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ın ~yeller 
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Garp 
Cephesinde 

lhtlıiıı 'k• : 1 1 . . 1 t ıncı mer ıa eatlDlD 
Sovyet tek i lerinin r . 

ke li 
el in i' ye bildirile 

al tedkikine başlandı 
b arp •ephesiııde ve nihayet 
_u ay 'onuna doı;...,, hasla· .. ,.sı ·1ı · ... - · 
ııı ? 

1 hın:ıli kun·etleniyor 
il .• 

tııa,,. 
~ENtcs 

Bir kaç güne dar inÜtare 
yapılacağı tahmin edil Y·'LI·&· 

e J t essür içinde ! 
lıı Garp t 

Mü adere edilen kömürler harp 1_ ~tn uf•kııheoinde iskandil nev
h".'· lııır/de!ı;. ınüsadeıneler ha~
~· Ya '• ıııevzilerınden birine 
... tt;114.?-ılan taarnu denemesi 
..;ıi lttiib' 1~ınan neJıTi)ah bir 
ltt ktQd' .. ha&'ayıı •ııııınalda bera· 
l Iİibe ~~aplarına ümitli bir 
ı.,ı:· l:ı1it Yetind., sayıımakta
.'ı i ti•• ta.raftan İsviçre hudut
~d '""•eı;· d · h ı ~lın4 11 e } enı Alman ta · 

1 Finlandiya hükumeti ağır 
ordu mukavemete 

şartlara razı olsa bile, 
devam edecek 

so unda geri verilecek 
F=======ı• İtalyanın bir çok ıehirlerinde 

talebe nü:mayişleri h·azırlanıyor 
~lın cıı!n balıı.rdilmekte ve Hit
~ r Vtr;f Cephesine Cidı•<·eil ha
~ıı.l•ra ıtıektedir. Aııuk bütiin 1 

(._ ;'•d~e llitlerin • Iüııiht" •on 
'it •ttir; ııutukta· f 

L. il?hin .,_. ' 1 t" ~nı ı .. ııı.; m ıhalcsine ya· 
"';~ er •lllfmda girmiş olaca· 

"""lllts' 
\· ~Ilı~ c Ve Aluı.;ın tnarrumnun 
~''1tılı h 'btre olduğu hakkında 
~"bıı,ll lı a cclcr ııe~edilme>ine 

Plıtıiı q )O)d..ı._; kat'i 1ö1. hiç 

Nevyru-k 7 (A.A.) - Nevyorık Ti
mes ~zeteoinin Stdkho>lim muha -
\:l~ yazı~ or: 

Sa.Mhıyutttar mooııbalaroan ô~
ni.cliğine O'ôı Finlandiya h mine 

niha.yct vel.'J!X!k için Sovyet Ruır 1 
• nı se!"deılım • oldu.~ teklintt, 
İ vec hiFı<\Un-."li vasııtasile He-lsinld 

hiiİ<Umetiıııc ıe'-di edilımiş oıup ha· 
J:en teıııkik ediimE'lrt<d 

İyi malumııt alnr.&.ta olnn m" • 
hafilde hİ:l'kac ıtün sonıa lhi.ı- müW.
rcl<e yapıl:Jbilcceti tahmin ~ım
mlllttadır. Bım kim.sek., Fin 
Q)ya hü<k1ıanc.tinln çdk aj!ıP l!a'tıarı 
kahtıı t.emayül gi:Uc-rmc ı h:llinde 
.FUı lar.diya ordusunun muıkave • • 

nı.ettc bulunacaP;ı mtlt.~ı~asında bu-
lu.nmallı.tadıırlar ; 

İyi bir membadan alman lı:l'lıerk--lr 
Je!l" ııörc Staıir~ bütün Km'C'li ibl'.rza-~ 
hının. Soı-tavala ve Vil>onı dahil l 
c. ü:rere l.ı:?dclga gi}lÜ'nün Sov· 
} c • ıılkını, H ~·de bir 
.. • • '.'ır i · ve Pctwmo mL 81flln· 

(De\'amı 3 ıincü nhifcd ) 

e 
ı a 

rp fa 
b ş a 1 

Molotof 
Bükeşe mi 
geliyor 7 

• 
" , 

~ •la•a~ak vilıa ile söyl -
~ ~ay1 ~·Bununla beraber Al· 
\ıı hi bitir rr~.a 'evlı: dece k ' e 
,._1

11 tııııııa ıııeyı ı:.thdaf eyliyece!< 
~ llı.inı:ır, '~er d ~·nk dcnilemeı. 1 
.:: l~ili~ ,lililu iciılialarınn ra!· 

Ilı llıtite ;e Fransız nblukasnı· l ı l '4 ı • • d k • /b d • 
~~::,iı:f~0:.~~~~~ ~i~b~~~~ ıA man cüz iitam arının aa ıyetı i atı c~ e :yor 

