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LAL VA, UK 1. Bil iSLE Mi CE ? 
lngiltere 
İtalya .• ltCılyan gazeteleri İngiltereyi tehdit ediyorlar 

~r~~~~:~;~:l;~::~~ ıAlmaıı kömürlerini yükliyen on dört vapur Roterdamdan hareket 
:~:~efrc~S!e:~;ia!~!;- etti, lngilizlerin yalnız bu kömürlere dokuıımıyacakları zannediliyor 
··~. - -- -

YENİ 

(Dr.\·a:nı 3 üncü ~ahi fr dc) 

Bugün öğle ·üzeri 

Acı bademde 
büyük bir köşk 

yandı 

Hatıratı Reşit Paşanın 

~~AKEDONYA ATEŞLER IÇl,JDE 
1 azanlar : 

bazı fasıllar: 

Cc,·det Re~it 
YULARKffiAN 

Çoı •ci lcı" •- -- ' I 1 1 1 h l't· pı ~ ın .;. ·t· topl anhlar1 - Daı:· arı a ' 'C ıuı t1t o:rlarında 
Ites !t ;~f: tl <' p t' ları - Sandanskinin \'erdiği idanı kararlan! -
fiııJ ~ . :·~an ıu (' c:s ı.t reti - General I•'ulon'un rniihin1 bir rapon1 -
Iı ı, d , ~: ıs t ;ııı n ilt irn eden (Cadı Kaılın) kimdir? - Reşit Paşa, 
h 0 111 ~ 1 •kı <t·phmı e depoları haritasını nasıl,, elde elti? - Abdiil
horn ~<,t.1' :v u ·,:- ~ lı.rıl a u j urnallar - l\l lis liiınan kö~ lcrindc patlıyan 

3 ar ... ılah .. 

.,. Biitün bu heyecanlı bahisleri 

:7 'lART'ta 
:----. 

SON TELGRAF'ta 
okuyacaksınız 

.............. ıaas-.:ıı•-~..,, 

!Romanya askerleri hududu geçen 

YT~.~ ~ i~~!ı~a,~-~~1~ ı 
tarafıncl.ın z<'lı~'e feJa% .~-,,.<le -
l:ı·iııe g5ıı· r 'er ~\-a \'{? ila~·laıı 
ılıfü1-.il ollaa 'b:r \·apur bugiin lima
mm· zo .l!Pk '1ir. J mor~ i=in· 
deki bu vapurdıı so· ton e1bise ile 
oııühim miklarda tıbbi ecza da bu~ 
J· n"1 2'<tadır . 

• .. , • ' • -1'.: ,, ···- ..... ~- ... ~·. #'" 

Bir Jngil_iz_ı_ıarp __ g_e_m_i._i_b_ir_ı_icare! g~ısını aurauruyor. -:1 Türkiye, Balkan 
Bir Alman tahtelbahırı güreş birincisi 

daha batırıldı 
Hi~ler yakında, İng iltereye karşı hava ve 
denizaitı hücumlannı ş-iddetlendirecekmiş 

Loııdra 5 (Hususi) - Ai:ıııan 
·.suıhil lıt:ri·nc~ . kı.~if ucu~la·rı y a pan 
bir İn~HL. tn,·varesi. bir lin1cınd .. ı 
~il r dfrfrü bir Aljnfln denizaltı gEı!fıi
siııl~ döt't boınba atı:11ıstır. Tah1'.cl-
•batli·rin bf ,! . ığı zannedP•'Tıektc::iir. ı 

i\C'!lıan tr.•:yurelt'ri s:.11al JEni
'Zİ:1d!. iki I Iolonda vapurunu ın it -
'l cdy')z öıt• sine tut.aıut.:~;ırdı:·. 

Ili :· A>ma~. bomba;·dım•n tav
-_,·a.·et:i deı JJin'<:ii-;:::ından ı:- :: lıllC'1{1e 

~!'3.n tıir v;;.pu!·a il:: hr ·:ıbrt atn111:;t1!·. 
Kap1;; ı iilmei~~ü". 48 İnı:ilı. to>-0 .. o
sından 20 sı. 253 Hindlı İ ııgifü.dc'l 
S zi kayıptır. Ge.ni<k )·an_gın çık-

Fırsat 

mıo::. y . :;~,·n digrır vapurlar mü -
ret'.c::ıatının bir rvf(unu kurlar -
ım;~.tır . Bunlar arasın•tla €pl?'~'ce 
yacalı \' ardır. 

J.~ ans& iL:eri 11de UC'lh" lar ytrpa.n 
b~. İn!.!Iliz tavvarcsi de bir Hayn
·k 1 At Tı~ın 1:ı\'\'a'i"esinı düsüııınÜ$

for 
l!İTLEH l\'F: YAP ACAIC 

Pr.~·Js 5 (J-I.ı~usi, -- Zü:-ihd QI

ka'.; Di \ ?cJ!e \ 'ohe .(!az(·tesi. Ifit -
1l'r'ijl ne v~ın:na~ !-;t:.: -d:~~i rrıc~~ı ·.- , 
·sin! trı!·ılil derc-k su netic.:-iere 
\' aı JTittk t:i: 1 !.. · 

( ! lr \·a r.11 3 unt u 3a1Jl t tde) 

Üç gündür şekerlerini 
_saklıyanlar tak;p edilecek 
l Şekere zam yapıld ı ktan sonra, bazı kahveha- j 
1 nelerde kahve ve çay fiyatl arı da arttı 

f ) ." at1\1 :: \l ntu ';a.b itrde) 

