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En Son Telgrafları Ve Haberleri Veren Akşam Gazetesi Sahip ve Ba~muharriri: 
ETEM İZZET BENİCE YIL: .J 

- it er Miisteşar · Welles'le Münakaşa Etti 
- - -- - ---

w elles'in Seyahati Bilakis Harbi Tacil Edecek Alman 
taarruzu 
llJart içinde hakikateıı bir 
biiyük Alman taarruzu bek
lenebilir n1i, ,.e .. bu taarru:ı 
Dereden olur??. 

İsviçre Hududunda Almanlar T ahşidat Yapıyor 
~n: ETEM jzzET BENİCE 

"1a İl.; ltiiııdiir Belçika üzerinde Al
liy n tay~arelerile olduğu gibi mille;' \'c ınahi)"eti ıne<;hul ta:\:yare-

Sulh ümitleri suya düştü, yakın bir Alman taarruzu mu? 
nc ~e miicadele olu)tır. 

"1ı •nızlerdc Alman taarruzu art
•ııı tır, Ajaıı•lar ve bita1'3{ mii:ı:-
~r on beş martla biil iik bır 
ıla an taarruzunun ba~lamasın -
.. ~ bahis \ e marlı Hitleri hare
liy e .s~',kedcn bir uğur ap fara-

vasıtasiyle Almanyanın su]h Hitler, arkadaşları 
şartlarını maddeler 

•==================·· 

Qsı .'~•ndc miilalca ediyorlar. 
ilıı; •kı~aten bir Alman tanrruzıı 
üı,~•li nr nu, Belçika hamlan 
l,,. ınde carııısan Alman ta~·yare
ttı·' ne gibi bir maksadı istihdaf 
._,~Yorlar, Alman taarruzu olursa 
lliit•den ,.e hangi cepheden olur?. 
lar~n .. bunlar !ıugiin için birer 
lelo huk_ı~ıe bağlanabilecek farazi-

lf~,d~ı:ıl.lerdir: .. 
•ar hın tıc!incıi hartasmdan ılı
•er~n ~idiselere hakim olan esrar 
-~ es, ~leni.iz Zl'rre kadar yıl'tıl
llasııdeğıldir'. Kimin ne yapa~ağı, 
~~rb' l apacal(ı, nerede yapacagı \ e 
lra. •n nerede biteceği ve kimler 
~adında olacağı henüz bir ınuan1-
.\ln ır. Bu böyle olduğu gibi bir 
leıı~hU taa_ı:ruzunun ı~erede~ .be~
ltaj' ctegı de malımı degıldır. 
11,~ıı.'no Ve Zigfrit karsılıklı birer 
ıli;;·,""' ,.e a~ınınaz sel tcliıkki edil-

" ne g" 1 •a;:
1 

t· ur,c on bcs martta yapı a-
laar ahnun edilen biiviik Aln1an ru· • 
tı ~· ı:unun nereden ,.c kime kar-
•rasap,dlacağl da bittabi meçhuller 

.~n adır. 
llıw 

~el ~ın bu me<·hııllcr iı·indc ev-
•nıırc1 .. k k'k' 'bda e uç no tanın tet ı ·ı ,.e 

ihr ıı soıır., hakikaten en yakıu 
L 11\'a) ) 
,.\·ı k· 0 arak ı·ıkacnk mııhassa-
'ol<t- •but etmek lazımdır. Bu üç 

Bern 4 (AA.) - İyı haber alan, 
IQlahlilli'.rde söylendiğine göre Vel
J<s ile ı•antığı müfıkat esnasında 
H::ıter'i.ıı yanlığı beyanat haxareUi 
ıbır münakaşaya vol açım~tır. 

BaseJer Naohrichlen gazetesinin 
&•·lin muaabiri bu münakaşa ha!k
l<ında malümat alınıır.adığını kay
ıde~liktcn sonre V tlles ile Gfuliııg 
arasında deı:>pL~ edilen mıülikatın 
dıin yapıldığını ve ımülllkat esrıa
ı;ında rkıtısadi mülirlıazalarda bu
lunmuş olma:nnın muh.lenıel oldu
ğuım ilave ey1';mektedir. 

Alakadar Ahnan mahfillerinde 
Ve lcs' n Hess ve Riblbenltrop ile 
tekrar görü,.mrni muMemf'l oldu
ğu \'C AJ.nıan Haıridye Ne2ırmın 

>:<inei miili'ıkaıt esnasında Ruzvel
t,n suaıt,,-ine Hitıler tarBfınd2n ve-
11:len tahriri ce\·apları lı<vclıi ede
c<>ğ; bc·ıan edilme°k".eclir. 

\7el1~ .... dlin ö;:tle ~-eım~ğini Dr. 
S"hac.'ı:t ile birhktc yem~tir. 
İSV!ÇRE HUDUTLARINDA 

ALı:\TAN ASKERLER! 
Londrn 4 (Hu.,u i) - Pres~ 

siya.'Qr'un Bal muhabırin n lıabel 
\'!~ırd,g ne göre lsviçre hudu<l:la -

(DevamL 3 üncü sa..bif~de) 

halinde bildirdi 
- . -

I 

Garp cephesinde karlı mınlakada Fransız ileri miifrezeleri 

1~ sudur: 

lııech ";lınanra netice\ i almak 1 F • 1 • • d 
ı~~~~:E:~:~::::.:.'.~~·~: 

