-r ta
ırafltan bu yılki i'lltilıapta eskıi 11'0 

t>eerii.be'i kıkan.tacıla.rdan mürcik
~ yeıı.ı a.za.lar seçilmesi su>re • 
iti~ idare heyıcltinin takvitı'<! olun
ması ~h'. 

PiS) • nıj SafanHı c~ .is .. 

ım e ~ v.. Afrodi.t daıvaıK 

kararına mües6ir olacak ~ 
d:ilaOOa beyan ettiı(t; WiW'e a
Jıı.Jbime aıc;ı1an n><Jhakenlaye de 
dW:ı devam edüın.iş, .Dıwacı '1:ıiıı:iı.> 
.mı.it clij'tT ..... ile bit) J1

• dtı ııe

...,., karar~. 

p i8ı:n mııb.akeme ııetice;ıimie alac&ğrz. 

hııılnkmda t-a<.>t ~ı vw;:~ 1 * Maa~ müdürli;eü yeniden 
<ta:. T~ maUı.tvnesı.. bu berarl t yaıp:.l '.::k ı5 ılk md:<.tıep bın:ısınm 
lkru-ıırırn Wııırıuş, hilin nalkz.ı, ~tini llcobiıt c•)eıc lk be'1cliye 
br.12llllB J.Ma.rL'la U.)llilu.ştur. Nak - iınar ı.aüdüdü.qiioııe bild:iımı~. 
2ll'll' mohaı<emedıe, rrılıdı:Humumi- İıınar mör'oilı•lüi'ü <'-ii(er resmi yeni 
.likqe, vdtde hnaJ göstcnnekt~n tmalıtrm da '"""lı-ini ttSboi.ot et -
Cl!2I:> ~. Miida.faa yapı- melkl:Udi:r. 
lacak""' karar veriecd<ıUr. * Hüooyi'n Ca:Ut Ya:k;m dün 

---<oeo Basın bmi"iTlde ?.a.ııeteci ı>ııkarl<llt' 

f.siata köpriiaü.od~ki nakil 
va111talarınıo izdihamı 

Naki! vaısıtaılairırun Gal.ata köp
rüsiIDde v\iıcude getirdiği izdlhaıru. 
hafifletmek üzere, bunlardan bir 
kı.smın.ın bilhassa ot.dıiEJ.erden ba
Ztlannın Gazi köıxüsünden geç;
rihnesi. mümkün olup olamıya
oağı tetkik edilıecekıtir . 

ia.rına Majıno hatıtı:ıııclllk rnıü.._"" -
bedıe ve iblı!sııslacını aclatm;ştır. * lınm bdediye ı'l'.llSt A.nkanı,. 
dan ı;elı:riımize gehrıiştir. Burada 
ticaret o.- ası ve fuare i.'ltirak ede
cıJk ~~. * TD=aınıt v~ ,,ey.ıiıııYaı:t 
fiatlarını teııb>t etme!ırt.cdir. Mu -
v-.ıldııat lbir zaman .İQİn har-..e yağ 
~ruın~. 

Yazanc lskeırder F. SERTELLi, 
En meshtır pol's hofiye'eri sizi a
ramakla meşguldür. Fakat b<n, 
s.iun oo beş g\inıdür burada kapalı 
kalmanıza bir tıürhi ınJ.na.mıyorı.ıan_ 
Demei<: ki her ııün gezip tozup 
~ar buraya ııe!r,-ormınuz, öy
le mı? 

- Sızmaık iı;ın daha vakit ed<:en 
!eğil rru? Ortalık henüz yeni ka.
,·aırdL. 

- O, rakıya yeni alı.şınış. Ba:r
.iılk.la iciyor. Hem de susuz olarak. 
rııpkı viff.<i içer gibi. Ve hemen 
.ariıQ; oiııp sabaha kadıar yatı -
p. 

- Gariıp şey! Rütbesi ıoedir bu 
.ıdamm? 

- y fr>ıbaşı.. i~ .karacRatıında 
mış . .:>iz onu kimbilir kaç kere 
'<'o mÜl!pÜnÜZdür: Kaı:ıiten Fı.ip. 

- K!Ji)>ilen Filio mi? Aile ismi 
uıtırınıula }ıok mu? Çünkü ben 
~ ta:ne yüibaşı tımı.nm .. Ad
.an F ilı;>t.iır. 

:;:. ima broEO yerinden kal&<a. -
ak: 

- A:.ıkamdan geliniz. Semilı. 
ley' ded. ElekJ.ri.ı(i vavlil:;Ça açaca
~. Onu yaıtaııken ııörıirsüniiz. 

S mih çekind... Fa;k,.. Selma 
.00 ~ ö:ıc_ vünıınü:ş ve İng\liz za
d'".l 'l yantıKı odanın elelrtıı ğiııi 

rtr,J.Ştı, 

Semih 'uzalotan görünce; 
- Tnn -m. T·'1l!dım._ Fi"ip Dilk-

on. 
ndı. Ve 1' men ı:e-

"' l.ııgi.lu z.bıtı pw:ı- 1 

- Gönlünüz ya, dedi, bu her 
.ık.,..ı:n böyledir •• En!:;en ı:elı.r .. l<,U 
içer .. Çarcmolik _.ı.o.; cı:.111" ve st
u.r. 

- S.zi ı;ıok seviyor demek?! .. 
- Hıeln de ne se\llDilk.! Delice bir 
~ .. On be; gü.ndi.iı: yapmadığı de
iiaii< kalmadı. ~ kotra gırrirıltisi 
yanıı. oı.oııd>il.. Öbür gün ta!YYare. 
usaımm aI'tlk cioğrwu bu çılgın
lildardan. 

Semitı, Selınaının karşısında o 
kadar sem..~.. Ve bu ga-ri.p 
macerayı dinlerlren o kadar kerı
clinden · g~: ki. ıı:enç kıza sö~ 
l:iy tık söz bulamıyordu. 
İstanbul gibi bir şeh.iı: <>çınde 
~ bı.r kızı böy'.e ailesinden 
ve işinden ~ kiiy
lcnb daj?n laz kaçımıak arsında 
ne farlt vaııtiı 

&ima: 
O günıdertıcri E'Y'e tilııkçe b>r 

ı:ıa:retıe sclıımıryorla:r, dedi. Acaba 
enden b:ııhsedfüvı:ır mu! Yak.sa. 

toıpra ·a ,göçen tıer öHi gibi, ben de 
c; e !c uııutu'.c;'11T! mu 

&;:; ;.J] başn: s.ıl!1ıd . 
- Hayır" Siz wı.ıt.uhn.ı.dınızJ ı 

- E......S. Yammıata iki İ~iliz 
nef.ci nöbelıçi va.r. N.,l ko~i -
1.riını? 

- in.,an pa1i6e cisun ııki satırlık 
bı.r ihbao-naıme ııc;ndennck fırsa • 
tını bulamaz mı? 

- Bulaıınadıın. Samtlı Bey? Bul
s~11n. ırömlemı• .. z mcyd.m? 

Soorih dr"kkı>tle &lmamn yü -
züne balotı: 

Size işlrence edDyor!ar mı? 
- Hayır. B .. ni delice seven bir 

adam. işkeııııceye l>:.>neaıül eder mi 
- Yumuoıak tabıatli bir adam 

mı bu 
- Ne seııt .. Ne de yumu,.ak. 

Muhakkak olan hır şey var: Beı:ı.
qen aıyırı.lmdk istem>)<Or. Buırı.uo 
il;;ioıd.ir ki. beni, kafeste MP92dilen 
br kuş gibı bu.raya '1<.&p:rtl.ı.. 

Ona kar:;ı isyan e~k. yolda 
bağırıp çaı?ı.ra:rak muhiti.ıı nazarı 
dild<:atini cekımek .. Ve niıha}'(!t bu 
sı.nı::ıtlle olsun aynlmak aıkhmı gel
IDlV'Oll' mu? 

- Böyle bir şey ~ünmedim. 
Çünıkü ondan ~ kıorkıuvorum. 

- Bana ka'ırsa, bu ko~ku: Sev>
giden <kıf!ıı:.u- Onu - farltında ol~ 
mad.an - sen de sevıi.:yornun ! Bütün 
bu esanoıt \!_ tclı.aırnınü'L!Jı manası 
budur, yavrum! 

- Havır _ Hıwır_ O beniını t ~J 
de/l t Ben bi.r ecoohi erkeğını oc-

Maalesef yalanmış ! 
Evvel.lı:i gün ge,;ıetelerde bir ha

vadis çıktı: İstanbıılda 400 kişilik 
ayn bir zabıtai belediye kadrosu 
vücude getirilecek .. Bu lıabere se
vinmiştik. Çünkü, bu sehlıde be
lediye zabıtası talimatnamesi har
fiyyen tatbik etmek ve lıelediye 
kontrolünü liıyıkile yapabilmek i
çin. handan başka çare yoktur. 

Fakat, erlesi gün, bu güzd ha-
• vadis tekzip edildi. O z:ınıan da 

üzüldük. Halbuki, gönül, böyle bir 
havadisi.n. dohu olmasını ne kadar 
istiyor. 

Acaba, bu havadisi tekrar doğ
rultmak mümkün değil midir?. 

BÜRHAN CEVAT 

VClllOOl. Ona karşı her daokitka isyan 
ediwrum.. İçkiye o.nu alıştıran 
benim. Zira. o rakının ölçii.sünü 
bilımiyor .. Kadeh.im sık sı'k dol -
duruyorum.. Derhal sarlııoş olu -
yor. 

- Faık.at, buna r~n kaçaıru
yoısun, değil mi? 

- Kapıda ruöbetçi var. Ner :ye 
ve na:;ıl kaça:bi!i!rim? 

- :\fcsel'a şimdi .. Pdkala ka<;ıııak 
mümkündür. Kapıda ne nöb!"tçi \ 
var .. Ne ere bir ı,:öroi.i. 

Selma kaıhıkahay.la ~ü: 
- Ben bıunu briıka<: kere dene

mek ist.edim.. GilUbm.. Kapıdan 
çıktım .. ~nlivenleri inenkl"?I, İn
giliz ça"VUŞU a.Ilkamdan yclL"!1ıi.. &. 
ni yaka.lay>ıı eve .ııenH-d.i. 

- Fııkat ben yukıarıya çı.lı.ar.lcerı 
hiç kimse'°"' ras'1ı!amadım. 

- S'zi tıaşka bir daireye çıkıyor 
sanırustır. Hele bir kere suradan i
neyim de bak .. İsterseniz bir tecrü
be daha yapa.lıın. Ben her zaman 
kaçmağa hazmın .. Ve on beş gün
der>beri burada kaemaktan başka 
bi~cy dü.şünınüyonım. 