Dün nct icelenl' n Bali.an giireş 
şnn1pi~· onuları hakkın da spoı· nıtı~ 
harriri111izin 3 iincli ~ahift>dC'ki ya
zı~ını okıı :vun11z . 
<- • • ' ~~ ..... . . ~.~ · .~, · ....:. · ... • -

~~~K~l-S~A~C~A~~-' 
Niçin biribirimizden 

haberimiz yok! .. 
GazeteleTde oku_duğumuza güre 

cuın a rtcsi giinii lktısat \ ' ekaleti 
!;jd,or ~i rkc!ine satış )aoılmaması 
İ(' ill tc blig:at yapıyor. J;"akat, bunıı 
bir İl-t ı saı Vckileti enı r : \eren, bir 
de ~eT<er Şirketi biliyor olarak ki , 
iki ~·ti n İstanbul biribirine karısı
yor \ (· \ 7ali: 

- Halkı ~ckcrsiı bırak•ın. lialı 
yiil<Seltcn muhtekirler \'arsa hak
larında icap eden takibatın ;1o opıla
cağı tabiidir .. 

Şeklinde y ine ~azetclt•re he;\·a-
11at veriyor. llalkın c,;cker bulanıa
nıas ı \ 'C Uİ:\ a ... adaki ~ebeps i z panik 
vaziyeti karsı~ında ancak pazar -
1es i giini.i saat on dörtte h3discnin 
if :\" üzi.i avdınlanı:yor, seker on ku
ru~ fial f~rkBe pivasa)' ll Rrzedili
yor ,-e bollası) or. 
Bunl arın heılsi iyi, ~iizel, n1a

df'111ki ican ediyor ,.e etıniş mü
kcınınel anuııa: bu çesit işleri ya
park <." n biribir iıniLdeu haberin1iz 
olınaınası . hiç oln1az~a a)ni za ~ 
manda sehrin en büyük nıiilkiye 
\ 'e beledive iınirinin aydın1atılını
yaı:ak Ji.i~uınsuz havalar "\· aratıl -
nıası iyi degil. 

Röylesinc rliipedüz: Modern or
ganizasyonu, oton1atik, şiinıullii 
ralt~nıavı hala ka\· rıyan1an11~ ol-
n1ak .. dl'uir! * • 

iki komiteciyi öldürdü 
1 

B ükre:; 5 (J. D.) - Dün, oğle
)-e doj:ru bir komi~ c · ç<!teı;ı P a
za::. ('ığı ıı cc .,~ bunda Dobrit;e hu
du.d\.lnu ~e<.,,i"nısl ... ,..dir. Ru 11en hu- \ 
d ıı. : :nuh~fı .ları ~ ...:r~ıa b a·t r.çmı~~ 1 

ı!ar ''" kCJIT' tacı1 :ıı.<dan iki;ini öl - 1 
d:i ::""li.°srcro. r. İk l{u!!1'!Cn a..:~;;eri 
de yaralann~ıstır. 

~ıu:ı.~~li! kı ~mı. yon tahkiı<ata 
1 

başlan.1' ,. z~nnedildiğir.e ı;öre, 

ba hclcl:;,.~ Romanya maliye nfizın 
Kons~antine'lko'n·un Sofyayı zi-v _ 
retiııden ve rnin aksam Bük•-c>e 
,e;elen veni Bu (J ar sefir 1nin nfi;; • bina= lıE>yar.:.1mdan sonran, "<l 
m·errıleıket aTasındaki mün;:ı~cbet.
leri ihlal et.m<'k L•tiycnlerin -e
t idir. 

Fin er yeni müdafaa 
hatlarına çekiliyor 

Viborg'daki anudane mukavemetin sebebi, 
yeni istihkamların çimentolarının don· 

masına vakit bırakmak içindir 

Viborg'da Fin zayiatı 17,000 

' 

Fin miidafaa hatları önünde 

Lorulra 5 (Hususi)- Sovyet kıt- 1 
alan vavaş yavas Viborgun Zhafa
sın: tan:ıamlamıyt: u(tra~maktadır. f 
Finland;ya],';ır, sehrin işgal te -

ÇERÇEVE .., 

• 

yığın yığın .Kus cesetleri 

şabbüscir. ü Soı.-ye~Jıere <:d< pahalıya 
maletmekkdir. 
Şehr•n cenu.p miilh all inde ı:ö-

1 DcYamı 3 üncii sahifede) 

Güreş 
Balkan giirc ... sanıpi'.\· onluğu 

nıiisabak~larının iiçiinü de sey
rettim. Halla bmılardan hi~bi
rini karırn1aınak ic;in Ankara -
daki isin1i bitirir b i tirınrz nefes 
nefese 11enc canattnn descn1 ~· a
lan olmaz. 

İtiraf cdel· iın ki 1 telo1ik cep
hesi iizcrindc fazla blrsry bil -
n1ek ~iz:n seyrine h:ıyıldıi:'.1111 JC
ganc spor şubesi gür~ş. Binici
liği zikrctn1iyornın : fÜnkii en 
sc\·di"int o s11ora bi1.z.1l ntcn'll
bum. 

Giires beninı gözünıdc, bil'bi
rinin sırtını ;\·ere :::etirnıcğc ~a 
bahyan kan ve terr batnııs in
sanları se)'retnıck gibi Jı a l · \• ani 
bir zevkten çok iistiin bir kıy-
1net_. 
Nazaı· unda her~cyin protop

lazn1ası fikir \ 'C her~~y nazarın1-
da bir n1e{huın olduğu için. ~i
re~i de ben bi r fi ki r , .c- giizellik 
tecellisi kabul etmektey im. Gü
reş. bana sora r-., a nı:ı . crl<ek Inı \- 
vet1erinin en giizcl bir pJ :lc.; tika 
çerfevesi i<: inrlc b i ~·h ir in i ınu h oı 
scbr etn1e~i i~idir. İc,t t> hu tt:liik
ki ınerkeıind c , ın ;1 ddc.\· J <• fikri 
\C harck('t]c ınanayı hirll"~m i ş 

gul'uncc. giirc~ bana en dt·r :n 
ze\ ~i , ·eriyor. 

Balkan gUrc!'I ~aınp i ~ cınluı:.:,u 
n1i.i ~aboıkaln r 111tla , iki ha~l\a n1il
lelin \cdide hi r ni ~het i nılı · ~i 
n1u' .. ır ... ,ki3-cfinc har~.ılık vt d ide 
h~s nisbctilc b i.r :n<· i olchıİ .. Uu. 
yıllard&1nlıcr ~iir en \ "<• • .\.lhı~ :n 
İ:tnile Yıllarca , ii reccJ.. olun bir 
nl.illi Ü !:tl~i nllik h Udi.« ~- ıllir . . ·\ -
nıan hu i. i·1 kıy ı ı 1c•I İ Pİ hilt ' l inı ~. 

Kar!-ıtS ıB t1a c lp t·n cl.' , .. \a n c' :ı r
mak ta n g •t:\ ri h i r~<.·~ ya pd ll h.J ı
i;- lnıı :t \t: Ol:i.ll U ı4-'\ BlltJJ !! ·1•i t ;; ~ 
Jit et rnckıcn ö tii ı:l i n:ar'f:, t..:.•t1 -
n1 a th i2ınu :t .;\\ r ı ıp; ılı ~ ;" h it.· ı ıl
mn1. !'-<.ı P,.al h.~ıH ,)., , ı nı>01 lı ..,111 01 , j, te 
ıııiithi s bir i.h- tı i n !itl • ,~ıJı:ts ı ~ Ku 
saha,\a. İ<· ind ı• n at1 iı· l ı' r tİ cl'k 
tası ;\ a ıı lı i r ~~ k..,ı .\ a hnka ı- ~ i hi 
it ina (•ln1cn1t•J . ıniJI , h i ı- ~uç 
olu r. 

Gii r t'" , -e at. .. Biz: hn.\ u na 'kü .. 
tiiltn1c·!!,r 'arı~ .Hl i ıl 1 u r '•-·oı- nc
, -il e r i i t:ind ~ . rı lı ıın11 7. J \ ii! lil' kte 
tut abi1nı i <.. ik i \ ;,ıh t .. ~ . · 

l:. hed ı kant!n: 

S:ı h<.ı~c·tı ı n! r<.·l't'dr Y"<' u 
~ idr l inı!. ··~ · 

• 'F( iP F.Q .i i. KI SA Kl'h'. l:'I{ 



2-SON TKL4·•&r-s il.ta' -

il ·sANLAR GÖÇi:BE o!oca6!ı. t.ehlike b~ PT° 
da ok!~ artıık. yıolruz, ı:ıı=t...,.111-• 

HALİNE GELDİ k±"Nkrinde, gazete stmml.arnıda 
Aı:ıno teJı:ra:!lan. hıııber veri - ~ tıiirleı:de d.aılıi :;-,::. :f3D" 

yor: Le\onyadaki Çi~ Kralı ı ~" . ' .r, ~ :r
te<>a=:~a yenı bir feıTnımla, ar - ~~f;" kara.!~! • 
t.k goç&'be h&yatuıdan v aııgeçme- . .. . 
'crı irade eım· ! Bilmem. Çin- Zaten. tıerkes ~t kesı«li 
~ ~ r bu :rdeu kala.e11klar T"' -ekkeli dej!il, şM öli;yıor, ed&-
mı · · ·&t soll'liyor, diye llciyet edil -

? ::t.ı.t, bugwı Avruı:xıda sey _ mivor ... &lr.saı:ııza. şıııiı:ler, al'Qk, 
'fJ.r v.ız.yetie olan yalnız Çiıı.ge - şilrı bırakıp siyesi mııharrirlik Yfr 
,.,. er mı?. Yanan, harap olan, bom- pıvorlıı.r. 
b r i . an eduen nice şehirler hal- Gabba, şnndi, en kolay~ c&lyasi 
ı<. goı;ei>c .aline geld.ler. Birçok !fil etmek• ... 
~ ı ket. r or>tadan ·,3.lktı kal- AFHODİT BERAET 
kal!, ~n oğullar.run rahat ytizü ı---------
gi>rdügü var mı?. ET'Iİ, SO:-IRASL .. 

Oradan oraya h.;.,ret ed~ duru-
yoı- u.ı. 

G.lJba. 20 ınci asra. tarihler 
cık no. büViik nK!tıacereh devri 
iıınııni verecekler. 

l\l.\RT AYI 

VE nAD.lsEL.E& 

Afrodit romanı beraet etti. Fa
kat, Afrod • romanın<lan çıkan mat
buat di>va n, devam ediyor. Ga
liba eski Yunanın bu slhcrk.ir ve 
m<!c"lıur ııüzetHk il.iiıhesi tarihin de
lik~nlılannı değil, dıiha ziyade, :i..
tanbul maibuatını yakmak için 
halko~ı.wım ıış!. 

Ah, Afrodiıt!. Söyliyecek çıok 
şeyhn var amma, h uZ'Ul'Ul>da ve 
adının veni.illi heyecan karşısında 
111 ve Ebkem k&hyonmı. 

GÖNÜLDE YATAN 

ARSLANLAR 

Gaz .. ımer yazrvor: Amııtcrdam 
oıyn ı müşahjtlen, mart a>Vını u• 
jfıurlu ~~·· Bıı ;oyda, 
b!r'<,'Ok lııAıdıiseler okıbilltrmiş! Qün
J<ti. Hiıler, l;iırçok h8ıdiseleri mart 
avuııde t>acıarmış ... Meıela, C'Y'V'era, 
Hitla, Mart ayında ~ ... Al
many8da nui rej?ıni martta iJ<ti.. ı----
da.r :mevidine ~ .. Avusturya Gazetelerin yaırlığına ııöt'e. İtal.-
ma.rtla il.bak: ediim.i:.;. Çeko.slova.k- yan ma'.ıbuatı, Frımsı.z matıbuatma 
Ytl ~ •P- demiıı.. ilmı. karşı Yine al.eş p\islııüro'f'Or ve yi-

Bijyie, ~ b8dJııeleiin bey- ne It..lvao l!'lildlerinden b.W;edi-
rin~ ·bakanıık, gelecek :mlıd.Jseleri :romn.ış!. Eme\ bu!. İnsan emetriz 
keı;ıfetma faJıcııb'lrtır amma, .A.llilı, yaşar 1111!. Herkesin ı:ıönlünde bir 
bu yı..la......;; ayını Md'ı iz -. arslan va.tarmış!. 
etısln!. ..- Gfoliba, şimdiki har;ı da, ~fil-

lerde va1aıı bu ~ luwı;ıasıt 
BnKES Dil'LoMAT Su arslan güzel bayvandat' amma, 
IUCStı.iNcE. nerede yatama Yıtllım. tehlikeli 
------- mablQktur vesselam!. 

İ' kJMlıarı.ıı netameli bir mevsim : AHMET RAUF 

Bir yıllık sevgiden sonra ••• 
B:ıkırkövünıde Esenler köyi.Lnrle j 

vukua .(elen ıbır k.rz kaçırma hadi
ııesinin mutıakemmine dıiin aii'lT -
cezada ba.lı:tldı. 

F kika brraz sonra Eınineye 
9ÖCz verili.p chwıısııu an' atmatH bil
d;rikliii vakit, yine aynı maıhcup, 
celrinl(en edasile yerinden doi!:rul
du. Dcıima Orıe hak.an ııözlerini a
rasl!'a hllim.in ıizerinde dol.astı -
rarak titrek bir sesi<' anfatmağa 
başladı: 

•- Bu Hallin; ılı izim lri>yümüz.. 

Kartlye 
s adları 

liSÜÇÜK HABERLERi 
* Şehrtınizde işlotJccek otıo -

büıslerin satın alınması için açılan 
müu.aka~a ü.ç ecnıilıi firma gir
mişti.-. Faka'! Ciatlar QOk yüksek 
görü iınil,;tür. * Vilfwctimi7xle yeniden 2 or
~a okul 2 ilk o.kul ve 22 köy o -
kulu inf;a ettiren Vali ve Belediye 
Reisi Lütfi Kırdar Maar;.f Veka -
ılıcıt:inm talodimanıe- ile t:'11tif olun
mw;tur. * Bımı.:ınm maruf bir mesire 
yerı olan <'femenyen• nde heye -
liın o'du~u l(Örü-lmüş ve tetkikata 
başlanılm~tır. 

Çiçek 
sergisi 

Çiçei<çiler, dün bele
diyeden bazı temen

nilerde bulundu 

Şehrimizde 50 dıen faıüa işçi 
çalıştıran ım· =~erin her birinr 
de 'IDE.'dburi ula'Nlk. birer dı:ıkılm' 
bulundurulması 1.dkırnıil müessese 
saıniı>lerirıe 1ıelbliı:t olunınuşlur. 

A}'l'ıca her iş yeri ve iıı:ıa.liottıa
nede de; ve~vki işçi adetlm a:ı: 
dlsa da tlİre!' ıbü)'frk. •imdadı s.bhl 
sanıiığı. v-e cec2a dol:Wbı• bulun -
durulaıoaktır. 

Ucuz 
evler 

lstanbuldan Beyoğluna ~on~radaki tet~ikler n~-
istanbul ile Beyoğlu arasında tıcesınde beledıyeye mu-

işliyen otobüslere, artık insaf y~- him bir proje verildi 
zünü göstennek zamanı gelmiştir. 
Yukan çıkıırkeıı. veni takip edil· 
mcğe Jmıılanan Dolmabahçe • Gaz
hane tariki, gün gibi aşikar ki, bu 
ai!amcaj!:ızlarıa ~ni bozmtıştuı:. 
NihaY"t, hiçbir mcalek mii.ntesi -
bi '' atandaııa zarar vermek kasd.ı, 
şüphesiz, kimsenlıı. ı:ıönlilndeki his 
değildir. 

Otobils(ülerin işler.inin bozul • 
masından başka, !lir de lıemşehri
leri düşününüz. 

Yine, yukarı çıkarken, Kııra -
köYlc Taksim arasında hiçbir nok
taya otobüsle seyahat etmek im
kanına sahiıı def-ilsiniz. Halhuki, 
otohiis acele işimiz oldu,,.«u zaman, 
bizim için. ne yam.an bir cankur
taran ,·asıtası. Çünkii, tramvayla 
seyahatin, nasıl bir hccindcvesi 
seyahatini? benzedii\'ini hep bili· 
yoruz. Bunu tevile lüzum var nu?. 

Belki, bnzı otohÜ8(Ü]er de biraz 
cezaya müstahak insanlardır. Fa • 
kat, ga)i.ba. bu kadar ceza artık ka· 
fi görillmelidir. 

Kanaatimizce de, seyrüseferin 
en s~ık oldn~ ak~ saatle • 
rinde • mesel8 üç saat • bugünkü 