1 
ın er gerı mevzı e 

~~~:f~~:~;~~p:;r:.n~~~~~~!~~e mu·· dafaa edı·yo·rıa r a._ ... a sahaya hucunı eder mı? 
bet;. ı'"•nanya harbi bir an önce 
t. '' •nd' •n·ı 't ırnıek ve kendi vaziye-ll .... ') . 
_•lı·ik " 1 etmek icin llolaııda, 

l'ın~ ta' e;va İS\'İ('redcn biı-iı..i üze
~İdit~arruz etn1eyi tercih edecek 

1 \ı;;(j f' . 
•ti l e ıklerın bugiin takip ettik-
lı,, tiı~~andırıua, iklısadi tazyik. 
'htı . u »>addi. hamil ,.e madeni 

atı Al . 
~~lılle)c .· ~lan~·aya girınek~cn nı~
~1llıiz b'S~Ja'Clı yukarula 11kreltı
b\1'ills •rınci ihtiınali tevlit etıuek 
)a, tlh7d~ birinci amildir. Alnıan
haftası ~rın ağzile harbin iiçiiııcii 
•tıapı; a Çemberla;vne \·erdiği 

Finlandiya ordusunun maneviyatı 
sarsılmadı,bir taarruz püskürtüldü 

t. 'Iiitt r· . .. .. • •··~i . e ıklcr harbın uç vıl su-
~ii"• ııı 'Ö~ liiyorlar. Bcs j·ı1 da 
tıı, . \'edi nl da siirse daı·anaca-
,. biıord 

He-1.sınıki 4 (Huımsi) - Finler 
Ladoga gölüı«i:n ş mali şarkisiudıe 
ccplıeyi tam ola•rnk yenid'm tesis 
e)ılomişl(."l'dir. V1puri mın1akasının 
aı•kasmda Sovyetler, budar üze
rindın yap'.ııklan şiddetli hÜC'Um
lar ç,jc ağır za\>atla g'fri püSi<ür
ti.ilınü~tür. 

Finl'-ıtn manC'\'İy.alı sa·rsı1ma -
mıştır. Mamıeı•Jıeiım hattının daha 
hirçoi< ku,·vetli rnml.<ıkaları oldu
ğu anlaşı1ma'kılaclır. 

35 inci 1foskova ta.ıık Jivasmın 

<ılı,.;Q h 11• Hakikat bu mudur?. 
~a~i ha u.nun !aınaınile aksi midir, 

'nı·a •ıçtekı kanaatler gibi Al
,,~ ~ir stoksuz mudur, eliııde aıı

vıllık bir harbi basaracak 
(l>e, amı :ı iinrii sahifrdc) (De\ aını 3 iincii •ahifede) 

r---~~~-·---------------YENi T ARIHİ TEF.r<İı-..AMIZ 

Reşit Paşanın Hatıratı 

MAKEDONYA ATEŞLER iÇiNDE 
1,k•ııı1 . \azanlar: 

•t Fahrctlin y Sta·rı-:LLi 

eni tefrikamızdan bazı fasıllar: 

Ce,•dct Reşit 
YULARKIBA.lil 

C::ctecil · . . . • 
••~han erın kılısc toplantıları - Daglarda ve hudut b&~larında 
n.<'l\it pc detH>lnrt - S~ındanskinin \'erdiği idaın karaı·ları? -
lltılgar·~~anın c·e~ar<"ti - General Fulon'un nıühim bir raporu -
hııd 11 u'.~~na iltita eden (Cadı Kadın) kimdir? - Reşit Paşa, 
lı•ıııid • 1 "CJ•hanc deı1oları haritasını nasıl. elde elli? - Abdiil· 
hoıııhai· }ağ~~rılaıı j11rnallar - ;\liislünıan köylerinde patlıyan 

.ır ... ılalı .. 

J MBAütünRbTu ~etyaec:;~N b;~~~~AF'ta 
tz okuyacaksınız 

-· 
.. 

- ... __ ,._ -' -- .... -_..,._=----
ı 
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Fin neferleri tel örgüleri önünde 
---

Gazete satışını 
menedenler.kim? 
Yanlışlık derhal düzeltilmelidir 

(l'aıın 3 iincii oalıil6'kl 

Son Telgraf 
4yaşında 

Gazetenıiz bugiiıı ii('iiııci.i 
nesir yılını tamamlamış, dör
dtincü ,.ıJıua girmis bulunu
yor. 

Yalı1ız okuyucularının rağ
bet. itinıal \.'C tevecciihleri sa· 
yesinde bugiinkii varlığına sa
hip olan ve daiına aziz okuyu
cularına hiı.n1eti kendisi için 
en baslı ga)·e edinen •SO~ 
TELGRAF• bu vesile ile şük
ran ve minnetlerini izhar \.·e 
onların tevecciih ve jtinıadını, 
rağbet \:e sevgilerini kendhı 
i('in en bii~·ük rehber ve mes· 
net bildiğini bu vesile ile bir 
kere daha kaJdeder. 

Şair Abdülhak 
Hamidin mezarı 

yaptırılıyor 
Bllyll'k şaiı Abdülhak H"7Ilid 

m.,,,;,uımun Z nc1rlillmyudaki ka.b
nni l\laarif Vekaletince muhte
şem brr şekild, inşası kararlaş -
tu-ılmı•ıt.ı.r. Bu maksatla güzel san
ııtlar akadC'misi profesörln{ruien 
mianaı· B. Arif H>kmet tarafından 
bir proje hazırlanmıı;lu'. Bu proje 
diıhi şai:rin cl\lal<ıber. d~ıkı ; ölüm' 
h;ı·kıı·mdaıki fikir ve tahassüslerine 
(:,,'!inadım orij.nal bir ş.kildc ha
zıırlanrnı~tır 

İcsa~~a he!TI<'n başla·ıılacalı:tır. 

Sirkecide bir 
adam tren 

altında kaldı 
R: sabah Siı keci ile Saraybur

nu arasındaki tren yolunda fecı 
bir kaza olmuştur: 

Saat 8,05 de Yeşilköyden hare~et 
eden makinist Azizin idareı>indekl 
banlivö katarı saat 8,45 e doğru 
Sarayburnuna yakla~tığı zaman 
hat boyun.dan acı fel)·atlar .işitil
mıs \'e biraz sonra da tren 'b>r
denlbire durmuştur. 

Lokomotifin yanına yak>:ışanlar 
iıhliyar bir adamcağızın kanlar i
cindc rayların arasında yatmakla 
oldugunu ve lokomotifin bir kolu
nu kopardı!rını görınüş!erdir. 

Kazaya uğrıyan ihtiyarın Erzu
rumlu Mehmet oğlu Karaman Ka
:rakaş olduğu anlaşılmış, derhal 
Cerralıpa_<;a hastanesine kaldırıl • 
mıştır • 

KISACA 

Bir başlasalar! 
Herkeste yerli, yabancı; Türki

yede veya Avrupada bir sıkıntı 
var. Bu ıakıntı: 

- Ne olacak, harp nerede baş
byacak, nerede bitecek?. 

Tcreddüdiinden, mechuliiııdeıı 
doğan bir sıkıntıdır. Bu yiizden • 
dir ki kimse ne yapacağını, ne 
yapması lazım geleceğini bilemi
yor; fertlerin tasavvurundan ge
çen birçok işler yiizüstii kalıp 
bekliyor. 

Bizhn nıahutla da bu me,·zuu 
konusuvorduk da: 

- Bir başlasalar, hava derhal 
a~·dı .: at.i.ıl·. herkes ,·;.1zİ.\ etini 
tayin edecek .. 

Di)'.ı!rek ilave etti: 
- Diinva kuruldu kurulab •mu• 

annna• kelimesi bu harpte oldul!u 
kadar mana kıymetini bulama • 
pııshr .. 

Hakikaten, harp deiil ınuanı~ı~I 

ŞEKER BUHRANI 

Bu sabah şehirde yine 
şeker bulunamadı 

Vilayette 
toplantı 

bu sabah 
yapıldı 

bir 

Cumarııesi günü öğleden sonra 
oldu [(ı.ı glbi bu sabah da şehrimi
zin bazı ı;emtlerin<ll.lkı: bak:kal dilk
kanlarında şeker bulunamamıştır. 

Ezcüıını~ ÇemberHaş, Beyoglu 
ve Bey a1.1tta.ki bazı bakkalla~ bu 
ş,ıı.baJ1 şeker Mis en mü >L rilerıine 
şu .,ekilde cevap veymlşlerdir: 

- Cumaxte&i akşamı bütün şe
kerl!«rimi.zi sattık 1 .. 

- Biz zaten dü!kkanunızda az 
şelrec bulundu'l'UTUZ. Bu sdhah \op. 

.\ancı lardaın seıı;'.'-r ahlaık >ı;tcdik&e 
de kalmadığı m1JkabelesH irnı·sı

laı,till<! .. 
Elleri.nde ,eker bulunan bazı 

lbak:kallar ıse bunu ancak Uını lı~ 
:tılLiışteriL.rine t! rcihnn Yernı şler
dir. Bu mc-vanda n rrmal fiat üs
tünde de ~r;er sa~a!llaır olmu ... 1.ur. 

Vila-- et ıınrukal" : S<"hrimizde bi1 
sun'i ~ •ker buhı.!lı \"aratılmcıX is
t~l· ldiğini h~1)t.-r aldıgı a.J1<1a"r. iti

(De\ amı 3 iincii sahifede) 

... . ) . ·- :-· · ı ;,,·.,-.. _ .. \' 
S · . -· T , 1 · ~. : ·· ··-,;· · · --· :<:-.· o:n.. ~-. u~~~:- .>- <,~,;r-: 

İtalyan notasında ne var ? 
Roma 4 (RöodıyO) - italy" hü

kfılıneti; Alman yadan gelen kö -
ıpihilerin müsad€11e edilınesi hak
kın.da İng:ihere tarafıından \•erilen 
kararı prot<>sto içm hazırladığı no
~· dün Loııdrava ı;ıönder:miştir. 

Ndtada, bu !kararın beynelm.i~l 

anlaşmalara muhulıı oldu,;'- ~•>Ti 
muharip meml~etler saııayiini 
felce uğraıtacağı, iaı.1 s'ni giiçM~ -
t.ireceği kaydedildi'K:too· sor.ra In
giliere - İtalya Masındaki sly&Si 
\1' ticari müna~ftıC"llNi de tewiş 
edeceğ< ilave edHm!'lktedir. 

Bu sabahki Fransız tebliği 
Roma 4 (Radyo)- Fransız ba.ş

kı.ı:ma..'1daruığının sabah tebliğl: 
Aksam tebliği: :Voi'arrn garbın

da topçu faaliyeti. Dü<man la\'ya

relerile müsademeler dev~m et • 

miştir. 

Ce]l'helerde topçu ve devriye kol
la.rı faaliyeti olm\l.'i, 2 A:man tay
Y&r<>ıii düşUriilınüştür. 

3 üncü Sayfamızdadır) ( Diğer Telgraflar 

ÇERÇEVE 

Tulüat 
D\in gete ~ch.ir ti~·atrosunun 

konıed:\·a kısn11na gittiın \ 'C me"?
hur ti,·atro nıuharrirlcrin1izden 
H.iıuu, \.'a~ti '\e Bcdia'nın n1üş
tereken Jazdıkları 3 perdelik 
bir ııi' esi sepettinı. 

Hairet, değil mi? 
Acaba bu ~atırların ıuulıarriri, 

Hazını, Vasfi 'c Bediayı m~ıhar
rir ıııi zannediyor? Ga{letııı bu 
derecesine düsebileceğinıi u11l

ına\'ın!. 
Bu sahne al'tistleri dıin bit 

piyesi o tarzda temsil ettiler ki, 
nıuharrire, kabataslak mevzuu 
ve şahısların ismini tayin etmiş 
olmaktan baska hiçbir şey kal
nıadı. Bunun. içindir ki n1uhar
:rir H3..z11n, Vasfi ve Bedianın 
yazdıklarını, aktör Hiızıınla 
Vasfi ' 'e aktris Bedia, doğrusu 
hatasız temsil elmis oldu. 

Geçenlerde Ankarada devlet 
tiyatro talebesinin maarif bii : 
yiiklerine temsil ettiği piy.~slerı 
gören, isıni yanlışlıkla n~unck
kil (") diı-e cıkmıs hır zat, 
(Ulus) gazetesinde, hakiki tiyat
ronun ancak tulôattan doğabi
Jece"ini yazmı!:?tt, Eser, kitap, 
ölçii, fikir gibi sıkıntılı ağırlık
lardan miiııezzeh bu tii;vden ha
fif ıniinekldt, eğer diin akşamki 
teıusili görseydi, ınuharririn lü-
2mıısuzluğunu parlak bir sekil
dc isbat eden tecriibe kar~ısın
da mes'ut olabilirdi. 

İsinılerini andığını artistler, 
komedvada en beğendiklerim. 
Hele Haıımın. hayranı olduğum 
bazı inceliklerini bilirim. Onla
ra san'atlan bakımından 13fını 
)ok. Fakat muharl'İr ılenilcn 

uesne:ri, kendilerinin doldurııu~ 
ya 111en1ur olduğu bo!o! kagıtla.r 
teısliın eden bir kukun1a\· t<'lik
ki etmelerine tahamnıiil edcmi
·vorunı. 113znnla \ rasfinin dol
durdu~u bu hos kaJ:ıtlar rnk 
defa, üstünde ıniiellit İıll?.a~ın
dan ba!<.ka bir!<.ey olnıı;ı,·nn ha -
kiki bos kağıtlardır. Aktörler 
olmasa hakikaten o bos kağıt
ların akıbeti hazin olabilir. Bir 
zaınanlar bir takını nıuharrir 
kırınlıları, 113.zıınla \ "asfinin 
tulUat cephelerini i!<.tisınar it:in, 
tiyatroya boş k8(:ıtlar te,liınini 
3deta sisteın haline getir111iştL 

E,·et aınn1a beni111 ıniidafaa 
ettiğinı, bu 111uharrirlcr değil, 
hakiki ınuharrirlik \'C {İl atro ... 
Kinısenin kin1scyi kendi is su
be!-İ dısında, olduğundaıı ;laha 
fazla biiyiitmeğe \'C\ o kiidilt
nıel\c hakkı ~ uk. 

Ben. isn1i yanlıslık1a nıünek
kit diye cıkaıı zata a)'kırı ola
rak hakiki ti:\·atronun tullınttan 
do~1111\.A.cağına inandığını için, 
bir tiirlü akadc111~«ı rt'rt<' \ < .. dne 
girenıi:\'en aktörii. san'atına 
ra~nıen hos göreınt•nı. Ftine 
teslin1 ettiklel"i nıctnc bir yirgiil 
bile eklcn1cğe liizuın gür111i~ e
cek kadar aktöriik da,·a,ını ayrı 
bir is kabul eden hiiı iik Türk 
san'atkArı Ertuğrul :'.\1uhsin, 
Tiirk tiyatrosunda hL·rJ. t· ... ı·e Ur-

' nek tutuln1alıdır. 
NECiP F,\ZII, Ki . i' Ki Rl K 

(") Başkaların: (Ltl p Ar f) 
d ve a. an bu rnti"lrkl· ., mi, 
ancak kendısine ~ Ki ır m0 -

rıf rtk (:\asru la T<ıp~ı;) oku
nabilir. 
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\ Azami 
sOr'a 

TOrk 
yem· ği [t 

lSTANBULDA YAZ 
n.; KIS FARKI 

M:ırl kapı::lan baktmr, ka.zma 
ktirok yal<'tırırm•ı;! Doğru .. Mart, 
karla gird~ Eger, av son.una kadar \ 
b.ıyie de\'am ederse, doğrus.u, Af
rodit gfui hcpiır .zi yaınp kül ede- 1 
ceı< .Bizim evde odun nit ti. Cıvar: 1 
da.ol en yakın oduncudan b:r iki 1 
ç ·i almak istedik: 

- Çekis1 beş lıra, dedi ..• 
A~ odu.ı:ı y ilZ>ll üç lıı'aya.. 
Yaııla ~m faı'kı İslö oulda, bır, 

çe11:1 odunda ikı lira.. • .e J:>uY~r~
lur, beloorye ıkt:.sat müdü.-iugu .. 

nü,'YA!'IN Q' ESKİ 

iZCİSİ ÖLDÜ 

Dün' d.Illn en eski ızcisi olan zat, 
geçenlerde, Londra<la 80 küsur ya
•'nda olduğu hak!e yefat etmiş!. 

YILDffilM AŞK! 

YILDIRDI HARBİ 

Majino haltı, Beyoglu e-vlenme 
datresindcn daha.cok ç~ çatıyor; 
Majiııoya r<elen Ingı.liz askerleri, 
oradaki Fransız dansöıJeri ve mu-
gann:yeleri ile birer bırer evle
niyorlar ... 

·Geçen gün, bir İngiliz hava za-
b tı, bir dwkika<la, bir Fransız dil
benni Se\'ivermiş ve hemen nikalı
lanıııı;;lar!. 

Galıba, harpler yıldırım harbi 
şeklıne ırrtiikten 90nra. ~klar da 
yılclırıım aşkı ı..aııne inkJfıp etti. 

'e yaparsını2, fazla vak t israf 