~ bir müddet ayakta do -
l'*tı. 
Acaıba beraber kacsalar ... Sel -

mayı Kalıunışa götürse... Selma 
bunu kaıbul eder mi? . 

Sordu: 
- Haydi .. Gidelim öyleyse. Be

nimle gelir misiniz?. 
Selnıarun gözleri ~dı: 
- Hay hay .. Hatta hemen şiın

di .. 
- Her tehl 1<eyi gı>zc alıyorum_ 

Fakat bir şartla .• 
(Devamı var) 

Beden terbiyesi 
eğitmen kursunda 
V ar,llııöyüıı.Q.lld bedı.:n terbıyesi 

eğliımen kursuna yerü talebe ka
yıt "" kıbilüne bugünle:rde ~ 
ıırulacak:Ur. Bu ikinci kunı ay ba
şından ltibaren faaliyı .. >te g;cçecek
tir. Tal~ ol.en ge!'!<;kr sıkı bir im-. 
ııniıaııdım g~eeekttir. Altı ay-

Bi.naenale:,1h bu sı_ftriti seçiııııde 
lbi.iı.assa lbu ndktaya dild<a.t oıAına.
caktır. Yeni he)1dt de lokantacılılk 
san'atırun yükscllt:flınt:si i.Qin bazı 
ıtesı:ıbbfulerde bulunac<tktır. 

lık tah;ıi!l müddetinin az olıd~ 
görillıdül(ünden 'bu müddlc~ de d<r 
'kuz aya ibılağ oluıııınu:şiiur. 

1 
Avrupa Harbinin Yeni Meseleleri 

Alman yanın 
Avrupanın şi:ınalfodeki harp de

vam ederken iki mühim mesele de 
mevzuu babsolmakta, e~babınca 
uzun uzadıya tetkik edilmektedir: 

1- Almanlar İskandinavyadan 
ne bekliyor?. 

2- Alınanlar Rusyadan ne bek
liyor?. 

İsveç dünyada en ziyade demir 
çıkarıp satan bir memlekettir ki 
en başlıca mfuıterisi de Almanya
dır. Fakat kış geldi geleli Almaıı· 
yanın oradan demir :ılnıası da zor· 
!aşmıştır. Çünkü nakliyat Baltık 
denizinde Lulea iskelesinden olu
yormUJi. Halbuki nisana kadar bu· 
ranın suları donmus kalacak. Bal· 
tık denizinin diğer limanlarından 
nakliyat ise kati gelmemektedir. 
İsvec;in demirlerini nakletmek için 
Norveç tnrikile Narvik limanına 
çıkarmak, oradan Almanyaya yol
lamak kalıyor ki bu da emin bir 
çare değildir. Çünkü İngiliz do
nanması oralarda dolaşıyor. 

Almanyaya karşı açılan iktısadi 
harpte Fransa ile İngiltere her 
halde an !aşarak İsveç in demirle -
rini satın almak suretile Alman • 
yaya bir darbe vurmak istiyecek
lerdir. Nitekim geçen harbin son
larında böyle yapılmıştı. Alman
yanın bugün çektiği müşl<iilat pa
rasızlıktan değildir. Almanyanın 
vaıiyetini iyice tahmin edebilecek 
derecede salithiyeti olan bir Ho • 
landalının İngiliz mulıabirlere an
lattığı şudıır: 

Almanyanın .. linde bugün altın 
da vardır, İngiliz lirası, Fransııı 
franı:ı, Amerikan doları da vardır. 
Onun için mü~küliit parasızlıktan 
değildir. Ancak para varsa da bu
nu vererek haricten muhtaç oldu
ğu ınevnddı lptidaiyeyı alamıyor. 
Bi~ok fabrikplar, billıassa men -
sııcat fabrikaları isliyttek mevad- , 

Bekledikleri 
dı iptidaiyeyi bulamıyarak kapa
mı!,lnrdır. Almanlar İngiliz ve 
Fransız ablukası knrsısında baş-ka 
bir çareye başvurnıayı düşünü -
yorlar: 

Amerikadan Rusya tarikile pa
muk ve saire getirtmek. Fakat A
merikadan gelecek mallar, Rusya
nın Uzak Şarktaki iskelelerine çı
kacağı. farzedilince bunları oradan 
Almanyaya kadar getirmek için 
vasıta kati değilidir. Hariçten deri 
de getirilemiyor. Buna büyük ihti
yaç vardır. 

Bugün Almanyada herşey vesi
kaya binmiş, yiyerek, içecek, ya
kacak ne varsa kaydü ,art altına 
alınmış bıılunuyor, Almanyanın 

• Rusyadan beklediği yalnız oranın 
tabii servetlerini işleterek istifa
de etmekten ibaret görünmüyor. 
Almanya ayni zamanda ımıktaki 
bitaraf memleketlerden alacağtnı 
da Rusya tarikile getirtmeyi dü -
şünmektedir ve bunu düşünebilir; 
diyorlar. 
Alnı.anyaya U.:ak Şarktan birçok 
mevaddı iptidaiye almak istiye • 
cektir. Buradan getirteceğini de 
ancak Rusya tarikile getirtmek 
mümkün olacak. Bir de öteden -
beri düşünülen bir keyfiyet daha 
vardır ki o da Alınanyanın Ame
rikadan mevaddı iptidaiye satın 
alabilmesidir. Yeni dünyadan ge
tirteceğini Atlas denzi yolundan 
temin edemez. İngiliz ve Fransız 
ablukası yolları tutmustur. Fakat 
Amerikan gemileri Uzak Şark sa
hillerine, bitaraf Rusynnın liman
larına bir çok mevaddı iptidaiye 
getirerek çıkuııbilir. Bunların 
Rıısyaya getirildikten sonra Al • 
manyaya nakledilmeleri kalır. Fa
kat harada vesait n1eselcsi 1 ınev
cııt vasıtaların kiıfi gelmiyeccği 
meselesi kendini göstermektedir. 

ALl KEMAL :SUNMAN 

İngiltere, f ransl 
Sovyetler ·ı 

·· .. ııu 
Yaz1111: AHMET Sll 

. ft 5' 
Jngiltere ile Fransa ti •t ~ 

arasındaki münascbe. c e, 
)arak taayyün etınedıJ<ç ",pi 
kü Anupa harbinin tat kil' 
taayyün etmiş olııııyac• p;1 
taraftan Ingiltcrc ,-c ft• 
taraftan da Alıııan)·•f_,ı 
harp vaziyeti vndır. Jeti' 
harp karşıı.ında SovyclJııı• 
yeti nedir? Sovyctler il. 4 
müttefiki ınidirler? \'ol<S• •• rat devletlerle Alı~•n:ı 1 ,ıı; 
daki mücadelede bıtar 
tinde midirler?. . ~ 

Demokrat dev lct!N115
0

,. 

ı-ine bakılacak olu~. ~· el"_ 
karsı takip cdilmesı ıc•P ·i• 

. .. nrr"' Jitika etrafında ikı zuı 
cut oldujiu görülür: . . · 1 

- Bu ziiınrelerdcn b·rf1~ 
!eri, artık kaybedilmi~ tc u 
nk Almanya ile aynı JJI ılJ 
tiibi tutulnıalarına tardf~ ~ 

Sovyetleri Almanya 8 jll 
malı: hatadır. Ve ingilt~,. 
sa, Almanya kadar da fıırıı' 
harp halinde bulundul<. 
bul edip ona göre tedb~ jjİ 
cak olurlarsa, giriştikterı 
ranııyacaklardır. So' 

2- İkinci bir züınr~· ol 
rin henüz kaybedilınıŞ · 
kani değildir. Almanya il• 
nan ağustos paktı, sonr~ 
nın taksiıni üzcrjndekt ~ 
Finlandiya tecavüzü ve'· J. 
tısadi işbirliği nıukavelcs~~ 
n tefsir ve izah edilınekl 
lara göre, Sovyetleri Al

1
.,ti' 

kucağı. içine atmak, ffıl 
nunu oynamaktır. 

İngiliz ve Fransız bülı ıl' 
ise bu iki argüman arasıfl 

' " ka nıp dıttmakta ve katı . ...ili 
verememektedirler. fıllı ~ 
ğer Sovyetler, garp dcııı: ~·I 
rile harbi provoke edece l•~ 
barkette bulunacak olur ~tıf 
tereddüt derhal zail ola<~ 
sela şarka doğru bir ta ,.ıc 1 
reketi, mutlaka Sovyell• ,..ıııt 
tere ve Fransa arasında h .~ 
voke edecektir. Sonra 11.tıı~t~ 
Sovyetler arasında bir. a'·1tel' 
fak yapılacak olursa, lnıı'~ 
Fransa için takip edile« 
bir şık kalmıyacaktrr. ,.d,ı 

Acaba bu vaziyet ne k ·t 
vanı edecektir? İngiltere~ 
sa ile Sovyetler arası?d\,1> 
scbetlerin müstakbel ınk:ı-,~i 
yetlerle Almanya arasın ;ğb 
nasebetlerin inkişafına ~ ,ın.i 
meseledir. Görülüyor k~ ell', 
danberi Sovyetlerin tal<'~•' 
!eri politikayı demokrat lı 
beğenmemekle beraber: 1'İ 
harp provokasiyonu tcl~o;iiYJı 
mişlerdir. Bunun sebebı • 
lasa edilebilir: ~ 

. 1 ıı»• .ı 
1- Sovyetlenıı A ıua 

1
· t~.~ 

ğustos paktını inızalanl8 ~. Y.J 
manyanın provoke etııı•~ tel 
venliiii harbe sürüklenııı•~.,. 
dilerini korumak maksa~~ ~ 
dilmiştir. Denili~ or ki e~ 1"'.1 
yeller, Almanya ile paki ııJI ".i 

cakları yerde İngiltere ,c ..ı• ~ 
ile birlikte yürümüş olsa!\ 11"'.1 
halde Almanya '>llrkta btdl İP 
girişe<:ekti. Ve Polonyayı rİ ~ 
ettikten sonra Sovyet as~e 
vetleri, Almanya ile karşıl ıJI 
Polonyanııı vaziyeti de d< 

. c ..;: 
devletlerin şark sahues.ııı rı"ı 
gönderemiyeceklerini goslt 
duğuna nazaran, Sovyctl<~ 
Almanya ile yalnız başları ııfl 
cuklardı. Bu tehlikeyi n•~1,ı 
hare alan Sovyetler, ~ııı Jlfl 1 
anlaşmakla kendi politık• .,ı· 
nıına iyi bir iş yapmış ~id11,#'. 
bu yüzden muahaze edıle~_, 