istikametin lak.ilıinde zaruret var
dır. Fakat, günün diğer saatlerin
de?. 

İ<tc, oiinün diğer saatlerinde, 
müsaadenizle, otobüsler eski yol
larından gitmeli, bu suretle İstan
bulluların, mesela Tepcbaşındn 
inebilmesi vo bıı m"' lek sahipleri
nin de hiç olmazsa bir kısım za -
rardan kurtulması mümkün kılın-
malıdır. 

Zaten, anla~ıld.t ki, harp vaziyeti 
dolayısile. para hazır olmasına rağ· 
men, -;imdi, yem otobüs getirtmek 
imk3.nsızdrr. Tramvayların dn ne 
kadar ki!ayet,iz ve ı:ı:tıraplı bir 
nakil vasıtası olduku malum ol • 
duldan sonra ... 

O halde?. 
REŞAT FEYZİ 

Şelırimi:ııde yapılı:ıczk alım, uoıırz 
evolıeT ımallıal1e1erıi seınt2ıerini ve 
inşa projeler.im ıtıe'5bi.t dip bu işim. 
nası ar.ganir.e ıedilcc~ karar -
1.aştırm8k. ilııere ıbelroi:yede de bir 
1<ıamis)'oan •ku:ruhnuŞtur. 

GeQeıılerde Inrııdraya giden mii
henıcl.!s mekt-ebi proicsörleri.nden 
Salıilh Mu:raıt bu lhıı!suSta beledi.ye 
reisliğine l:iir proje \Utıniştir. 

Bu projeye göre 3 odalı. .modern 
ve .konforlu b'.r ev - ersasil. be
r<lber 2,000 - 2.500 liraya mal ola
bilecektir. 

Ayda 18 Lra vermek ş.ırtile bu 1 
evlttrde ikamet eclecc>Oc o.laııL:ır hem 
kira ödemiş v-e hem de, öd~ik -
leli kira bedeli ibıı miktarı bul -
duğu vakit r.ıvJer; kendilerine in
lik&! etmi.ş olacaıkiır. 

Bu ucuz evler beledi)"enin elin
dıEl!ti boıı arsa.lada inı;a olunacak -
tıLr. 

Yapılan 1le1Ukiıkil •rden bilı!J.35S'l 
ÜSkıüdar, K,.-aıgüın.rük ve Ç~pa 
semtlerinde bu kabil be1cdiyıe mah 
arsaların faız:l.a oldu i{u anll<;ılmış

tır. 

Proje "~ bu mevzu hakkın.da 
el:yevım wtlkikler ytl'pllmılktıadır. 

---<OO•O---

Taşlı bulgur 
sattırılmıyacak 

Ticaret Vekfileti bu.4ıur cinsle -
rini oo ıslaha ıkarar wr.m.iştir. Ba
zı y.,rlerdr.lki bulgurların ~k taşh 
ve lkı.ı'>k olduğu ııörüld:iiğ.iinden oo 
k31bii bulı!1'W'1ar 1ıemizleotıtirilmeden 

sahlaıınıyıac~ı:r. Diğer taraftan 
mJl'.Illt. bıt:imİ2l:lıe iik defu. olarak 
bir bu~ fattiJc85ı da kı.ıTulan~ 
tur. &ı falırlka günde 15 bin kik> 
bulıgur istthsal edebilır.cktcdir. 

.Ml.bzul m:kıtaTda kireç ka:wnağı ·i============= 
"" ~ eöndü.rıme 1ıii:pleri de her 
m ü.esseı9ede ın:ıvcut olaca&cbr .. 

Vali muaıvini B. Halıik Nihat 
Pepev inin re i:sl:iğime bir bey et ya,. 

· kında, bu eımlrleırin taıtıbik olumçı 
olunm.aıdıkları hakkında n>Üesse
!>.~eri teftiş edeceklı>r. 

Tramvayların sür'ati 
Yeni seyrüscfor ta:limatnaımesir 

nin b8'Z.l madrlelenini eVVoelce kay
dcıtmi.şt.ik.. o::oınabil ve C'tıc4ıüB!arin 
sür'~lerini taıhdi.t eden lbu <ruıd" 'ı 
deleroen bııt,ıka tramw.ylar i.cin de 
Wi:maiınııırİ>C'ye lbazı .madde}:. Jro.; 
ntilmuştur. $Ellninı.iz ıtr~mva:vkırı 1 
sa;!!lte 40 .ki1aın<rtrec:I fazla gi -
de.m±yeodkılerdir. A:ıka aı>kaya 1 
2 ıtıraımvay aırabası arasmdıa 20 meb
reden az mesafe bWıınamıyacak
tir. 

izinli memurlar 
Sııhtıi vaziy..tlerinden dol'1')'1 .rne

zıııııivat alım mEımurlarla mual -
~i.m~n lb.w.ılarmm bu me?.unt
.::ıeotıh:±ııl ibı:ı.<)ka ~hir ve kas:>ha -
artla gıeıc;ı'.:rdikleri göriiltmüşt.'Ür. B'l1 
mürıasebe1fıe dün ,-ru,-ete brr emir 
göırderilınİ.., "1.r. 

Göbels'e göre vaıiyel 
Yllftll: AHMET şüKRtJ' &'i~ 

. . . ıtıtı(I 
Aınerıka Cumhurreısı 1~ 

tin mümessili Mister . l'f:~~t" 
Berliııe vasıl olduku ginı, a)1ttl 
Göbels, muharebenin altııı<' d<I,,. 
bitirmiş olmasuıı bahooe e el• 
nziyet hakkında bir hu\fü;o P bıl' 
retmiştir. Yüksekten atan ~~,Jel 
lıisaya bakıp dn bundan. ol .. 
Wellesin istizahına \'erilecc~. 1 ııır 
ee,·abın mahiyeti hakkınd·1 1biJ!i' 
na çıkarılmamalıdır. 11111 lı''·a· ,r 
taı>hi göstcmılı,tir ki Alnın°).s4ıı 
keri \·e siyasi bakımd•n ne !<' 
kötü vaziyete dü mü' 15c, 0 ~t!!' 
dar '·üksekten atmıstır. F~01ıı1.ı 
disi~i irine diiştüğü cıl:ı<'~" • 
ku{larınak için el uzatıldığı 111 

nıan, hıili yüksekh•n atcrak ?.~ 
sanlmak da isten1i,tir. auıı" );11· 
Almanya da ayni monevralı1',,ı 
bnmaktıtdır. llulii•a:va bol",,ri • 
olursa, Almanya, yaplı/!1 ·;~ıol 
retten• dolayı memnundu•· 
Göbels diyor ki: ·ki!' 

· · ne ı 1- lngılt re ve Frans • ,ıı • 
sad.i, ne de askeri tedbirler~\eri~ 
manyayı mağlôp edemiye<C 
anlamış4ırdır. . .JJf" 

2- İngilizlerin ağır deıııı (r 
atlan. gösteriyor ki Alı~ı:ınY' d~ 
rine lng:iltere kötü vazıyet• 
mektedir, . ~~r 
l- Almanyanın müsellô.b Jıf 

vetHıri hazırdır. Ve vak.tJJd• 
beyi indireceklerdir. . . ı<f 

4- inı;ltcre, Almanyayı ı~.~ 
hede harp yapmaktan ku~1~0,ıl 
Polonva hezimetindenberı çı 
icindedir. oı · 
Şu hnlde başta fa~ist itnlYı;..,ı • 

mak üzere, Avrupanın geu{ fctiıl 
!etleri, dört gözle Alman ~a ~ 
bekliyorlar. Genç m.illctle~ıdt il' 
!edikleri bu Alman za(crı 
şeyi temin edecektir: ! 

1- Alnıanyanın hayat sa!' 
2- Denizlerin serlıestisin1•• b' 
Söylemeğe lüzum yoktuı:,.f' J.I· 

mevcut vaziyetin izahı dc':~jd;t~ 
manlarm mevcut olmasını ş ·ıtP1 
arzu ettikleri hayali bir vaıı 
izahıdır. ..fi# 

• ;ııt.l~ 
Bununla beraber nibaı · y V 

Da ııen.ın suçluı;u Halim iııımin -
de bir ,ı:enç1.i. Mevkufen muhake
me e<lı.!nıekte olan Halım, jandar
manın önüı:ıden YOI'J{Ull ve i:;lek
siz adım.1arla ~)p suçlu mevkii
ne otumu. Bır müdık-t dalgın dal
.l!lll ~ündükten sonra. ,gözlerini 
arkaya ~yirc!..lere c.,.,inii. Köy -
den bu vak'a için ge'.dilı:leri kıya
fetlenrıden ve da.vaya a.)jllralenn
dan belli o!an iki kadınla birkaç 
erkekten mürekkep olan bir gnli>

la tıaifçe seLlmlaştı ve soıra he
yeti hılkimenin buluııduku küTsü
den aı"tır «ğır davacı mevkiine dö
nen ~ri onıda öyle<:e takıldı, 
kaldı. 

d-:miır. Kendiılle taını•ırız ailecek. _________ ,_....,.....,._ 

Beni baıbıı.mdan i3\edi. Fakat ver- ı 
memış!. Bunun üzerine de, baıba
mın e\·de olmadı~ bir J7iln Halim 

Meçhul Ali yerine B~ zil çırltınadaın hiç bir 
valıınan lıarokot edeıın~ir, 

Emr. göre, sı.hhi \azi.yet:lerin -
&!n <kılavı ınezımiyele miMıtaıhak 
qldwcl-annı droktor .-aporale teyid 
edenl<>rm rapar.larmda. c1ıeıbdilha
va .Mzvmdll'• kaydı llm1unana= 
vil~ı~ hudutları lhar.iciı:le çrlra -
mıy a:caklardır. 

kısa bir zamau içinde ve ı.ol~ı#' 
lay elde edilemiyeceğini l»"~:;ıer 
ve Fransızlar daima söyJeıııt 1,JI 
dir. Hatta harbin ilimı h.~.ft~tl~~ 
asgari üc senelik bir nıu.c•ifı:ıi.: 
göze aldıklarmı resmen bıld riJP 
!erdir. İngiltcrcnio deniz ıa ıo:ıl 
na gelince; bu noktada da fr; 
idd.iasmuı, yabancılan kaıı ~~ 
yacak dcrttede aykırı uld . 1 ;ııı' işaret etmek l•hınıdır. I~ pıf 
her hafta zayiatlannın re5~111 

01 
tistiklerini neşrediyorlar. ~011 111~ 
redilen rakamlara göre. ın.lf:ı b~ 
ticaret filosunun aueak iki ~l<İ l 
t&nunu kaybetmiştir. Bu ı ti'. 
b;n ton da kısmen müsadcfi r" 
len Alman gemileri, kısm•11 ıJı' 
inşaat ve kısmen de bitar~9 cJi~ 
yapılan mübayaalarla tel· 1 

Daıvact erinde genç, güze1, mııh
~ bir köyiii lı::ızı aturı.ryordu. E
JD.iıw! adındaki bu l=, i:ı.i ellerini 
önüne kavuşturmıı:ı;, j?Öz]erini ye
re egınış, sa.f bic t-eorekkül.Je susu -
}'Or, imbüir belki de; bütün bir 
t.eıniz a<kla itimat edip sevdiği a
damın keııdiruıe o~ı oyunu 
d- lınilyordu!. 

eve geldi. 
•- Havdi hazırol. !:Mine .. Gidi

yoruz!. 
DedL 
Kendis'1ıe nertye gideceğimj.ı:i 

sordum_ O vakit yavaşça.erk: ' 
•--Yeni evimize'.• dedi ve ili

ve etti: 
•- l.ademki ha.ban seni hana 

vermivor. Ben de zoria ~m. İs
tanbulda ~el bir ev tuttum. İş 
de buldum. Baışbaşa bak ne rahat 
y:woıvaca/!ız!.• 

Kend:.Sine; babamd;oıı izin al -
mavmea .!ıiobir yere g:demiyeceği
m! .söyledim. D.ı!ıa ook üstüme 
\•ardı. Ben kaçmıya çalışınca da 

Yazan: fskender f . SERTELLi, 
• 

A CICE LERİ • • 
- Bunlnrd.ın sana ne? &::ı ::;en<;, 

sııizcl ve okumtz:ı bı,r k=ın! İstan
bulda. pekali\ ıyı bir koca bullll'.> 
kaı !lirsin!. 

- Koca mı dedin? Ben stajımı 
b,t.ı:meden evlenmeyi düşünmem. 
Maaın&f.ih. evlenme'k meselesı i
lri.ılıC' derecede kalı.yor benim için. 
Ben, bu lıJııal hAdiselerin"en çok 
muzcarii>im, aıbl:a! Gerçı, senin a
l!;aıbevın i'erıt Pa.şa.nın maiyetinde 
tu:ışı;nr ... Sana bunlardan bah
eetm~k aba; olur amma ... 
Scmilım kız kardeşi başını sal- ı 

!adı. 

- Yok oaruın, bu hususta ben 
de seninle hemfikir bulımu orum. 
Fakat. emiool ki. ağabeyfuı da bu 
vazwetten çok: mütecssirdır. Hat
~ ıbu tecssürJe F\:ri-t .;ış:uıın ya
nından da çıktı. 

- •.-ediyorsunuz ... O muı!ıtesem 
Bı\raV'4n. o mill<:e-mel V37ifeyi 
nas 1 terketti? 

- İstifa etti. O: beş gundür btt
racıadır 

- Sınxh nerede~ 
- İki l!ecedır niyor. Bir dos-

r. z arc•e t. Buı:ün yar.n 
,ı:el o <. a b r ..,. .. ~a 
m um. 

n. ııb'.a. . A 'be-
y n • 

l .;c ı.. ık 

talıhsizdır. On seı;e evvel karısı öl
miiştu. O zamandıtn.beri bek.ir ya

- O zamandanberi bıraz ya.şlan
t}'Ol'. 

m.ıs olmalı. Tekrar evWenıneğe ni
yeti vı:ı.r demek?!. 

- Elbctıte. Evlenmek istiyor ... 
Bir tih-hl kendi aradıı'iı tipi bula
rn!vıor. 

- Aynı zamanda titız demek?!. 
- Hem de ne titlz. Hiç kiırnseyi 

bc!enmcz. 
Czun konu.şa.rnad;lar. 
Bi.rt!eıılııre köşkün kap11>1 ön.ün

de bir araba. durdu ... Ve kı>ranlrlda 
araba:dan ınen iki ııö.lf::e köşkün 
b:ı<lıçe k.ap<Sından i.çeıiye qinL: 

Semı.lıin kız kanieşı: 

- Aitabcyım gehn4 olmaJıdır. 
Dwor ve s viniv<1l'd.u. 
O. Semihin rı1e.;kü!ıpeşentliğini 

diı~üll<'rek kendı kendıne nıın -
dandı: 

Al,abf!y ını. öteki arkad:ışınu 
b<.ı:erımedı. Bu zuooe delişmen 
Ma~ işi hıc .\>eı?enn·ez Arazı ıııdaki 
farlt ötekl.nin otuz, bunun d' ~ ı.r
tıı v larınd" köroe bir kız c n. u
dur. Oteki, e .cği belındc. marifüli 
b ~ ev lıA n y ı. MavlŞ. havai ve 
c v . erındt>n a:ıJ.a:: •Y"D, an 
c s .t rk 

K !ık ~ .• il< • .ı:v -· 

saçla.nmdan sürük.live sürükliye 
a>a~ya indirdi. Bakıtım ora:da bir er 
t•:ml".l!?il bek.''ivor. Büsbütün kork
tum. Aıvazım çıktıi!ı kadar hay -
kırdım. Sokakta oynıyan çocuklar 
çelip -Oenı kurtard.la!:).• 

Buntlan sonra Emi~enin bcl:ıas.ı 
re~er Saban din 'endi. Ve !azı
nın bir seneıı:liT Halim ile seviş'ti
j(ini öılt'en<l~ini söyledi. 

Net;eede şa.lıit celllıi için dava 
başka bir f(ilne talik ohmdu. 

Muhakemeden sonra Halim hı.z
b yerinden kalktı, naz31'lannı ilk 
ve 90n defa Eminenin üzerinde 
kin 1e dola:;tırıp ona: • 

- Vefasız~. 
Der g!bı baklıkıtan 90nra sert 

adımlarla jand:ıı-manın yanında 
u~tı!. 

k<i'ikün iç kapıı;ıııda durdu. :Semi
hin kızkardeşi seslen.di: 

- N!;o,4,ey sen misini? 