C't.ınemek i.çin ... 
ALTIN MERAKLISI 

BİR HIRSIZ 
BcyneJ.mUel olmtı<; bir ·hırsız ya

kalannıış ... Bir de, bizde beynel
milel .şöhrette kımse yok, diye şi
kayet edcıiz. Aslen Arap olan bu 
zal C) bılhassa alhı meraklısı ı-

Pamuk, yün ve keten 

dokumalar için halka 

sıhbi tezgah dağıtılıyor 
N:üfuııumuzwı yüzde 85 inıdıen 

r~ının •lroy:erde oturduğunu 
namrı ~at.e alan İkıtıs:ıt!: Vekıi.
letı ev san'atlarının köyle<rde ta -
mamile Gtöyd.lliı.•• miz tarafından 
yapı.la!i:>iiımesi lçı.n ı;al ~ı:iktiıda". 

Otomobil ve arabalar 

için talimatnameye ye

ni hükümler konuldu 

Yen. :;ey.ri.isefer talmıa1zıame
sini hnu·l;ı.mak üzere kuruılıoo. ko
mİS)'Clll Aıtina, Pars ve Lordl'a -
dan getn1füği "'~rüse".ır taliıınaıt -
namelerıi üzeırleri11Cte ki th~k ikleri-
ni lkınııa.l edrtrtik )'.aıi talimi.name
nin cw;en maıckl.Neır ni vücuıdıe ge
tirmi!ş bukr.>mıfutadır. Bu yeni hii
küımle.:._ gore ~~.kıı:nil vesai.ti ıı::ık- 1 
!iye i{' n } -ni sür'<Jıt haıdlerı tes- 1 
b! t ohınmuşbur. 

E:ııcıümlte lııi:S:•kl.eri hav.asız olan 
vesaitı ruicli)v .; "1iırlerdı. saa.ı.te 
25 kiloını~redıcn, d.ngilleri ara -
'baya !lkikas vey:ı yayla bağ'lı o1aa:ı 
vıesafü nall<hye l:'t. saırttc 16 kilo-

Bu mevzuuın ba;şuıa alındığım 1 

.~de ya:ııdI1'•nIZ cld'ırnmacılı
gın her 'kih;: teşrnilı için billıasoıa 
u~1~Lnı.aı.kı .. a:<iu·. Veka.!ı ... ; halen 
mcm.t""k ,ı rnLxie ku11anı1ınakta o
lan dclkuma tezgahla.rmın büyük 
bir ~uıınınm pek :µ,,,J:ai ve göm
m.J o.İıiu~ıni, bL31-rt>t~C- t.!. m arı 
verimli ve hem de s:t~hk şart.ia -
rma uygun olmadıklarım te:;bit 
etırruştir. 1 mJtrerl<m .fazla sl>r'.a.tle gideınlye

ct..ı<l~. 

Telif ve adaptasyon 
•Genç edipler• firmasile, bir 

maytap alevi kadar çabuk parla -
yıp sönen delikanlıların bütün id
dialarına rağmen, beğenmedikleri 
o eski nesil çalı~ıyor. 

Bugün, kıymetli arkadaşımız Se
lami izzet Sedesin yakıuda •Ik - · 
<lam• refiki.uizde başlıyacak olan 
•Başta esen kavakyeli• adındaki 
edebi romanından 'bahsedeccl:im. 
Selami İzzet neşriyat hayatında 
adaptasyoncu olarak tanınnuştu:. 
Şimdi, ilk defa, telif bir roman 
vermcgc hazırlanıyor. 23 yı1du 
yazı yazau bir muharririn iU. defa 
vereceği bu telif eser, hiç olmazsa 
bu hususiyeti dolayısile, bir hfıdi
sedır. 

Selıinıi İzzetin bugüne kadar ta· 
bedilmiş 3 cilt hikıl)·esi. 12 cilt de 
romanı var. Kendisi diyor ki: 

' . 
Türkiyenin hancı 

Lokantacılar bir yemek politik~sı .. ~~ 
pişirme müsabakası Yazan: AHMET şuKRV 1,1· 

Milli korunma kanııı~.unu:prı-
yapacaklar bikine geçildikten bir gu~.5,ııı~ 

İstaıribW l:akanla<:ılar cam.yeti Ankaı-.ula büyük bir ecne ~r bt~ 
httveti idaresi.nin; eski ve büıyUk !eyi temsil tden bir nıuhab• 1,.,ıl 
kıkaıılt&lar sa.lıiplerile tııkviye o- gönneğe geldi ve oturur otu 

lerde telıis ve heyecanla sordu: dil b' 
lunup yeni ve esaslı ~tıbiliı - Anlcarada neler olu)·or 
bulıınm.aJt ü:ze1.1~ esnaf :.rasında ,, 

ık her alaıruyoru•? e•'" 
bi.r ooreyan baışlarlığrru ya;omış~ · Bu sözleri söyliyerek 1~ 1 ıcl · 

Bu oüımleden olmak üzer. seh- olduğu gazeteden aldıi:ı bı~ kir• 
l' .• mizdc bir .klkantacılaı· mel< - • grafı gösterdi. Telgrafta 'f~~dıf:' 
Wbi• açürn.a:;ı içın bazı azalaıt are.- 1 de fevkalade tedbirler 3 'fiİrV 
smda l>'..ım lar yapilinaktadır. askeri şlıranm topla~dıgı. bulıı" 

uenı'n harbe "•'rınek uzcrc ı. o·r. t :lltan pek maruf olan ·' ~ ·i .. Iı;er ar : . ..1. duğu hakkında haberler ·a) jı" 
e<Jk, Tii:ıik yarrt:tklCTını ıhya etm"" d - 1 ıhabird•" ·. . . _ ugu yazı ıyor ve mı 
\ı--e nefis, harcıôa.:·m >-'~~ekıerm1'.-- hat isteniyordu. . ... iiJ;.ft,' 
zi ·her taraJ!<a yaymak ıçın de ça • On dakika kadar goru~t dbıı 
lı~ıhnaıkıtadır. sonra anla~tık. Fevkalü~0 ı:eo · 

Bu yemı.ık)eriımizi heo'kese ta - denilen meselenin, \'aktılc pı•' 
nr'.ır ak ''· klkt>~oal'ılan iyı yemek disi tarafından bir~aç uııı~or~' 
P <irnne"e •~uvik cı':mek Ü7.ere dia kaleye mevzu teşkıl eden 1 110~ ' " """' .. .k '·'- 1 .. ld • an a .• ~ 

Bu havadi.s:i, bizim Sami Kara -
Ie _ s(ıyledtrıı ... M:alfun ya, o da 
eo esk; .'Zeilerdendi.r. Smıi bana 
şöyle dedi: 1 m,,... G~zetelcr, böyle yazıyor. 

Bu ;l>aarla V~4<iılet ı:ümur.>.: o-
1.ı.rııık dag>tlığı ~ Ye s>hh! 
ıı. ~wları ~-og:ı'ı!ımaf:a karar ver -
m .ştir 

TeW.~le}JJcırl ~amPn \'-e<y1a kıs-: 
men dem r çemburlı olan n-'Ul va
sıtalarının sür'<I.t hadleri i.;e sa -
at,_ 8 lakırntıt.re ço .. ar~ t.esl:>i1 o
hı.nrn u.şt.ur. 

- Bugüue kadar yazdığını bü · 
tün hıkiı~·eleri, roınanlan, fıkra • 
!arı, mak;deleri bastıracak olsam, 
onar forıÜalık 300 cilt tutar. 

lok~ ı. taıeıla•r arasu~da bU)':U ~ ına ıwnunu o ugunu ı\,s1'•. 
·• l ·emı k · lı•rrıe mü.<ıa _ muhabir ı:ülmeğe başladı. ·,,ı I'' 

eıı gcue ) P · . siırarun toplanması da norn 
- Ben, daıha a.ki i>Jciy .m. 
- N :;.i!ıl. oLuır, ıCL<m, o zat .-ekı.en 

y ...,ından fa:ııl& imiş.. Sen daha o 
yaşa gelmedin .. 

Cevao verdi: 
- Ben •namci<>a dıoi::madan """' 

vel i:aci idim ... 

Demek ki, zevk sahl:bi, zeki b:r in
sar . Her gi~ligı yerden mutlaka 
altın çalarmı::;!. 

Çaldı~ı altınları a.cal:ıa ne yapı
yor, dersiniz?. Altın stoku vücude 
getirdiJ!"°':e ~re o da yeni hir har
be mi baz.rlam' or, dersiniz?. 

AIL"1:T RAUF 

Hafta başı yankesicileri 
Seıbr.mıi.1JC!.e va.nk<"Slcil.ik vak'a

laI"nın bilh~ hıdt.:ıbıış• ~nleri 
çofıs-~ ~rülmektaiir. 

.\ır.e'e ve ~lerinha.fıalıklaruu 
aklıktan ~ teldı eden tecrü
beli yım k.,.;ieiler; &ibrikalaırl.a ima
ll~haoolerin cuma:rtesi pııııydıosun
d.:tn eoono ~kesif bulun -
dukları mrnt:ıkalan seçmekte ve 
lcib tramva v lıırda. kfııh paur ,.,r
lennde 'bunlann yanına ııMııbcp 
p;mılaruu ça.J.ıruı.ıta .Iroyuhnakta -
dır!M. 

tıMlı tatlı iolım. Doj:Tıısu'. Aşure 
güzeldi: 

•- İçtığimin parası ile bera:ber 
lMr :yürz.lıik daha vereyim de bir ka
oe daha vuvaırlıyayım!.• düşün -
ooııile cdbimc!en paralarımı çıkar
mak istedim. Fakat ha.yret! ... .'.J:ek
mil ceı>le<-im.i ~ halde bi
zim paralar yerinde Toktu!. 

Y, · \'C kete:1 doku..'Tiacılannın 

i!cullanchldarı çik:rıldar da tıezgalı
lıa:r gfüi iptidai ve az v:cimli bu
l=m.uı; ve Vekalet modern çıl<n.i<
.lar hazırl:a"'1UŞ-:.U-. Nüıır.une olaı·;.k 
Çan1<ırı, Şrl<., BiUls kazalarına ve 
S>n'Caı:ı köylcI' ne bunlardan gön
dıerümiçt:ir. 

Bunlardan ~a Siaıeaaı ih."Ö'fa.n
d. )liinl;ü meneucaıtın ia1biye okın
ması için liixtımJu buluııan bir 
nü.ımme denik tes s o1ımanaı~. 

A:rırıca Eı'ZUl'U!n vilayetinda. de 
y<iin dıdkwnıacıhğın inkişau ıçın 
büyük bir ni.iımune d~ıniJı: tesis o
lı.ına.cak:tı1.r. 

Seyyar roua.lbn wı.ıpu da vila
)~. 'fi do~k :oeılıırimi:oe gele -
oı.lııtix. 

ı~ÜÇÜK HABERLEf'I 

* &lık ahnaık ÜZE."l'e Yugoslıav
yaıd.an kıül.eyctli miktarda talep 
valki olm.ao!Mır. * H'4'. yıl olduğu ~ 'hi, bu sene 
de tQµr:lk bayır:ı.ını 21 mart·La, h.,.. 
kaza-da ayrı ayn kuıllana.caktır. * Maarif Vekaletinde teı;ehl<iii 
eden ;t•;ıroüme heye't:i bi.i .v ı1 tc.rcü

me ""tabı ec!il~cak garp edcbi.vatına 

Ş..ıhir hudutları haır ici nd;eki 

Bu scviL.niş muharrir, 23 sene 
e\•vcl, cbtikliJ•, •Zaman• ve ilk 
yıllarda •Akşan1.. ga"zetelerinde, 
herkesin zanııı hilafına, leliC hi
kayeler yazmıştır. Yazıları tutu · 
hınca, muhtelif ı:azetelerJen fazla 
yazı siparişi alan Selitıni İzzet, iş
te, o 'akit, telifi bırakıp adapte 

)! ,.lerdc!d 'ür'atl r i<,'n de, bu ka
l>tl mahal!~rin · !ek cad:le \'C yol
larma be.ediyece azami sür'at had
lerini bildiren büyük levhalar 
asıl~ ktır. ı eser veruıci{e mecbur olm~tur. 

D f>!.•r tara:t:taıı vcrri talımatna
menim hiı· maddesine ~iire dı tıek-
mil mdlili-lü ....ooaiti nil!kliye-nin ı 
sesi ruıaltan terti!batt bulunması 
mecbuır! ttJ1ıuhooıştur. 

---oo,u---

Sirkeci önündeki 
ecnebi vapurları \ 

Sirtkeciıd.e demirliyıabıloo'.ık olan 
ecnebi ~erin adellılerı tıatın. t 

olunmııf.\n'. 1 
Yeni bir karara j!Öre buraı:ın 7 ec~ 

nel:ıi g~ demuliyeb.J~t':". Dı-

1 ğer 1.3rafi:.a.n l:ııa.Lıık almak :ıçın li
manı= gelen ttalıyan ve emsali 
b"1ıık'çı g:milerino n de SII1lretcide \ 
günlerce bekl(Y'~'P bllrasım kapa
<hkıkıır:ı görüıLdlüi{ünden barleıma ha-' 
likçı gemi!erinin K:ılbataş önk>rin
de bela:ım«leri km-a.rlaı;ıtırı1mıstrr 

Çünkü, hc1' giin 1:ii· hik3ye \'C ga· 
zetc:cce dahni tefrika yeti~tirnıek 
utır&rında kalnııqlı. Ve o devirde, 
tercüme eser kat'iyyen okunma -
makta, ecneb: i~imlet· yadırgan -
makta idi. Nıbayct, kalemi ile ge
çinmeğe nıecLur bir muharrir a
daptasyon yoluna sapmakta ma-
zurdu. 

Selami İzzet, telifi bırakması -
nın bir sebebini de &U güzel cümle 
ile ifade ediyor. 

•- Kendimi yazman1ak için te
lifi bıraktım.• 

Ben, •İkdam• relikimizde başlı· 
yacak yeni esere karşı cok ümitle 
bağlıyını. Der muharrir; mutlaka, 
en iyi eseriııi yirmi ya~ında ver -
mez. Vermiş olanların bile, olgun
luk devrindeki e:;erleri, ilk eserle
rinin fevkindedir. Göte, Şekispir 
dahi, en iyi eserlerini orta yaşa 
geldikleri zaman 11ermişlerdir. 

hakasıo ~-"{lıla-côildı.r. Ayrıca, en . tim' d 'b ıı· ı~ · . . ıç a an ı are ı. ııtJ 

giibc'1 yumek.!erıden en zarıf bır Hakikat sudur ki yalnı~ bllde~ 
ş_lkıki1 \'iıtrin yapma \te cyf!olnek korunma kanunu vesilesıle ki ,ı· 
t>eşhir ebme• miis:.baı.<.a~a.n da )'ll>- Türkiyenin harp kar"sınd•.,.tt•o 
pıluca. ·tır. Bu m..scb..Xalarda ka- ziycti aylardanberi en h<) ııJI'~ 
zananlara miJlcafa;tlaı· verilect'k~r.' haberler için mevzu te,kıl .\,<~; 

--000-- tedir. Bu miiheyyiç habtrI.cr lıı"'. 
yılmasına büsbütüıı ına.• 1 0

11,,ı 
mümkün dei.!ildir. Çünkü bUfl ti" 
elı.serisi kasten uyduruluY~~iyıf 
prop~anda harbinin bi~ tvr. r 
dir. Fakat sayın Ba~vekıl r•~l 
tik Saydamın geçen akş~ııı 

1 
11 

da · yaptığı samimi hasbıba: b1 

Şoförlerin azami 
yaşları 

Otomobil ve atıdbiis şoförleri 
:ç>n B~led.iyoooe yıer.i bazı esaslaır 
tıetıb'iıt olumnakıt.aıdır. 

8:.ı Jıuı.<ian}_ r; moLobıkletleri ida-
re edeııier için de avnen cari o
lacaık ve h<>ı•.kı.,; mıo'-'l<'klet bıl -
larnmııyacnktır. 
Diğ.r t:ı.·aBtan olldbilii şoförle -

r,inın azami y -.ş hadleri de 50 ola
c~tır. 

50 ya~ındı>n fazh olanlar o!'o • 
büs şafi:irhlğü yapamıy:;,c.ı.k!M"<lı.r. 

Yeni vergi zamları 

... .,ır .~ propagandaya kar~ı uıuc - v~ 

mukabeledir. Dr. Refik sa;.e ~r 
daima muhatabına hürnıel ~ 
mat telkin eden bir de' le! .~,ı ' 
dır. Ev,elki akı;aınki hasb• ·Oı" 

.. 14 1 • Tü' k nıı " )Uteo.ıen ge nuş ve r .el'~· 

ııiıı ) üreğiııe i~lemiştir. B•~1oı~ 
miz aulatmı~tır ki, bu be_) ıı ~'" 
anar~i iciude dahi Türkı)C ıııı' 
politikası an'anesindeıı •~.r1

1·o ~ • t' nıt ~· nuşlLr: Haricı s~yas:e ıı ıı1 
· · !ı d · ı· üplı" .ot ıvıcaç , ne e gız ı ve n~ ., ,.... r 

Nitekim bu euınArlesi gümi de 
Ti.btakaJe paııec y-erinde bu ka
bı. ıbir vanlre;ici.rik vak'aısı ol -
m u.r. 

Hırvret ve heyecandan deli g;jıi 
olaca.lıtmı. Çünkü l>u 150 kuruş lıe
ıun lıUt\:in bir h.afta emek '"' ga:r
ret vererek kıızandıı?ını paraydı. 
Ve ben bu para ile tam 7 nün ı(e
çi.necektim ! . aiıt kıymllüi e;ıer1eıi LeS!>it •.!.mi .. ,.tr. ==============! 

•Başta esen kavakyeli• nden bek
lediğimi, kun•etle iimit ediyorum 