·~·..-~· . Polonyanın taksı ... yi) 
rı...k ıneslccsinin İngiitc~ ı'r 
F·ransayı Sovyetlere kat; •-" 
etmemesine sebep, PoloııY ;J 
kıbctinden Sovyetlerin ).l)~dif· 1 
tulamıyacakları düşiiııc~S~.~ 

Bilhassa Halifaks bıf tıi'jf 
kunda bu noktayı tebariiı ~"Gı· 
tir. Sonra Sovyet kıt'aları ,, •j. 
dan Ronıaııya bududunuD ·• ~ 
liçyanın işgali, Alınan)'~ 'l;,J 
şark kapılarını kapaını.şt ;, "i 
enaleyh eiier Ingilterenın ,,,n.' ti 
sanın silah kuvvetile yaP 

8 
"/. 

lıştıkları bir işi, yani şark e) ~ 
Alman tecavüzünü önleP~r, 
sele•ini, Sovyetler bir an\ ıl'' ~ 
temiş etmi~lerse, denıok~ J 
leriıı bunu Sovyetlere eti IJI' 
hnrp vesilesi telakki etnt ,;/ 
olmazdı. ~~ 

3- Finlandiy~ya ka~~~: ,-f. 
tecavüz hareketine gehıı ·I" ;J 
Sovyetlere karşı takip ~~, 
litikanın değiştirilmesi tçı t,' 
addedilmenıiştir, tıot ! 

4- ~~many~ ~le :S~~~·b-~ f 
sındaki ıktısadı ısbır!ıgı, ~I 
manyaya büyiık ölçüd,". d:t• ,J 
tifade tem in etmiş degıl 

1 
41~ 

Anlaşılıyor ki deınokr.• ~· 6'' 
ler bir taraftan Alınan~ 8: d• , 
harp raparkcn, bir göıl<!~t ~ 
yetlerin üzerindedir. ı::ı: ıuıı4' 
yetlerle hnrp halinde bil 

1
p41 

!arını kalıııl ei ınıık ıztırd~l<'i~ 
lacak oıurlarsıı, bu, kcn d ı ı 
:ıiyııde Sovyetler tar fıll 11 
lacak hır provolw.;;iyunµıı 
olac· ktır. 



8erlinde alınan ilk netice: Amerik 
sulh ümidini kesti 

d~~ 3 (AA) - Havet; ~ . tuhatrm taeıH'.k ebniye n..art ıır 
b. : v~ lI1 .&rlinl ri-1 k~;~~e basıd. o~an ka

m· t rı. ce:ıi. Avru-1 n~te Jll(>re ~wnner Vell.e6• m Ber-
\ııeya imıkfm- lmi Zfvaretmm ncll'C(.'Si I.xmdra w: 
ıba-zı At. n maıh- Paris görüşmelerini 

• s 1~ olacanrk. Qünku .t\Llııuı•nJ'a :naımar-
C> (arı lıttı1.1:n UITl'Ii SU(YQ dü- ı na söz SÖ'Y .ia."llege sa151ıiyeUar o-

Söv . lan kımseler Aknaıı :harl> ilalY~ -
p..,. nd e ıore \!on Rfüben - ı lerırun Fransa ve l:n:gilt~renın br-

ild e liitler tarafından VeHes'e kıı> et.tıgi j!ay~Je k.a!bıli telif ol-
lliien sulh şartlan Aknan fü- adıgını it.>at ~erdı.c. 

Şinıal denizinde bir çarpışma 
n ~a 3 (Rad ıo) - Şrma de - reü tarafından b Ld~ir. 

ve tıiccıreıt ~.nllle- lnıgL!iz lııuı:ı J:!em4lerı, İzkrnda ~ 
l'ni t_: ed€'.n A~ harp ge- . . ı~L-. kon-
?n .ı...ıı.g-ilıiz f.ila>u arasında bir No~n ıa1T.1.tinci<ekı ae~ ı 
~ 01:dugıu lb ruve neza - trol a nda buft.ınduımaikıtadır. 
iki Belçika tayyaresi çarpıştı 

8~kael ım-ae !ik 3 (A..A..)- İki askeıi l at amJŞ. d n yere düserdk o ~ 
da R!>.:_. ~, &resi Anven; CJT.-ın- tür. . 
tnen~ ~ ve müsade- Dıı?er biı· askeri tay) are Bru~ 
' Şicfıd tiu:ien ikis de ateş • 1 mahaHelermien bınne ~~- -l.ı Pilotlardan l>ırı paraşütle tür. kmdekı ça.V'US piiıot o~ı\iiştüır. 

cıolanda gemilerine bir emir 
d~ liaye 3 (A.A.)- Dün neşre-1 
aq, b -r kararname heıhangi bir 
~ ve Yabuıt bır ı.nare 
~, r< dur ernrt alan Holan-
~ f!lbıJ.c4 ini.n tbu emre derhal i- 1 

etnıeleri icap ettiğiM i)ikül'-

Finlandiya da 
~ Cl iact •hlfNea denın) 1 
~ ~ bldü$ı. Hclsinlkiduı 
ıt<lıik SOVYE:r 'nEBLlCi 
fıa va 3_ (A.A.)- ;;) \")'<!t er-

ltt>Uıh es nın 2 maI1t tarihli 
I<ar~li 4le 

atının t l"Zalhınıda Sovvct kıt'a
~ lla?lruzu nıuv.affakıyetle 

••rı ,y~cktoou·. Savyet kıt'a
ne ılltrd g. un eem p mahalle -
ataııına. en ra ehrın anı.ıha
~ ~lıy.arak Vlborgun ce-

•l(e •'I'anunıuKı.. ıstasyonu -
~tada <lSııienu. yi ve Vi>orgun 
~bulunan Kaan'tmıa ve 
?tı ır • ~!arını ~l et-
İ'i li~.~~ 

1 ~~ı · .. . esnasında 1 
~ •esı dÜŞl.iri»muştür. 
~t~ v:..!.~susı) - Rus kuv-
~ ~ «irdildı&i talı* -
~twiir. ~ göğü.; 

- ~- obnakrtıadır. 

mektedır. Yine bu kararname mu-
cibınce, Holanda ,gcmi.leri, bir 

harp ı(!emasi veyıa lbir tayyare gö
rünce ve }~ut dur emri alınca. 

telısizlerini de i:ş.leıtmı.yecekfordir. 

son vaziyet 
Bu sabaha lkadar, eskı şato uze -
r.iıude bala F.in bayra~ı dillgalanı -
yordu. 

Ruslar Şı:ttlri bi.it:fö: tun el'e f!J- -
~irmdk içın dahı. bir haylı zaıyiaıt 
ve~ !k mcab.ur.lyıeiı'!'lCf: kaC!mıs
larldır. 

Ladqgm:m .şimalinde fü!Skınn 
:imlha edilen 34 uı cu mot&rlu li -
vası.ndan maada, diğer bir<)n'k dnt
abrı da tamamile ihata edtllın& 
iı<fulikesıııe dü:şüruhr.ıuşıel"tdiT. 

34 üın.oü taıık Jıv3Sır.Jn hnhası 
bü)~ bır dmıbe o!ın;.tş ve Ruslm
yıii?.dc.n f az'Lı !tMlik ve p..!k ~ m~
mme ve 2000 ın fazla ohi bırafk
mışlardtr . .Su f111karurı inj!ı::ı::;:ıle 

lbu havahden gelen t~iikemn şlın
d:itit öni.F...ııe ~.-.ır. 
Sovy~r şi.chye kad.-~ Finlan -

diyayıa g6ırw3rnHk:leri ıtan!dann ya
nsını b,-b~!lmıi.sleniir. Tayyare za
yiatı da çıdk mühiımdir. 

Alman gaze1eleti harbin 
y~laşhğtnı ima ediyor 

uıtti ....:~ !iki Alman ıtayp-( 1 '-1 Ahife«m ~ 1 seı .....--...;;; . 
Çünicii millcl.t n.Vr.a.t ~ M- ııe9İnİ daha ~-
man h3l:faım h.....;;....o...; pomaı.. Faris 3 ~) - .AJ.man ha -

'""-G'·l•U&~U d~ oo.zırı Fon Riıtt>~ 

sım ~ eckmc:zdi • Sünmar V alılcs ile -yı.ııpiJ~tı ~ 
S!r Con ~ bundan 9Jm"a, 'kat cen.r.,uld;a ,'(.\9ffi.} u~nan 

büki.nnetı!n Jı.aıı> ~aflarını gÖ6- Şimi.ıt.'in ıh.ur d:>Wtı~ımtsııu. iSte -
~~.mı öollaN'1 l:nırılız ~- Fon P.ıilibenı1.rQJ) angilirl.c~ 
millleifilnc ~ V€ ~ ıbiıhr. Faıtta.i, ~ dCYCID ~ 
1ıll" ki: müdde!çe i~ili..ceı kx:ııtıuşmamıya: 

c- .F~ bu, başbndan işin an-
. ·ıı...---... dıc.! Uınliştır. 

cUk lhir ıJrunı.dıa:, ~ mh t'!••ı.uzı CENUBl a'f.LA.NTll~TE .ALMAN 
bü:rsr~r 1..ım ımulınfeza eıdebtlımf:9. HARP GEM1LER1 . 
iQı:n ~ıınnş cıı :kücilik b r feda- Roma 3 (:R eyo)-Doy.çl od sıs-
kadikltır. Bu ınııman..da hiırruy'Ct temi ·i Alman ıh 1J ı:ıeınısınm ce-
çcık na:i L\!r t_ıe'\>di '" P.. µOha- nu'bi A la te dol ı~ı tıı'hak -

a mal olmalkıt.sdır. F nl n.diya - kuk oimektedir. 
ıık, bu nim.'l'< ;ı n uh"faza ıQm. Lornlra 3 (Humısı) - B~lçıka 
bir n Th lt;iıı ne f. arlıklara 6tat- tonrakları üzerinde uçan bır. Al-
lanıınası Lazıım ,... l n • b r mısal man bom'bcırclıman ıayyaresının! 
tejkıt1 crl{'T. Rı.ı lı. "J), ancalk llit- ikı Belçika ta}yaresini düşur:rnesı 
lıeıri"l!lllin son !l.)ci: bu-

1 
Brüksekle 'buyük bu- ınfıal uyan; 

fa'ı>ilir. d rmıştır. . 
İTA'LYA DÖRT STNIFI SİLAH Tek satthiı üç Belçika ta\'Y~esı 

ALTll~A ÇAGI.RDI Belçika Lüksenıtur,gu uzcrınde 
Londra 3 (Hurusı) - lltıa.13a, ye- devri)e g zer r en, derecı.: 

nid'...:n llx:zı a'9lreri · lıcr alm~- i erfilmiş Dan ıer 17 ~ındl 
tır. Şi: e ~.:ır ınm<:m.ış olan Alınan tay-vare61 ılc karşılaşmış -
1911 12 13 14 :nnıfüıın Hm aıl.- lardır. t 

' ' ' B 1 ·k t 1 · Alman a)-tına ~ı llStır Bu un askeri e çı a ay) are en . 
rmz;wıi d!ztr !t~ınlnnı ı~. yarelennı çeniber ı.çıne a mak ıs -

- )l · • terlerken. Alman ta'ı yaresınden 
~~-me ı::ore. b? ted'bır - ate.:. açılmışhr. Bel.ıçıka ta:ı arel: 

ler.ı. a-lırnıf~n nıaks.'llt, lt.Myan or- · d b. · n....
1
·tv>r>k "erlerınden ı-

ibiııJı . d tam k d rın en ı.ı ıv .... ~ , 
dusunu ·aç gu.ıı _.ıom • aı - 'Sabet alarak, yere inmcğc mu -
:r<euna çftaıı.tn~ı · vaffak ohnuştur. 