- Evet, ,ı:ıözum .. :&.n1m. Yanım-

da brr misafirim var. su elektrik
len açsana .. 

Elc'ktrık ':er arı! nca her taraf 
ı;indüz gibi aydmlandı. 

Semih ~e\.\i{i.Litiıne: 
- Kız kardeşım ... 
Diyerek pa!:osunu çıkarmu,-tı. 
Semihin kız kardeşi cali ru te-

bessümle başını salliıd1: 
- Buvurunuz. .. 
Semih: • 
- Ah, unuttum. dedi, Selma Ha.

nırnı artık İstaıı.bulda tarumıyan 
ka '.ır.adL su gazetelerde kay1boldu
~an ballı.~edilen ~ hanun.. 

- Ya ... demek, onu siz bulrlu -
nıız, öyle mi? 

- Evet. .. Polis bulamadı ... Fa
kat h<!n buldum ... 

- Küçükken kOllll;U çocuklarile 
polis oyunu oynadığınızı annem
den duymuştwn. O zamandanberi 
istıdaclıru:z varımş demek zaiııta 
mcmili'luğuna !. 

- Evet ... Evet.. . &>n berşeyden 
ziyade ıvi 'bir :zalbıta memuru ola
bilirım. 

Sc,..ma konuşmuyordu. 
İki kardeş ayakiistün<le k!li.lCa 

konuş! uktan sonra: 
- Selma Hanım çok yor.gundur, 

dedi. onu od:ısma cıkanılım ... So
ymıısun ... Biraz i:süraıhat ctsın ... 
"'ı· ra tekrar salona iner hep bir 
&rada konuşuruz. 

M.avis bu muhavereyi merdi -
~en;. altı~ , kış :ın' !et ı <' n-

>r< TCeı- c...,im o-..lara gö. r-
L". m ı. 

Muhterem Ba~\ ekil Refik Say· 
dam, Halkevlerinin yıldönümü 
münasebetile söylediği nutukta, 
bütün memleket müneYVerlerini, 
bu ilim (lltıiarı altında vazifeye 
davet etmi~ti. Gnet..ı....ıe okuyo
ruz ki, Üniversite profmörieri, İs
tanbul Ilalkevlerinde sıra iHı kOB.
ferans Yereceklerclir. 

Profesörlerin Halkevi kürsiile -
riuden konuşmaları, İstanbul gibi, 
mühim lıir kısmı yüksek talısiJ 
müesseselerini sinesinde toplamış 
bir şehre varaşrr. Bu suretle, bazı· ı 
Halkevlerinin konferans listele • 
rinde gördüğiimüz meç!ıul •ule • 
ma• isiınleri de bu suretle silin~ 
m.iş olur. 

BÜRHAN CEVAT 

Genç kız, biraz evvel zihnen Se
mihle meşgulken, onun birdenbire 
bir başka kızla lrolkola köşke ge:.. 
difıini görünce, fena haJıde sarsıı.. 
m;.ş, asaJ:ıı bozulmuştu. 
Mavişin Semihle evleruneğe ne 

n~yeti vardı; ne de bu me-v-zu İİ'Z&
ri::ıde uzun .boylu dtişüıımeğe fır
sat bu.lmuştu. Fı&ı:t, Semihin kı!ıı 
kardeşi ona biraz önce: 

- Ai?abeyİin evlıenmek istiyor. 
.Afı, sen ona ne iyi bir eş olahilir
sin!. . 

Dem.iş.. Mavişin de ka.fası.ııda. 
şövle ibir ist>f!haro talrı!ı.p kalm.ışt..: 

- .Aıcaba Semih Beyi sevebilir 
m.iyinı? Ve o beni beğenir mi?. 

Maw. Sellma ile kolkola mer-
divenleTden Wt kata çıkan Semi
he U2laktan baktı: 

- Güzel değil . .Faıkat, y~ıklı, 
tnun boy 1u, geniş omuzlu, ki>ar 
bir erkek. lç!ima.1 mevkii de ye
rinde ... 

Za!tl."ll bir genç kızın da aradı~ 
'bu tip erkekler değil miydi?. 

Üstelik: Semih, kendi ya<;ındaki 
erkcl<lerin en heyecanlılarınlan 
biriydi. Macerayı sever, her teıı
likeü ise atılır ve kadını avutma
sını, oyalamasını çok iyi bil'irdi. 

Selma gibi - evlenınr ı husu -
sunda henüz hiçbir fikri olmıyan 
ve hiç bir karar verm :yen . bir 
kızı bi'P. naıd da aL:!a•ıo Kal:ımı:,a 
kadar getlrmiştl?' 

Semih üst kata çıkar çıkmaz, 

••ı--ıammeı __ ._ __ ._.m!Billll!llllllammııııcmızmı:z-· 
Büyük İnk:ıl.iplar ... Parla'k zaferle<" ... Soıııı!ıuz mücaıddeler kay

deden tarihin en pa.ı-lak saıhtıesi 

" L O U İ S P A S T [ U R' un H A Y A T 1 ,, dır. 
Son film mfuıatıedmsında a1tın saL1'at madalyası kauınan bu e.<;er, 

Aano::Ua.nın m kwlretli yıldııı:la.rı 

PO L MU H İ .. . O ONA L O V Y U O S ... AN i TA l U i Z'in 1 
ya.;-...iıt:ığı. dünya ms<fiıuatının kusursuz diye ilan ehbi~ illt Fihn
rliir. Tıo filcııriiınde en Wyiik inkılil>ı y<rı::ıtan bu dfil:ıinin haya.tı 

Bu Perşembe akşamından itibaren 

LAL E'de 

:f:7;~;;;;;;~m:E~ı:ıdi~ü~Wıs~.~gece.l~~c<rımn~·~·~ım~u~'ıııı. 
.tumı.a.z san'ııbkarı sewmM 
ve dilber İspanyol yıl:lızı 

İMPERİO 
ARGANTİHA 
nın en son yaraıtt.ığı 

AYŞE 
TÜRKÇE SÖZLÜ 
İspanyolca Türkçe 

ŞARKILI 
'Biiyü'k ve yü.kı:ıek b>r aşkın 
!IUilllru... Güzelliğin... Ka
dınlığın. .. A;!kın ... ihtira -
sın ... kadın \'e '"!'kek~ 

rm.i.n • n canlı ifadesi; kı;ogın çöllerin esra.rlt hayatı... Dünya 
destan ve efaanele:rine kanoan sıııhıra/Uınrn lkıcdı:unç sırılaırı. 

10.000 lerce figüran - gföler tkıı.rnaŞtıncı dekor bu güne k..ctar 
gördüğünüz Türkçe filiml~rin en f~Adem:. Memleketimız.ln 
en tanırnnı'> mu~ki üstadlarınm en nadide şa.rkı ve gaz•. ileri 
lıcrkf.Si çoşturlcak orij!nal Arap llı.ava danstan. 

BÜYÜK ŞEREF GALA Si OLARAK 

1 

kenrt; od --~nın kanısın! eçtı: 1 • 
- Buyurunırz, Selma llanı.ıl' ı 

Bu.- s.tin oda'lız<l,• S ~?P.stçe 
soyun .. i> dükülü 17. • •iraha.t ede
bı rninız. Ben de ~, r az o ra .;.of. 
r:ıyı hnz .- atı.M . !1 bi•' ' 

Y rm nkşam .. ' Cuma matinalerdC'll it baTcn 

SUMER de TAKSİM'de 
l3 filr' ~ ıc yakında İvnir Tayyare sm 

:ınE.i.: yerJ.L •• {D \allll ~"r) 

m.iştir. .. il ,~· 
Alınanyaya gelince; bii~~ıfıl 

ınan ticaret gemileri deniı ., j 
silinip süpürülmüş, Alına"tı~~ 
\11ka altına alınmıs!ır. Bu J:,1161 
nın müe."'ir olmadığı ha - . . ,,1 

· ı ~ 
Alınan uropagandası kinıseY ıırt'W 
dırmaınaktadır. Almanya, h tı r 
evvel topladığı stokları Sll;rf.c soj 
tedir. Ve en çok güvrndıi' w-;, 
yetlerden, bugüne kadar i.1'1" 
sıı.lıada ümit ettiği istifadeYd, . .1 
etnıis değildir. Arada sırıı 

1
.el..-. 

anlaşma, bir ticaret nıııJ<a şPI 
bir iktısadi işbirliği ortaY• pıl 
maktadır. Fakat bıınl:ırdaıı JI 
jıet bir netice cıkmodığını d• 
kes bilir. . ~ 

Basta Faşist ltalva ohtı~ '.,A 
• İJJ ~ 

•gene• Avrupa nıilletlerııı dilı>"'f 
gözle Alman zaferini beki• r-' , 
ne gelince; doktor Göbeli Jı-'ıi 
Almanyanın vaziyctiııdcll l>S,,ı1 ~ 
dip de başka milletlerle ıı>~ ı1 
masa, daha i}i harckr~ ~tJll' ı'~ 

Anıerik.a Cuu1hurreıst.n~, ,.."ı ~J 
pa milletlerinin nazi po~ı til<1,ı~ 
kında ne düşündiiklerinı a(.ı;lı"''.r 
için Mr. Welles doktor ' gef1 ~ 
yardunına muhtaç ohııas~ ~f.1 
tir. V<: he.,üz Almanya ./\~ Jı 
•hayat sahası• içine aln1 i ' i • 
hiçbir zaman da alaııııY"~9u- ı'f 
Alman politikacılannın bU.! ~') 1 
nıpa milletleri namına j?.10111 

mei!:e kalktşmalanna -:.,.,.: 
voktur. 
• •••••••• ,.... . ... Jı 

Sürpagopta kıa!'~ 
spor salonu ~ 

Şeiırimi.We tıiiy ük !>il',# 
GpOı.' salonu yapıkıca/'(ııll · I 
tık. .. _,,& 1 

Bcle<liye rehlij!i; SurP""ı;ıı- ! 
zarlığı arsasurnh1111 ayıı-dl~' · 
hayı bu maksatla beden p, ı1' 
umum müdür'ıüi~ü.ne paf'85 
rak. v,.ı:miştir. 

8
, 

Yalnız bekıdiYe l:1l. sıth · 
b!n lira kıy,n"t taıl..d • et 

1 
(' 

• <il 
r~~ v cı , ne göre ın t 

!ı 1 c ı tam.aın n Jj dı 

1 



j 

,,~~zanın göbeğinde bir infilak 
hı 11 ·• <Hu u:-i) - Lazandan .lıiıkın şidrl-eıtincı.- 200 metre da -
tı b~e l{vr.;,, ııeluin nıc.rıke- hilind'Eık.i büıtıiirı ev !erin camlan 
n"- bir bber mağıız3sı.nda 'ltzrılinıştıac. Bircpk ölü ve yaralı 

PPari·~ı~; ;;· k(~~~ist tevkifatı l 
e.ı .ıa 5 

(Hu USi) - Yı.rmi dokuz münist teft<i.IMHıa b&ğh ola'!IİIM 1 

1 rıa ııoa. t<> aiilm~'T. dll'. Gizlice b:ıı5llıınakta odan ü~i 
ıtır~' 1 ll\. e'JOlitenler \'e ni1r gırııedMi,,iın ıbır nüstıatıı mll'" 

çaı. ve bir le<ı - sadace edQmif;tır. 

a. ~imanların yeni bir hilesi 
~-~ ~~~~·>:- ·I~ ~ ga- ,. lcilde bası im•> olan bu ga-zetenin 
~eıı ...... ~ikine lıQl't' Brüksel hakika~e komünıst m&ane.Uerüıde 
~ • ':ioır-..urııı i/(ı fransı.zca .Pa- ı da11-.tı.lma'k üzere hnır!.anmıı; 'bir 
lııııı'!Sıtıı 'ı:az~tesının te b•r Al.;;,an oropaganda orı:ınnı olduğu 
~a tarı:'lat:.ırnıı:ştır. anl:ı;;ılmıstır. 

-=- a.ını:e benzer bir şe- ll 
' 1 

ır iman tah elbahiriJ 
a batı ıldı 

~ - ~I lııci ""-hUrCen dev•nıl 
~e ~ı~' Yak.nda !nqil -

Ilı iil' • B ~ C""'1lll:ır mı t.eksll e
'ıac, '.1<.rı. ve ba ~ -e-.'."'ıa denizal. -
lilı:ıı lltı ~ h 1 w:!aıı ltı;$llz liman-

1 

~ ı1ı.:!°P ~ tahrip 
ııc h -aıutcal!ı:t.ır. 2 - Hiı::l.<4' 
~ ııı.u~ ~lı.a.ouıda. kolay bı.r 
~ 'liotı.r. ~aılr.ı.wt elde e!Jnıe-ğe 
ô.,,,• ..., na u salııııar d;ı İska,ndıi.
t ""'ll""lt-lı,a nıar--.l'Qdır. AlrnanYQ 
~!l<tiya v: İı.~ &ıvyetler de 1 

e.: •<i!ıuı ?!'Ven ala.c.ıl<!l.>t-. 
J; .,. • lng:.ı~ SoV'yetler eline 

nı1ıaye ~t vyet düşnıa!l'Jı.ğı
~a~ı RJhi Sovyetler 

h,, /~~ g kn-;1lau ve !i:}vrd
"lııe vo 1emilcnne, tahtelha -

~. l!.aınaYyar<!'eri"<! açık tu-
da at\.ıa ı>etrohların& el 

~'"''ır!ilcııt , n cııxlUM.:mı.n ma.-
~!Qıir. ıll ,tiyacını terı-o n e-

Yi. ~llib!er 
L,_· '%ı2,k Vi13J.ta~le ~evi-

~.!t°an...J>"':>Paı:<mdası da bil-
- V'l'f '!> ~"" tck.;if edilecekti 

ı\l>.ii:.N'iN · ... 
.,., ,,;~.· ROMADAKI 
'"aliıs • '~Hı'ESt 

tı...: ~' ~ (J n ı .. 
~ ~ık, · - Ovr gazete~! 
~~i J\lııın naıkLcıer~ Tür -

ııı. 'i an Se:fi:r-c Fanı Pa -
!... "" Sl!reııte .AJı!mr,,,ı ter-

ed.oci<yc kadar bütüın kuvvdimi?r 
ı • ... e çs:ıoı.şacagız. > 

DÖRT ALM.Aı."l VAPURU DAHA 
KE.._,Dt"rt BATIRDI 

Paris 5 (H.ı•u.si)- Alnıanyaya 
dönmek i1zerP emir alıp Ameri -
kadaıı yola çU;';.n Alınan vapur -
lar.ndan dördü yakaJ.anacaklannı 
ıınlıyarak kendi kendilerini batıır -
mışlardır. Bu vaıpurların m-ectr.uu 
tonu 18,480 dir. 

Londra 5 (A.A.)- Hava Neza
retinin bildirdijtine .~re dün öğ
leden sonra Sdhın·'jg hoi'(azında bir 
İ~iii?: ts-n arel!ıi bir düsman talı· 
te'lbahiri!;f taarrı.rz etmiştir. Tah
telıbatıirin tahriv edik!iği zanne· 
dilmcktedir. 

Bir keşif ucuı;u yapon::r.k~a olan 
bu tayyare sığ su!:ı.rda bir tahtel
baılıirin deniz üstü-nde dolaçr.o-kta 
o~uğunu öğrenerek dört lboı::-!>a at
mıştır Bombalaroan biri gemi!ye 
tam olarak isabet etmiştir. Taa.- -
:ruadan sonra taıhtelbahir sivatı bir 
duman iıcinde ve yaln:z kulesi su
Vllll dı$•ııda olarak görühnürıtür. 

Dahiliye Vekili 
bugün gelmedi 

Finier yeni 
hatlara 

çekiliyor 

Şekerlerini saklayanlar 
takip edilecek 

.~U«< fiadaruıın yu~imesi Je 1 ler h.'iilclo:nd<ı en jlğJT cezai hü..'lriim
ibanıtber sdk"1'de7ı maıınul bazı mad- la ta!!bik oluruıca1:!1rtır. 
~tıerin !iatlarındıı. ela ba.zı semt- ŞEKER SİRıKETİ 11.rt)Dt.JR ÜiN1W 
lerde 'lıe'Za'.Y'lit görii~,ıe 'başla - GAZEJTE1\1İZE İ'ZARATI 
laımı:;tır. ~r füart.lanın a l O lrurll<) mm 
Ezciuı* kahvehane ve gazino oci!'"1csinıdcn oonra :iter şi'!'ket -

sah.i.pkrirıden bazıları Ç8JY, hh..,.. !eri ~rlmiz mCı:dUirfü.,Oü dün saat 
(1 loc• sahlfed<n levanı) fi"11Iıı.rın 20 para, 1 kuru$ zam 19 a k'.ldar dc?Olıırını aı;rk bulun

dınmıuş ,,., her talebi karşılı:.rnış -
ğüs ı:öil:se şiddetli muhareb< ~ <>- etımiş!erdir. Bsızt )'E'!'leroe t in tıı. Şimdi he- ~amfta s±er bol bol 