Roma 7 (Ra<ly-0) - Bühı~şten 
alınan ma'ııimaıa 'f<Öre, Sovyct hü
vfunt!iıtin Bükr()S sefiri, Hariciıye 
Komiseri Molotafun bir Sovyet -
Rumen !<demi tt'c:ıvüz paktı akdi 
esaslarını göri4Jnek üzerC" Bük 
ııdnı ·k niveti•nde oklugıın )tıı -
m n Hariciye Nezaret.ine lld · r
m tıı 

)a ~ , «ııı her sııhııda ku,._ 

~~'nUı rı lllııhaJdı:aktır. Alma - Velles bugün 
it(, ni$1,eıı V!et Ru ado um• 

~'- ~ llı•d.ı,i ·~ryu~ıar.nı gıdc • Fransız rı·calı· ı"le t.ıe- •e lı 11.~rı ve münakale va-
.\J "· itaİ;-""ı temin etmi~ de· 
~ıtııyllııı a ".c Balkanlar yolu da •• •• •• 
0 lilıı Uzaı ıhti acını kn ıla • goruşuy~r 

ı. ""vy hr. 
"'n ı. •ı ltu 
t~ b"- J\ln •Yada Almanyayı bes· 
tıı;~ llrp lev'" 11Y•ıun muhtar oldn
llı-~ •dec,,kaı1tnm1 ve snoayiini te
'iy ••in ~ ıııaddcleri holla•tır -
'·ı~e ııeii:~•la~ak \·e matlup ~e
lııı. _!atın ı ~ek organiusyon i> • 
(ıh"' de~ı~Ylar,ın, hatta bir iki J"•· 
ltt~ı illıura ~r. Oı~co bu bakııudan, "''*' '•iıı he• ıruıı gedikçe müt· 
~n 1 ha~ıııı r 8Qhada kuvvetlen • 
ı,~litıde)ı~ndaıı Almanya ~iındi
)•n aııı,. bı ~loklara ve heniiz yıp· 
~ib~lllı taa Q unan kuvvetlere dn
~lt 1 liı•ri::~a geçmek ve harp 
' ~;qiYeti: tik. dencıne~·i yap
~ıı, de ~·a~ıı d.,ılor. Bunu yapar-
1ı1 '1ıııaııı k°ıaıııak, kuvvctlcıini 
~·harca~.· !oklarını be~ hude 
t~~ e lakın) mak ve kendisini ne
~ .. }k hed aştıracak veva ulac: ··r •f ·· · • ~ 1bded' ıızcrine saldırmak 
1 Q L ır. 
ı·'4~ı •l'<lcf . 
L'ltı 8~tnı11 ke İn~liı n Fransız 
"ad4'nın huı uvayj küllive ve as
t, 1 '.~•tı01 'k:;duğu ve harbin ınu
.\ı;~8~nhosıı r· hükme bağhya
ltd<t; , ~rıı 0 an garp cephesidir. 
~il''~ buı..°:ııhesinde clllajino• 
~İi lır"'•k u~udur ld. taarruzu 
~•kı '•~ı..~ .te ve Yarına tesebbü
~lo:dıt., . •liklere hail; tııt . 
°''-hun gar •tiharla Alman taar
~1~i v "t ~lajr "Phcsinde olmakla 
•tı;~, • daha 110 dı~ında kalan ara
~lin ~ •tıııe ~Y~f ~oktaları hedef 
Ilı ... •aL ı, hır ılti b't f ·ı -, ·:ın, qa isti)ıf , ı ara mı • 

'Ilı llıal 1 fılıne ve çiğııen • 
~. uldiir. 

0 ıtıakJa beraber, pek 
~h ·ta~ilı . 
\ ... ,, .. lbti- ,. 
~· !.; , ııe ti ".'a ıııe maruz bita-

1li1. ~!tre .,;::d.ılıj halde Holanda 
lııieeeği zannedile • 

lutiine d b. 
lll' e ır 

•ktar zam 
ııı"·~rapılacak 
~~ ı . butçed 

Cumhurreısi tarafından 
da kabul edilecek 
Pariı; 7 (llu;.U$i) - Sumner Vel

leıs ılm sııi:>aıh buraıya Jl)Ümis, ~ 
vekil muavini ve Amerika sefaret 
erkanı :tarafoı.dan kar~ıt;mmı..ıı:r. 

Velles CımıbW' reisi tarafından 
kohul e<iilccdt, B;><vek.il Döladiye, 
avan ve ıncb'u;;an re' r.eri, Şoıtan, 
Booe ve Re\'no ile gönii,ecektir. 