ALMANYA YA SOVYET fkınci a •arenin kumanda ıka-
TESLİIMATI nadı kopmuş ve t yyare du~üş-

Ba:ris 3 (Hıasusi) - Sovyet - tür. Pilotu paraşutlc kcnıdısını kur-
Ahnan an:hcy'l-<161 dolaıyısılc, Sov- tarmıştır. 
) ct:ıler ~.an~ :ı 80,000 tıon de- Üçüncü tayyare Alman ta)) "'n: 
mır ve m~nez cevlıcri 'erm oğ"e sini takibe kovulmuş, pıwtu 'e fı
ba.şlm.ıışlaı'C:lır. K e:ıı:zd Po:.i }onun şefi tej?Jnen Arart kur~un -
limll!!ııı.n.clı toJ>J.an.ro.ı-ş olan man_ga- lard n ölmiış \'e tayyare de ) ere 

-.1!~~ , , d .....n iııhiıa dH muştür. 
nez d.•va=ı4• l'I ::ı ..a """~ m n - ı Har:cıve Naz.n M. Spaak Alman 
dır. sefirini da\·et ederek, Bel ka ara-

FRANSIZ BA$VEK1LINİN zis.nin bitarafl~ı m bu sure le h-
GÖRÜŞMELE>Rİ lal ecıı me ını \ e ıbun an maada te-

Parıs 3 (Hu.su 1) - B \ ekıil \"C cavüz hareket ne de geç m ol -
Hıanbivc Nazırı ili v.c Gener.Jil mc:ı.sını drl~ tle prote to etmı •ır. 
Gaırıilcn, O nar \ u l I n ' ' ha•"'1 B c: ka mehafılı bu n h ·, ha-
llla!l ı GcneTa L s or ıle g"1."Ü.Ş- reke i ile v zı')etin n derece va-
mU..'1' ür. h"m lb r ekle gıni · k nantmde-
İK1 A!LMıAN T.AYYARESl DAHJ..ı\ d r. Almamanın, Belç"kımın pro-

DÜŞÜRÜLDU testosuna ne sur t1 mukdbele e-
Lotrdıra 3 (Hu i) lıı.g ' z tıry- decegi V€ '\ hut !hır ı cevap ver-

y•~.ın!em biri Doıı ı r, d ~ ı ı MJ - mh ere17ı m lınn de_!!ıldır. 

halya Londraya bir 
prate-to notası verdi 

ı; tere hukCunetı n ya.ya karşı o
lan dostlugundaıı dola bu ted-
birin alınm nd ~ e ka-
dar k tınap et.m~1:i. kaı ltalya -
le \ cı.pılmakt:ı olin toarı mu.zake-
releı uzadıkça bitaraf dC\ etılcrin 

2 NCi ve SON HAFTA 
iıtir zlnrı ı..ih.--seld , oonlaı kendi
lerine tııt.'lıik e~hlen b. tedf=>ınn ne
den İtalv:rva. da tcşm l od.ilmediızi
nı söylediler. Bu mesele. birçok de
falar a\"am kama:rosmda da bahse 
m vzu oldu. Bu sebepten İnıgilte
re, İtah aya daha fazla musarnrha 
gösteremczdL Dig r tara.fta.n, İtal
ya, Amerikadan da bol m.ıkıtarda 
k<imiı~ ala:bılir.• 

-------

1 
. D ÖN ~a mKkA Z i"Klt• A>Rleri . 

l'~ırtaai. Yaralan deşen bir men.m _ Yaşan~ itir .pc '"'e ilttiras romanı ibütüu ~plcri titreten bır ha· 
t.cıas., bu seae •erilen 196tiin Süper filiınlcrin muvaffakıyet \'e muznfferıı~ :rekoranu kınyor. 

Programa Ek Olarak: PAS 1 F K O R U N M A The Varning 
Le~ havadan, deamlea ıv.e bradau düşmaa ta3-yattlerine kar miui~aası. ııehirl.i 