luyor ~,·em, adde- \"e fımtll'Zi şc.wrle - bulunıioı.."'ncect.."<lir. 

Sı:n-vet Jcıt'al.ı.rııun ıınıuş olmı r;n kiılb3unrla da YÜ .ikW< b..., - Lffitln ~ha b'rkaç saat ewcl 
V:ıborg lrovur..u ~rek. Fiı:.leri ar- nıı_<ltır. b bul• '"l birçc;k senrtle!"nde 
kııdan cevirmek !çın yo.ptıkLan B_Joo;ye ve z·' .ta ~il.it al- ş b~ bu'·uı..m.zken .;&-er S<ltın 
bir teşe!ı:büs ce zao;iatl>; pilıSkür- d <l· er!'ir üıı:eı: _ bugil .:len itı- a:mak i n müdürlü<ıoe pek az mü-
ti.i!m'1.1$!u . !b..r :1· ""'ke-ı't' n rna.."lıul m::dl:klc. r ı. vaoırlı./lı h ""'C"Je görül -

Finl~r. intizarrJa eJırjn .c:imali .L.t}o. ,n .1 ~ •• ~,ı· -.,· ..... .~:t-" ~ 1• t-·- ~ • " -- - ~ :~- -... • " uııc _ ··•· f.... • C".<cı şı ~cıt.J.eri 21:.ıhrtı11i2 
ganbisindr, t .. kı .:.en 5 kilometre :.b "~ 'iyı"'n mis.ıad o . .ın.nıya- m ::i" 1 ıü B Bt• , A<iı:C'rn 00 sa-
me.s.ıfede bu.Jur:an ',eni müdafaa 'Crukı'!.!.~. L" .__ h - h · 

·- ,,. •ı "' • • .. ı· m~ a:nrmnze 
hatları.na ç-ckilnıckt :ır. E su'~ıarı söyl.nTn.~~"tİr: 

Fin 'er, ıbu yeni ıst\hKamlarm çi- sasen halen satı1m2kta ofon bu • -·-
mentolarının d-onır..._.;·n;ı \"akit hı- k1>bil maddeler evv iden YS?•'mış. •- Dünlot. şekeı- talepleri ~ sa-
rakmak ~in, ar.uriz.nc r"w<:weır.ct olıduıklanından '1Jker fi tl.ııa-ilc bcra- ~ lar,,... '; ~<'cen haft.:: ıın ıı,yni f(ıJn 
ctoınektc ve bu \ uzucıı ook zayiat ber 001'.J.arın da hemen yii~dıtil - s;.:.t ırudan 1' az oldu. lfatıta 
vermektedir. mc ,i <T&vri trb;i ııöriünc-ictcdir. dcın s.at·~ " an ~k(',·lcrin bir kıs.-

Asker fıkdanı ve op :roect!nin az- Emilh"Ot -müdi: ü D. Muzô.ft~ mı h'l 
11 ~l''lmuzıciın :ıldrnlrna - j 

lıi(ı VJıon2 faciasına wi:op ohnu:ş- Akalın w ücle:ti;·e Llı:tısM mü.d"rii m_şlır Eı cla zz•nıtın 90ıı:ta her 
tur. Şimdiye kııı:IM devam eden , B. Sd"fot Se-;;, r !bu s:;;ba.h da Va!, t.ıra•;.ı '<kınan şrik~lerin de-,,'ıall 
muharabi!lero.e Finlerin bu cı?piı.e- j ve Be<lııcliy>c re , D. Lütfi Kırdar me- i 2 'la çıkarıldığını vıe eş<.~er 
deki ı:ayiatı çok :ıı{•r olmustur. ile l(iirüşmüşfordir. l;'l!)k'• vavevlfuıının'tııma.men ~rsiz 
SWkı.'ı.almde bu L~san zayi.aot.ı 17,MO Gt 1 uldu;ı;unu gös\erunL,lir .• 
k' · t·" · ed'lın k'·~· ki k" "k 1 -Tek bu. kabil ma:ınu.Iat üze - Fı1.'ııı.J::ık1 "' &'Ur<"- ~~nr sak-
~ ""'mın ı e "'-"'ır • .uçu rır.ıı:le ve gerek d,.,,.,,,. m •ic'n. r u" - ""' .,,._ •• 

F!n ordusuna na:zaran; havli mü- .,,_ - ''' la·- , t'J.ecaı· 0 r vilii:yu'.<X ıwvrler-
hiın biı' yekür.dur. zerinie €'1 ı!WQiık bir ihtıkar va- PE'" t bLt olunm.1k:'.adır. L" • ır 

ı 'Pi· :ıa ına kat';.,,,.."'11 n'""aad c'"n- h~<''<ır.d '- ' Sovy!"l1er Vibo~ maıhallelerine .. gir mw;.caık ve b.:·· ·'. - . _ . ~ · ~· . · 3 "'ar.tın ib t v ıla-
mis oımakla bera:ber, V.borı; kor- _ ~ıa tıeşelıbus eden - cak"ıı. 
fezinin hı.ırz.lan Ü.zerinde . .ı;ıcni~ b'r -
çevU"me hareket: :yıapaımad:ka - ı- •ı b 
rından şehrin sukutu gecikmi tir. ngı f.le'll'9e am argo 

Fıııier, Manneı1heım hatıuun d;<- .U 
ha b;ıwk rrtüost@hi<em n;evki eri k d 
bulundu~unu ve bura'aroa uzun • 
müıdıdet mıtklll'o·emet ewlebilec..ği- ı ın a v az Q'ç~. yor 
nı rovlemektedırler. ~ 
Fin erkiin.harbıyesi Sovvetlcrin ve cı lıı'! ,.hır,Joıı d<vom> 1 d.• u j &-"li> ı:'tc..1 dolayı mi.iooade 
n'..,_fırkkalar getirekmrye.:.eı{nbi zakn - sa.pLınıı mU..~r' ~llnu g, nü- ed.~cs, ihtim;ı;ll \'ardır. 
n.::.me te ve artı asken :r ·ıy- ne wi.rna.krta-chr.. ı · 
metı kalınamaıda lberı> r. V: borı<u Ir..ruy;ınm f.,or>d "3 scf 1 ri B..::.1,mi 
mürlafaaya devam etr <•ktedır ALJı VAPURlJN KOM ÜRÜ Lor:_ ,.a,-.ı dö ">il~~- !lleoo!en.in 

MıtlS.ADEP.,F. noiL""'EK' ır•. ııMıa m"-·"t b' ılı • · Fin ordusu ş 1mdi bir taraftar da - "-' """" ~ ~• ır a.va ıçınd<' hsl-
Viboııgun şimali ~ariıisintle yine Pa. is 5 (Husu.si) - H~ı am- lıne çal~>l:a<'""'1tır. 
Mannet'heim hattıntn b;.- k!6mını da (iliruın kom"n•ü yüklenıı.; ol .ı İTALYANIN MUKAnELE. 
te•kil eden müsta:hkem mevkiicre 14 !!a:l'yan vıı;purı..nd,,ıı 6 sı dun B!L:\HSIL TEHDİDİ 
yer'esmektedir. Bu istıhkrunlar Si- ul i ~:brı mn.ir üzerırıc ftnlva'1a h:ır Roma 5 (Hususi)- Alıııaaı kö-
moladan Eih;cnV".ıraya tridcn de - rta<ct .'tmiş!crdir. mür!erine loonan İnı!i'b. ambar~ 
miryolunu ,hn,aye etmektedir. Vi- h,;i;t~;eni'll 1 m<tl t l{L'..::Cb;ı;den ı suna.an ,bahseden Koriere dclla 
borbun sukutunun 'lıa•ekatın de- !9Dnra )Ulidrnenik İ!.alyaya g.i:.cı~~ Sera l!azete;i, İngilterenin bu ka-
vamı üzerinde büyük .b!r tesı..-i o~- rilı.cd.>: Alınan ! ... öınürl~in' 1ni..isa- ra:rı :ttih.?"2 ctme:s.nde haksızl~ğuu 
ınıyacaktır. Yeni hat Vı.ı<>.'lki ve dcıre weu<i(i ha.kkındar!ti '·Jr..rı il;ri sürdükten svnra, İ~iltcre i-
So\•anto mevzi.rerile ft:>ir!emıek su- kat'ıd!r. cın de ehemmiyeti haiz o'ao lro-
retile sa[('nm bir müdafaa hattı<>- Flik:ı:t Ro'.t.·ı 'rundan haı•,kl'!( e- loıı .. ve domimvnlar yolunun Ak-
lacaktır. den füıl';ya." \-anurlannın .lıa:mu esi denUrden ı;:eçtiJ:lıı ve İıı::ıi'iz gemi-

HARABELE& ARASINDA bu ıır. .. dd ,ltrn evv<:ıl sat.n alınm~' ler:nın de Akrlcnize. hak'.m olan 
J\IUHAREJ}E \' me,~-n doJ.a;r.. ile lrk<ibı ~e _ !le\"Je:rı kontrolüne tfı:bi olmadan ı 

.1- S O N T E L G R A fi' - 5 MAR'l' MIO 

aJkanların Güreş Birincısi 
Dün geceki ınüsabakalarla nihayetlene Balkan 
şampiyonaunda birinciliği takımımız, ikinciliği 

Romanya, üçiincüiüğü Yugoslav_'-':ı dör
düncülüğü d~ Elcnler alcı."'il<tr 

YAZAN: EŞREF ŞEFiK 

Balkan güı."CŞ ~ '"··' dün d.l')tilıdi. GW'eşçıla-ınuz oıııdan öğ· 
'jlEO. Oti ~:>laTb . h~'YI ~:en- rerııcill..11.erıle ç;tiış,;,.;ı;,, ça SiÔY'" 
ınış oldu. T:ilkıın.ırruz bu s ı ·, de lemek l<izınııdı... yeıı. m. oorüm~ 
bi ırciliği temin etti. Dün gecc!u eski ıekruık mayavı kııtı. ~u.nma'.k-
.:;J..1 şkrde .kulağıma ıı;cöinıe Ç;ı.r- ta.ıı b-...;:lka o.ı:r se:,· va.parn ""1.bŞ .. B.ı.-
pa.ıı hazı hi>diıseleri ve müsaıbıkl:ıır zı gfu' :~rnıız ne <SGC!ece Al'Ja -
ıh.F.,"\U{ında1':i intıı~aarm1.ı. .Y.:.Z1. 1111 s<>- h.m ku'\rvet nız. ~üvent .. ve ;..ex:Juğı. 
nu:ııa bIF..kJ<":Jk dol;ı-udan ck,;;uyai Ilı.içe sayan h-: n:lie>k>rle """"!"" ö~ 
gt_cşlere girironı.ııı. 1 T(>ıııdilklerinı:ien de hayli icıeyllıEI; -

Birinci gıi.ı;rC!\11 Rii:seyınk Ro - mi, o:<luık'Lirını ıı-östt:-<.• 'er 
menyo"ı Horvat yı;ptı. Yl!l'ın. da- Eı;>ou: 'brz '>ı.; gw-eşı. muff :un "" 
k kaü5< nru<:ariei•Oeııı ~ıra haık€UD l9n !ııcol.iğPıı dt:. bert.n·J;f eı:erek 
~i Hi.iseymi galip llan e."!l.. sı:ıciece km-voe:.!co v ~n ca:.lcsıı!k, an-
Romanyalı fena gUreşmaın.i :.'i. tn<.ııöre lüzum nedir? . 
Z<.•mederim ki bu kaTara Roman- Grelw Rorn<ın ~~ esasen ovu-
yalırm y.;.ptcğı iki fa ıol saiok 11ı.du. nu Ge)XCk tatt>ık edilen bir flOV -

1.tcnci g.üı:eşi Suat yavacaktı. diır. Bu ışi bit" cı,._ sade -.. tint 
D. ).ğinı:Xn yaraiı olan Su:ı.t m - ):ıai.inde, vaJr z 'Cazu L ı.ııile -tatıbıir.a 
s:ıbııkaya çıkarnatlııtından ::ak ,, 

1 
kılliarsaık ~yıe y..ıı:w .. &: -ı. · a

Yu.,ıoslav :M~·ak galip sayı::dı. '!ırs.. ı:üreş .ıntTenür.ü n:ımı wr -
ü~·üncü gü.reşi 66 ·ilonun Y;.."'1rı d•grniz zaıtı. ~r k<mtrntı hi'l'liiz 

Yu.ı,-:ı.ıılı F'iliı>is'e ka...-şı va.pıtı. Ve ta.mmn:!anmaınm;::m, , :~ah " ,.,_,_ 
8 dıaıkika ıı sa.niıyede tuşıla gali.p m,,, ve onun y~rine pcukLı.n da-
geldi. ha kafalı güTe.~t.inneğe ~ ı_.,.ı.rac:Jc 

Dörd
. .. .. . , , bizıan es;aı.:ı. 'Ckıı bıri;- tkaın~ r.r-== gı1reşte, <uoı0~av Del.- lemeık ha<yırl'ı olın kanaetilll!e:, - n. 

lukas'Ja Yunıınlı fulmı•" ka1"ŞI -
l~ıılar. Yugoslav hayn i."slıt:erı ~ &ki ~::ı!:reııôr Pcı.cr'i yer.... kea

·:.iıı'(i halıı:l<! ~ lle)""(i Yu _ dilerırn !uç sıkmadan. r.ıJrip\eruıe 
nanlıyı -~~.!ip saydı. dans eı.lecek gibi goz ·• yaı bır 

halle y aldasan bAZı. }t.)ffia;ıwatıl::H-1 
Beşinci $ire:;, •• J. rsınli A• .e.'tle ~iik'..en oonra h:ılır!a.Jım. -,.. ... ,_ 

R:ıre:ınyalı Ko:ıloo.> arasında idi·. ~~ ' 7 

t W<ıt.en ~~ -~k-· d"""'-'--'---" t<. <J.jki.1<ada Romanyalı pdk mü- ~· .. " ~ -·- ~-.._."' ..... 
lm.-nmcl •biır kafa !rol kaparak Ara.laruıda ana dılıerile. Macarca 
M"1'.wli;yri Çl;lk an(4'tiil bir d<öprii.- ~- Sordum. Kazılan 
yeımedbur atti. Ve >:irafdımel:i iti M.ac3'1', teoofilan R~ ... Ih 

mek Grek.o Rıcmıcn .,.; ,_;,,, i _,,,lıi 
P..:llnaıwalı yenıl.cli,ği oo ÜQÜ<ıoo .. -· ....,.... ""' 
dalüka-va .kadar .A:hmed<lıen dalı& :rovıldle ve inceıllQ,, hian:ien bir 
teknjk giirefltit(ini Wbat edeoetk mu- millet.... Her ,..,rde o l>$:ır tıöze 
va:ııeıne-l.i., aheııkli ve lbilı:ili ham- çarp.ı.yoc ... 
lelı::d~ reyircileı-e zev>k verdi. Fa- Ya:radılı$ları:mn büyük kuv>i.-.:~ 
kat Ala.hın \'IE>rdtiil okuvvc•!çe çok tirıe Ye l'D'Una.halGh o!.nnad< gü.ve-
üstiln olan 'Mo mrfü ke~ısax!;ı. nen '~ o YÖ'ırlen oyunla:ra pelk ~ 
onuncu dakikadan i~ 'Y"'f!Ull ti:fa:t ~ven hlziıı.. çocuklara d11~ 
dUntü. Bu yıoırgun-lukla on üç dııkih hi hl'l' 1lik.rıiık kıvam 'Vl<.rmi~tı o 
e1 .. s:ıniyeci> tuşla m"*h">p oklu. Macar a'l\trenôrü .. Al!ah s!.'?arneıt 

Altıncı gih'eşi Rom~nyalı EJagı V'el"SUı. Kimbilir çimdi nereleme -

c[',mlş ktar. ... r'e. o1da~, ıçı-, İn- bu y~ldan istifade edcınemeleıi 
,....iJf.=-"' h .. kı;:-ı i bıı ki..T.n·'r"".!'re sıkk1dfime\x:-utıbu·J.ı:ndult.._"':"luya-
ilişrr.c:niŞ!ir. K~ Lrol ••. nıı . _ zarak Iıwiltereye l:arıorını değiş _ 

~~·~ ~ıa ifü!er'in ~ Rıh- Busıün ~ ııeh:ıesi bdk -
)~iltı~~il'radaıkt davalarını .ıenen Dahiliye Vekili B. Fail< Ö:rr: Ro.ma 5 (llusu.;l)- Vôorgun 
);"'''™'· •ka.nı bu.lund:uğu.nu 1ıc«k lmeirutini bu ak:ş;ıma u.iıic biiıbütün d'llştüğ\i. hakkında ve-

le Yu.,.""6laıv Cu;> ya.mrl::n". Neti- dır! .. Onun v~ birııımArik>l' 
oode Romanyalı lf:ı OOoınet\ g.ıJfp -1e suya seıolii~ draQtddarı wlkit 
oklu. reıııkıteo ~ ~. bııj:!ırrrdı.. 

~ ""4 ~ ~)ı,k. 1 rilen haberler lıerıiiz t ey ·üt ~ • . 
~~~:;ı~e .ııöre, Forı Pll{>E'n'in Ka.invıl.lidesi rahatsız bwlıunan ınernistir, Fınler ..,ııriıı hariiob~'e-
~ı.:"Ya ll'i~~lf etmek üzere B. Faık ÖJJtıradt yarın sa.hah şeıha".i- [ rini d.tıi müdafa.:.va t:evam edi -
~~ ilııv ~·~ muhtemel dldu _ mi:oe ~ecE!k ve- Pl:nd~ trenden ycırlar. 
~· ~ "'~nuktedir. Fon Pa _ inerei< bixadoci Kaııta-1 lwymalkamı ı' Dün, dii(er cephelerde yapılan 
•• ıtı •• ,_:'ll;ıı!tısi İ>tal'" ~ ScN>- B. Mahirin evine ({kkcekl.ir. muihte'ıif hücu.ınlarda ::;," ;e~Jer 