Sumntt Velles ayni zomanda 
POO:ınya hü'kfunHi Başve&ili Ge
neral Si'kG:r::;'ki ve Pollon\ra llari -
ch•e nazın Zait-Ski tarafmdan da 
Jrnbul eJılecEkıtır. 

(Devamı 3 Ünl'ii sahifede) 

jZavallı bir ihtiyar 
kamyon altında 

kaldı 
Şoför Kemalin ıct:ıı·esindci<i 4052 

numaralı krunyon dun <ıb:xnı E
<Ürnl!kapıdan gcc;mektl: iken, Pe
tüt<keli Bayraktnr aclı:ıdn bir ih
t·>yara çarparak zavallımn kahur
.l(a ikemi.kk;rini kınnL,•ve muh'telii 
vı.'l'lerinden de ağır 'mette ya'!'a • 
l~nmasına oobep olınu~1ur. Bay -
rakI!ar ifudc vcremiyecek bir 'halde 
hastaneye lkaldınlmıstır. 

Reşit Paşanın 
hatıratı 

MAKEDONYA 
ateşler içinde! 

Yazanlar: . 
İskender I'ııhrcttiıı Cevdet R.e1;it 

y 1 ' 
Milli üdaf a için 
alınan etbirler 

tasvip edildi 

a 

"iıal ·ımrıı Londıa sefiri Bastiaııiııi (sai;da) ıııa&lnhatg'Jıarla hirlib1~ 

R :na 7 'HUS4-ı) - İta.iy~. vır 1 Bazı gazctelff de, havaların fe· 
purlaruıın İ~C'r tarafın<la.ıı nalığ'ı vüzünd.'ll hareket cdemiyen 
u.,ıJtifi İtalya efkıirı umumi;-esin- tt:4van vapurbrmın ıteVkiJ edil· 

lngiltere 300 milyon dolarlık yeni 
bir dahili istikraz yapıvor de rdc fena bir tesw hasıl etıniştlr. memesi !hım ırelereJt.ııi !ltti &ii· 

.. t 
Biilrre~ 7 (Husu i) KraJ sa- Gazcte1€r, dokt"uda.ıı doğruya mü- J'ÜV"l'ar. , 

r.ıyında>Jbi.lıt;üµ han<)d,n ~·e hüikıJ- U;'._a beyroı etı:nem<>kle beTaber, İTALYANIN HARBE G!R.YIF-<::l 
~ met eo:1kanmın .:~t;l;:}ar, f ..,..ı:ala· J kr "'~klan ba-.lı'Jı:l~ bu hisle 'e KENiDİ ALEYHİNEDİR 

İngiliz sahillerinde dü~üriilen bir Alman bombardıman tafyore'i • 

Paris 7 (Husu.si)..:.. Almanların 
İsviçre hududuna, btlhassa Kara
ormana yeni kuvvetler getirdiğine 
şüphe edilmemektedir. İsviçre hü
kıimcti her iht:>male karşı tedbir
lerini almış bulunmaktadır. İki 
gün sonra miircıc3at!taı:ı ıazını ge
len bir sıiıf ••ker, daha evvelden 
depo kıt'alarına alınrnJ<>lardır. 

Billlıassa İsviçre hududunda, Mo
zel cephesinde, Lüksenıburg hudu
dunda Alınan cüzütamlarının fa. 
aHyetleri dikkat\ celbctmektedir. 

General Ga~ Jora mıntaka -
sında teftişler- ya~maktadır. 

Paris 7 (Hususi)- Hitlerln pas-

kalye ·yortusunu aikerler arasında 
ıre~irmck üzere cepheye geleceği 
zaı. nedilmektedir. 
İNGİLİZ CEPHESİ~E KÜÇÜK 

BİR MUHARJ::BE OLDU . 
Londra 7 (Hususi)- Mozelin 

şarkında1 Almanların ı;:ddelli !>ir 
topçu hazırlıll;ından sonra bir In
g[liz ileri isti.hkilınına yaptıkları 
taarruz, Almanların bu cephede 
bir deneme t~büsü olarak te • 
lıikki edilmektedir. 

Cereyan eden küçük mllıharebe
de Almanlar faile kuvv~tlerle is " 
thkama l(irmejie muvaffak ol -

(De,-anu 3 üntii sahifede) · 

Bir petrol gemisi battı 

de lbirı'.>()J)-arıtı<la, m , '.e n • ı tercüman ·'ım:rk~a'. •Poıxılo Di- Londra 7 (HU'&usi) - Aın ! ıtd"I 
,.asi !kı!.ısa<lı ''" mali v~~._ .. gô- ta~-ıı gaze-te.;i: .Lo.ııiltere anlaş - ııazcl'cleri, İ lyan vapur ıııı l 
de bir roplantıda, mrm!~~ 'n sı- ma •ı 'kola~~a<ıtıraeaık. yr~?t': ti.al- ro,>il<ifi hr.'klmıda m'iitalı;akı U:. -
·asc• htC<ı~ ma izahat vcrnı · . 1 ••q_rı v:>"'ur-BXını tevldf e<lıvor •. di- ıiı.'lmektcdirıer. ·N~1t Pc$ 