ki, Selami İzzet <ıflirgeıniyecektir. 

1940 l>ütçesiııin muvaze-nden -
qi:rilmesi iQi.n bazı verg'1ere z1m 
y~ı\ması kararlasmıştı. Verilen 
mallıırnat.a göre, dl.v~t mc:nu.r ve 
mü~j:ıilıoonüninin veı-gileı1ne ya 
r.ii.ç zam yapı1ımyaca'k, yahuıt da 
pek oü:z'l bi.r z.a.m yapılacaıktll' . .Ma
liye Vek.fılcti, yuıı bütçeıch!, ka -
za.n.ç, muamele, istihlak, alkollü 
içkiler \'e daha bozı Yergıiere ya
pılac:ık zamımn yüzrle niS!ıetini 
te<iblt elınıei<!tı<dir. 

rafı vardır. 'l'aahhütlerın~ıı 
10

!11'* 
tir. Malı.sat ,.e gayclerıın>~ ·eıi~,4 
yendir ... Harp harici vaııYiıl' 
milli masuniyete dayaı~ın• orı' r 
herhangi sekilde komhıııt't ,crr 
let olacak istidat güsteroıel' .ıl 
dir.• ..ı;Jıil."~ 

İşle hü.küuıet rcisiııio > sıııJI' 
ağ:zile harici nolitikamızıP ıP ~~ 
izahı. Yabancı propagandall ~ 
mar mevzuu olarak kullall ,;',~ 
mesele de Sovyetlerle nıii0 eıl'(I 
Ierhnizdir. Bir gün So>Y ıt~ ~ 
Kafkasyada taarruza gc(.11

0rl" 1 
zere bulundukları riva>'".~ifı'~ 
atılıyor. Ertesi gün de '.rt~ nı ~ ~ 
garp demokrasilerinin aı• ı ı1'',1 
tile Sovyetlere karsı taa.rd:ri~) rl 
sadında bulunduğu bıl cııı•' ~ı 
Dr. Saydam, bu noktaya t, 

10 
~ 

ıneden harici politikam; »''i 
ekspozesini yapamazdı. .;isiDt 
Sovyetlerle münasebetle~•. ~~jl 
tı aydan beri değh,ınediıi' 11~~, 
yor. Karşılıklı taarruz J~a·~ı · ( 
ki rivayetlere gelince; ·~ıııit )11 1 
yetler aleyhine herhangı bk1ııt·, 
kete asla teıııa)·ülümüz )ort~tl f. 
kimse bizden böyle bir b~ e Yf 
!emiyor.• Sovyetlerin. bıılirıt.JI' 
taarruza geçnıeleri ihtırn9.ı l";ı 
lince; bqnu tabii bilenı~Y.1 ~~ 
kü Başvekilin dediği ı:ıb~~~ 
herkes niyetlerini içi~de b·ıiıi',J 
tar. Fakat şunu söyl;ye ! ffl'; 
bugiin ·böyle bir ihtiırı•11w.!Y 
tirecek şimdilik hiçbir de. ,.., 
tur. Başvekilin bu saıniı"\~il 
ri birçok dedikodulara ~11~ fi#~ 
cevap te.şkil etmekted 1r·.

0 
YJ 

edecek olur ak, TürkiY•~ı~d• 

Haftalık wa.ncııu Ahmet iıs -
mıode bir yankesiciye kıııptır.an 
Hiıt;evin adında~ ve safdil bir 
amele dün s~ ı inci sulh 
ce-zada had'sevi su suretle anlat -
mıstrr: 

•- Ben bir tütün .mıam:thane • 
~ 40 kur14 gü~e ça.J.>.,ı -
nm. Kazanc:muı her hatta. ownar
teısi günleri verirler. Dön de haf
talığmu aldıktan sonra ar~ 
!ar ve usta* birlikte işten çı.kt>k. 
Hafta içinde ~aşıdan 90 ku
ruş •borç alınıııtun. Talrtakaeeye 
,e:eldil!lıniz zaman cebimden para -
lan çıkararak bu borcumu ver -
dim. Geriye kalan 150 kuruşu da 
\ekrar cebime kıcm:hmı \'e onlar· 
dan ayrudmi!. 

Pazar verine ,ge'.digim vakit kö
şebaşında sıeak sıcak ıl.şure satan 
bir satıcı gördüm. Hava ~k karlı 
ve oo~ulctu. Bu soğuk günde sı -
cak ~re canımı ~kti ve i~iiha ile 
"--urecinin yanına 90kulup: 

•- Hele şundan l::ık doldur ba
~alım ehbap!.• 

Diyerek küı;ilk tiı;eyi çalbucak 

Gözlerim V8"3Cd!. İçını burkuJ... 
du. - cGidj,p po':ise ha.her ,;ere
fım!• dedim. Fakat 150 kuru:; gibi 
ırı: 'bir para için ruçin zaıbıtayı ra
hatsız edecektim?. 

lıııte tam bu sıralarda ileride bir 
gürü.itil ve kar\'naşnıa oltlu: 

4 ~i lrollarından sımsıkı yaka
ladıkları !birisini •suçlu mevkhn
deki yankesici Hüoeyni göstoere • 
rek• i:şte bu adamı getiriyurla.rdı. 

Kalabalık benim yanıma gelınee 
içlerinden birisi Hüsey~ döne
rek: 
•- Utaıınıı:y<.ır musun bu za -

wl..ı adamın camnı. yalonağa ... 
v~ bakalım paralarım ~ye!.> 

Dedi ve yankeı;ici paralarımı ba
na uzatırken ii>ürü bana hitap etti: 

<- Sen de pek dalgınmLŞ>.In be 
arkadaş ... Ben memurum. 1 saat.
tenlıcri yankesici Hfu:e,·ni takip 
di~. Sen ustana para verdik
ten 'biraz !!Olll'a yan.na sokuldu ve 
paranı carptı 1 Bir daha hafta'ak al- · 
dı./(m ~nleroe etrafına dikkat et 
hernşeri!.• 

Bu iddia karşısındu Hllseyin cür
münü tevile kalk.ı.s•P JQ!da ken<li
siııi dövdüklerini sövlemi.."6e de 
hakim; hep böy'.e az kazançlı iş-

Yazan: fskender, f. SERTELLİ. 

BAR çiqEKLERİ 
- Fazla b~ey m•Jeımeni.ze Jü

rum ~rmü.v=u:m- Beni sevdii':in zi 1 
benimle evlenmek i.stediı',>ini çok- 1 
tan anladım. Hdle bir kere 'bura -

dan uz.ı:klaşmağa !lllJ\"aıifalk. olalını..\ 
Ondan sonra bol 'bol ~z bu 
ıııcseleyL 

- Hav>rh Bana ~ı ~ veri -

N~90 _,, 
- Gidiyoruz, değil mi?. ı 
Diye mfülıdanarak aynanlfl kar- 1 

s .. ına gcçtı ... 
Ve gözlednin içine bakar..k ya

vaş yavaş SÖ\·lenıdi: 

- O kadar çirkin bir erkek de
ğilim. Neı,'eyi •everim ... Bir kadı· 
nı <ıyalamanın )'Ollarmı bil:rim. .. 
Selmanın benimle evleıınıemesin-nı . Ya beni aldatu·~an•z '. 

- Ben ~ımdiye kadar hıç ·ım -
sen aldatmad1rn, Semm Bey! Fa
ka.~ beni - en başta "ı:z olmak ü
zere - B>rc;ıok kimseler aldattılar, 
Şu Büyü kderaye gidi · mtzi, orada 
sa'bahlay1$unızı. unut.tun uz mu? O 
komedyanın ~;y''7ünü Cemilden 
ögremnedim mi nı}"Orsunuz'? 

1 de hi.Qbir ~ebep yoktur. Bahusus 

- Ben o DM!S'ut hırtıraları hiçbir ı 
7,anı:ıın urnılıın..-dı.m ve unu1ımıınıa 
da w.ıkan ur. F<lkat, insaflı d ü-ı 
~uniınfrt. .. Ben kötü ruhlu 'bır er
kek o!ııaydını. o gece sıze neler yap... 
mau!ını?! Halbuki, 'ba.~ınızın u
,1.;;.~a - 'clUr.i elinize dcğdirlllf' -
den • saıb;.1ıa kad:or ~izi oeklcdım.. 
Ve gö2' aşlanmı ;çime akıttım. .. 
S..zc ıztıraplarunı sczdirrııcdLfil· Bu 
l:ıır Cazilo'., bır temiz kalpliliK de
JW midır'! 

Selına çarçabuk gi;yind .... Man
un~ 5arı.u: ... Her zaman.k n -

den başka b•r kıl.,,d ı.lrdi 
- lş < gel yor .:n. 
s, ··- • \ ıı cinden çıldu :ıror:lu. 

ki, onu, ı.çinc düı;tüğü böyle bir 
fe!.'iketten kt.ıl'tardı Jctan scnra .. , 

Selma hazırlandı: 
- Haydı çıkalını, Se.rnitı Bey!. 
Semih, Selmanın kıoluna girdi: 
- Bizi mcııdivenden inerken gö-

renler, ust daırelerin müşte-rısı ve 
yahut mu.aiın ,;anırlar. Çünkü ben 
bu bınada ili< defa ıı<ırülen bir in
san;ın. l~ilU ııOOetçi.>i beni tanı
maz ... Siz de ~;ok dcğıştiruz... Bu. 
halele sui ı;.okakıta görsem, yemin 
ederım k.i. tanıyaıtıaın. 

.ı\ıpartmı.m kapısını araltk bıra
karaıı: merdivenden inmef(e haşla
dılar. 

A<rkalarına bakmadan ve hiç 
..mseıun ıntimaneatine maıruz kal.. 

madan sokaia çılanışlanlı. 
Selma hiıl.ıi: 
- Peşimden acll!ha bir nObetçi 

mı ~liyor?! .. 
Ştiı:ılıesi:lc etmfma bakıruyordu. 
Caddeden Kad:kfy tarnfına doğ-

* ~ ferde buır va gelerek 
robele mınf,(ık:ısıntla tc-~kikLr ya
pan İngilL: Gen-.~al· D '<is, Bri -
Umyıa ~ Daınn;UDJ;ırın vardım -
!arının devam ~-eğini • söyJeırriş
hr. * Aidmal"(Yarla yapılıp harp dıo
layı,>Jdc orarla kaJ.an ~ilerimizi 
te.ılim al.ma:k ım. re ~ den heyet, 
dün diinm~Lür. Gcmii.,.nn şimdi-
lik getirikmı.iyOOl"':i anlaşılıyw:. 1 * Ün"n:~'Stlıe rck!lıö:'İ! seyanatin
den dönmüş ve v-a•ifosine b . · • 
mıııtır. * İet.arıbı.ılda kiimüıt sa'! c;ın.ıııı 1 
t.anz:mi için bugünleı:ıde bir Eti- 1 
bank mfunessilinı n go-lmmi beklenr 
meC<:tedir. * Siıııeına fi •!,ırmda _vüzdc yir
mi 1enziıla11ın ımutıa.ıoa tat:b•k edil
IT'..ıııı , 1tirnzların bilahare t t".cıki 
kaı-....la.<ımıştır. • * ~nımlerde şi<lch:ıüi fırtına d&-
vem ediym, Tralwada kar yüzün
d.<on bazı ·'·ollar ~nrn~..ır. 

çilerin caıı.nı yakmayı siar edinen 
sabıkalı ve merhametsiz yankesi
ciyi tevkif etmi.<; \'e tevkifu.ancye 
yo lamı~tır. 

ru hızlı hızlı yüruduler. 
- Neriye gıdıyorıııı:, Semılı Bey? 

derli. 
3emih, uzaktan gelen boş bir 

arabayı durdurdu 
- Haydi binelim ... Arabada ko

nuı;uruz. 

Sebna arıfuaya atladı .. Semih, 
genç kıızın yanına oturdu. .. Ve a
rıd>acıya yavaııça seslendi: 

- Kalam.ıı;a çek ... 
+ 

Köşkte bir kavga .. 
Semihin kız kardaşı iki gündür 

ag.;beyinin yüzünü görmüyordu. 
O, a.gı:ıbeviııin Selmayı kovaladı
ğmı, onu ne kadar ı,ıok sevdiğini 
anl;ı.mısh. Fakat: 

- Selma kimbılir hangi SC'\'gi
Hsik> ncre\'e kaçmı~tır. Zavallı bu· 
daia agı:ıberim, Mla vnu.n peşıni 
kovalı)'<ll' 
diyordu. Bir aralık .kö.-ıkün iiııt ka
tından bahçeye seslendi: 

- İ>i<ı\'~.. Mavi>; ... 
Bah<;eden ioce, şakrak bir ses 

aksetti: 
- Ne var, ®la? 
- Yukarı ~1 artık. Burada içim 

sık.l<lı. 
- Gclıvcrum. Jibla ... 
Yirmı ya:;larında, ateş gibi ha

raretli ve hareketli bir genç kız, 
·baihçeden yukarıya koşuyurdu. 

Bu ateşli genç kız da klırıııdi.? 
.3emlhin kız ka.n:ll"Şi: 
- Vallahi Mav'.şçiğ:iın, dedi, sen 

bize .ee!rukin zıınıan hep böyle yal
nızca. '!.;eve iner, havuz başın
aa y vaş y .ı vaş şankılar mıııılda
n= ! B.llyoru.m . Güzel s ın 
var!. Haydı., biraz ela bana şarkı 

Hayat bir saat evvel 
Giiriiltü ile mücadele ~iddetle • 

necek. Gürel. Verilen karara göre, 
sabah saat sekizden evvel seyyar 
satıcılar sokalda giirültii edemi -
yecek ... 

Mektepl\!rde derslere saat sekiz
de başlandı, başbyalı, btanbul, bir 

• saat daha erken uyanıyor. Be.r ev· 
de b:r saat evvel hareket ve hayat 
var. Talebe ve muallim hayah ile 
münasebetli birçok dükkiıolar, iş 

yerleri, satıcılar da bir sar.! evvel 
faali)ete başlıyor. 

REŞAT FEYZİ 

Af odit'in heyhelleri 
cadd lere dizilecek 
Afrodiıt romanı beraet elti. Da

ha wk me~lıur oldu. E;.kı Yunan 
güzellilk ilah si .uan Afrod t is -
miırıJdeki kadının müleadcl;' hey
kelleıri Ege havza..,ıııda torrak al
tmd""1 çl\lca.rılmış ulup el ·eı•m İz
mır ~ Ü'l.('S>n.cle lıulurırna:ktadır. 

Şehrim zde bulunan İzmir be
ledly'<, reisi Behcct Uz ga?.L-t dlere · 
şunları sö:;llıni~Ur: \ 
•- A!roditi lasv iı eden hey -

k,llic>r bım r mlİ7Rsindedrr. Bunlar 
. bi.re•: ~alıe:;orJiı. Bu h•.oykelleri mü
ze..i2n çnk~raı:ak, Kültıür pa:'kın 
yakınında;1 .. i ınuzeler caddesine 
dizm•:;fi düşünüyorum. Bu sure1Jıe, 
İzır.•'f süslenmiş olac-J.tıı'.• 

Hazuhınaca.!< proje bu •Y iç.nde 
meclise ·v~rilec<·ktı:. 

--o--

Lisan kursları 
Orta okul ve li»aler ıçin Maarifi 

V~kii<lı.~inru yeni valıancı diller 
kita'l)l.a.rı ha;ırlatıİmasına başla • 
ruhnıııt>r. Di~er tarafLan Üniver
sıta:ıeki lisaaı kı.mıla rındaırı iste -
nilıen favdarun temin olunamadığı 
hak!kındakı şlkiıyetlı.:r uıı:ırine bu 
hususta esaslı tetkık <>re geçilmiş
tir. 
L~ kurıba1'1nn1 )"-Cni der~ yı -

lınd~ 1tibJ:ren Mıh-olunacaldarı 
ı:nlaşılmak:tadır. Saat seklı, artık sabahın baş • 

!angıcı değil, işin başlangıcıdır. 
Halbuki, bi:ı, birçok ihtiyaçlarımı· 
zı, iş saatinin başJan1asından ev
vel temin etmcğe mecbur değil mi
yiz?. 

BÜRHAN CEVAT 

1 ,_ __ A_v_ru_p_a_H_a_r_bi_n_in_Y_e_n_i _M_ı_e_se_ı_e_ıe __ ri __ , 

söyle ... Biraz da birllkte ~lene -
lim. 

Amerikadan Avrupaya silah satıs• 
Maviş, çok ı;eıı, şakacı bir kl2JCiı.. 

Semihin kız kard~ onu beş yıkiır 
tanırdı. Maviş iyi bir aile kızıydı. 
Muallim mektd>inden yeni çık -
.ıııı.;tı ... .Maaşı dolgundu ... Musiki
yi çok se\·erdi. O sene sonunda mu
allim olarak Balık.esire gn. cı<:k, bir 
kaç yılını orada stajla geçirecekıti. 

- Ne diyorsun, ablıı? Benim mi 
güzel sesim var?. Beıııde seı; ne ge
zer aıyol•! Ben sizin havuzunuza 
meftunum. Buraya geldiğim za
man manza1'anı.n güzelligine do -
yamam... Adeta saril~ olurum. 
Hele şu ayın deurze serptiği gü -
müş y-ollara bak, a!bla! Suyun üs
tünde dola.şan balıkQI kayıkları bu 
nurlu yolun içinden geçerken, a
deta Neronun gümüş t.ekedekli a
ral:ıa6ını gö~or gibi oluyorum. 
Sen bu güzelliklere doymuş gl'.irü
nu~"Orsun amma ... Ben öyle miyim 