,.,_, --ın ,,___ ,_ j binlerce ölü verm~ı~rclir. 
•iiııı;·~r ~1. ""'~a ~ 

~~~bir ga~!;,w~;;~~ Velles Lozanda f.~~kii'i;i·;·h~ki·;~ 
1't!'4iWYE;1 VE . PaTis 5 (Rusuml - SlJll'\11'.'r VEI!.- • 
~- S Eniru,..;..,~YET .iıes Lcxıarıa gıejın.iRti'r. Çaırşambaya 0•• ldu•• 

C.. '!ılra -""" u; KAIDAR ıkadar •burada kaia.cakt zanneıdil -
~:"llrı-1~ 5 (!ill8uei) - B0~·~kil 0kıtıerlir ·"'nı 1 ~· ~ ırn · Tavukp.az:ırında Me.;ır.>tiyel ha-

,,,_ ' l>giljz """'-·--... . .~•ın tec .. '""""wne.ırun nın:la 20 nu:r.a.'"1:1ı o.lada oLur.ın 
~ ~·rııtveli av...,.~ı<ıe ve ku'Y'- ZAYİ eııı·;.lkli h"1tim ve müddeiumu:ıni 
l · ıı.-t; ne nihaveı vere- Eski Menbai!Wan idadisinin ye- ~Mımed oXıu Hason bu sabah 
"'~~ad~ eiıcı,.,. edilmc>:ve diDCi sını!md.aaı 338 seııeı;inde al· Qturduğu odarun lkaıpı,;ı önünde ölü 

tl::i { · •. dvaım edileceği d!kım tasdiknamemi ka,.:bettim. olaırak: bulunınu:ıtur. Y:.pılmı mu-
ı.S·ııı.... . tlgiiirz ;wnini tekrar Yenislni IKacai(ımdan eskisinin a<yene r"•ticeısin.d.e Hasa.rıın odasın-
~ ı:~aY'ıı .'.I!~ıuıa ır.ial hi.iııınü olmadıjh iliin ollınuı·. da y.a.ptığı ıma.n,galdaıkı kömüt'dm 

'"'t't~t *ıınıatır ki: cAvru- Mehmet Şemsettin oğ'lu zehirK.Jrııerek, dLdügü anlaşıimış 

:~=v=e=eınn==İY'elt===te=e=""=iıs=· ===,;,M,;,us::ta!:,;a;,,Sa~'=ah==a=tt:Oin,;,,,,;Y;,,en~e:On,;,tu~"r~k~=ve;:~l?'On~ .. =1illme<ffiıe iz.in verilımişi.ir. 
-----===== 

~: Rahmi Y AGIZ 

Donanın; 
No: sı 

Geliyor 
y 'l>ılacak . b . . f C ,,,.

1 
ış asıttır paşam asusları 

11ıı' tıaıı anıak ve haklarından gelmek ..• 
"-ııı · a lıesa ı 
.~tııl!. P 1 konu•m:tğa alı-

t ı~i ltııııtıl'nı 
ı.'.~·~ ~1ltıır•ııı d ızı ~eı.ildi. Fakat 
ı>"-ı&e ~ilin: ~·. Giiıierini birdı· 
' •- dotıq •. " " halının çiçek • 

""Va~ "rar.,k . tk d 
)ıı &ı ._ elti. ) u un u.N 

ı O!ı~l·k~· •. 
\ilı;t ot l<4a ~uııde, boS>aten pa
~tt~ ı., İse ~~a istihbaratı 
*'.~ l~e!'lınki 11'11\ıan casusları ı 

lıı1ljYoıı.:ı hu '1la1J>Gııa>da ha • 1 
'~: daki nıes'uli ·et de 

. tilıi l' 
~~i ~~ih; ~? 
't~ '•ı-,,· "4cak. B' • ... ı d .... ı•iıni • .. 11:mı istih· ., "" ""'it. zı ııcen,. buld ~ '"~tn . • I{ nd; ı unuz, 
t1f!'nu, dıfiniz ,.,k!eınantarınızı, 

ı 'tııiı:i t~liihe[j sına eınin ol
h.' lı t., Oııı adamlarınızı J:: ~~Verdik. ;::a en genış s:ıla
't dil 18larıııa ~~ç dolusu para 

. ~alı•ıv llıusaade ettik A -
at d" nrsu11 • • Y 

~ ~ ı ııı, •!in~d . 1'7· Yıne eski 
~ ı"ıı lıaratın~İ 1':reııdiın; düş
> dcıııe.ı, 1111 rahat yok ki., 
lt '< •tlcli rı leMebiyi k nd" 
:'11 •ı lıild' . e ı 

. İ:Iiı!J:ııı ırıvttl r di • 
~~ ltd" r d lııırtık... Amiral, 

a a kor: nak İ.s· 

Snşen itiraz ettr. 
- H&diseler meydanda Paşam.. 

Donanma kuuıaııdanı sdatilc va
ziyet iebar ettikçe ve yaptığını iş
lerin hesabını verirken bu şikayeti 
tek:rarlarnıya mecburum. 

- Peki.. Ne yapalım istiyorsu
nuz?. 

- Yapılacak şey bas.it ve aşikir
olır Paşam!. 

- Nedir? 

- Düşman istilıbanAıru felce uğ-
ratmak.. Casusları birer birer av· 
lıyarak haklarından gelmek!. 

- Evet.. Söylemesi kolay ... Söz
le şıp diye elde edilecek lrir keyfi
yet bu d~il nıi?. 

- Teskiliıtımızı genişletelim ek
selans!. 

- Ne ile?. Miralay Valkenbay
mın emrine lıerşey\ verdik. Para 
d...ıiler: Peki cevıı.bıru yap~tu -
dık.. Saliüılyet isiedi ona da peki 
d<'dik .• Sorannı •İze Amiral ... Bir 
yıldır dunnıynn şilillyctlerini7.e 
kartılık ka.ı; c:ısus yakaıadmız? 

- 1\l e susuyorsuzıllll?. C.,v p ve
nn ::uzum •. .ille neti e alındı? 

- .İki t !su iııtıısyo u ıue.rdana 

çıkardık ekselans!. 
- E'·ct .. İki casus telsizi bulun· 

du anıma burulan siu ne"!. Buııları 
bulon, me~·dana çıkaran faaliyet
lerini kesPn yine o beceriksiz de
dikiııiz ,acemi adını verdiğiniz bi
zim istihbarat memurlar1m12 değil 
mi?. 

- Yerlerini biz tesbit etmj.ştik 
Pa~nm!. 

Enver Pa!ill, bu mevzuda görÜş
meyi nihayetlendirmek kararını 
israp eder mahiyette yüzünü bu
ruşturdu; sağ elini boşlukta sallı
yarak son cümleyi te!Mf112 etti: 

- Söylediğim gibi Amiral. .. Bu 
mevzuda konuşırıak istemiyorum 
artık.. Biraz lrnnıldaıun bnkahın, 
Mannarada cirit oynıyan, kendi 
denizlerinden daha seı<best hare· 
ket eden tahtelbahirlerin faaliye
tini durdımııanızı istiyorum. Eli· 
ı;ıizde donanma var, kuvvet var. 
Üstelik her amirale nasip olmıyan 
bir de ur•uz bucaksız soliıhiyl!t 
mevcut. Kendinizi gösterin ... 
Suşon, ber dakika asabiyeti ar

tan Bıışl.-ıınıandau vekilinin kar • 
şı.sında fa:ııla kon~ınnyı muvafık 
bulmadı •. Gözlerini yere eğerek: 

- Çalışıyoruz.. Çalışacağız da 
ekselans!. Bizzat ben bir destro
yer Iilotillasile bu mel'un sualtı 
yılanlarını takibe çıkacağını. dedi. 

EıJ\'er Paı,a cali bir gülüsle mu· 
kalıde etti: 

- inşallch nıu\'afitıkiyetinizi 
bildiren rııporbn hu halta içinde 
alırım!. 

- Bu orv.ınuzun tahakkukuna 
g&)ret cdcceli;im! 

(Devamı var) 

, ""'"' tırmes~' ta>>;iye etmekte. ~ ks tak-
µu:ıc::ı dur.cı.uım~ vt~ muay 1 d · d "'_ ır e lne-ilterenin kQJ:on1erle mu-
so~ = lıya> Q hı:.r '1,wt1 we n ıi . · aarl va asını temın etmek üzere·~ 
ş·- e etmişti .. P.-0'1.e-.rdıırnda bu:u- ka yol'ar ara.ına;;ı J5zını ~'<'<'iğini 
nan dğer va,purlaıtn haımu1e 1 '.'.'Tine 1 uve etn:e.h.1:eu,r. 

=~ ·--=· ====::;~~=-===' 

Sun )!'Üreşi Çoban Mchıra. tle Olmaz efıencrim! 
Rooılli\}..aJ.ı yapacatıt.ı. Roınaıı.yalı Llzwn telmik! 
eılmacıık keıniği.nden y.ara.J.ı. oklu - Dürı. gece o'lsa.yrlı eski taJ.clı,o-le-
iiıından miiısabaıkaya çı.kıınadı. Ço- rme yine- rspey '-·"'--'ı: 
ban galip il§n edildi. "'°"'um• 

TT- , - mmaz efendim tf,Jrniik k\?;ı.m!, 
uuuı.ımı rtasnifte Tüııtk takmu 18 

~''\'anJa :ı..,:""'· . D_....___ ll9l91e1e1e1e1• • •ı• •1•1• .-- .,.. meı. ......,u..,nyahlar 11 lr~~GIL TERE- iT AL)' A ~:J::,\r~.~:r:ı:ıe;- 9 pu- ~~~ıg·~ı ŞEHiR 
rB. asmekalc.dt•n dev•n•) "h' . Al la d~ o1dular. ipU'Vlln- ~· ·~·~~!, TIYTATRaQındaSU , mu ımnu maııyP~·a açık kalan Fetıdi · "'1 

a;·dml:ıtma zamaııınıu ı:chııi~ bu· kapıları kapamak oldt!ğuna göre . şaımpl'}nnluk ~ kiloda Hü- nu 
luuınasıdır. şimdi birinı:i planda sıra Almanya. seovin. 6l kiloda Tojaır Romaıwah. 1111:" rn~I epci> ş 

İln!ya uzun ;:aman kendi ı'. tedı"- f l · 66 Yasaır. 72 Ldka Yuı:ıoıı!w. 79 "" dram kısmında tn ya iktısadi nıüna.•,.batına ve Ahrnot 87 M .-.~ 
ği <artlar içinde kslamazdı ve ka- açık kapısına gelmiştir. Bu itibar- · - ı""""L:ı.. .'\tir ;dklet Bu akşam saat 20,30 da 
lamoz. İngiltNe ve Alman•·a ara- I · d k Qaban IMEbmet. Bıımiı:an ş:trnpMıo- ( O KADIN ) , a şıı.n i ömür. mt';:;"lesi ile başlı- lan ol:ı:rn'k halka ._._~'m __,,...... _ 
sınrla bir ha~·oi v~ memat mücade· yan Inr,iltere • ltalya iht>Iil!ı enin· """-<ll .....,,.,,, 

lesi de\am ederken İtalya ya Al· 1 de ve sonuııda kat't bir tasfiye ";,e. !er. 
manya il~ olan ittifakına avdet et- 1 ticesiue bağlanacaktır 'e ba"lau- Dün gece eski gii.reış lııoc""' iMa- HALK OPERETİ 
mek, İnı:ıltcre . f'ansa ku:l'şısında mıya mecburdur. <; car P!'l!ıer'i ııelkarfar andım. Çün1oü Bu akşam saat 9 cin 
nıevkiini alm~k vaziyetine geçmeli, 

1 

tıikmnıınızm diinıkü l(ali.'b~ :bJax> Dııiınas>a (Halline) ~ 
yahut da b.tarnf kalacaksa dahi ETEM İZZET BENİCE ODU'!l ~.aid<ıru unubma.'k ~ 
İngilterenin iktısndi ablukasına 

1

--------------------------:.:::.:.:::.:.:::._:_ ___ :~::~°""=:ı1'1\"i::"~-405=~74:__ 
engel olmak safmde kalmamalı . 
dır. Günün dansı işte budur. 
Şimdi İtalyanın çelik ittüakı 

tere~ edeceği zannolunamaz. Böy
le hır tercih btitün ln,::-iliz ve Fran
sız kuvvetlerini taptaze bir halde 
Ital~anın karşı ~ır.a çıkarır ki böy
le hır vaziyet Itnlyanm lıiç işine 
elvermez. Belki İtalyanın menfa
atleri Alrıı.anya ile de siyaoetini 
bozıruya elvenııez. O takdirde itııl· 
ya şimdiki halde hidd!'t ve şiddet 
tarafına gitmektense In,gilterc ile 
birinci merhale olarak iktısacli bir 
sistemle anlaşmak vaziyetini ter
em ldeeektir. Bunu elbette ki ikin· 
ci ve üçüncü merhaleler de takip 
eyliyecekfu. 

YARIN AKŞAM 

SARA Yve MELEK 
Sinemalarında Birden 
Göz KA.MA.ŞTIRICI BİR İHTİŞAM - SİNEMA
NIN KURUIDUÖ.U GthIDENBiERİ Y.A:PILAN 
EN NEFİS - EN MÜKEMMEL ve H.ARİK'!JLADE 

Şaheserlerin Şaheseri 

! FiiıM1N Y AıRATICILARI 

Amerikanın En Meşhur Dram 

İngilterenin İtalya meselesini 
bir şekli halle bağlayıp Almanya 
ile olan iktisadi münasebatını kes· 
tikten sonra sırayı Balkanlara ve 
Sovvet Rıısyaya getireceği de ta· 
biidir. Balkanlarda an.lehi ilıtiınal 
İngilterenin takip edeceı'i'i iktıı;adi 
hattı hareket daha yüksek fiatla 
ve peşin tediye ile miibayaat siste- , 
mi olacaktır ki, Balkanlılar hu ' 
tarz karsısında ihtimal Alınan taz. 
yikini nazara almadan İngiltere ve 
Fransava ı><•sin para ile mahsul
lerini ve madenlerini satmayı ter
cih eylivecekler ve kendi ihtiy~
larını da bilmukabele müttefik • 
lerden ve d<>minyonlaria bitaraf -
lardan ve Amttilı:adan tedarik 

I Dünyanın En Tatlı Sesi 

· JEANETTE 
1 MACDONALD 

LEW 
YRES 

Art isti 

edeceklerdir. 
Sovvet Rusya ile Ahnanya ara. 

sındaki iktısadi anl~manın ara ı
na girmekse apayn ve bnşlıbaşma 
bir davdır ki, bu herhalde t.u,."frn. 
dw, herhangi bir hükme bağlana- ı 
cak mevzu deı':lldir. 

Fakat, mlittefikler için zafer 
mesnetlerind biri ve bclkt en 

1LK TEMSİL LF.R İÇİN IU.MA'ItALl KOLTUKLAR ıHER İKİ SİNEMADA 
BtlGÜN SAB.\HT.t\N 1rt BAıREN SA'I'IDMA'İCT2\DIR. 

ThWan SA'RAY 41656 MELEK 40868 



' 

4-SON TELGBAJ'-5 MilT lHO 
_,.. ~v· -----

Boş, Diş, Nezle, 

Grip, Romatizma 

Nevralji, Kıriklık 

ve bütün ağrıları 

Lüzumunda günde 3 kaşe alınabilir. 

P. T. Levazım Müdürlüğünden: Petrol Nizam 
Adet 

15 
100 

16 
20 • 

Tartı s.iooı 

20 Jı:dokılt 
10 • 

1 - :imrre ihtiyacı ic;in yukanda nülı:ıarlıırı ile ı.aı.tı siaları J'RT.lh 
_, 150 adet teo>m açık elrsiltmege çıkarı~. 

2 - Mıııhıımroon l><.ti<. (l'i-05) IIl\1\IQkkat t.emma1. (127.90) lira olup 
elıııiltmesi 12 m!l!l't ~ aalı güırii ııaat 416) da Anlmra P. T. T. umuın 
uıüdü:cliü ıbi:nıııımdeki sa,lmaJın:ıa kOm'8)"0ll'l'Unda ya.pıl.aca.lrbr. 

3 - İ!ıtektiler mu'l"8kık~t teminat makbuz veya banka temİil8't mek
tıı.bile laımıni vesikalarını. hamilen mezkflr ııün ve saatte o lımniııyona 