Cailara, tahrip ye yangın bombalarına karşı korunma tcdbırlerı 

so 1".E~ SiNEMASINDA 
~~~~~~~~~Seansler~~~ll~-~l,30~-~4~-~i~,30~v~e~9~da~~~~~~~~~~~!!!~ 

imparatorluguuun mümessili, ayni 
7.awanda da kan itibarile dostunuz 
ve dostumuz hatmctlii Avustur~a
Mac.aristan imparatoru Fransua 
jozefin akrabalanndan_ Burada 
)a\erlerimizdcn kimse dahi yok ... 
BinaenaleJ h bu tereddüdunftt si
ır.in bizd~ gerek benden, Talat 
Paşa ve Prens Otiodan şüphe et
me.fre v:ırJr ki bu takdirde C\ \'ela 
şahsan siz.inle aramızdaki dostluk, 
sonra da telakki itibarile lıü'küme
tiwzJe hükiırnetiıniz arasıadaki fi
kir \'C hareket birliği derhal bir 
a..vrılığa l'e a_ykırıhğa ilo2'1'11 yol ta
tar. Size, amirlik hakkwıı kulla
narak bunu söyletmek mümkin ... 
Fakat ne bunu merak ediyormn ... 
AçıkÇ"a söylivevim, ne de yapa -
c:a~ınız hareketin. Deniz alanıma 
mu\'affakiyete ''aracağına itima-
41111 'nll'- Ortaya '""f;kir attıaa... 
Bunu, şu iiiJWiğim ic:hari s~ 
we wuiyet bqisında etrafile aa
latıaak, iter nektu.uu apkça söy
lemek mecbariyetiadesilliz!. 

~zan: Rahmi Y AGIZ No: so 

Donanın; Geliyor 
Şta Ufacık odada ne duvarın gözü, ne de 

tahtaların kulağı vardır 
);!\l "ueketi ne zaman yapı - J saiındea SOlll'a bunwı ~ meın-
~ Anıirat! ieketleri ıiçin çok doCnı ~ )'eri• 

ı-ı:lll ~endisinden emin adam- de bir cümle oldıığunu anla4lını. 
~ ~r tavrile ceubı yapış- ldı\Cl" Paşa 58&ü kaptı: 
'- l' - Şu ufacık odada ıne cluvann 
~ ö~~·· Hemea, )'lll"Ul, ya- gö:ı.ü, ne de tahtalann kulağı ol-

heın l'in ci~i lti~y.. duğunu kabul edemeR&.. Did ki-
'-r~1ı; t ~k daha gününü kat'i o- ~yh.. Dönlüwüz de müşterek bir 
'- 'l'~:ıt etmediniz!. gaye {!) elbirliğile istihsal edile-
t~t ıt ebnesine ettimamına.. cek m~terek meııfaatler uğruna ••ti" haıc·· Öyteyse tarihini •e bil- büyük bir harbe attlaa üç devle-

llı,o ablll!. tin zimamdarlarındmıız .. Ta18t Pa-
~ll ~ !laş~ınandan vekilinin şa; Osmanlı imparatorluğwma si
~r~t '::- )'erıue getireceğine mii· yasi \ e idari mumcssili: Padişah 
C~irdi.. ; l»akışla etrafma göz Beşinci Metame4in 1m sahadaki v~ 
tığ• '°""du·c.redd"dwıü .şöylece a- kilidir. Bana gelince: Bu devletin 

- '1 ' harp kuvvetini, onlu ve clonanma-
lltt; ı..r':-de buyuruaa Paşam.. Bu- sını Padişah namına ve onun ve
~ll laHe;lj et Cunune kadar 3 alnu; kili sıfatile kayıtsız ve 4artsız sevk 
ır Söa va:.:· l\lnlum > a .. türkccde ve mare edecek tek adamım .. Siz, 

SON PARTi KÖMÜRE 
DOKUNUl~MIYACAK 

Roma 3 (Husu i)- Roten:iamda 
15 İtalvan va1)uru, Alman \komu -
rii ta:hmıime devam eiınektedır. 
Bunların limandan 11e zaman ha
reket cdecek2eri g h tutulmakta
.dır . .Bununla iberabeı·, ll>u v purlar, 
İn_giliz ambargosunun kon<iugu 
mühletten evvel yiıklemış okluk
ları ıçin. bu koınürl-erin mt.isadere 
ec:Mm \ cceg zannedıbnekt«iir. 

Y ne Roterdamd bulmıan dorl 
I alvan \• nuruna da kömur alma
dan der.hail İt~ aya d "nmclen i
cın onur"\ crihnıştir. Roterdamda
ki İt lvan gem ennin mecmu to
naj ı 400,000 olar k t hm1n edıi -
mektedir. 
MtİNASEBAT NAZİK SAFU.AnA 

Roma 3 (R~ıo - l\1ıris gMJe
teleri, İng:. iz - İ't<ıl-;ıan muruıse
batının~ na:zıik bir s:ibya gJ.1'
diği nd vaızıyoPlar. 

1 
Deniz Lewazu• •.•tınal• 
... Koftlleyoau llAnları 

!....-----------------
1- Komisyonara~da mevcut 

beki Te fenni 1U'bıamesi muci -
!hince Harita Umum Müdüriip 
içill ihtivaç elan l>ir aclet motörlü 
telmeain S/Mart{MG tarihine ras
lıyan Salı pnü saat H,30 da K• 
saapaıaula bulmaaa Deai& ~azım 
aatıaatma kom.isyoawada kapah 
zarf usWil~ eksiltmesi ,.apılacak
ta. 

z- Keşfedilm bedeli '38940• 
lira ilk :teminatı •2128.58• lire olup 
fenni ..,..tnamesi iş :saatleri dahl
liade ve 195 kuruş muluı?ilinde 
meiktir komis.>oodan alınabilir. 

l_.:...A~s_ke_r_lik_...:.İş_le_ri_I 
Şubeye davet 

Beşiktaş -a.eke!-lik ŞU}7 smden: 
1 - Bu sene asker iık çagına gi

rip .ilk ~amaları Yapılma.kıta <>
.an 336 doğuml~la berabe!- a&

k~ ka1ıunuı..m tarıfatı ~:le 
311 dogumundaın 331 dahil dogum
ilu ihti.yat eratın da yok.:amalar1 
şube rner.kezitlde ~ aptlacaktır. 

2 - Yoklmnay•a 4 nuıITt 940 pa
zartesi u- ü baışlan.acakt10:. 

3 - Yoklama pazartesi, çar -
şamba, cuma gün :erı sabah saat 
ıdoh.""t17Jdan on ioki öglcvc \ e agle -
ıden sıımra saat birden ak saa1 
on yed :Ye kadar yapılacaktır. 

4- Ha •• ı dogwnlu arın hang~ 
.ı!iinlerde yoklamn a ı?elccejtlen 
m l-ıstc ile Beşik• !kaza kayma
kam:!'ığı makamına arzmı r. 
Şubetle faz.la izdrham o!mamak 
Uızere yolk.lama'\ a gelecek! ır n han
ıgi gün er <' hangi dogumlt.rlaun 
{Jeln elen ıaz m gc d_'.}lin nüfusta 
kaVLt!ı oklukları mahalli mümes-

. lerind n ôgrcnıl r lt nufu~ r.u
'\ İ) it cüzdanı \ e askcrı \esikala -
ları'e a·· :.er :ı 11 günle d şu.lbeve 
~ehne eri. 

5 - Bu · kl m r ı) e ka-
dar as ;:erik mua\'cn ını ' .r
mamış ve ..skerl t · n yap -
manuş ) klama k çakl rılc cm • 
sal eri a kere se,·ke ldıgi ha de 
şubeı; gcl.miyerek bnıkav da kul
ımış ve a :kcırlik ödevini vapmamış 
bakaya era l-0 nufu sicı ınc kayıt 
edillınemıs saıkılı c>r tın d muame
leık:rini teStii cth mek ve asker'ik 
ödevlerini yapma üzere subeyc 
~elm~leri '\ e ıp Tek bun arın ve 
ş.!'ereksc ihtiıvaıt erntıtan şube) c gel
tm:iyı::ınler hakkında kanuni ceza 
rra"fuik edilecem i 5.t olunur. 

llstanbul Komutanlığı 
Satınalma Komis'.\ onu İlfınları 

Koınisl ouumuzda me\ cut e'•saf 
ve seraitine göre birlikler ihti.) acı 
için yirmi be bin kilo adeyağı 
pazarlıkla satıo alınacaktır. Münn
kasasına 7/3/940 Perşembe güııii 
saat onda ha lana aktır. Beher ki· 
tosunun muhammen bedeli yüz o
tuz beş kuru tur. ilk teminat pa
rası iki bin be~ l iiz ot uz bir lira 
yirmi h~ kuruştur. i teklilerin 
belli gün \ c saatte Fındıklıda Ko
mutnnlık satınalma ko ııis.) onuna 
müracaatları. (lSOG) 

+ 
KomİS) onwnuzda mevcut C\ af 

\'e şeraitine göre komutanlık bir
likleri ıihti)acı için ~üz elli bin kilo 
sığır ve yüz em bin kilo keçi eti 
kapalı zarf usulilc satın alınacak
tır. Münakasasına 18/3/940 Pa
zartesi günii saat oıı • "rde ba la
nacaktır. Znril:ır komislona mez
kür saatten bir ıınt e\ vcline ka· 
d:ı.r 1•erilmiş olncakhr. ığır \'eya 
keçi etinin beher kilosunun m1;1 -
hammen bede1i kırk kuruştW'. ilk 
teminat parası dokuz bi• liradır. 
İstcklierin beUi gün ve snatic Fın
dıklıda Komutanlık sahnalma ko
misyonuna ınüracaatları. aJ63Ş. 

~ 

Komisyonumuzda mcn·ut ev -
sa{ ~e şeraitine göre Komutaahk 
biriikJerj ihtiyacı icin aşağıda cins 
'\'C miktarları yazılı altı kalem mo
tör :şletme nıalZCJnesi pazarlıkla 
satın alınJH:aktır. Münakuasına 
11/3/946 Puartesi güaü saat on 
birde ba lanaakur. Muhammen 
be.deli üç bin altı yüz altmı üç 
lira oa ~ kuruştur. ilk .teminat 
parası iki yüz ) etn~i oort lira yet
nı.iş beş .kuruştur. Istc.ldilerin belli 
gün \e saatte 1',ındıklıda Komu • 
tanlık satınalıııa komisyonuna mü-
racaatlan. 14>53• 

Miktan Cinsi 
'f{iJo 

12008 
100 
300 
400 
200 
195 

Benzin 
Vakum kı~lık 

• l8Z1ık 
Vah alin 
Gres 
Gaz yağa .... 

Münakasa günü talibi çıkmıJ an 
komisyonumuzda mevcut keşifna
ınesine ~re Haydarpaşa hastane
sinin elektr.ik tesiutmm açık ek
siltmesine M/3/940 Peqembe gü
nü saat onda başlanacaktır. Mu • 
bammen bedeli altı bin iki yfü: 
yetnı_is bir lira aJtnnı ~ kunı~ 
tur. tık teminatı dört yüz )'etmiş 
lira otuz beş kuruştur. isteklilerin 
ilk teminat makbuz W\ a :mektup
tarile 2490 sayıla bnun11n % ,.e 
3 üncü maddelerinde yazılı Vila
yet nafıa fen müdürlüklerinden a
lacakf;ın 'esika1arlle beraber belli 
gün ve saatte Fındıkhda Komu -
taahk Satmalma komisyonuna gel-
1Deleri. cl536• 

Mantarlı m~. isfbrlar, 
penie için dıülle.T, dı.war lkağıt