.va? Bu güzel manzarayı ancak bu
rada, size ge!di:R;im zaman görü • 
yorum. 

- Aih Mavişim! Sen de talihı;iz, 
h..;ta rı.ıhlu b•r k.za benziyorsun! 
Böyle ·bir devirde talihin olsaydı, 
mu.allimlikl.c Bal:tbeıHTt! goiıdeır nı;y
din ?. 

- Hem de!bu güzelim htanbulu 
bırakı.p da ... Değil mi? . 

- ÖVle ya ... Burada hır iş bu.
lamadın mı?. 

- Hayır albla! Ben, nlllıyon ver
seler b:aııbulıda kaıamam. Mern-

1.:C<l;..timi iç~:ıl • dl.lıniı; gCirmcnin a.za
'bını Of!1xııeoktcn ha..<ıta oldu.-n. Her 
gün bir hakaret ... Her gün tir iş -
ker.ce. Bu işin 90nunu düşündükçe 
nı;wmı 0')1W!l..acağım 

(Devarnı var) 

Avrupa harbi ne kadar sil· 
rttek ''e nerelere kadar yayıla
cak?. Beyhude tahminlerle istik • 
hali keşfetmeğe uğraşmağa ili · 
zum yok. Muhakkak olan şudur 
ki Avrupa harbinin. sahasından 
çok U%8k olan yerlerde de bü) ük 
bir hazırlık, ilerisi için müdafaa 
hazırlığı vardır. Awupa harbi kar
şısında Amerika ve Amerikalılar 
sadece !leyirci olarak kalamaınıı; · 1 
!ardır. Anıerikaruu şimalinde ve 
ceunlnmda sWihlanına faaliyeti 
art!~ artıyor. Bu hususta bir fi
kir verecek mahiyette yeni bir ta
kım nkamlar neşredilmektedir. 

Meselıi Amerika Birleşik hüku
metleri dahilindeki fabrikalarda 
yapılan tayyarelerin kıymetini 
gösteren bu rakamlar inşııatıo e
hemmiyetini anlatınağa kafidir. 
Tayyare ve motör olmak üzere A
merika teo:gihlarındalti inşaatın 
kıymeti 940 senesi nihayetine ka
dar 500 milyon dolarlık olacak • 
ınış. G~en sene bunun yarısı ka
darmış. Sipariş edilen tayyarele -
rin tutarı 625 milyon dolar olu
yor. Geçen sene 125' milyonmuş. 
Bunların lıepsi askeri tayyare de
ğildir. Bununla benber avcı tay
yareı;i olarak ıı;marlanan inşaatın 
tutart 200 milyon frank imiş. Ayn
ca ticaret tayyareleri siparişleri de 
artmaktadır. 

Amerikanın gecen sene harice 
sallığı tayyarelerin kı}·meti 117 
rtlılvon, 938 de ihraç ettiklerinin 
kıy;..eti de 68 milyon dolar tut • 
mu~tur. Sövleıneğe lüzuın yok ki 
AnıeTikaya olan siparişlerin en bil· 
yük kısnıı Avrupa harbi dolayı.sile 

ve nıüttelikler tarafmdan oluyor. 
Fakat cenubi Amcrikadan da bil
hassa siparişlerin arttığı göriil -
mektedir. Öyle ki bugün Amerika 
Birleşik hükUınetleri dahilindeki 
ta)Yare tezgahları her tarafa iş 
yapmakla meşgul. Geceli gündüzlü 
çalıııılarak vücııde getirilen inşa-

l<aı-<ı.suıdaki vaziyeti hak ' 
lan söyliycbiliriz: tl•r 

1- Türk.iye ne gibi şar dlP 
da harbe gireceğini iın••1~ J 

(Devamı 3 iiJıClI $ 

at Amerika hükümetinin kendi ha-
va kuvvetlerini arttmnak için ha· 
zırladığı programın tatbikine mi· 
ni dcjpldi.r. Evvelce bir mün~
betle söylendiği gibi mftttefiklcrin 
gelecek senj! temmwuna kadar 
Amerika teZgahlarmda yaptırıp 
alacakları tayyarelerin miktarı 
10,000 olacaktır. Avrupa harbi kar
şısında bitaraf bulunan Amerika 
Bi·rl ik hükfüııetleri A\-rupanın 
muharip devletlerine tayyare sa· 
.tılmasını kabul etınU;tir. 
Şu şartla ki alınacak malların 

paraı,ı pe~in , ·erilsin ve onları al
mak için gemi gönderilsin. Rus -
yanın da Amerikadau aldığı harp 
malzemesi az değildir. Onun içiıı 
geçenlerde Rus htikUıneti tarafın
dan Amerikaya 5 ınilyon 600 bin 
altın dolar gönderilmiştir. Rusya -
Amerika münasebırtı kesileceğe 
benzemiyor. Çünkü bu takdirde 
Rusyanuı Finlandiyaya reıımen 
harp ilin e.ı..,eği, o zaman ise A· 
merikanm gerek Rtısyaya ve gerek 
Finlandiyaya karşı bitaraflık ka. 
nununu tatbik edeceği cihetle Fin
lere sililh gönderemiyeceği anla -
şılmaktadır •. Halbuki Amerikalı • 
lar her suretle Finlandiyaya yar- -
dım hareketini ~nişletmek isti -
~·orlar. İ~te Avrupa harbi kar~ısuı- ı 
da böyle bir vaziyet de var. 

ALI filulAL ı:;u, l\IA.l'i 

Birimizin oer~! 
Hepimizin O~~ 

bOı~ 
Tramvaylarda . 

l sı para mese e ,~ 
İstanbul EUıktril<. ~~~ 

ve Tünel İşletıueletı ıı'"' 
Mii<liirlii~lnden şıı rrıe ..J 
aldık: . . , zıf-~ · 
Sayın gazeteııuın dl~.J 

tarihli niishasında jtŞ ıı.l> r; ~ 
larda biletçilerin. b,'>~.,.t t' 
istemelerinden şıkP~ ;(._ 
yor. d' ) 1 

Bozuk para det -'·ıtli'' ıf. ~ 
tramvaylara has .ıcı;:,~~ P 
nıumidir. Bwıun ı:,,dl ~ 
da ;!aha çok göz~ ç ji$tef (,; ~q 
tabiidir. Çlinki!- ın ·de~ 1;1! 
çoğu biletini, ~ılctçl tJJl~l';,I' 
bozdurarak tedıye e ;d~ 

Bu miişkiilata !<~~" 'l?'P 
bir taraftan abo~cu~,ft~~ 
!eri cıkarmıs. bır 1 I>'~ 
biletlerdeki J,üsurııtı el> 

1
;1, 

maya t~ebhiis , .. Je[,,i!~ ;f 
di)·e Riynsetindcıı ·ıırıt" 
t.1diline delalet eti• 
olunmuştur. 
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3- S O N T E L G R A F - 4 ;,tARr rnrn 

Alman ~----5Aıll0~"'o"'A_....K""'i_...K._..AlllAIVıHitler M üsteŞar W el-1 
-....mm--.~-=------ les'le münakaşa etti 

Taarruzu 
Şif 
BULM Ş (1 inci sabifetlen dt-v.ım) 

\~~ tııa 4 (Rad;o)- A!man bü- Garp ceoh< inde, Frans:z tay- nnda Bal .ı~ Konstans gölti aııa -
''"• !t<ırat>gahının teblii(i: Tayya- yarelerıle müteaddit müsademeler sın<la.ki mıntakaya birÇ"",:t Alman 
~ç f':.-1

z. $:mal den!zı<ıde keşif olmuş, 3 tayyare dü5ürülmüştür. aSkeri tahşid o1unmaktadır. 
ı' ~ a<I . .vapını-s,lar·, Inrri'•erenın · " 1 · Bu kıtaat mekıtep}.re, otellere ~ s-• ~ .Tayyareleriımizdeı1 ilcisi us erme ııı~1 b"'ıliin.de iki İnıtiliz tüccarge- ve garajlara Y"rrleşlirilm.ktetlir. 

Bu sabahki Alman tebliği 
fade yabancı mt"mlekett ri .nr.ıte
essir etmek, heyecana du~urnı«k 
iStıd i "i f i:kr in.dedir. 

H ·~M:r'le Fon Ril.ıbcn:rop'un 

atırılrnıştır. dönmemişlerdir. Alman mehafiline .:;öre bu as-nn d . d b. h .. ksler bu rnrntakaya ıstiralıat ;ç n' '•anş enizın e ır ucum gör:derilmcktroır. 
b 1.;r. :>a 4 (A.A.) - 2 mart sa - 1 go.Ii:ı:den 8 i kaybolmuştur. Vapur- Faris 4 (Hususi) - Amı>ıl'ka 

Surrmer VeUcıs'e verdi•klcri su~h 
ş·a.,tlarının, Alman zaferini tanıt
maıl< o.iıduğuna şüphe yoktur. 

''asington si vasi me ,afili bu 
şurtl;n di:kkat n~zara a1'r.1yac1;:
tır. Çüı;kü Amu.kJ 1.ül<iımctı Po
lon~"a ,, Cekoolovakva ilhakını 

tamm:.:-rıutır. 
ı M İ hariciye mü.<t.I ·şarı v lles'in Lon~ I 

· •· ~ deni'Zinde H~bkel ttı>· da va~ın çıkmı~tır. ngil!z vapur- drayı ziyaretırmünasebctile H>iler, 
ta,llıd andmıa.n \aV'Vare ı Hin- lar. I. bor Holaoda \apurn yolcu ve Fon Ribbentrop. Gübels ve 1\!o-
·, y,an gelen cDô:nola• ! :n n- n.ü:rettebı:t bıiyük bır kısmını r~l Görıng v sıt;;g it Alrnanyanın 

V •Dura uç bomba llL'1ı~tır. almı.ıl rd.r Kaz..ızedeler<len ·bir sıLh şantlarını ~ .!,rar ctmi:>Lir. Bu 

Amerika mclıaf'li. Alr.-.. ı yanın 
•J ı ri kan;· n,.J- ~u!(C~c.ttni 

muho!az:ı dt:mektedir l>ııl'd;ıın n kaı» nı ölmü:ştür Va - J · D ı b. lma şa.1.!ar şunlardır 
sı . . 48 İıı~iliz tc'baasından 20 çoğu ya>ralıdır. .. omo a ır . - ı _ MP~kezi A\·rupad·, Alman 

\'U liindtııt~ııial' ı:elen 233 İn- na g-öitürülmü ur. hegemı::ınyasınrn tasdiki, 2 - Çe-

Kacan Alman a skerleri ko!.rnknıd2 st~t(;k .. r.~n ida -
mesi, 3 - Almanyaııın koı:trolu -

l!llrükse; 4 (A.:"ı..)- La Gazette ı ta olan üc Alman as~erinin kaç • !ünde bir Po:onva devi>: tı ihdası, 
14 f kal ·n l<> me,·kuf tutulmak- J mağa munffak oldugunu yazıyor. 4 - Daıı~ g koridiorunun kaldı -

rıJrnası, 5 - Es1:.i.i Alınan müste-m-K •• •• .. k H purlar 1cı:.:ueıin1n >a<ks. OmUr YU lU Va Hitler, Velles ile gör';slüğıi za-C' • . l . . 
,, '<'n~ 4 (A.A.)- K'3n • ..ır yüklü e. i<.i. ' Alman tay\ ar<: er,ının 

1 

man bu no.klalar üz.ri. tıe ısrar 
L ak :Nevra:;teld('n gelmekte olan J taarruzuna Uı{~nn11ştır. ya.~ur .. ann et.n1!ş, Amc-rikonııı, A.ıın1anvanın 

d ~r. • V\.! ırSclıicland• islırJe- ; uğrad &ı rnaıdaı hasar bu.vuktur. hak· ki vaziyetini bil·n~d'~ ~t sö:r-
ikı Hoianda vapuru Şimal · ' J.:ı:niştir. Mev.:ut kana<>te göre •

·~~1J41.,ı~ioiı~İd~~~~lllııillllll---~~---Rı~..ıılllı:ı ... _W.. V Jes'in zi,·arcti Ab,an taarru 
zunu tacil •.dccektir. 

ALMAN HUDUDUNDA 

l\!ART'T,\ TA.illRllZ UU 
lı:ıntlr 4 (Hu~-u,i) - Peopl'-' 1 

t""zctc .i~ :<l ,-i muharririnin yaz-
. ,ı bır mclcaledC'. 1 r-, rrı :ıt.ta bir 
Alma ı taa.ıruzu. van~ bir yıldıt· ın 
;,,. _·.bı vu~ u hulaca.g,.ı.na da r b:tu
raf mt..~ın:. kc.Jer mer~:. ' rınd bir 
irı.tıib:i m· .\·cut oldueu lı.t: !·rr ü ıbi -
ır~z faızla JC'rlbinanC'tcl ak d olc.-ı
makı:.arlır. 

İZİ:,LER KALDIRILDI 
Paıis 4 (!Iu.;usı) A an aş- 1 

kumandanlığı, gecen ~ti.batıı: t;ı 
ü~cLİ salı g<'<:csi garp ""· hes:nde 
bulunan kumdndanlara ı::v .aerrl!ği 
bir cer~r'.rc_ı.\·,.....,;:'t de iz nlerin ka'.-

Busabah Şeker ı dırıln~c...::ır.ı b11d.rm ;,;ı.Iı.. • . 

Aı.man hududu 4 (A.A) - Al- 1 
man t • barat bür~u Ül'. ıt:lin -

BJ .kumandanlık; Polony:ı ve 
A\·u~.ur\::...!a bu··unnn ş~~1I k ,._ 
ve~lcr~ kurr 411danlnrına .. l'bat avı 
nih" y~tinricn it ~ar ı ıi'Inlerın 
ı·alu.ı11Jnı.ı ~ı cmr· i \·t..ı 

ı O inci saıı;ıcd•ıı de\'am) B. Muzaffor A:kal n, soker Ş rket
' .. '.1., hu va.zivetle e1ıen ~ ı;-.le !. ri İ~laııbul müm~sil vekili B. 

• .... a.r cıln · g-a b..,Jana~lır Bı>hct•Lin de i•ıira>k o~tiklcri bu 
il l'ticoAR NE DİYOR: çtıma saa.t 11 i 2 g-eı;eyc ka®r, 

t'n \. · 2 Pl).>a J t. ::;;'·!er ya- ı saat 50 d<tkika devam etmı.,~ır. 
llcı ır .nıllharririnıize bazı top - T rıtıdan sonra Vali V'~ Bele-

.~ er tüccarları; Ş('kcr şir- diye reLi B. Lütfi Kırdar kendi
., rr.~ı j, ...... bul mümcss-.llii(inden sı'le gö::ü;:en bir muhıırri: imize v!'-

derme,, Berlindc bu'.unarı Yc;;,,·:nı 
dün :ıık~ıım Bal'n h»rf'.<rt ct~i.ğını 
bi1tl'mıeikıt·2<lir. V;!I,, is1.a,\·ol1'l3 
H>n Weizs.ı <:ker, Von DömJ:.<.Tg, 
A>merJka ma.slahat~üzarı ve scfa
r<!t ı~ııikanı tarafmd:m b.şy edil -
mi;1~ir. 

JAfO"LARI• FİKRİ 
TUkycda çıkan :J ycsı ne<' ua , 

da ı: c B rlir.apn gelen Prof'
söt Kı mura. yazoığ1 b~r mak.:ı
"ece 

ı j;esı ı:ıunü Öğleci '1 ~Jnra ve zivctin clıermrıüy€'tll< tetkik e>dil -
yı ~ hıç lieker ~ .un:ı:dı'dannı bu · 
• llıi'J};r ve· <liğini ve Ankara ile tC'lmasta - · 

Mıiın : ,_ · . , .• _ lunmal<ıla oldu'u".ı söyliyerdk öf(-
.. :ıden ,. CSsilı"' '.k.t .. sad \eka led n sonra l:<ahet vereceğhıi be-

Sill ..,..Jen emır uze. ne şe- ven e.mi tir. 
4...,.ır LŞının durdu ·unu, maamafıh · ş • 

. 
6i.'~ara ba<lama:k için hi:ir BU SABAH TUTUL&'; ZABITLAR 

n · :• V""alu~.a n' emir b·e~e - Diğer taraftan bilha.'.Sa B~ycğlu 
le., \• 

0
kluf:unu bevan ederek şe- semtindeki bazı bakkallar bu sa-

Lıcm<ira 4. (Hı.:"'1si) - Su•ym· r 
Ve'Jes, dün ~~ Bal yoli!e P..;ri<e 
ha:ıı rrnt etımi.ştir. 

Berı:n siyasi mohafilı, Sı..ı:nu .. r 
\"el' 3'in bu zı·yarcUnin so:1 p' ~a
d.:ğ1 \'"C :renid<m Ec.Uin'C' r; ı~ ~~i 
k~n":-•~indedir. 

Yabancı siyasi mchafl ,.e 1 ü . 
tün ~2f!(1~· r hrı ... n'{<~t~ın, Sum
rrr.- \"clles'in z~'·" '"(\ı nd<>n bJ ;li -

«Alnımı, kaz~~rr.ak ~t """1'. ol
mıvan hır oyun O\.nt:.,or ..• • 

DM.ktf'.., sonra su l" ılftt· e~ 
d:yor: .-... \ 1:"'r.an3ra ~'1 ı:zL n n1l..'. 1, t 
dci\·ann:"::;ına ixr~ka.n ~ ..ı .. ur. D 3 
s·n~di-ier.: iaoı:e ~........ "Lİ b1 '.m 

, t . Halk :?.cıkta•ı c,ga z.la " r 
A :r1ııanytırı•n hl',_....ıır,l:ü hdl ev.ır. lı"'i! 

u"ru· fıc :-.1 ile u .;.1v&n bır c.. "" n 
ta. n. 0~1 Lelnl•ki&l.r.• 

ııu""~i.vıor» d00ı> >!erdir. balı e'ler;r.deki şekerleri 4i - 50 