rnttraeawt edı!!Mleo"dir. 

•ç bakımı gü:ıelliğin 
birinci p.ı1ıdU". 

en 

ı P-l!"ııta_nbu_.l_Lc_v_azrm __ """!A!!"IDll'-•• l.iğm•.-d.en-•v•e•r-.il.,e·n--H~arı·.~;

.A.lı:eri Kıtaatı ilanları ......... ------~ 
1 

.Aııağıda ;yaz.ıh muhtelif ~~nıeler_ Jfdirnede ~tişiriyet. d"il.'esinde 1 

• satınalmn komisyonunda isteldilerm kmnuıvona getırecekleın numune· 
!erden hangisi beğenilin;e o nümuneden hizalannda ~·aıılı pal'& ve aOOt 
bdar pazarlıkla S<ıtın aluıacalı.hr. (1363) (1767) 

A~-. "', ı. : .... t~,· Cinsi llıaie pün ve s.'."ah 
1000 Liraldı: Gemiri feneri 1213/MO 10 
1200 • S.mer urganı • • • 11 
ısııo • Su fıçısı • • • 15 
2000 • Teferrüatilc yal ak tnlumbll"ı • • • lfl 

400 • İp yu.lar bnşhğı ) 
400 • Zincir yular ı.a~lığı ) 

1000 • • Katana i~in ktı<;<li belleme ) 
1000 • Yl'rli ba~'V8n ke(eli 

belleme ) 
4110 • Kaşaj!"ı ) 
4ı!O • Kataıo.a yem tor bası ) 
6011 • Yerli hayvan yem torbası ) 
560 • Kıl kolan ) 
500 • Gebre ) 13/3/940 18 

ll 1560 • Beher 500 kiloluk basJ..ül 13/3/940 
50 Adet Beheri 150 kilohık sürmeli kantar • • • 15,30 ..... 

68G : 730 ton arpanın pazarlığı 
8/3/940 Cuma gtinü saat 11 de Es
kif't"hir Kor. satınalma komisyo
nunda l«pılacaktır. Tahmin bedeli 
47,085 lira kat'i teminatı 7002 lira 
75 kurııştur. Şartnamesi konıis • 
)'Onda görülür. İst.,k.lilerin mez
kiır gün \'C saatte komb.~·onda 
bulıınmalnn . (1:162) (1706) 

)r 

Bedeli keşfi 2712 lira olan 3 adet 
kamyon tamiri a~ık eksiltmeye 
konmuştur. İlk teminatı (06 lira 
86 ku.ruştnr. İhalesi 22/3/940 Cn
ma günü ıaat 15 de Kırldareli as· 
keri salınalnıa lı.omisyonunde ya
pılacaktır. Taliplerin bu işin ehli 
old111ı.leıına dair ve kanuni vesi
ka!~ belli gün ve saatte komis-

• yonda buhımnaları. Şartnamesi 
bmisyanda göröltir. (136(} (170lQ .. 

ruştur. isteklilerin ihale güniiıııden 
bir saat evveline kadar muvakkat 
tenıinatlannı havi teklif melı.tup· 
!arını komiııyona makbuz moka • 
bilinı!e vermeleri. Postada vaki 
geeikıneler kabul edilınez. 

(1312) (1438) 

. * Beher adedine tahmin edilen fi. 
atı 850 kuruş olan 2566 adet hurc 
11/3/94-0 Pazartetsi gtinii saat 11 de 
Ankarada M. M. V. satınalma ko
misyonunda pazarlıkla safın alı -
nacaktır. İsteklilerin 3187 lira 50 
kuruŞhık kat'i teminatlarile pa -
zarlık gilnünde komisyonda bu -
lonmaları. (1337) (1580) ,.. 

Bir kilosuna tahm:n edileu fiatı 
17 kurıtıı olan 250 ton nn kolordu 
evsafı dahilinde ve lıialeyi mütea
kip 1S !(Ün içinde teslim edilmek 
ıtnrtile po.zarlıkla a1ıaacak1u. Pa • 
sanığa ıP.recekleriıı 3187 YTa ilk 
teminat ve Z490 seyılı kaaunun 2 
ve 3 cö maddelerinde yazılı veoa· 
ikle birlikte 9/3/940 Cınnartesi 
gtinü &aat il de Kars müstahkem 
me, .. ki sat n!ahna k.onıibyonuna 

Güzel 
oım~~ 

l~ı 
d<I 

Her ı'-Y ,t; 
11bhatli ve _P ,ı 

1 •••
11 

tene, • ·td< 
gOn bir~ M olıı>•k l• 

EVKR:; 
Sizi• d• 

...,zeııeştirıf•_; 
g w • • L••llf'. 
)erıaı iri'"" 

!andırır. 

40 senelik bir tecrllbe mahıu!ll olan KMM PEıtf~ 
ve yapılış tarzındaki incelilı: dobyı11yle, teain fızla ~ ,ı 
ıına mini olur. Y af11z olarak lw•usi tlip n vazol•r • 

DiKKAT! ~ 
P L A V Yerine M A K A fi 

Yemek Hstel.-riııi.ıd' 
·-· yerine da• 

, YAYLA 'b 
· Makarnasını Ter'' 

Bu takdirde mid,.,ııiıİ 
daha tula gıda alPl•Ş . 

Bütün bakkaliye JIJ 
bulunur · 

4 - Şaııtııameler Aniı:arada P. T. T. levazım İ&l<ınbulda Kın31Cl)Wl 
hanında P. T. T. levazmı a)'IXİ!)'9t çube miidüralerorııden panısız okı-
rıık .......... li:ı. (832) 1456 On beş senedenberi on btnlerce 

, ,. - kllroe tarafından memnuniyetle 

Eskişehir ı:ana.tt<muwlaki mö • 
ess.,...ttan birinde Breınze binası
nın _iıışa'1 pMlarlıkla yaptırıln~ak
br. lhakısi S/l/940 Coma glinü sa· 
at 11 de Eskişehir Kor. ııotınahr.a 
komisyonunda yapılacaktır. Keşif 
bedel! 1'1,438 lira 6' knnıştur. Te
ıniı.atı %&ti lira l!O kuruştur. Şart
namesi 11.omi&yonda görülür. İs • 
teklilttin k:mwıdıı ya2ıh vesaikle 

' ve temine! maldmzlarlle belli sa-

mönıcaa!laıı. (1344) (1587) 

* 1 I iSTANBUL BELEDiYESl 
900,000 kikı arpa kapalı zarfla !,----------------------~ eksiltmeye konmuştur. Muham-

lstanbul Levazım Amirliğinden : kullanUınakiaaır. atte komix:ııoncla lmlunmalan. 
men bedeli 70,470 lira ilk teminatı 
4773 lira 50 kuruştur. İhalesi 7 /3/ 
940 Pet"şembe pnii saııt 16 da 
Ktrldııreli askeri satınalma ko • 
misyonunda yapılacaktır. Evsaf 
ve şartnamesi her gün komisyonda 
görülür. Tallplerin konunun 2 ve 
3 cii maddelerinde yazılı \'esaik 
ve ilk temiı>at ile teklif mektup
larını hevi zal'flanoı belli gün ve 
saalıten bir ıaat e\'vellne kadar 

ıtalımin ille 

1 

bedeli temına t • uılJl ~ 
300,00 22,50 Fattı yangın ye:inde :Moıla:;~~ m .. iı,>lle6_~:ıl-' L- • • S/M--'/"'•o c ~ Çocuk Hekimi Memleket dı~ından 1060 ila 1580 baıı lop ocygm "'' .,.. uma Ah d Akk 

pınü .... H de .Ankarada M. M. v. Satınahna komis~onıında ~arbkla Dr. m~ oyurı'u 
13tın alınaeaktır. Alikııdar firmabr daha evvel komısyona müracaatla , Taksim • Talimhane PU.. N<>. t 
ıııttaiti öğrenebilirler. Paurlığa iftira~ edecekleı:, teklif ed~kle? Mın J Puardan ınaada her gün saat 
fiat üzerinden kat'i teminatları ve diğer kanımı veslkalarıle birlikte 15 ele Tel· 40121 paııırhk giiı\ ve saatte komisyonda hazu bulıınmaları. (1676) 1 n IOlll'a. · 

(1~ (1709) 

3ö& ton 1oJaf yeni çu"allar için
de olarak pazarlıkla satın alına • 
caktır. Tutarı H,000 lira teminatı 
3660 liradır. Şartııaınesi komis -
yonda görülür. Paııarlığı 1413/940 

~ 
ookaı:iında 181 tfl<."İ adada 10.08 m<''"" ) 
1\12. sııh.a!ı aırsa. . 

25 00 1,87 Faffü , aıı.gın yE'ti.nde Mill.ııüıı.l.i rnalıallJ'ı" 
sak.ağmda 19 uncu adada 12,08 M2. sıtlt~ ı' 

300,00 22,50 Qığaıloğlıı.mrl:a yanıO< sar&Via:r cadd ;,,J 

' 

lstanbul Komutanlığı Satınal- \ 
~~-rn_a~_K_o_rn~is_..;..v_o_n_u __ ı_ıa~n_ıa_r_ı~--
Komiıı onıımuzda mevcut l..eşif 

.-rtnome:<ine göre harp akademi • 
si ma11211me>.İndeki binalanla ye
ruden kapalı zarf Ubolü ile elektrik 
t ..... lııalı JOptırılacaktır .. lünakıısa
oı.na 1:./3/940 Cmna günü •aat on· 
da buı;lanacaktır. Zarflar komis
yona mell:i'ır Hatten bir saat n· 
"dine kadar verilmis oloclihr. 
~!nhammcn bedeli on i.l..i bin yüz 
tırmi altı lira elli dört kumştur. 
Dk tcıninat parası dokuz JÜZ do
l.uz lira elli kuru~tur. 4bu tesi. ata j 
talip olanlar bu gibi işim yaptı
ğına dair ,·esika ibraz t'hn ... klc be
raber kt'ndisi elektriıık mühendisi 
olınadıi:ı tıı.L.dirde bu işin mes·u · 
liyeti fe11niy~ni bir elektrik mii
heı;di~i.ıiıı deruhde etrneııi mecbu-
ridir. ·160G· • 
Kon1i.syonumu:ıda nıcvcut şari· 

ua1'1esine göre birlikler ha) unla
rının ihti,·acı İ(İn bin iki yjiz adet 
te\hİi senıeri paıarhkla satm alı· 
nacaktır. Miina.kasa.•ına 9/3/940 

1\<. 235 

Cumartesi gönü saat 09da bqia
n~aktır. Belıer adedinin muham
men bedeli otuz beş liradır. İlk 
teminat parası. üç bin yüz elli lira
dır. İsteklilerin belti. gün ve saatte 
l'ındıklıda Komutanlık satınalma 
Jromisynnuna miira-caatlo.rı. •1G:l4• • Komibyonumu:ıda mevcut evsaf 
ve şeraitlne göre birlikler ihtiyacı 
kin yirmi beş bin kilo sadeya'1 
pazarlıkla satın alınacaktır. Mii • 
nakasn<ına 11/:1/946 Pazartesi gü
nü saat onda başlanacaktır. Beher 
kilosunun muhammen beddi yliz 
otuz bes kun• , ·. İlk teminat pa· 
rası iki bin be, ~·iiz otuz bir lira 
yirmi beş kurnştur. İsteklilerin 
b.-Ui gün \'C sa~tte Fındıklıda Ko
mutanlık sahnaJmf\ komisyonuna 
ınür;u·nntları. (15:15) 

Satııbi ve nf'şriyat1 idaT« edd 
B~ muharriri 

EU~4 İZZET BENİCS 
- T<lırnl Jlbtbauı 

' 

Uzun Hasan meşhur Ömer Beyi esir düşmüş 
görünce nıemnun oldu 

Turhan:ıade m~hur kumandan
lardan Ömer Be,, ile bazı iiımera 
esir diistü. Miktarı çok olmamakla 
b•ı:aber, Rumelinin gü:Ude sih·arisi 
olduğu icin ziyan mühimce o.~u. 

Hatta Uzun Hasan ml'şhur Omer 
Beyi esir dii~mi.iş görünce ruem .. 1 
nun oldu \ 'e ona maj'l"u.rane bir e
da ile: 

- Ben, Tin1urlengio yerine ka
im bir Ti.irk hakanı)un .. Benimle 
O..manlılar basa cıkamaı. Görii · 
)"Or,tuıuz Run1eli si.i,·ari~ini :yok 
ettin1. Ilep!'Iİ kırıldı. Osman oğul
tarının artık bana rnuka\"emete 
me<~llcri yoktur. Saltanatı Ru • 
mire (Osmanlı imparatorlııgu) ile ı 
De~·leti Kay,eriyc (!Şarki Roma) 1 
artık benim olacaktır. dedi. 

(),11cr Bey, Fatihin ku,·, ·rt leri 
hakkında malftınat ,·erın<'mek ve 
a'-.l.-tri esrarı saklaınal· ka~diJe 
mul..n.ht-le etmedi. l?zun lla~anın 
g'ırurunu hozn1a<'ı. 

f'atih; lıkVir ıııuharel>t'de bıı rle
rere klaslı olmıım1'tı. Bir~ Kral
Jıldnrı. iıııJ>aTatorlukları zapteden 
1Nı •dh;ı•~ır;uı tereddüt içinde idi. 

Thnurlenk vjtk'as1nın tekerrür e· 
de<:t"ğ:İnden korkuyordu. 

PadiAA!ı, bir takım riiplar gö
rü:\·OT" ,.e bu riil·alarına ehemmi
yet \"eri~ or, hMalarına tabir et ti
ri~ ordu. 

Fatih, koca Şar~i Ron1a inıpara ... 
torluğunu de,·irC'n nıuharebele -
rinde bile hu derece eseri zif göb
temıemisti. 

Padisahın rii~ alarını tabir ettir
mesi ve bunlardan tefe'iil e~'le • 
me'i est'ri 7flfına delioılet c~·li~tordu. 

Fakat; bi.ili.in bunlara rağmen 
Padh,ah orduı.oHc l 1zun Hasan ii· 
~erine ~·üriirili. 

U'lun Ha!-tan Ba~ btırt havali~-ine 
ric'at ctmişt;. Tercan civannda 
(Otlukbeli) denilen mahalde bu-
luo u,_ ordu. ı 

Uzun Ihsan. Tercan hnıtın1 ıa-h· 1 

kim etnıisi.i. A~ni 7.an1anda ric'at J 

ederek F~tihi istediki me\7.İe çek
mi~ bulunuyordu. 

Yani, Otlnkbl'li me,·kii tama • 
ınile l "zun llffıı;an lehine bir mt'vzi 
iıll. Pa<iiş•h; Vzuıı llıısaııw üze-

DEVREDİLECEK İHTİRA BERATI ev -enlkazrn ın sa.tıı;.ı. ,. 
• Tüfeytı.ya.ta klll'Şl mücadele ~ 

usul ve ter'l:!ro'f:, h*kmdaki iıht1ra 
>çi:n a~ olan 26 şubat 1937 ta
.-i:lı ve 2377 No. lu ilıti:ra beratının 
ihtiva etti/li hukuk bu kere ba$]ı:ıa
ııma devir veya.but icadı Tüzıkiyede 
m<»'1i !ille koymak için icaır.a dam 
ve-rilebile<.~i t.ekU edilmclde ol-

Perşembe ı:ünö saat 10 da Tekir
dağ Tümen satmalına komisyo • 
nuw:la yaptlauktır. (l!IGG) (171~) • komisyona vernıele-ri. 

(139&) (1324) 

Ta'l'mıin ıbe<lelleri ile ;JO< tem nat .milkı\.airlan yukanda • 

1 
tıl k

.. .,rı 