bırı, yııtak çarsa:fvı, yünlü ve 
oike ~ örtü eıti, el ve yüz 

Ilı eldir d ır .. k~Hetli bir darbı- hem bnim donanmamızın kuman
t tu , ard e .. l'crın J..-uhıU-ı, duvarın danı lıcm de eıı yakın dostumm 
'aı fe 1 ır derler .. Ben, burada has~ıctlu Almanya Kralı il..-inci 
?kı k~ 1~~1l a, Osın nlı Donan • Vilhelmin itimadını kazanmış bir 
'1 e k•d anlı ını nılıde edin-

'" . d d tıa "n ı n o?ru-
z., b li~ nlcre 

Bqbımaadan wekili •urcıu .. Ba
kıslarında bir çelik parıltısı, kau
nuş yanaklannda lbir hi4141et üa -
desi 2'Örünürken laqecaa4an sakla
şan llefesini 11m11 soluklarla tadile 
uğraştı. StqOll ibu Taldetlen isti
fade edcftk uraki ltir eülücükle 
yan·Pnlaştınlağı ~m açtı .• En
ver Paunın azarlarrasına söyle
diği :&i&leri, keacli ifadesinin yan
ılış anla ıldığı.aa atfettirmek için 
CC\ ap \erdi: 

- l\Jaru atım yanlış anla.,c;ıldı 
cltsclan ... Ben sizin dü ündiı_:rü -
niiz "hfm:ılJt>r"n h · cbirini aklıma 

etirmcden sö Jcm 

3- isteklilerin 2490 sa;> ılı ka -
uunun tar'fatma uyarak hazırla -
dıkları teklif mektuplarını en geç 
cksiltmewn yapılacağı f!iin 'e sa
atten bir saat ev\ eline kadar mak-

hav1uları, vclıhasıl te.frişata aıt 
O:>ilcüırnl<_ ma.1.7.eme,yıi BAKER 
MAGAZALA1UN1lA her yer

den müsait şart ve uooz fi-

uz mukabilinde adı n k · 
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Dün •.• Bugün ... Yarın ve daima ----:m 
Salonla-nnda dünyanın en güzel filimlerıni gıörduğumiz. 

Sise bu hafta günlerin ateşli vakalarından ınevz~u~u ~lan h. kiki 
bir şaheser '.hazırladı. Fran ız Şark Ordulannın ıstırakıle ~ apıl.ın 

ÜÇ HARBİYELi 
Milletlerin sıcak kucağından fışkıran ~ir gençlik_ ~?lk.?nı. A kın 
sonsuz ufuklarını asan bir gönül selı h_a;):atıa olumun Askla 

ıztırabın mücadelesıdır. 

ilaveten renkli Miki ve Paramunt Jurnal 

Cinsi M kt.m Mulı mınen Yı.iıdc fa; ı tmenın 
BedJı 7.5 le ı irı<ıt Ş klı S ati 

Li Kr. Lıra K . 
Makkap ye testere 69 kal<!m 1506 78 113 açık 14 
Makine ko 1151 30.000 Kg. 5475 410 • 15 30 
F.Jçı tapası 50.000 612.50 45.94 • 15.30 
Ozalit ktı.gıdı 28 top Mu eahh t he5abınn p~lık 16 
Kag.ı.t duz me ;makinesi 1 ad • > > 16 30 

ı- Ioaremız ıc;; n ~ ukarıda yaziı (4) ka rn ma.lzemc 
n c:ıkt.1r 

n _ Muhammen bedel ve muv kkat tem atlan hıza.:ıarında 

ktıilmiştır. .. ı.. t:ı tak" ı 
ııı _ Eks ltme 20/I:I 940 ça.r-ş mba gunu Kava s ı a 

, e mubay~ 1 u.be ındeb Al m komisyonund:ı yapıl:aca:ktır. 
ıv _ Şartnameler her gün sözu geçen şU:i>ede ıparasız olarak a 

naı.b.lır. tun saatte 
V - İste' j er.in eks itme ıçın it.ayin o an gu.n ve 

kur .komlSl,'Ona gelmele-ri. cl592ıt 

* I - Şnırt.naıru:si mudbince 70 ki b iıYOi paza.r.blcla satın alınaC!fl~t 
II - Pazar&:: 8/111/940 cWil(I. RihW saat 14,30 da Kaha.taşta le 

• .. ı.~ d ki alım Komi5yoıuında yaıpılıaca.:kıtır. zım ve miibayaat Sı.u..>=>lll: e . _ _ --.1..~ 'l3.I"asız alınaıbı 
III - Samna:mcler her gun sozu ~ ~en M 

cegı ı;bi iste..'ltl.i.lenın de paz~Iıık ı~in ıta~ o.un.an gun ve saatıt < 7, 
· ·ı b .ıkte mC'"Uküı" mnıisyona gclmelerı .ilan o unur. lanın t o rı e rr cl59h 

İstanbul Levazım Amirliğinden : 
Memleket dışından 1000 ila 1500 ha top beygiri 8/l\lart/940 Cuın 

··nü saat 14 de Ankarndn l\1. I. V. Satmalma komis~onunda ~~zarlıkl 
gut -• ktır Alikadnr firmalar daha enci komıs\ona muracaat 
sa ın c.uınaca · l"f d eki · 
craiti uğrenebilirJcr. Pazarlığa iştir ak edecekler tek_ ı c ~ e~ı .so 

:iat üzerinden kat'ı teminatları ve dığcr kanuni vcsıkalarıle bırlıkt 
ı>uarlık gün. ,e saatte komis~onda hazır bulunmaları. (1676) 

İmanbul 'bl>~ınci h::ra ırneım.rrlu -
gun:dan: 
Ba~an Donrino: Kurtuktşta Ha

cı AJMn mahall ınd<:> bakkal 
Pan.dili yanında muk.im iken ha-

n iik t.gilu rneçhu : 
Hurıy{.'<}"1? bır <kıt'a ilam ile bor

curu.ız o.:an 147 r 50 ıkuru9Un 
i mtni 't li · n lac dt-.:anın ıh.'.ı:k
Ga •ın.da da.i.Nm 39/5264 No. lu 
do.'~.va:=-!· ı e s aıtı gı icrai t.dkiıp iıZ&
rvre yukan:ia yazılı ikame gahmı
za gön:ı:l-er' n icr emrinın arka -
.-ına mu:b ır t&rafın<ian wn~ 
ınıeşruhaıtıt.a ıkaımetff..ı.ht ı bulun -
anadığınız anlaşılmış za.bıt:ı tah -
kikaıtı da bunu mıieyyet bulun -
muş oJıdugundan ) ı.tkarda mık::arı 
yaztlı b rcu öd~memzc müıeallık 
muma.ile) ıe tıe\am <>lunma!k U7>2'

re alacaıldJ tarafmdan ıcra errr.inin 
bir ay müddbUe .illtnen tobliği ta
loo edi miş ve u ulü buku.ki~nin 
bu '.hususa müteallik maddesine 
~ıfi!ka.n mero makamınca. da lCt"a 
emnmin ır a\ müdtle.Uc rliı.neı 
ılı bloiğine 6/2/940 tarilımde karar 
ıverilm~ . Bu tıii>aria ve işbu lan 
ıtar.ihmden !tiıbarcn tur a-J ıçinde 
dairemim m ca !IJ.a !f'Uıkar da 

Fatih sulh ikinci 
haikmliğinden : 

Samsun Emnı}, ıiduru I 
ıkarl6ı Sem a, Roma a P 
:V€Sile K ı a sok<ık 17 ıı 
ata rn1 validesı :nezd d mu 

İstarıbu aiGt guımru !Ilı u 
du:rhıgunc ızafetk hazın ı rn 
Istanhul mu akomart muduı lu 
nun IIJÜ'fle• cffa Sa 1 ihinin 
leriooen bulumnrutlığınız iba 
mre ve d:i:ğer vana !E'rle bir 
ateylhinize müteveffanın cl0882ı. 
numaTalı beyannameden naks 
ahiığı W' eokısiık taıha!ldcuk ttirdı 
c49> ma c21 'kuruşun .maa ma 
rifi ımuha'keme ve wcreti v<!Ataleıt 
ıtahsili davasının ~filen muha 
!kemesi sonunda: Davayı lrllUka 
ır.ıenin müruru zaman ıookt.asınd 
ııı~ıddine 14/11/1938 t:aıilrindeı gı 
yabınızda ve diğer müddeaaleyh 
.1ıerin vidhınıda temyizi tkab ol 
mak uzcre karar ven 
bey:yin .iŞbu hUküm hulasası 
liğ mcuamına kaim olınaK u c 
on beş gün müddctlıc ilan olunur 

Els No. 1938/113 
'Y.azKl boreu öden e n lazırndı.r. 1---------------ı 

&Jrou öd<!ırnezıseıniz \"<M'l ~lcik Beşiktaş birinci suf 11 
ırnerciımien veıyalhut t-emyiz '\eya 
ia<ltri ımahkamc yolu ile n:"t oldu- hukuk matıkemesinde 
ğu makamdan ıcraırıın ~:ri bıra- Yınnm: ~""sa.atçı sdk 
lkıilması ihalaknda tehiri cra karan -on· -
~e1JSeniz icraya devam olu- numarada iken halen ikam€'tg 
nacağı g · ı:nc bu müddet ~de ~-
İ. İ. K. nun-un 74 un u maddesine Hazine tarafından alc:yQııi 
otflv,fikan malbrınız hakkında be- açılan alacak davasında: 21/2/9 
'V'allda bufomna pis)e. tarz- tarilMi cel9e için tarafınıza gon 
~ · olunacal!tnız · 337 inci mad- derilen dav~tir\"e)c mfr..-ezzi tara 
deye ıteıvfikan da vn?Oş lbeyanda fmdan l!kame "ıahımzın meçhul 
Jlrununduğunuz rt krlırde lha.pisle dugu şQiih vıen'hıı:i..ş c.}ıduğ.uıntl 
ltımye edil~n·z ~rı ma- ~--ce ılinen 1ıdb~at) p 
liıımunuz olıma!k üzen: icra emri u.asına karar vıeriMınişti:r. 
bıır av müddetle ılin ()]lJ'l'lur. 1663 Bu keııre anuhıikemenin mua 

~ ıicra memurluğundHt: 
:Eri:>a:tda ~a müieaıhth.idi !Rifat 

Ça~ ınezdinde kayın ıbai>ası Cıiw: 
oğlu Hacı Halile: 

Cılız oğlu İurahim veresesi Hü

bulunduğu 27/3/940 günıü s 
10,30 dı:ı. '.BcQ)~ birinci sulh il 
,..uk mahkemcl>ine ~e.lındiliği: · 
daıvetjyıe maıkamına Jcaiım olrn 
üzere yimıi gün müddet&: · • 
olunur:. 940/215 

seyın, RC'f.iık ~tiren~ kızı Diiri- !-----------_, 
rye Güney~ olan 249 lira 92 kuruş ~I \~u~ ŞEHiR lbarcunuzun ıtr;ıınim emrinde ha- ıı 

=~;!a~~=~~~ ~lıl~ TtYT~~•OmdSa ada 106 pnrsel 114 kapı l~ ebşap .. ~ .... 
dükkanınızın 1-2 rusıf hissenlizıe il 

rihlndc dram kısmın 
aft kısma 23/U/939 ta ma- ~ saat 15,30 <b 
lhalllen gıyaı'bıruvıda haciz \~ ~azı- Bu akşam saat :20,30 da 
~ muameılıesi vıe uç em nl1 h-
liı."llkıııf tarabndan dülkkanm ta- ( O KADI ) 
ıınannma 250 lıiırn '.kıymet takdir İSTiKLAL CADDESİNDE 
edi!ımiŞ!ıir. KOMEDİ KISMI 
:ilk~t:hıruzıın meQhul bulun- B~ saat 15,30 dıa 

m · ·nı:m teb°Hgat ic - Bu akşam saat 20,30 da 
s 'bul'l.lndu - (Herkes \erli \erinde) 

---0-

HALK OPERETi 
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KENDİNiZDE veya ÇOCUKLARINIZDA GÖRDOGONOZ: 