\rllli ABAIIK.t TOPLANTI kuruşa kadar satmağa c~a»et ot-

!~ . ı r "• Beledıye r~isi B. Lütfi mislcrdir. 
lir IMıJl:o<la bu "'?a'h vi~ii.yete ge- Bu ,·azi_ıet bazı m.Ü$lcriler la-

.a ~-ı _ııeker ı.ş le alakadar ol- rafoıd:ır. beledıve polıs mm urla.: ı-
Fin Mu;<avejneti Devam E!l!yo.· 

lı .,~~fi . , ve ı:;ıat :9. bu~uJ<ta n~ ~kavet ol~nmus ve hemcı: duk- , 
.ı.\ b· Kı.ıx.;.ıır.n cıs .. g-ınde bu - kan ara g-ıdıler~k rnulıtek:rler hak-! 

t lıt ~ _!>qplaııtı yapılmJ:itır. Ti - kında zabıt rnrakaları tutulmuş- . 
'---ll>iid.iirü, Emniyet müdürü tur. 

'( t . 11• 
tıı ıyıuğla meb'usu 

~a 3 (A.A.) _ Boş olan 
P .._ 'll'll>'u:.luauna 3 mart 940 
~' R-ınu y nılaıı <ntıhaı>ta 
er:,ı~ c.>ın ":li Orgeneral 

ltış·r. Çalı.-Jar t" okla seçil -

Nuv~bilesi 
5 

<:! tııal't •alı ak mı 9 da 

Şehir Tiyatrosu 
İSTİKLAL CADDESİNDE 

KOMEDİ KISMI 
Bu akşam saaı 20,30 da 

(Herke~ \t•rli \er<nı.le) 
--o--

HALK OPERET~ 
Bu akşam saıa t 9 da 

Zozo Dalrrıasla (lfaliımeı büyiiık 
şark opcı:>c~i. 40574 

(1 fnci ~.ıh!lrdc>ı t.lcv4Dl) 1 
Fm\er tarafından mh ;le S<>1· -
ve< c:r, 200 taıık k<l'j"O<.'Ll' nl r. 

İsVJ ç aaroıcleri, Finliierin ~ı:m
d: \"€ ko.dar n1Wıarolx-n1n ~ '1~~ı
emdanb.·J1 ancı>.1< 20 kilome-tre ger; 
<;e!kildig"ini kay•JC'd: >rLr. 

VİBORG'L'N f~G "ı.Lİ 
R rma 4 ı Rauvo) - rnıı . 01 

alııı11n haberlere g·:re Vııbor;; f!!V

velki ııün sa • IB le Sc "'' · kı -
ta.'.lılı tarafır l;ı.n ışgal cd~~ .. n· ş:tir. 

EHLİSAL!P S.<;F.t.RI 11? 

ll[)~l'ta.-, sinemasında 
1, ! - • K SAN' AT GECESİ 
~·.:;b~.f'ı ': tiyatrosu tarafından 

L •. ı.lr~ -ı (ıLA.J - i\.1."m"' ı.uu
\!..li, ..,tıfa:;ı.ııın kabul e<liliıı;• ni ve 
Finla .. :iiyaya yaı:ıdun komııl.sı ta
raürı<lan miralay rütb>.sile seferi 
ıkuvve~leı1.n ha,,; kunıarııdaroıgıııa 

- fayın edildiğini re.>mcn ·beyan d-

••----------ı mı..~ir. 
""11-0 AN CEVİZİ - Tekmil 
ı . . 

~t':a~':lliatt opereti San'atkarlan 
. ',<:'ı. • ;,n LF:BL~BICİ HORHOR 

; OrJ<..uvartın ı tirakile (Kapo-
3 _ \r mrasıı. 

1358 Hicri I 1355 Rumi Ruzv.lt, finlandfyaya gı1tınek 
Muharrem Şubat kin stif&sma mıisaade edilen ye-

2~ 20 ;ıfuıe İngiliz .ubıtidir. 
IMu:rrıal u'h beya'lut!.a bulunarak 1940, Av 3, Gün 6!, Kasım 118 dcrrri~llir •kı.: 

4 Mart PAZARTESİ 

Vakitler 
-----·I •- Finlnndı;ıa seferini bır ehli 

Vn~ati Ezani salip rnıtha:ı,.he~ tol<lk'ki edi:ı<> - 1 aı:vetr• numara! an. 
TEL: 22513 Günet 6 30 12 27 

Sa. D. Sa. ne. ruım. Gehcrr'e 04Siapo'yıa ve şimdi 
dünv'11lın huzw·unu ihlal eden bü
tiin ıku vvetlere kaı"iı ooph- alacaÖğle 12 26 6 22 \>,!ıe.,.0!;1ll.ALIK DÜKKAN İkindi l 5 37 9 33 

> · -ı,l ap ıı Pal'm;;kkapı Mis sokağı AJt4aın 18 04 1'..I 00 
".u''ta akr'.ımaııı altınd:ık:, <tü.kkan 

1 
Yat.. 19 32 ı o 

''>"ili a ıralıktır. 1 İınsalı: 4 51 10 48 
~l>art '11an No. 5 e mfü·acaat 

Derıiı L S 1 K . . A , -, evazıı:.._atına ma omısy0nu ı.an:an , 

kö ele 
nketa 

Muhammen bedeli 
Lira Kr. 

15925.00 
ıor.oo.oo 

ılk ltnıı:ıatı 

Lira Kr. 

~-~ ~ ..... t k· 2.;92;;.oo 19H.3s 
lı(ı.'lıı~, 11 u, •rıda miktarı, tahmin bedelile ilk teminatı yazılı köscl.ı ve 

• •k•ilt •/Mart/940 tarihine rasin an Salı güııiı saat 11.JO da pazar, - hıc· 
ba,_....._ i,t '' l npılaraktır. 
t~Q 'lı~~ i ~klıicr!n şartııam~sini gorınek ve almak üzere her gün ~e 

~ ıı,4ra ~ "'•k ıçuı belli gun ve saatte Kasımııa;atla bulunan kom ıs-
~~· (1599) 

lrıtos e u M""d"· ı··ğ·· d f 1 --•. ~r...:..:a:.:r_.=.:·:......::.:..u::.:::.:u:.:r...;;.:u~.::.;.::n:..=..e::.:.::n_: _ 'Ilı, 'Ç ,...,. 
tlııı 'loıı, kıt-~ 1

; tuzlasından s.;h'l ambarlaıımıza nakil €dilrcek 
ıı · hın n tuzun nakl: ı.şi paza lık:'a C'k:sill.nıey~ koııı:l . 

~~I ~ ~rl.ı"; 9/III/940 cun'artesi günıi saat 11 de Kabnta.~da ı.,._ 
~ (ı; ş ~~aat şu':ıesindeki alım ilromisyı:ııounda yapı1ac.akt•r. 
l~ııc.-. İ~k!' '"'1. lı~r gün sÖ!.ü gı;-ren ~ırlıeden :ı.lınabılır. 

~ ~r r·. ıln n paza .. Jılt ıçin ta;y.in edilen giın ve saatte tekli! 
'lıJ1 "<>~\ •' •ücr ndrn o/. 7,5 .gü>vcnme parnlarllc birllktc mez-

l a "lh .. r <=aat1 arı il.Jn o'unur. cl655. 

~ 'Ş~ * * 
ı{ io n~me ve ke•f uc'bı11c idarcmizın polatlıane tütün ba-
"ı ~ ~' b Yu vem· t f rr..ıc ı.şk•rı açıl. eksil ime ih yapılat:a.l<tır. 

!::. 
1

1 ; · 9 9162 radır. Mu\·a.kkırt temİnat 702.12 liradır. 
l\r~ Y • 12/l~I/94 ı sdlı ırıinii saat 14 d:- Kabataşt:r levazım 

~ < r '' alı~ komisyo.<ıund~ yapıl2cııktır. 
.ın d e~en şubeden p ısız ol~rak a:'ma-

k l c .çm •ayin ılunan lr-n ve saatte '1o 7,5 
: ırkomc l ona gelmeleri. cl36G • 

.. .. 

ğ.kln.• 

SIR .. \ iS\'EÇE Mİ GELDİ? 
Paris 4 (Husru;i) - Berlin<len 

alınan mevsuk haıberl:ere göre Sov
~·et R~a. <Finlandiyayı işgal - , 
der etırrıez Norv~ç hükiımci ne l 
bi.r üht•matom \-erecek: ask. ri, bah
ri ve ha\•a i>sleri isti\~ektir. Red 
cev-.bı vcrildiğı t.: kdi~. ~na
t•kmaın ha.-ekeıte _gcçe<.'t'ktır. Sov
:ret ta.ok li\'aları Ncrvec; a'1·azibiııi 
ior<al cdeccıktir. Ve bu suretle Koc-

1 ''.,le, lng lk•reye taarruz için üs-
ler elde etmiş olacaktır. ı 

Berlin siyasi mchafili, Sovyc<lle
riın lbu prıojc.•sitı-c Alnı:a:n hükfıijn~ -
tinin taııafltar oldui(u kanaatin<le
dı r. 
VİBORGUN MUHASARASI 

DEVAM DİYOR 
A oskova 4 (A.:A.)- 3 mart ta -

rihli .:>ovyet re."IIli tet.li.~inde Sw
yet kıt'alar.nın Vipur.vi mulıasa -
raya devam ederek Saarela çıftli
ğini işgal ve Tuppuraı ~~c:ıarı ada -
sını zaptettik'eri boldır.!mekt('(lir. 

Diger bolg terde nıü>h,m hiçbir 
had.ise J.:aıdedilmemiştir. 

SoY\'el tayyC>releri düşman kıt
alarıııı Ye a~keri hedeflerini b<ım
bardıman etm;ştır. Oc düşman tay
'·aresi düsürü-~üştür. 

BUZLAR HAREKATI 
DURDURUYOR 

Stdkthoom ~ (A.A.) - Hdsinki
dc bulunan İsveç ga-.ıotc mu'lrn -
birlerı Rı.r;ların v·borg'un dı"\ ma-
lıallelc >e k.<dar leı k·d,klerini 
bb:I r 

fon ı e• Vlbo:-g körfezinin 
ü"'iiııd d buZ: rd.ı l!C'n iky ~ ta 
taa:rn.ı:;; m kar bulun ıun do-
l c \":"\~ lcrı" f1 · l ı C"tı-

n rr durduo . .ı ila - j 
ve eylanw .t.dirl r. 

Fin tc.:._y.}·arL-c lcri buzL ... rı ır. s
s .... · bir .-:.u .. eıJ. kn.1 • ...., u.J kll1'ı ıç1 ö 
S: ;·r-rt kı •. 1

'" .. ı f..t..;iL...... . :....i. -
sız bı~· su nar.- ısı Ka s • .r..J'" kal-
1TU4lardr. 

Eonc;Lı ınu.şahı-t.lcrın Lı riı. uJJ.;ıne 
gCrt! l\faımerhıc.nı 1ı ıını· !9011 

dcreccd k ; n·etlı d.ı. ~ ',azı kı -
sım .:ı.rı b ı ımı. sı F'ınlcrc ı· "!lid . . 
vermc.·t, . .- .. Hr. 

DİR RUS İHTİLALCİSi 
L". ·,on 4 (A.A.)- 1\Tc-şlnır Rus 

~t tfl3Icilerindcn Ker<:'nsk:, i.C\ l'C

s,Jc 'biı likk Olipper ta" lrc,: e 
ı\ır.er;kadan buram gelır. t -. Ke
ren,1·i PJri:<c g:d<'Cl:'ktir. 

·YARDrMLAR DEVMt 
EDIYOR 

AYll6ter<lam 4 (A.A.)- 10 cer
raJı ve 9 hasta.'ba.k~ıdan mu ... n·kkcp 1 
', r bviere •evrar hasta heyeti Dr. 
Aicoleun rh·asetin-de Anı terdama 
gelmistir. Heyet, yar:n hava yo:ile 
Helsinkive gidecektir. 

--·()()<>---

Sahillerimize 
düşen Yunan 
balıkcı rnotörü • 
İ;,,irden b: 'dirildiğıne göre Se

re~ hi..>ar kaz' ·ının Do,ıaılb<>y ııa
lıiy,,; sahill::ı:iı>.ie bir Yunan ba
lıkcı wt.örü şlddc~li fırtıns.dan 
t<'.'CıLkcli vaz"ye~te karay:ı a'u" -
ınustur. 

Kıç tarafından sulara gömül -
mils olan m.:ı!.5rün t.ıa.·•falorı J.{ıiın
r'1< muhaf a rrwı,cu..Iarı ı.ar;.fuı
dan kurtarılmı"'ı.r. 
Diğer taraftan B.r~cmanın Tu

ı·anlı köyriine gih.1ı...ıtc~ ulan 60 ya
şında A~~· i.>ınin.de bır kadın ı.la 
soğuktan ·bnup ölınü~<üı·. 

-o--

Gazete satışını 
menedenler kim? 

Bu sab.>h matbaamıza. Köorü -
nün Kadıköy ve Ad:ılar ıskelc -
sinde gazc:te satan.20 - 30 müvezzi 
geldi. Bunların .şikiıyeti şu idi. 

- Üc l(Ür.dür, tıizı, vapurlara 
sokmu}or·ar, gazete sattırmıyor
lar, mani cluyorlai, aynacılur, ta~ 
rakçılar bi'ı.• \'aµurlara müsa.ı<le 
edildiği halde, >b:zi neden sokmu
yorlar, anlıy:ımadık. 

Bu mü,ezzicrin hakkı \·ardı. 
Bundan üc sene evvel de, yine iş
giızar !bir zihniyet <aiııbi, müvez
zileri vapurlara sok:r:aır ra kal -
k.:,,;mı~. soma yapı.l;ın n ri ·at ü
zerine bu j;!arip ınen emri ~eri a!ın
mıştı. Üm't ediyoruz ki, ilıu sefer 
de, isin ıcinde bir YJnlıı;lık vardır. 

Bu müvczzileıin bü.ııüı'.dcıı iti
baren sl:'nbcstçe vapurlara bırakı
lac.oi! 11ı \ e ··' be• kurus ekmek 
para51 kgzan~a .anna mani ol n
ml\ & n t hm e<I V'>nız. Cun
ku akl 1 ~ Lunu .cao e tırmcz 
mı?. 

ı lla>ınakaleden devam l 
kadar stok varken mi harbe baş
Jamıstır. Enöoce bu noktanın a.~·
dınl;;ınması lfızınıdır. E~er haki
katen Almanya iktı>adi nblıık:ıdaıı 
ınütcessir olu~:or ve elindeki ~tok 
maddeler biliyorsa o zaman b~a
dığı ha~·at ve n1e1nat ıniicadclc~üıi 
başarmak için biiyük bir taarruza 
geçmek ve neticeyi alınak mecbu
ri~·ctindedir. Neticeyi ahnak da 
ancak İn!!iliz \'C Fransız orduları 
ile farpısınayı irap cttirdif::inc gö
re bu taarruzun garp rephMinde 
~·apılnıası lazımdır. 
Almanvanın garp cephe.sinde 

ınüdafaan tercih edip Balkanlara 
saldırması netire itibarile kendi i
ne hicbir sey kazandırnıaz Ye hi
liıkis hem bu hiilı::elerden temin ct
tiı?i ha, at maddelerini kavhettirir. 
hem d~ 7 - 8 milyonluk ;·eni bir 
kuvvetle farru~masını icap cttiTir 
ki hunun \'C ku''''etlerini da_i'ıfn11~ 
olınanın da ınanası ohnaz. 

ı\lıuan:ı.·:nıın İn.gi1tt·rt""vc yakın
Jac;n1ak, J<~ran~a~a sarkınak İ(kn 
Holanda. Belçika \'e~·a İsviçre l'OI· 
larından hirisini tercih ctıne~i ve 
bu ha~t·krti h~"hin ik;nci nır-rha
lesi farzet ıc~i de nıiinıkündü•· ve 
... I.ıq110 .. Pecilemc7 bir ıuiirfafaa 
hattı clC:ı·~una ır(:rc ak1n en.\· ,kııı 
P't'leıı ılıtinıdd:r. Bu ta'.,dırd<' Hd
cika iizerir:dC" n.rnn .\lınan ta1 \"a
rclcrinin ınana.,.ı Ye BcJ('ikaruıı 
prıJtC'!':folaruun :r,·apsı-• !-:arrıal.1-
cının tn<:ına.ı \ ~rrlır. 

.'l.nrak. Hol· . Bt'ldka \ e 
ı~,·:\'rc de harpt"~'''rri nıiidaf.ıa 
'·'~ıta~urırı ~rl. , .. ,1 ~~ı gihi lıtr· 
1. ı?İ bir ı\lm:uı laarruzur.a kar t 

kü. "?lak i ·n de ınüttefiklerle nn
ı~::.ın:o:l rt'ır. lJilJuı~cu Ill"lcik:ı lla
ticiyc "° ·•ır nıa d -11 irat etliı::i bir 
autnk acıkça muhll"ıncı .:\hnan ı 
iaarrrzunu isti}"" ı f"lln~kte.• , e 
..-o, 1

{' !!crıl·kted:r; 

- Bc 1c:·!.J g'.?('ilınez bir ıniidaf:.ıa 
hJft: h:ı 1 

l 1 ikr p etıniştir. nt•l
c:ı.a tu;ıralr tarı C!ll ak bur Jan g\'.'ç
ı·1i ve llJ ü f,.seb 11 ·:,. G1at:;.lk tarın ıue -
zar1 olab:lecekı;r ... 

Faknt. ':.itiin tuul;ı.r:ı raAıneıı 
e~·cr ~.\hn ,!rl~ a İ"'iu taftrruzn lı:.ı,Ja
m:'lk rlnı·adderc-<' Y<' t.narrııL <.· .. f~
C··l;.s(' a~:l ,.e mantık ;yolu ile )"ine 
Aln~an,·a icin haro taJih:ni tcC"rü
hc edr-bil ... ·rei{i ~aha garp ~ah.ısıcfır. 
nu be1': 1

<1e h:ırhi bitirrıarse hile üç 
amklinı t{'criibc ctıni~ olur: 
~\- Holanda ~ah:ll<'rİnl' \"ar -

ın:\k, İnı.dltere:rc J akınlasnıak 
B- ~'lajino dı.'iınıl:ın f'ransız r 

!Gpraklcr·na gern1ek 
C- '1(',.·,ii ,.e nıuhiti hir zaferle 

1 

ic ,.fki.rı ttnıınnİ\.·eni11 ınanc\·i~ a -
tnu vlik'ielhnek. korm;u bitarnflar 
üzer;nd•· n1He.c.;o;ir olmak ,.<' kat'i 
muharchE'lf'ri c;orhah!lra trrkC"de
rek o •·aktc kodar Son·et Rus\ a, 
Balkanlar. İ!ah·n ve Sima! meın-

leketlcrindeıı hayat ve maden 
"lladdclerini tedarike de\"anı et -
nıek. 

Fakat, bütün bunlar niha)·et bir • 