ça anıa ile bir per<;a ev enkazı sa: '"" ur.eı-e a<V'"I a; .. 
va iktıl"Jul.muştud". Şaıı'nameler zabı~ ve mu~ _}:.t mtıf .;e 
de gforulerelrtir. İhale 7/3/940 per. :ırrr1ı ~unu """t 1 ce' 
?P n<L ·::pılaca'1•ır . Ta14p.lerin il'k teınl.ıat m~uz 'ıııı' 

nuııkla bu Jııuırusa fazla mal\ınwt 
edinın...!t istiycnlerirı Galıııtad.a, A&-
Ja:ıı han 5 .iırei kırt 1 - 3 No. l&-a mü-
raca&t E)'le.meleri ilin olunuT. 

1358 Hicri I 1355 Ruınt 1 
Mubanem Şubat 

25 21 

1940. Ay 3, Giin 65, Ka.ınt 119 
5 Mart SALI 

Vakitler Yas~ii ı Ezant 
Sa. D. ' Sa. n ... --

Güıaet 6 28 12 25 
Öil• 12 26 6 21 

tki..m 15 38 9 33 
Ak4am 18 05 u 00 

1 Yam 19 33 ı : cı 

İmsak 4 50 10 52 

15ot t.>n yulırf yedi parti halinde 
ayn ayrı satın alınacaktır. Altı 
partlei ZOO er ı- bir ııartisi de lOO 
tondur. Yulaflar ambara boşaldık
tan sonra \·m·allar derhal iade edi· 

* 

luektir. 1 

Beberine tahmin edilen fiatı 90 
kuruş olan 100.000 adet kar göz
lüjjü kapalı zarfla eksiltmeye kon
muştur. İhalesi 18/3/940 pa:ıartc.~i 
günü saat 1(1 dadır. İlk teminatı 
5750 liradır. Evsaf ''e şartnamesi 5l!O ton arpa iki parti haUnıle ay

rı ayrı satın almanktır. Beher par. 
tisi 250 ~l"l' h•ndur. 1'...rpalar am
bara bo,..Jdıktan sonra çuvallar 
derhal iade edileeektir. 

Teslim veri Tekirda~a Tfunt>o
ce gösterilecek ambardu. Sartna
meı.i lıet e-ön k.omisyonda gÖriilür. 
Y.ıılafın beher kilosu 6,7!i kuruş. 
Al'p•nın G kuruştur. İsteklilerin 
lS/3/9411 Cuma günü Tekirdağmda 
Tümen satırurbna ko.ni"vonuna 
mÜl"Knatlan. fil<•iltmc pazarlıkla 
yap1lacakhr. (1367) (1711) 

* 136 ton Slğır eti kapalı zarfla ek-
siltmeye konmustur. İhalesi 12/3/ 
940 Salı ııünii saat 15 de Balıkesir. 
de Kor. satannlma komisyonunda 
yapılacaktır. Tahmin fiah 32.500 
lira ilk teminatı 2431 lira 50 ku-

450 kurw;a k01oisyondan alınır . 
İsteklilerin kamınUD emrettiği bel
gelerle en az ihale saatinden bir 
saat evveline kndar Ankarada M. 
M. V. satınalma komisy<ınuna ver-
meleri. (1338) (1581) 

~ 

500 ton arpay:ı istekli cılmadığııı
dan yeniden kapalı zarfla eksilt
meye konmuştur. Tahınio bedeli 
30,000 lira ilk ttominah 2250 liradır. 
Eksiltmesi 15/3/940 Cuma giinii 
saat 10 da Karakösede Tı•men 'a· 
tınalma komisyonundr. yapılacak
tır. İsteklilerin teklif mel;lııplarını 
ihale sc:ıntinden bir saat t\'vcline 

1 

kadar komis~·ona vermeleri. Şart
name \'e evsafı Kolordunun tek· 

·mil garftizonlarında göriiJür. 
(1458) (1320) 

rine vaslaııdı ve kuvvetforile kar- İ l fk" J 
şı karşıya geldi. stanbu ınci cra Memurluğundan: 
Uıun Hıısanm oğullarından. Zey· · Haiti · · 1 

nel Mirza ile, Uğnrlu Mehmet Jlfir- H. Hrrisootomooun • 1 Rttat \'(' mute:ı<ldt &sana cl»n ba·cun-
za ordularının sağ ve sol eenııJı - ld&n .. dolayı rır.slı<:ı.ı:z oJup bu lrerrı. pı>< ava QCVrılıvıffiıne karar ve~ilerı 
l'anna kumanda ediyorlardı. i* oc el-ılı vı..ı..uıf tıar"fırufan oo sekJ:z 'bm lrn kıyınıet tı>kdir <diilc<ı 
Unın Hasanın oğullan o :ıa • ;H~e fuııerde de.rurli ve bir bekçinin tahtı ıııW-ıa1amsında .JxıJmıan 1 

marun meşhur kumandanları me- İs1.aııııbul Liım:ı.n:>na mt:ık<ıyyet ISTANBUL i.s·mli ve 398/29 gay.-i safi 
yanında bulunuyordu. Merkez OT· tıoriluk ~ ~nı; dı.fuo a<;ı-k aıı:ttıırma SUTetiıle cı;tılııe~-ıt>r. 
dusuııa da. bizzat U2un Hasan ku· 1 EVSAF1: ilki oıı-ta<la büyük "'- illo:i bac!Ja.r<la uf ah a.nıbarı ha.•i mo- ı 
manda edıyordu. . Wı-siiız sa<; oooa. 2 adet biır önde 200 diii<"ı:i ıU1! '<la 130 ikiJoJud< dffnic. 

Bizim ordumu,. gelın~e;_ Şe~ · 5 ııdet 15 <ıCT JciJohrk zincir. l atkit el nıp;;lı ınaa dolup l adet 25 ku-
zade Beyazıt Sııltan (Fahhın ogln . .. · · 
sonradan padişah olan) sol ce • lıw;hk aılıt.ılıık liıf halat (mti<ıtt.ıııne)). ~ ıı<Jel 15 şer lk:ula(ilık 3,5 l<ık l.j.f 00,.. 
nahta, sebzade Mustafa Sultan ,la1. 2 adet o~t.n a!!l~rlara matı.sus onlu. 1 arl> ( llrn,ıt.a ufak 40 •l>u<;UG<luk 
(vefat eden Mustafa) Anadolu as- tel llwıfat. 1 a<let ,(a!lıJıllye. 
keri ile sağ cenahta idi. Padisah, Bi<rinei a.<?t}: arfümı1 9/4/940 ta salı günü saat 10 <la.n 12 ye !kadar 
h_er v?kit okluğu ı:ibi yeniçeri \'~ , İst .. nbtrl 2 ı-r.ci icra dıaiı1f&i.nde y~ılacaktır. Vitri-len lbedE-1 muı.'ıaımmen 1 
s~pahı_lerl_e (Anadolu ."~ Rumelı degffinin ',, }"Eliım~ ·~i buloıluğu t.<&dmr, en çalo aıılıtıranın üslün
surnrılerı) merkezde ~dı. 1 cı.. 'bmılkıleca·:<tıo·. Aksi tak~irde son aıı1ttıranın rt.aalııtrüdü ooki kalmıı:k 

Me) dan muharehesı ba,laınışlı. ü ze-re, arttırma on be.:? gun daha uzatılarak 24/4/940 t.ı çarsaımba gü-
S.ehzade Beyaııt Sultan akıncıla • nü ayni saallte \'e ayni .mailıaJrle iki ,ci at"l!ırma.sı Yap>larak en "11· / 
rılc Uzun Hasamıı cenahına ge - · .. -· d b ·al·ıl N'-t • ~ . . son a 

. b" h k ti .... d.. iıranın ustun e ııı ' ac .... ır. "'"bımava gırmelk stı~·eııJer ısbu ııe-
nı•z ır 

1
••;

1
.e e yBuru ud. h.. ır.ivc takd;r edilen kıyımet.in ·7< 7,5 ıı.kıbet.inc)" pey ak<'e'ti v-·oa ·mı· ·ıF "'-'-

eynt~ •• ırza, eyazı ın u - · · · . ... J • v.rı 

cumlarına mukabele ı•lmak iizere ""fl'kanın temnat mektubunu \•ermcğe meoburdurlar. L~ duba ge-
1..füiin kun-etlerilr, ii .. lrndi. Şeh- minin Ye •ıe:fo!rı?en do~an mü·t.eral<im ver~ile"i Tcıphaone Maliye t"Jı
zadı• Be• >ızıt '.:ıhla h:r kacı~ \e ,sil ~cıbes.ryc 1J2o _ııTa 72 ıku-ru5 ""' 154 ~.,.a 37 ıkurus rüsum baiıTiy~si 
bozgun harekrti güstcrerck dar • \'e '; 2,5 rüsumu ~lliıliYe borçluya airt olup. satışın tutarından tefriık 
1nada~ın kr.ch. '•irzanın ku'' ''ef- ed~lecC"kıtiT. 
lerini peşine tal<:ir~k ~ekti. 

İstt· bu ınanc,·ra esnasında Be -
)·azıdtn akını·ıları bü~·tik bir <:c -
\'İrmc hareket ile l\fin.aı110 ku'°' et
lerinin hattı ricali üzerine diistü. 

S<'lızadenin dolu di:zgin kaçan 
kun etleri de hirdenbire rarhe . 
derck toplu , .e muntazam hale ge
lip Mirza kıınrtltri iizerinc ~·ük
JeninrP iki ku,·vet arasında kalan 
rzım Basanın kun·elltri bozul • 
dıı \C t.ınıı>ar oldıı. 

(De\'llllll \U) 

İhal' pul pf>rası ve liman tescil mosrafJ.urı alıcıya aittir. 20-04 rı.u
maTaıh iora ilfliıs ·k<>nununun 126 ocı !!lıadd' cine A.e,·fi.kan haıkılan liman 
sıcillerı;, sabi~ o.imıvan ip<>tekl.; a!ac,.,klılarla diğer alaka<laı•l•rın ve 
husu& le faiz ve masrafa daır alan iddialarının ilan i.adhinden Hihal'ffi 
20 ~ün X;ı-d 0 evr:r:<ı mu~ııı i.Je.rib ooliktıe danreıni:zıe bildiınmeler.i ı.a
zıımrl : A'iıs t<t.:clirdc S>lır, 'bedehıin •ıa,·lasmasından haric kahrlar. 
Aı"tırma ,-oo:naınıe.i h• kes tarafından ırfı.·ül. J:ı~ınek üzere. 29/3/940 
t~ri''ıin<le k il ciwınh<.n~ 'r..de a.>ılı bubnaca!t!ır. Daha fazıla mal(ını.,ı 
if.,.~··trlcr d.aireın,izin 938/30:)3 sayılı <i<J6,~<k>ına ..miiracaativ. is\ılflli-}eri 

'r-; :,n~ır.ı v. t.ak.<lirı kı\ rrıet raporunu f!(iı·nıelıeri lLlzun:dn·. rnüz.r:rv• rl.e-ye 

1it_1' "'1k c~kfleriır l.<fou dtibıs.~a alı~ ı.ıaılı·ıı.!.ı ö~re11mi.5 a.ddoluna-
c~<ı ıli>ı olu'fllUf. (25010) 

ile ihale gii.nü rnuayy<en saailte da mi eoıcüm ... n<le b-• ·' 

1 inhisarlar U. Müdürlüğür1°1 

L.~~~~~--~-,-~~~~~~~~~- --
1 - Şaırbna.rnksi mucibince 70 ki:o iV'Ot pa.za.rlıl a ~ 
II - __ Pazarllk. 8/!Il/940_ cuma ı:ünü sııa1. 14,<,0 .daııııc. 

zım ve mubayaat subesınıd~ln alım Kon- vonuno.1 '> :tP .;>) 
Jll - Sa,:.ı.n.amel he gillı sfü.ü ~<;en su.beden "~e ~ 

cegi gibi isteklil~.m <i<>_ paıarJık için lavın o.un.en gu~ ~ı • 
tonin"'1. n3'rı.l<ırıle b>rlıl<tt' mezkur ı...~111s~'Oll.a !(<'~ ıı~ 

ist.ası:bul ijrirıci icra nı<"ffii.l:rlu -
itundan: 

Pnıclouıpıın Kiı-,·:>ko' ;-. olan bor -
cıund-0·1 OOJa~·ı 1h .. '1. iz edilip ~aıtl!.

1

ıtna~ 
sıma 'ka:rc·· veriien Ye tacrr.ar.rı1neı 

vtırn.inli i.in, ehi~ ,·uhıf t"rnfıl'd.an 
·(1150) l"ira lkl\m1"t 1.ukrfr olınıan 
Be-,ro!tJ.tın.d-a r"1ci HU,C"yinağa yeni ı 
Bü

0

.b'l>Üil' -nıa·h"li~:.:n"~C r.~·:-:: V'C \lıll'i 
Kıüçii1~1.;.ba sdkağındJ ada 582 par
sel 20 t>Ski 2 mükerrnı: :veni 8 (ııu
macı>tnı 8) okapı nunıarnlı d~usu 
21 paa·se> kuzeı~ Küçiıkzföa rokağı 
bar.ısı 17 /19 par~-e!L~c güneyi 23 

, Af~ 
MAG.~zp.I) 

rd ·~ \ 
Size, Gab.ı 1 pC-' 

poııul-eei.ilerini,_ 'l'l·c,~ ' 
J.arı en 'bir«ncı Jııll 

' d p sız kuıına...ıarın 8 . ı:I' 
fan-t,,, koolvml""J'ıır 
den ırnU..aid sat 
l\~·aua .. ıa la·;;dlı!I 

pam 9 ile CC\'f'İli k~İır C\' açı,k ı-----
~~itımıay2 konull!nuştuır. E'-s..~fı: 
Bınaıım .\ıed<'n duvaırlaorı kagird.ir. 
Ka.pıdruı içeri girinee bi;r ta~l :il<. 
bu ta~lık Ü'ler· nde ixi oda bir· hal:i, 
blt~i katında bir m,:.rdiwrı bası 
ü-,eııinde obr •muoıluk iki <>d-0sı "''"
dır. Bİ!!lada ele1otnk 'lı.5k.atı me"\'

cu1ıtur. Umum mesaJı.a.;ı 33 metre 
muıralıbaıchr. Bu ıza:wi menkuJe 
ai! sa,•tnam 30/:l/940 l.aorihinden 1 

. (dil" 
lfmunıi cerrahı JC 
estetik) w k_ad',11 .. vJ' 
l~assısı. Birı'1cı. r 1 
Dr.Cafer TaYY~ 111 

$İ$Lİ: cert~:; f1 
(Hu,u-.i Jıastaı·rıe ~ 

8 - 9 da mua\" 20 
Şişli Meydan: J'iO· 

fübar<"lı heıü,e&n ~ı ,ıtı>lonesi için!---·-----:::. 
icra Wivanıhan<"Sinde ac•k bulun -
duıı:ulac2l<ıl>r. Bi6nci ar'• lnması 
10/4/940 taıriıhine müsa<H çar -
şa.ırıba günü saat 10 dan 12 ye ka
dar İs!. 2 inci icra dairesinde ya
püa~ak, mulı"mınen kıvıml'lt:' .. loin 
r-; 7~ mi ye("ll".( 'k ~3-t~i 1lle en ~\ aıPt-

t..-anıı ıh:>le edilecc•klir. O gün böY- ",..;.' ..O•illiiiiiiı-"".: 
le biı· bedel 1€'lde c<lilemt :zse aı1t- " 
tıııma on be., gün uzatıiarak 23/4/ 
940 taırihine mü·,e<lif QCr~eırı>be 

j:!Ünü ay>ı> mahal 1' 0 saa\Jte ikiaıci 
a.r\Jtmması vapılara:k 2280 No. lu 
ka'!ltınu'Tl 1hi.iki\ 1nl~ri gözönünde 
tutulnnaık ve saoblıranııı alacağına 

ırÜ:<.lhaı111aırı 341.aca.(lılar mremu·un\1 
f!N."rteık ~airt~lıe en çok a~ıt~ıranın ı 
ü~~:ifnf' 'bıralkılactııktır Alı'('11.aTın ı 

s::rrtırıam('vi <1ktı·ma.k ,, muht-e\'iva
tını t,.,,,,.;;ı;.,,..-n öıtrenerEll; kal>ıı! ~- ı 
mi~ addoltmacal<lrrı ve iopoteık sa
}y;lb' alacaklıhr ;ı,, dii(er alit1<a -
d?:nJ.acın lbu gavr· menim 11 tanin 
edilımis olıaklarını husu,ile faiz ve 
ma.<a·afa mfrl!'dai· ol&n id.dialaırını 

iJôn ot.airi'hinden r. 'oacen yinmi J!\in 
kiırı'ClY' E"\'ra'kı mii~bi1E"ltti!c dai,..,_ 1 

miıze iı<.ld:iavool.:ri ak&i \akrl'iırdle 