Halsizlik, Kansızlık, Hazımsızlık, Karın A.~rıları, Karın Şişmeleri, Burun, Makad Kaşınmaları, 

Oburluk, Baş Dönmesi, Salya Akması, Sar' aya Benzer Sinir Halleri, Gece Korkuları, Görmede, 
-·~~~~~·~~~~~~~:.-~~~~~---.;__---.!......:....:..:....:..:..:..::..:.:...:..!. 

İşitmede Bozukluk gibi Gayritabii Haller: 

Hi Ç- KORKMAYINI Z 
Bunlar giyip içilen şeylerin temiz ve saf olmaması11.dan dolayı barsak/arda 
yetişip Ürey en ve barsaklarzm12:ı emen solucanların tesiridir. Bunlardan kurtıılmak 
i çin eczaneden b i r k utu 8 
fe mucib ince kullanınız : a. n i 117. _, 

Her eczanede kutusu 20 .;;(i-----__;~.:::~::.=:.. o 

Sabah, öğle ve akşam her yemek-1 
ten sonra günde 3 defa 

lwtanbul 

Cinsi 

Levazım 

Askeri 

Kilo 

Amirliğindeu verilen 
Kıtaatı ilanları -Tahmin fı>lı ilk teminat S ıatı 
Lira Kr. Lira 

Aı-pa 600,000 39,000 2925 11 
Sıjııreti 400,000 30 9000 15 DA iMA RADYOLiN 

1 
Yukarıda yazılı olan sığır eti ve arpa kapalı zarfla tekrar eksilt· 

meye konmuştuı-. İhaleleri 25/3/940 günii hizalarıııda yazılı saatlerde 
ile dişlerinizi fırçal-yınız. y.ııpılacakhr. İsteklilerin kanuni vesaik ve teminatlarilc birlikte ihale 

------ saatinden bir saat evveline kadar teminat ve teklif mek:hıplannı Edir- . 

Radyolin 
nede Sanayi kışlasındaki sa- ınalma k()misyonuna vermeleri. 

Cin!! 

Buğday öğüttü. 
rülmesi karşılığı 

;\zı 

tou 
Çoğu 

ton 

* * tahmin 
bedeli 
LirJ 

ilk 
tem .n alı 

Lıra 

(1314) (1479) 

ihaic gun \le! saat 

Un. 720 2160 64,800 4860 4/3/940 pazartesi 11 
Buğdayı ciheti askeriyeden ver ilmek üzere yukarnla miktarı )'87.ı lı 

Müstesna bir formülle ve aza -
mi itina ile yapıldığı ve rekabet 
kabul etmez bir fiatla satıklığı 
içiıı. yurdda eenebi ma.rnulatının 
hiikimiyetini ortadan Juıjdınnıştır. 
Kazandığı bu rağbet sebebiile elde 
hiç stok bulunmadığından da mü
temadiyen taze ihzar olunarak pi
yasaya çıkarılır. 

Radyolin kullanınız: Sade dU, -
leriniz:i temizlemek, korumak ve 
güzell~irmekle kalmazsınız. ver
diğiniz para da kendi cebinizde 
kalmış olur. 

r-_jl!!~~~~~~~nn ,un kapalı zarf u.sulile eksiltmeye konmu~tur. ihalesi Mersin askeri 1 
i satınalma komisyon1ında s-apılacak tır. Bu işe aH zarflar ayni günde-
saat 10 a kadar kabul edilir. Daha fazla bilgi edinmek istiycnler Mer
sin alay satınalma komisyonunda şartnameyi göre>bilirler. (1285) (1305) ı 

Sabah, öğle ve akşam her yemek
ten sonra gü.nde 3 defa 

Hususi Binek OtomobUi 
Bı:oyoğlu 4 üncü sulh huıkuk hiıklhrfilğin<lıen: 
T~kesine ıruı:lıı'k1Eirr el konuhııı tasfiyesine karar verik:n Mü
henıdls ölü Va.hılt A!kpaka ait Talksim Büilürcü rokalk 15 numara
lı ga.rajda bulunan !:ıımıht beledıiyesim mukayyet 11 numaralı hu
susi otandbil mahkememıiz tarafından 6/3/940 ta.rillüne müsadii 
carşaımlha giililü saat 14 d~ bilmii='.',..-de satılacaldır. Satı.ş bede'i 
Vüzd., 75 i ,buJımaıdığı takdirde Wnci artıtı1ıması 9/3/940 tar.iılıine 
mü.saııjj,f oumaı'llesi günü saat 14 de icra edilecElkıtir. Otomobil 
Şı""'1'01e mrurka ikapalı 4 kapıJı tak&~e elveıUşli ibinek cıtamdbili 
o1ıup 500 ([beş yüz) liıra kıymet ıtıakdir ıedi1mi~tıir . Sallış g'ününe ka
dar gaıraj, rüsı.ım terekeye satştan so.ma!ki masarif .alıcıya_ aın.mr: 
k·.eklilerin yukarda göııteırilen gün ve saaıtti<; Taksim Bullun:u 
sokalk 15 nuıınarah ga.-ajda hazır ıbuhınmalaıı ilan olunur. (20901) 

J\ L. 233 Yazan: M. SAMİ KAUAYEL 

Sultan Mehmet 
karşısında 

düşünceli idi, Uzun Hasanın 

tereddütler geçiriyordu 

Fatih Sultan Mchmedin, Uzun 
Ilasao üzerine yürümesi büiün 
dc,,,ıeı erkilnını tttretnüşti, Çiinkü 
Timurlcnk hailesi daha hala bir 
yaı·a halinde bünyei devlette, Sİ· 
nei millette duruyordu. 

Herkes ikinci bir Timurlenk vak· 
asının vücut bulacağından titri · ı 
)·ordu. Yıldırım Beyazıt, Fatihten 
küçük bir adam değildi. 

Sonra; Y ıldırını orduları .-e sevk 
ve idaresi Fatihten aşağı kalmaz
dı. Bu sebeple ikinci bir Timurlenk 
olan Uzun Hasanla karş1 karşıya 
gcln1ek n1üşküllüğü herkesi dü
~iindiirüyordu. 

Sonra; ahvalin vahameti ve e .. 
hemmh·eli vardı. Yıldırım Beyazıt 
dcwindeıı daha nazikti. Venedik 
ile muharebe devam halinde idi. 

Avrupada ehlisalip tertibi için 
n1iizakereleı· cereyan ediyordu. 
lllacaristan, Lehistan gale~·anda 
idi. 

Böyle bir sırada, memleketin 
şark hudutlarında bulunan müte· 
addit hiikı'.imetleri yıkıp bir dev· 
Jeti muazzama teşkil etmeii'e mu-

\•affak olmw; olan Uzun Hasanla 
karşıLısmak karannı \•ermek ko· 
!ay deiıildi. 

Zaten, cok "'ttmeden Tokat vak· 
asından sonra, Uzun Hasan büyük 
kuvvetlerle Osmanlılara meydan 
okuyarak hududu tecaviiz eyledi. 
Gi'ıya, Yıldırım Beyazıt devri av
det edivordu. 

Sultan !Hehme!, telaşlı idi. Dev· 
Jeıler deviren, kaleler fetheden, 
imparatorluklara boyun eğdiren 
Fatih; Akkoyunlu Uzun Masanın 
tecavüzleri karşısında tereddütler 
geçiriyordu. 
Şaka dejıil, Ak.koyunlular da ha

lis Türklerdi. H.erl<este büyücek 
telaş vardı. 

Fatih; kendini toparladı. İshak 
Pa~ayı Vez"iriazamlıktan derhal 
azleyledi. Hiç sevmediği Mahmut 
Pasayı tekrar veziriazam eyled_i. 
l\1ahnıut Paşa menkfıp olmuf;tu. 
Adeta bir sancak beylijıi derecesi
ne diişüriilnıüş!ii. 

Fakat Fatih, Mahmut Paşanın 
bilgisinden, durendişliğinden, eh· 
liyetinden emindi. 

l\fahmut Paşa tekrar Veziriazam-

* * Beher adedine tahmin edilen fi- \ ra, İstanbul ' 'e İzmirdeki talipler 
atı 850 kuruş olan 2500 adet hurc de M. M. V. Eınakin ve inşaat şu-
11/3/940 Pazartesi günii s2°t 11 de 1 besinde görebilirler. Teklif mek· 
Ankarada M. M. V. satınalına ko- tupları eksiltme saatinden bir sa· 
misyonunda pazarlıkla satın alı - at evveline kadar kabul edilir. Ta-
nacaktır. İsteklilerin 3187 lira 50 !iplerin kanunda yaz1lı vesaiki !ek- 1 

kurusluk kat'i teminatlarile pa - lif mekhıplarile birlikle Diyarba- 1 
zarlık giinünde komisyonda bu - kırda Lv. amirliği satınalına ko . 
lu.nınaları. (1337) (1580) misyonuna teslim etmeleri. * (12!}5) ( 1352) 1 

• 1 Bir kilosuna tahm.n edilen fiatı 
17 kurus olan 250 ton un kolordu 
e'•safı dahilinde ve ilia!eyi ınütea· 
kip 15 gün içinde teslim edilmek 
şartilc pazarlıkla alınacaktır. Pa -
zarlığa g'ireceltlerin 3187 lira ilk 
t.ıminal ve 2490 sayılı kanunun 2 
ve 3 cü maddelerinde yazılı vesa
ikle birlikte 9/3/940 Cumartesi 
günü saat 11 de Kars müstah!<em 
mevki satınalrna ko1nisyonuna 
miiracaatlan. (1344) (1587) ,,,.. 
Divarbakırda iki bölüklük pav

yon ile bir tabur karargahı inşası 
işi kapalı zarfla eksiltmeye kon • 
mustur. İhale.si 14/3/940 Perşem· 
be günü saat 11 de yapılacaktır. 
Bu işin birinci keşfi bedeli 79.411 
lira 47 kuruş ilk teminatı 5220 lira 
51 kuruştur. Bu işe ait hususi ve 
tediye cartlan, birinci keşif ve 
fenni şartnan1eyi taHpler Diya.rba
kırda Kor. 9. cu şubede ve Anka· 

ltğa gelince, herkes nefes aldı. Çün~ 
kü, Pas.a:ra halkın ve .ricalin emn'İ- 1 

:.·et \'e itinıadJ vardı. 
Derhal hareke.le geçildi. Alelıi -

celc her tarafa en1irler gitti. Ru
nıe]i askeri Anadolu:,·a gec,ıneğc 
h>şladı. 

Bir yandan da Anadou askeri 
toplanıyordu. Padişahııı çadırı Üs· 
kiidar tarafına naklolundu. Bu. se· 
feri hün1ayuna işaretti. 

Padişahın fikri hemen dü,,..nan 
iizerine ~itmekti. Mahmut Paşa 
bunu muhataralı görüyordu. 

Mahmut Paşa ile, daha ilk hare
kette Padişahla arasında fikiT mü· 
hayene-ti vardı. 

Fatih Veziria.zamı huzuruna ça
ğırıp sormuştu: 

- Mahmut, derhal sefere çıkıp 
bu herifi ansızın bastırmak l:"rek
tir değil mi?. 

- Padişahun, müsaade buyuru. 
hırsa, köleniz bu fikirde değilim!. 

- Nicin?. 
- Padişahım!. Kıs tekarriip et-

mek üzeredir. Elde nıevcut asker
le Uzun Hasarun kuvvetlerine u