takım ka,·ıt w sartlara baj;;lı tah· 
minlerden ihareİtir. Hakikati hal
de Almanyanın taarruza gtteC'l"ğİ 
veya müdafaada kalacağı da btlli 
değildir. Eğer Almanyanın elinde 
her nevi stok varsa ve So,·yet Rus-

. ya. Balkanlar. İtal)·a yolla~ı ile ih
ti,·a('laruıı trınin edebihnektc dc
,·am ederek. e belki de bıı baharı 
ve )-azı hic taarruz etmeden geçi
rir. Polon\'&, C'ekoslovakYa arazi
sini~ madcnlC"rİni i<.;let('rek oraları 
istismar etn10.yl ,.e haz1rlık"ını art
hrmarı düsiinebilir. 

it 

Bn itibarladır ki, fiil haline gel
meden herhangi bir ihthnal üze
rinde hükünı vermiye vaziyet nıü. 
sait olmadığı gibi cıkan haberlerin 
birer blöf ıııahi~·etinde olması da 
JK'k mümldindiir. 

f.Tf.~l İZZET BEXİCE 

"' AGRI 
Bay J. O. C. Ya71)Hr: 

Ekse."'iya ckuy.,ruz. Teda;·ı gorcn 
ilaçlar varmış fakat, ALLCOCK 
y2kısından lıahsedJmce J<a"iy~n 
mübalağa del(ildir. Bı: zat '<sa..'Tl 
taLb.k ettiği b:r ALLCOCK v kısı, 
b:Y- g,ce zarfında t ir. i ı:iı .ere
u:k ,.e denım ı s,c .. ık te-.. id E'

de"' k ağrıyan ruhal tc ,kın et
rn:ştır. 

ALLCOCK. roınatızın•. l ıımhago, 
&ıyatik, delikli ALLCOCK \'nkıla
ri!e ş'.fa\<ıP olmu·farc.!ır. 

ALLCOCK vah arının l<'vlid et
ti!'{. sıhhi sıcakİık, OTOMATİK BiR 
.MASAJ ,gib hen'<'ll ağrıyan '. rin 
etrafını kapkr ALLCOCK yakıla
rınıcla:k kırmızı d.'1re ve kartal re
simli markasma dikkat e<:lin•z Ec
zanelerd:: 27 but'lll: l-ııru•tı.• 

Ti.irkiyenin harici 
politikası 

. ..:..·.. ~·~;.'"ı.. -~ 

rz ın ... i sa~ıf1J..dan de' am) 

nhedelerle ta.rih ctmis!ir. Bilin
melidir ki c~er Tiirkiye harbe gir
n1f'ğe ınccbur kalırsa, provokasi
:\On kc:ndisinden gelınis ohnıya -
caktır. 

llstanbul Komutanlığı 
ı Satınalma Kor.ı.is~·onu ilanları 

Komis;yonnuıuzda ınC'\Cııt C\ • 

saf \'e seraitine uygun ohnnk ii· 
zere IComutaıılık birliklcriniıı ihti
yacı olan asai::ıda cin"i ve nıiktarı 
yazılı altı kalem i~lctmc ınal7.i.' -
mesi pa.:ıarhkia satın alınacaktır. 
11.fünakasasına 12/3/9 lO Salı günü 
saat on dörtte baslnnacaktır. l\lıı

hammen bedeli üc hin altı yüz alt-

2- Türkiye bu sartların dısında 
harbe girmek i~·in herhangi bir taz
yik alt;nda değildir. E>asen hedef 
ve t"avesi ne olırrsa olsun, taz~i
kin Cunıhuriyet Türk.i:lesİ iizerine 
tnüc~~ir olrnıyacağını herkes bilir. 

3- Ü cüncü bir nokta olarak da 
şunu sövleınek lizınıdır: Türkiye 
harb~ (!İrn1ck i~temi1 or. \'"e gir- • 
ıncnıck irin hcrsc~·i yapını~. hiç
bi:r,.eyi ihmal etmemi~tir, Fakat 
inızaladıi!ı nıuahedclcrl' sadıktır. 

!lluhtcrem Ba;vckil. hariri po
litjkanıızın vasıflarını: 

- - A!'ıkt!r. Diirüsttür. Vefakar
dır. 

Siizlerile ifade ederken. hedef 
ve gnyesini de anlatmıs oldu. 

SPOR 

Balkan güre. leri 
Balkan ~u. • ş:;.mpıyoı .;ına ı.iün 

dev<m edilmiştir. Dtin'kü kar~ıla.ş
malacrtıı 61 \'e 72 kilchrda gür~
ct!o 41miz yeni'miş, digJ sikle4le -
rin hnıısir:de ga.ro ~elmicj:ir. Ağır 
s'1kle'llte Çoban !lfohrncd ve 87 ki
loda Mustafa Balkan ı;ampiyona-

~ ile lira on be, kurust~r. İlk 
teminatı iki yiiz yetnıis dört lira 
l;etmis he~ lrunı<tur. İsteklilerin 

belli ı;in ve saatle t'ındıklıda Ko
ınutanlık ~ahnaln1a koınisyonuna 

gelmeleri. (1652) 

Miktarı Cinri 
Kilo 

12000 
100 
300 
400 
269 
195 

Benzin 
Vakum kıslık 

• ~·azlık 
Vah·alın 
Gres 
Gaz)ai'.J 

s: nı °kaı;d;runışl:ırdtr 
A!hncı Ba1kan güre.şJ. ~ın n fi

nali bu a'ksam a~t 20 de \·apıla -
ca.kt.r 

Dun He~lı::ıdada Tü11kıye kır 
ko.;;usu birincil.ikleri müsabalosı 
~apı1ınışt ır. 

BN!DÜLÜS GECELERİ öahooerirııde bütün seyiı-cil~rin kalpl,,rir. 
Fetn. gönülleüni teshir ed' n Sevınllıi ve d.iıLber İspanyol Yıldızı 

nın •;n ron yarattığı güzdliğin ... Kadınlıgın ... Aşkın .. İlıt;rası'l 
katım ve ııkek hislerınin en canh lfades. 

ı Türkçe söı.lıJ Türkçe ~aı·kılı 
Kı~guı çi>l!C'rin c,rarlı h~yatı.-. Diin:ya deabn ''· dsaneleriııe karı~an ıssız sııhnelıcr•-:ı k"rkunc s. ları 
!!"tel< \1' \'Uk,ek bır a;kııı hPvecarıth rom3nı 10.000 !c·ı::~ f!güra!' . Emsal.<iz bir te-n9 1 tc.ı··ti. gözlet k • .
'·~mcı lüks ve iMişaır. dolu sahniff ID€~tı dicı bir r·'''-ik - Heııkesi oo1urac:ı.k ori• r'.l! .\rap havo 1'1rı, 

o 
&e-rı'('nı"" en fL\·kati<le escr.ı: 

Fevkalade şeref galası olarak 

ve TAKSiM 
Sinemalarında 

8 m~ t cun1a maUne1crde 
Biletl't' bugün aldınlwiJir. 

KAHKAHA 
EN YENi 

KRALLARININ EN SON 
ve EN GÜZEL FiLMi 

Pek Yakında İPEK Sinemasında 

Her türlü yanıkları 
Kın cıbanlaırını, 
Ko'tuk altı çıban!.:ırııu. 
Dolama, aknclcr, 
Ergenlikler, 
Traş yan 
Meme ıi'ihap!:ırını ve 
ç k .ırı, 

Çocukfart ve bır\iikler.:ı ı r urı iltihap! n. ı 
E,' ERKEN VE E.'< F'.~İN TE:)A \ İ "'DER 

VİROZA PATI, m'k cp ın <;a sın;. ti'. i r':.ır. 



'-SON TELG&A•-4 llAll7 - • 

A VRUP ANIN ON LİRALIK PAR YERİNE 1 
LiRAYA 

Fruhrer, Ştpr, Skandal, Yaaemin, LetfAk, 
5 llahar çtçeOI, Krep d6fln, Saar da Pari, 

Revdor, Menalq• kokulu 
H A S A ILAvanitaUatFo 

ANİ T ES i R 

Baş, Diş, N·ezle, Grip, Roma
tizma SU v ok algınlığı kıFıklt1< 
. ve bütün ağnlarını derhal keser. Lü. 

zumunda ıründe 3 kaşe alınabilir. 

fst.anbal 
A 
__ , .................................. ... 

LeYtWm Amirliğinden Verilen: Harici 
Askeri Kıtaatı ilanları 

On$i miktarı tl>lırı teminatı ihale saati 
kHo lira lfrJ günü 

Aı:ıı &0.toO me 488 s/3/94tı ıı 
s.a~tı 3,15• •95• 143 • • • 15 
~jı 3,'1'..0 tH9 7ff • • • 1' 
Yulaf 100,llOO 75641 5G3 9 • • 9,311 
Arpa 100.-000 8500 488 • • • 1&,30 
Y~ yazılı m .... ai pezarlıkla l>bıalartllda yazıh ı:ün ve saatler

le Edirnede Mil.şl'riyt't ıtam.dnde utm..rı..a kOtnisyentmda ebiJtmelcri 
r>~· İatd:filerin kanuııt ~ ve ieminadıırlle lırunisyooa 
ilıhneleri. Şartnamelm komisyonda ırörililr. (1369) (lf75) 

* * 135 loım ııiır eti k&palı :uoila 
eksiltmeye koıudmuştur. Tahmin 
lıedeli moo lira ilk teıniuatı 3U8 
llrada. Eksiltme.li 8/Mart/MO Cn· 
ma cünü saat onda Lüleburea...ta ı 
Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. Şut
aamesi her gün Ko. da ıörilltsblllr. 
Teklif md:tupları belli günde bt'lli 
saatten bil" oaat rvvel Ko. baş -
kanbtma ..eribn.i., buhınataktu. 

(1!89) (130!) 

* 15 ton sal>ltna istekli (U<madı • 
iıııdıın tf!'krar pnzarlığı 11/3/lMO 
Pazartesi günü saat 11 d" Edirne
de Müşiriyel dairesinde sahnal • 
ma kımıisyonunda yapılacakhr, 
Muhammen tutan f>550 fır~ temi
aaiı 417 liradır. artnameı.i ko • 
nıisvonda görülür. İsteklileri• ko
uıisyona mönıuatlan. 

(1'70) (laM) 

""" 2400 adet hu.tut alayı yaka işa-
reti ve 5 metre nefti pazıntılda 7 / 1 

3/946 1'-be günü saat 15 de 
atınMaktır. Ntimuneleri komis • 
yoJ>da görli.tür. İsteklll<!rin beUi 
ı:ün ve saatte Edirnede Sanayi 
)c".!ftqBda ı.atmalma komiayonu
na gelmeleri. (1:157) (1672) 

..J.· 
Cinsi Kilo 

Neft yağı 22,;; 
Bttir bir ka} namı~ 64,5 
Toz bom h(ı ~'"ili 4;;.s 

• • misina snn~ı 34 
. • • kanarl·a ~ML\l 11,3 
Üstiibtt Mr n~' i 9 
Sülüten 44 

Yukanda yazılı malzeme 8/3/940 
günii saat 15 de satın ahııa<akhr. 
İstekfit..rin belli giin 'e san·tfe E
dirneclc Sana~ i kıslasında .,.tııı
alma komisJonuna gelnK"ltri. 

(JG71) (1356) 

* 72 adet küse le ha~' aıı ba~lığı 8/ 
3/940 günü saat 11 de Edirn...te 

J\ c. 2:J4 Yaun: M. SA!IH KAJ\AYF.L 

Uzun Hasan Karamanlıları kışkırtıp bera
berıne almak için, o tarafa -sa •ktı 

- Zatı-ı.ahanderi hasımızd• bıt-
1 lunur~anrı. tek muharebe kabul 
etmel mecburiyeti ha'."JJI olur. Biz
ler olursak \ağdttn sı/dan t.-ar • 
ruzlar ve ka~·ama~..JarJa dü~rnanı 
hırpalıyabiliriz. 

- ı•ani. nr demek isti;\ orsuA? 
- ........ . 
- Ben ordunun b~a bulun· 

mı~·a~ ınl mı?. 

- ········· 
- Arık 'Ö\le )1ahmut!. 
- liintchip l>ir u1e\·kide ihti-

yat ku\·\·etlerile bulunrnus ol~a -
nız daha. İ)'İ olur kanaatinde~ im. 
Padisabnn!. 

Jkı· fi kirini kabul ederim. Yal\ 
:nız bunu. asla kabuJ etmem!. 

- ........ . 
- Sonra, Pcıdisah ka(·tı ,.e kor-

ku~ur derler. 

- Kıs tedarikini yapıp bahara 
hareket etınek fikri tniinas.iptir, 

- Fakat; bu herifi bos bırak • 
mrunak İ(·in ı:ıiındiden ak1ncı müf
rezelrrin1i:ti ileri sürn1eJi~:iz .. 

- Bu. olabilir Padi~alıını!.. 

- Anaoolu be' lerbe,· isi Da,·ut 
Pa,a, Anadolu a~kerine hafif Ku· 
ın("li ~ii,-ari':otini katnraJ.. Konyada 
bulunan Sehzadc Musatfa ile Ge
dık Ahmet Paı;aya götii~iinler. 

- Basiisffine Padişahım!. 
- Ben de ~·eni('eTİ ac.,keri. kapı-

kulları. Rumeli askerinin bakiyesi 
ile bahara ('ıkınadan yaya~ :ya\·aş 
ilerlemeğe ba~laı'iın. 

- Basiistiine Padi~hım!. 
- Bu tertip iizC"re hareket edi .. 

ni'l .. dedi. 
:\lahınut Pasanın asıl mak.!-.adı 

Konyaya doi!ru tecaviit etmekte 
buluuan L'zun Ilasan. mu,·affak 
olsa bile h•hara kadar akıntı kuv
\·etlerle carpL~a carpı'ia ~:oruıa -
cak. ezilecek, derecesine göre ted
bir ittihaz edilecek. Bundan son
ra en mi.inasip surette ('nrpı~ılacnk 
idi. 

lTzun Hasan, Karanıan diyarına 
doğru sark ·- ·ordu. C;ünkii, KaTa • 
manlıları kıskırtıp onları da be
raber alarak Padisaha ka":ı mu
\:affak \."C nıuza(fer ola<:ağın;a ~·Üz· 
d~ xüz emin idi. 
VWıuat Mahıuut p~nın tab-

Sanayi kı.ıaısında satınalma ko· 
ıııiıı)>on-da puarlıkla sahn alı
nacaktır. Temiııatı 65 liradır. Nü· 
mlllleSi komisyonda &örliliir. İs
telı:lilui• bmjsyooa gelmeleri. 

.... (1358) (li73) 

333a ~ er foüni yaptmlacak
tır. Pn:arhk 8/3/IMO Cuma günü 
saat 15 ık İzmir Lv. ilmir1iği sa
tmalma .lromisyonunda yapılacak
ta. Tahınin bedeli U,977 lira kıı.f'i 
teminah 2997 liradır. Şartname ve 
ıı.Ümın>e6i her ı;ln komisvo»da gö
riılür. İs1'eklilerin 2490 Sl\l"ılt ka
nwnın 2 ve 3 cü maddelerinde ya
zılı "esailde ve tem inatlarile bir
li'l<tc ihale saatinden e,·vel ko 
mis)·ona müracaatla.rL 

(1354) (1669) ... 
5700 rift kwıdura pazarhlı.la 14/ 

3/!140 Per-;embe giinü saat 15 de 
eksiltmesi yapılacaktır. Muhanı -
me-n bedeli !M,200 lira ilk temi
nat 25G5 liradı.r. Şenıiti ve niimu
ne,i her ı:iin komis~·onda görii -
lür. İsteklflerin pazarlık giin 'c 
saatind~ leminatlarile ~oıula 
Kor. satınalma komisyonuna mii-
raraı>tlım. (1674.:.) __ _ 

(ocuk Ht>kim' -

Dr. Ahmed Akkoyunlu r 
Taksim · Talimhane Palas No. 4 

1 

Pazardan maada her giın saal 
-15 den soı1n. Tel; 40127.._ 

minindcn daha parlak neticeler 
yerd!. l.1zun Hasan bizzat Kon'.\"a 
iizcrine ~elmedi. • 

Ordu.,.uıonn bir kısn1ını ojtlu Yu
suf ye Ze~ nt•f i\firzaların kunıan
da,ındR ol••ak '"' ketmekle iktifa 
e}ledi. 

l ' znn Ha"ianırı at-ııl kun1anrla111 
i.in1craJİ benamdan I\-Jehıne{ Bakır 
Mirza idi. Karamanz.adc Pir Ah
met ve Ka~ını Beyler dahi bera
berlrrinde bulunu~·OTdu. 

Kon) a BeJlerbeyi olan Fatihin 
oğlu ~ehzade Mu•tafa Sultan ke
mali n1e-tan~t)e diismana 1'.ar~ı koy
du. 

. ~'"hzadc ile An~dolu Be)' ı.crbc • 1 
)'ısı Da\:ut Pasa ıle Ruınelı Bey
ler~~·hi Mehmet Pasa beraber idi. I 
Şehzade Mustafa Sultan kuv -

,·etlcrile Korili gölü ci,·arına JC
tisti. Burada düsınanla bii,·iik bjr 
nıc:-·dan ınuhare-he.!-.İ yapiı ye 
muzaffer oldu. 

Uzun Hasan ku,·vetlcri Korili 
gölii ei,·arında peri san 'e ınahvol
dular. :'ıfehmet Bakır Mirza mak
tuller ) ığınları i~iııde kaldı. 

l'usu{ J.tirza esir dii"tü. Ele a,·u
ca ~ığmı;ran Kar:ııınanzadeler güc