laşıncıya kadar kar basacak .. Son· 
ra yorgun askerle bu adama taar· 
ruz e>tmek müşkülleşecek. 

· - Ne yapalım öyle ise?. 
- Kulunuztm fikri yazı bekle· 

mek .. Bu kışı tedarikle geçirmek
tir. 

- Fikrini muvafık buldum. 
- Padisahım! Timurlenk vak'ası 

bize gÖste.riyor ki, bu kuvvetlerle 
tek muharebe kabnl eylemek za
rarlıdır. 

-Neden? 
<Dernını var) 

Bir kilosuna tahmin edilen liatı 
18 kuruş olan 170 ton sığır eti \'C 

bir kil<>Suna tahmin edilen fiatı 3,5 
kuruş olan 500 ton odun pazar
lıkla ve Kolordu tarafından )'apıl· 
mış olan evsafları dahilinde alı
nacaktır. Sığır etinin şarlnanıesi 
150 ve odunun şartnamesi 140 ku· 
ruı;oa komisyondan alınır. Sığrr eti
nin ilk teminatı 2250 lira ve odu· 
nun ilk teminatı 2100 liradır. Sığır 
etinin ihalesi 11/3/94"! Pazartesi 
günü saat 15 de ve odunun ayni 
giin saat lG da yapılacaktır. Pazar. 
lıklara gireceklerin 2490 sayılı ka
nunun 2 ve 3 cii ınaddclerindc ya
zılı ''esikalarla birlikte ilk temi
nat1arını ihale giin Ye saatinde 
Karsda miistahkem ınevki sahnal
ma komisyonuna gelıneleri. 

(1384) (1308.) 
~-

13,00Jl kilo bakır tel kapalı zarfla 

- Biı· hafıa sonra -

HaJjrn, 
- Niçin d spansere ,gilımiyor -

sun .. 
Dicyıor. V€ .. Aırtık endoşeolerinıi 

&aıklayaımıyor; . 
- Ç.ok bi,tltin bir hal<lesin. Ih

mal ettmernek liizım. 

Bil;yocum v<! .. Görüyorum: Çok 
üzüılüyo;r. Kendisi hastayıı:ıııı; gilbi. 
Kendisi sönüvormuş ~ibi. Kendisi 
öl<>cekımiı; ı;ı bi. Ona ac>yorum. O
nun üzü.!m,çsini is1.emiyoruım. Ona 
!benim icin en küçük bir kötülü
jfön gelmesini islemiyanıım. O be
ni kurta!lmaık, bana hayaıttaıkıi asıl 
mıevkiiırni ve!'mek, beni ıbedbin -
1ijl;"Jı kucağından zoıııla çekip al -
ımaık icin cTidind: 1 "alıştı, çırpKldı. 
Hala da bu endisenirı, bu ça-pını
sın bu hüJ.yaJı gayenin pesinde. 
Faıkaıt, görüyor v.e- anlıyor ki, he; 
şey nafile. Ben yasaıınıyorum. Da
ıınaırfarunın içinde beyın<imıin !ı.ücre
J--=rinde vücudüımün mesaımelı:ırin
kie •beni yaşatacak en küçük bir 
hayatiyet zerresi bile· yok. Ve .. Ben 
ölec,ğiırn !. Her şey unuıtula!biliyor. 
Calhiıd:in hayat't.a'ki en ika.fi en sağ
Jam hükmü bu almuşbıı: 

- Unutmak'. 
İnsanlar acınarak. sızlanaa-aık, 

A lln ız. Ve içindeki Tari
Derhal kurtulursunuz. 
kuruştur. SANT A ismine dikkat 

BAŞ, DİŞ, NEZLE 
GRiP. ROMATİZMA 
NEVRALJİ KIRIKLIK 

~· 

ve bütün ağrıları derha 1 ~eser. Lüzumunda günde 3 kaşe alınabilir._! 
mınım··ım;:ıııııımıııııııııımmıı!ı!ı111mmmıııımmımııııımııın 1 '::ı:11 ... ·ı:;:ı:cıııum:ııııımııuıımıııwıııııııııımmmıııııııııııııııuıııııııııııııııııııııımımııımıııııı~I 

Motörlü Çektirnıe Satışı ı Sellmiye Asl<~~ı 
Beyoğlu Dördiincü Sulh hukuk il Sabne!ma Ko~ • 

Hakimlig~inden: 'i yonu ilanlar 11,,· . gıır ; 

Terekesine mahkemece el konulup re.snıen tasfiyesine karar_ 
verilen ölii ıniih<'ndis Vahit Akpakm sahjp olduğu ve Galata
da Şarap iskelesinde palarnarhent ve İzmit limanına ka.yıtlı bu
lunan 122 bağlama. 966 sicjJ uuınaralı gayrisafi 18,48 ton, 5 
kadem derinlikte. 13 kadem genişlikle, 56 kadem uzunluğunda 
1922 tarihimle imai edilen 30 beygir kuvvetinde mazotlu ma
kjnesi bulunan nıotörlü çektirn1e nıahkememiz tarafından 
acık arltınna surctilc 7/:1/940 t~rilıine miisadif Perşembe gü· 
nii saat 14 te Şar:>p ishlcsiııde satılacaktır. Sat.ış bedeli yiizde 
15 i bulmadığı takdirde ikinci arttırması 11/3/940 tarihine nıii
sa<lif Paza·rlesi günü saat 14 te icra edilecektir. Tamamının kıy· 
meli 3160 lira olup satış tarihine kadar olan palamar ve bilıı
n1unı riisum terekeye aittir.- Satıştan sonraki tesçil ve sair 
n1asraflar ınüştcrisiue ait \'e racidir. Arttırınaya girebilınek için 
yüzde 7,5 nisbetinde pey akçesi yatırmak H\zımdır. İsteklile
ria yukarı-da gösterilen gün ve saatte ınahallinde hazır bulunma-
ları itan olunur. (24878) 

'Z!' 

satın alınacaktır. Belıe-r kilosu 195 
kunıştan 25350 liradır. İhalesi 4/ 
3/940 Pazartesi günii saat 11 de 
Çanakkaledc Mst. l\1v. satınalma 

ı.ıo:un veya kısa ıbir zaman iı;inıde \ 
unuıtaıbiliyorlar. Gciı:>ül iç'İn, 1 

- Ateşe ib:'n.zer.. 1 

komisyonunda yapılacaktır. İstek
lilerin ihaleden bir saat evveline 
kadar teklif mektuplarını komis
yona ' 'ermeleri. (1288) (1308) 

ikal.,,,.·z yasaıma''' öğreten, kukla 
eden usta bir hokık>ılbaz!. 
Bü~ün insanlar masken. Kalp -

l<">ri ile de.$1, vi.imııtlan ile yaşıyor. 
Diırnaglaırı viicu1llarımn hizrneıt. -

1- Askeri hizmetleriil1 0 i~1 .1 
lecek kabiliyet ve e-vsafW ·~ 
i.lzere binek, araba koşun{~ ~~tı 
ınekkari hayvanı paznrhl< ı 

~ 
alınacaktır. 

1 
ı·~·~ 

2- Alınacak ha)vanlarııeıı1'1~ 
ve seraitini görmek isiı', z11l:1(1' 

her gu'"n ko.nıisyona ıni.iraC•1 :l;1ı 
. y\•. 1 

3- l&tenilen e\·safla lı•. ,ıı 1 

lup ta satmak isti;\ culcrill ~~rtC~ 
940 nihayetine kadar r i '\ 
Çarşamba, Cuma giinlc1.,.,.d' ı 

rmı 11 9 dan 12 ye kadar Se ı. ,:,,vı' 
Tiiınen satınalma korı1 15 • ,.,ıı· ı 
hayvanlarile birlikte gcl1""ci6'l 

.ııı. .;r ,,, f 
HaJdarpaşa siiel bas1•~ e )ı · . . . . gor 1·ı' tıya~ı ıçın şartna111esıne ctll·ı1i 

tırılacak (500) adet tıasto .; ısıl, 
kapalı zarf usıılile eksittırı<~e sc,, 
940 Pazartesi günü saat 14 ,,,i;~, 
miye Tlin1cıı satına]ına 1'~11 b;; 
nunda yapılacaktır. ~ahJ11;ctı~f, 
beli (5500) liradır. ilk j<fcr'w 
( 412) lira (50) kurustur., · Jı' ( 
leı:in ~eklif m~ktupla~ 11~9sl 111 
edılen ıhale saatınden bır · ş~ı0 1 ~eline katlar .komisyı>n b•(l~ı 

_gına V_.'.'rmelerı.------:;;;;;. 

1 
;,,v· 

Umumi cerr ahl ( cfim .:ı-ıt 5;~~', 
' estetik) ve kadıııı doıtu11' ,,111· 
' tehassısı. Birinci sınıf oı>" ~91 

1 Dr.Cafer Taryar Kan. 
ŞİŞLİ: Cerrahi gtini~ıııl' 

(HusUB! hastane). 5aıb3c~~~i 
8 • 9 da mmııvene ıtf•~ BU" 

Şişli Meydanı No. 20 Te · ~ 
Diyenlerin hakkı var. Yanıyoır, , 

(YanıY<Jr ve bir gi.iın külcrniyor, öı:'
ıtülüvor, habia söndün'ülÜ:yor. U -
nuıtımak sön<lüıımek1.ir. Unutmaık 
!bir yarayı kes1p a~ma:ktı:r. Unut -
ıınak hafızayı taıhri:p etımeik.t.ir. Ben 
'bu 1ıa!hribi yalnm h~fızaırnda de
ğil, hayatımda yıaıµtım. 

lkiı!l'l. ı-Haıv a1t, menfaa-tin adıdır. 1 Dr 
Ha"~t menfaati öğretiyor!. 
Hayat •İn5anlan kalooiz ve himz 

e<liyoır ... 

Çocıık Hekilll 11V 

Ahmed AkkoYıJ ı . ~~ 
Taksim • Talimhane PolaS 511! 

. p ;4 
Pazardan maada lıer gu 121 , 

- 15 den sonra. Tel: ~ 
- Yaoama.k iohı yaşaırna·k, kendi 

ıkendisi icin yasa.rnalk!. 

Burul.an b3"1<a .biT &eY de.ıtildi. 
Taını unutimakıtı, bir ömrün ve baş 
yüı!cii ilıatıraların dinami~le atılışı 
idil. İnsanların üzerin.de düştü-ğü 
ve: 

- Hayaıt! .. 
- Hayat! .. 
Dive cırpındıldarı şevi ben ısıra 

ısıra. kemire kemire Mti.rd>'rn, oına 
qaiıma layık okluğu wlhf!l!f:kaı: mu
ameleyi va"1tım. Onu hl:ırladım. 
Onu avaklarnnla c;iğ'nediım. Onun 
~e<pesine vura vura vaşad1m ! Onu, 
maskesiz görmeğe, icten gönneğe 
ltnd:mi alıstıroınn. 

Si'e,,lenen söz hayaıt d~ldir. Bü
ıti.in insanlıar söyledik>l€'l"ini tu.tıı:ııı
yurlar! Hayat riya m3"unu ile in- . 
sanların Y'ÜıJÜnü ~\vaıvan ve onlacal 

Hava\, ilillreyi bir salas salhnooi 
!(ilbi hokkabazılarının cıkLJJ şak'la
ll>an1Jik edeeeğıi bir geniş meydana 
çev-ni.riyo:r ! . 

Hayat hundan başka b ir şey de
Rıildir. Onun içindir ki, 

- Yasamak için yasamak li\ -
zııınd>r.. 

Ooıın iciırıdıir ki, 
- Bilerek •mak lazımdır .. 
On un jol"-in.dir kti, 
- İnsanla~m do,.Otluklannı ve 

öle<:ekıl€'I'ini bilerek yaşamak la -
ZRindırl 

Onuırı ;clnrur ki, 
- ktı":ııtsız, pıusulasız, hafızasız 

v""aımak lazımdır!. 
Dcy()ol"um!. Bu yasavış riyayı 

ikailtluacak. menfa.ati ~acak, 
- Y a"3mak için öld ür.mek la -

zınıdır!. 
(Devamı var) 

1 
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