hal c·anlarını kurtarıp ka~abildi -
!er (H. 8i7). 

İ'tr bn harkat ordunun ilkba 
harda tlüsn1an iizerinc rahat, ra
hat yi.irliınesine Yesile oldu. 

Fatih, Şeh,adc Mustafaıım zaferi 
üzerine ordu~unu toph~·arak Cs
küd:ııdan sark hududuna doğru 
)'ürü~ iise gccli. 

RumeH askeri Gelibolu boğazın
dan gemilerle Anadolu) a ge~ti. 
Yeııisehinle toplandılar. Fatih 
Sufüw Mebmedln huzurunda Ye-

Sümer Bank Birleşik Pamuk ipliği ve 
Dokuma Fabrikaları Müessesesi 

Kayseri Basma Fabrikasından: 
D5 so~ D. 1.ıpi !kaput be'..:i ,oıpı, 800 Kr. 
75 > > > • ., > 750 > 

~} K'311'1di; ı.ı ve 14 ten met!resi 2o2 > 

> 12 > 13 > > 2a.25 > 

.J.ıka.rh Dril 25 > 
Kııız:elln:a 25 > 

Azorıi 5 ba)yayı. geçrılftı..,k ıiiııeı~ fabrika t..sbın>L ~r. 

Sipaı'Olil WllVncl< ist'i:ı*'m ~in ~" miiıracaaıtıl'.en riea 
obJno•". F1ıs1Jlıaıı· ta4ırlillra \e6limi olup ~j masrafı a~·nca llatısil 
oh.mur. 

Nazilli Bez Fabrikasından : 
:\ aız.il!lm:i:ı> 22 ıtiıp yazlık ba11nıOOn pe.-akaıde satmaik şartile wc

eara ~ teslm1 bir kasa olaırak metres' 29 kurı1!;1taıı sıaıtıl -
ımıllıJt.adıır. &<bn alnııM iSti{yıeolmiiışte!-ilıeriıı Nazi)lide Yedi M'<ılllar 

sh11 e-vıne müıraeaa.tları rica oltJ11ur. 

Bakırköy Bez Fabrikasından : 
90 ~ G tiı>: ikaplrt beı:i 800 lruru.(lt.an, 715 1iık lbez 6'ro !ru

n.,ıta.n Sll!blmeldl:ııdx. l"lafl:anmız Mlrlka !Esliıın'iıdir. .Aanbıthij 

'.lD.'llBraÖ ~ e.d'ımr. s~ verımek ıet.Lyeru<ırin aı.ımıi beı; bal
ywyı ~ıeGt ~ ~i bı.~ımek w 1*ıck>lir>i 1ıe
dzye elımdı: Ü'ııea.> Biriıı>oı V:e!laf hanında hirinei lkıaıt Pwnu<klu Fab
ril<ab mbessescırine miiracınıtltri rica ol;ıınur, 

1 
Devlet Demiryolları ve Limanları 

i91etme u. idaresi ilanları 
~--------Mı:ıbammetı bedeli 24,000 lira ol.an 30 tıon neft yaiiı 14/3/1940 per-

şeınbe günü sam 15 de taııhb:üduni.i ifa edemeyen mütıeahlıidi namına 
aç>!< eksiiılıme ueı<lü ile Anıkar.ada idare binasında satın a.lınaca:ktır. 

Bu i.<ıe girmek isti-yen}erin (1800) liralık muv.;Wkat ternlnat iJıe 
k&llolll'l!U1I tayın {'thi(i vea&ta!an Mmi1eıı eksiıtıme saatine ka<lM ko
misyonda isbetı Wcrıt etmeleri lazımdı:r. 

Şartruııneler µarasız olarak Ankara.da malzeme dairesinden, Hay-
daq>~ t~lftmı ve sevk şeflikinden dağ:ıtılaea.khr. (1538) .. .... 

1111 
ESKl ve YEı~l ROM.-\'f\tl1 
LUMBAGO - SlY ATİK •Ol iri 

ARKA - BEL - DİZ • J{ı\ ·w11 
,.e Soli:uk algıolıklarıodııJJ 

geko şiddetli ağrılıırıP' 
TESKlN ve İZALE EDER. 

j_ Selimiye Askeri 

Cin6i Mıkdarı 

Satına ima 

Tabmin ilk ıha le 
bedeli teminatı iÜnÜ 
Li. Kş. Li. K~. r 

in ıie 
saati 

ıo 1«65.30 1084.90 14/3/940 Yerli Alf . 

:kire=":..:::m~J~f----------------~~ 
110.180 Ad. 

~i 

Çl\'i 
muhtelif 

6341.960 Kğ. 

Tel muhtelif 331.609 • 
Çinko 1 &499. 30 • 

Lelıim 
Bilezik k~p
celik silme 
demir 
Menteşe is-

164. 25 • 

1455. 00 • 

panyolet 80. 00 J\I 2 
Kaba ÜAfübet: 32. 00 Kğ. 
in.:e • 51.200 • 
Bezir 44.800 • 
Neft 12.800 • 
Marıtn 
Canı 

40. 09 • 
88.00M2 

1:.86.23 

116.06 
4199.72 
574.87 

GlZ.60 

60.00 
1.44 
3.08 

24.64 
9.60 

12.06 
ll4.40 

118.97 15/3/940 ıo 

8.70 
314.98 

43.12 

45.97 

• 
• 
• 

• 

• 
• 
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7314.64 548.60 /,, ----------- _________ ------;,., 
6249.19 14/3/940 14 ' Kereste A. 135.850 llf3 
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7050.30 528.82 ~ _______________ _.--;,; 
57.98 15/3/94tı 14·3 ' 44.769 Ton Çimento 761.02 

Mutııımınen bedeli 6800 lira OOın 20000 K.ğ. sil:irıd!r ya~ı 
pazarte6i günü saat (15) on beşte Raydarpoaşada gar binası 
ki f<OJ1US.l'0'1l ta:rafıı:ıdan kapa,Jı zarf usuliie satın alınacaktır. 

•ı 

11/3/194-0 Knm-:.~~~~~~~1•.:.:9:.=2-:,2~0--=M3~-.:..__•=-:1..:.1.s~o --=3""s.0s""ı"---·---:'V da.hilinde- - - 30 
Kömür 2617.50 Kğ. 130.87 9.82 • l.J· V 

Bu işe gı:rmek istiyenlerin 435 lrralık muvakkat tem.inat kanunun 
tayiı:ı ettı/ı;i ~la ~klüleri:ni mullbevi zarllruı.nı ayni gün saat 
(14) on dörde kadar k<Xmisyon reistiğine vernı.eleri lazımdır. 

Bu ;,,c ad .şartnameler &aınisyondan parasız olarak dağıtıl.maktadır. 
(1378) ...... 

• iM~ b«iıeıl· 32195 lira olan 18 lv.ılem muıhlelif arnpulıler 
18/4/l!i4<l perşmıobt gönü saat Hi.30 da k<lpalı "'1rf usulü ile AıılkaTada 
idare bin&.....cta MIJ.n al>llQC&k.tır. 

Bu l>l . giımıe!k i'1ti,,..nlerin (2414 63) hralılk muvaıkkat teıninat ile 
ka.mmun tayin ett~f<i \•esikaları ve tei<l'i&rini ayni gün saat 14.30 a 
kıaıd.ör lromisv>o:ı re.~ wnnele ri laz.ındır. 

Şari.rı~LE.- (161) J..-u,"lısa Ankara w Haydarpa.-a veznelerinde satrl-
ırdı<ıtaclıı . 161 ll 

Dr. Hafız Cemal 
(LOl\MAX HEKL'>fl 

~AHİ'LİYL MtTEHASSISI 
Piviill~ o1u l~ 

Mua,~ne saatle-rl : Paur hari(' ber 
run 2,5 - '· Sah. ("'11nıart~ ıı ~ 2.5 

fıkaraşa.. T~l- 2:23~& 

Sahibi ve 11eşriyah ıdare eden 
Baş muharnri 

l.T>"lf iZZET BENİCE 
Son TPl.vaf Matbaaa1 

nisf'hir o,·as.ında mna1zan\ bir r~s
ınigcc·it ,·aptılar. 

Be' pazarında Sehza<I<> :\lııstafa 
Sultan, Kazabatta Şehzade Bcı a
zıt Sutt~n takunlariJe ordu~·a ilti· 
hak ettiler. 

Km 'etler Sırnsta tevakkuf etti. 
Orrlu nok'."anlarını taınamladı. 
Kavser hanedanından dönıue llas 
Mı;rat Pa~a Rumeli Be~·lerbe~·isi 
oln1u!;;lu. Seylar bir müfreze ile 
öncii olarak se\'kolundu. 

U1un HHsan fı"'ırat kenarında 
1niistahkeın bir n-.e,ki tutınuş du
ruyonlu. Maksadı. biiliik bir nıa
ne\'ra ve ce\'İrmc harekctilc çe .. 
\'irip esir e~·lcmekti. 

Uzun }Jasan (Ok iin1it\-ardı. Ti
murlengin l'ıldırıına yaptığı gibi 
~ apacaı!ına L.ani idi. 

Fatih, eok temkinli hareket edi
, ·ordu. Öue sifrdiijrli Has :\lurat 
İ>asanın arka~ından ordusunu Sı
, ·astan ileri aldı. \'arns yam~ Er
zincava doğru )Ol almağa ba~ladı. 

Vcziria<aın Mahmut P~ ile 
lllihal oğlu Ali BeJ in tenbihlcri 
hiliifında olarak Has Murat Paşa 
dii~man iizerine hi.icun1 etti. 

Halbuki Mahmut Pasa, Has Pa
şa~·a tekrar tekrar tenbih ey le • 
misti: 

- Diisı.~1ana hÜ('tını c,, leıniye -
reksin?. Oncc olarak tednfüi va
zi~ et alıp JiİrÖJccek, dnhna dii~· 
mania temas halinde bulunacak -
sın?. 

Has Pasa, bu emir hilafına düş
mana hiictu11 etti \'e pusu)·a diiş .. 
tit. :'\lurat Paşq \·c askerin kı~nıı
azamı maktul oldıı. 

IDnamı var) 

Paı"is \'€ Loııdı:~.d~ olduğu , 
gibi setıı· mizin BA.KER ma -
yazalarında da. kadın manto ve 
roplan 'çin yünlü fantezi 
kumoı<ların VI" koo.-tüm tayyör
lf'r için T\Vt:.-eci kumaslarının 
en 7.eı~i:ı c;;eşftleri '\'C umu.
miyeıtJ.~ ka•lm ,. genç kızlar 
ıfLbi~e .eıl n i ali>k.ldan- eden 
,·ihılüle:· te,;hir e<li>m kte ye 
tı.,.,. }!"!-<le müsait ~aı-tl'3r \•e 
ueuz fi><:J.aı·la satılmaktadır. 

Diyenli'rin hiliı.ha;ı elinden ala-

cak 1 ff•1 bun!l y'l.pınak ıstedim. Fa-
ka, cabuk nprand:nı. Benden ""'1-

rakılı 1· oe}ki. beı-.in1 hatalarımı ı 
telu-ar etmeder •. dah· kuv'\·etli, d:ı
ha müc<'hh<'z. daha lıilgı:i '" a.tıl
gan olarak onu ı(ırtla.ıdıyac&kldr. 

Bu dava muvaıffca~ ok!uğu gün 
m.arıla.- daha ,·ahat do.i(acaklar. 

<iaha rahat ö!ecE>klcr!. Be:; Otll ılk 
ön~: 

- Bedbah'lımn f~lseft:si!. Bed
b:rn:'cın Ya~a,·1~1!. 
"'n&mi<ltıim. Onun için kay,btt • 

1ıim. 

Yaşamak '~in yaşaya.~lara: 
- Yaşadtk.ları iç:ıı yıı.,:yanlar: 
Demek !.izımdır. 
Hayala tinanmıyaı ak yası yan 

!ar .. 
Riya.ya d~an insan'nr .. 
Mcnfoaie baş çı<vcren~f:'r!. 
Fazilctsizliğe göğüs ger"Ulcr .. 
Seciye~·e ·boyun eğcnl<r .. 
Şefkati tanıvanlar .. 
İnsan ahlfııkına inanan1ar .. 
C<ınıiyet için ya~ıyanlar!. 
İnsanlık için ya,.ıyanlar .. 
Fer.w,ate gönül verenJer .. 
D<>_jı;nere sınıfa yumrnk sık.an • 

lar_ 
insana, in..;;in diyenler .• 

Komisşonumuzda ş_artnamesi me\'.cut Sclimi~·c kışla.~ırı~ 111t1' 

ait ..ııluında nevi ve mıktarı ve tahmın bedellerıle ten>ıı•• •' 
n:tlktarlaTı yazılı (17) kalem inşaat mqlzemesi hi:ı:aları~d.• 110~ 
gün ve saatlel"de ihaleleri SelimiyeTlim sahnalma kom'.S) 0 f•I 
lacaktıı. Şartnamesi her gön komisyonumu<da göriilebıl~· ril' 
belli gün ve saatte ilk teminat paraları \'e kanuni ,·e~ika "~·~ 
Selimiyedckl Tümen satınalma komis;vonııua gelmcl<"I"• '" 

11 
~ı 

larla ihalesi yapılacak işlere tnlip olanlann kapalı zarflar•' 
ten bir saat cV\·eline kadar kon1isyo nn \•c-rn1elcri. 

...... 
Har•larpa.'!8 süel haslane.><i ibti. / 

~:ac-ı için fenni şartnantBinc göre 
bh adet bulaşık yıkama mak~eı;i ı 
açık .. k~iltmc ile alınacaktır. iha
lesi 19/3/940 Salı giinü sa.at 10 da 

1 yapılacaktır. Tahmin bedeli (40110) 
İiradır. İlk teminat (300) liradır. 

k•'~ 
Sartnaını-si h~r ~Un . lr' 
göriilebilir. İsteklilrr'" "' . rlt' 
ve saatte ilk tcn1ın~t. 11 ~ı 

1 ·ı b•' .. kanunl 'e~ika nrı e 11 tıv_ . d ,_. 1''" .tı• n1ıre eh:ı . nınen s ı 

nıi~~-onuna g:clnıt·lerİ. 

Levazım AmirliğİJld: 
ı/· 

İstanbul 
Memleket dışından 1000 ilıi 1500 ba' top beygiri 8/!\1~,ı 

giinii saat 14 de Ankarada Jl.I. 1\1. V. Satınalma knmis~ on•• 
1 

"'ı 
satın alınacaktır. Alakadar firmalar daha ev.el komıs.}"ndrl' 
şeraiti öğrenebilirler. Pazarlığa i~tirak edeccklc~ teklıf ~,,,it, 
fiat iizerindt>n knt'i teminatları \'C diğer kununı ,·e~ıku · 1 
pazarlık gün. \'C ~aatte komi~~·onda hazır bulunn1aları. 

- Ya~a:ıı1ak için yıi~1_yan .. 
llürlennı ta kendisi olaNk '"-' 

i<:o<tr: bunl~ra: 
Ya!'Jc1drk.arı için ya~ıyan1ar! 

Deııeo.rı<. Ve: 
- Ya~amak için ya<>ıy.:ınlar 1 • 
- Yasamak icin öldürenler! 
Olacak Şimdi ben de buyum. 

Ben d füdürüyorum, be.o d<• a<
llcamda döııt cani.vi fopıai(.:ı ç&ki
vorum. Onlar da benim gi'bi öl~"
eeıkler. Onlar da ooıi.mle ölerek
ler!. 

F:ikat, Catıidi bir •kerıdk göııüp 

te ölM?'\xlim!. Onu öyle. iı-;tiyomm, ı 
öylC' özlüyorum ki.. 

Hallbuki, o droıijıini y<ıplı ve .. ı 
Unt••tu!. 

* Cahi~. Cshit:. 
Sarndıe n görvlüım "~ gözlE<r>nı bü-

ıtün hızile onu arıyor .. 
Kocakun ehlinde 'bir liıf va•·dıT. 
- Burnumun ucundu tütüyor!. 
D. r 1er. B{•,1~n~ Ce öyle. Cahit. 

lburnurnun UCU1rda tü{ii:vor!. İki 
!bütün gün ve gecedir, gözümii ne 
bir sani)e kapayıo oyu~·abildim, 
ne de bir ııanive onun haYahni 
ı;;zleıım<len ayÜ-,a,bil<lim?. . 

Zann.•,.Jiyocum ki, koruda.vırn, 
bü:y<ii!k fıstık ai{ncınm dilbiıı.dt> o
nun-la b~lı.ısa. vanyana otıuuyo-

' 
k ~!1'1 

TU7.. Ü hı.er V.:!kl't1 1 

•kovrnyan ai.<.sli J<aliı' 
· · rıı>' 

lkın>r sı,!:ıı·or nöılt · · · "'. \)ır 
rniyece.k bir ltm>· 
gibi yanan lıüly<ı<l• ~ ıf 
ıbühın i.a~lı'ığ'il• ~·" 
)"Or ve: ,.J, , 

- Ya\'rncıığı.mı < ~· 
. ~-'h . ld '"''' çın u.:ı. a ne ıKa ı J . 
DC>difrini iısıitıvar, ~ 

rü\·OCduın. 
.:_ Caolıit, C:K!ut'.. .,,ı• 
Bu n~. nrütthi~ sıt'.~ıı 
Onun aduıı anur1· ' 

ıbur;;:uldu<>unu bi·r -· ~ ,., . ~ ır' 
verinden cıkanlaC ,< 
iendı.~iııi duyu,,·oı:.uf. ıl 
ra övle .mültıi:-;. o' · 11' 
çarıp~nt1lar geli~,.o~· ~~~ 
!ar da saoki Cahtl «1 · 
'---. '- k ... J~~ .. ut."11Jmu.· onusv pıf 

or;namıya al1.şııvl:' 1~.111~ 
m'~ ~ bi parmaid·_effl'.A' 
rnadan, hiç sızı 'e!" 
ıbu ııga keıııi:kler>rn,ı 
kuyor ·'Ü!reı'ti.mıe .,.r ' 

- Bak :&-l!<is ne J,P f 
avu<"lar111ın içine a 
önün~ koYuv><<ri'"'r r 

EmiJ-giının B<>l!J<iSI~ 
7Jel B-:lki>i havatJl'l;,ıı;; 
kadar eti ile, ,11&ıle 

' 