Y . • . 1 yo:. Diğer gaze!ıeler bu 'tr~'küle- clivur ki: •İılruvanı.n J; • Ur I 

S.yası ml"halıl, Almall'~1?• .r ~ nn n-avri kancıni okluklaırını yaz- lesini a vlendi~cel!'i zannı d 'e • 
kıs 'il Rom:ıJiya kun"C'tlerının tcı--, !<ıd · (Devamı a liıtcü 11.hU•do 
hir..ini is'.WyeccA. Jıa)ı,'.,md:ılii !Ta - m • rr • ____ _ 
bcrkrtl\ n adt"mı 'Tl.ı.l:ma lıt>yNı 
e1me'kıtedir · 

yaı:, ~da Bükre-ıe t.;ca • m<iz.a -
'kerelertl.: \ıukımı~ • ı'.'ızc !ılı in
gıliz heveti ı::tı1ec$Jt · R-Omaııv:ı
rıın BQb,.,.;e geron Londı·a scıfiri 
Tı la' 11ıı, İıııgiilz h :ikiımet.irun bir 
mesajını hamı! oldugu söyl~mc:k
tedir. 

--~ooo---

Sıhh\ye vekili Anka--raya gitti 
Şehr:mizdeki tetkiklerini b•t! : 

· rf'n Sıhhiye Vekili doktor Hulusı 
A'aıaş dün ak,am Ankarayn hare
ket etmiştir. 

1 'Ki SACA 

Gazete satmayıp da 
!le yapsınlar? 

Gazete müvezzil<'rinin Devlet 
Denizyolları ,-apurlart içinde snhş 
;rnpmalıırı ya&•k edilmiş. 

Scbeo olsa olsa, yolcuyu rahatsız 
etmemek gibi bir endişe. 

Bu endişeye hiirmet etmek la • 
z.ınıdır. Fakat, bilnıukabele Devlet 
Deniuollarıpdan da sorulsa: 

- GiJzt-te- ınüvc:-1zilerlne gelinti· 
ye kadar bizzat idare yolcuların 

· her türlü hu'lır \'e rahatını temin 

Müvezziler meselesi 
• 

Yirmi •• • 
muvezzı 

yo~larını dava ediyor 

Bir doçenti kil tayin et!i1er 
Denıizyoll<ırı id~esl .ın küprli ....;. met tarafın9an dövülüp tekmelerle 

ke'lelcrir.de •:e ,-.ı~utlarda gazeıe ' vapurdan dışarı a.ı·an müvezzi" 'e
satı~ını menetme nın ve bu e- o..'p bu sabah bir pe>liö .refakatinde 
bep~. maiseılerini trn"ıin ed va- l vara ve 'berele'!" m_u~yene ettir
tandas·arın rızıklanoın <>llcrirıtk•l 1. mek were tırbıb1adWıJ!e ı:e ıril • 
alınmasının do/l;ru olmadı~ını yaz- miştir. 
mL<tık. (Denımı 1 llnetl blrtde) 

t~re bu men emrini hala &eri ı;~;.-;;;;;~;;:;;;;;=:;=-::; 
alınamlş olduğundan dün akşam lı 411!"'." ""''4 
Moda ''apurunda müessif bir ha- Mlllf _pı·yangO dise olmuş ve blınu tak!ben de ay-
rıca 20 mih-ezzi idaıe aleyhine da-
valar açmak ü..:eı-c bu sabah adi'· 
yeye gc1miş~erdir. Haklanrun mü· 
daofaası için avukat ve d~ent Nuri 
Adili vekil tayin eden bu müves
zılcr Denizvol arı umu ;zı rı .. '1 
ibrah!m Kemal Bayborn ile •Bur· 

-Bngünf...ıi keşiıleıltı kaza- . 
nan n• aralar 3 üocil 
sahifeır.i:ı,de lir • 

gaz• ve di,!ı;er bazı vapurlar kaptan ı--------------
ve müstahdemininL köprü serme- Af rodı•t Davası 
mur ve men1urlarından bazJlarını 

~ı-1! ~'n ııakli e ahen~i temin et
.~ b"r tiisuıııJ~ vcrgisı ve alkollü 
IOııı <ı t!!tıı . ll' bera•Jer Hitüne 
a ııı~;··· ~ ;erlcnne de zam 
ı.. ~~a ttaraft rlJlln lctedir. 

SERTELLİ YULARK~RAN' 
i<min?e 1-0,516 tonluk bir vapur ra. vak'a maı:.1lline gekn diii;er · l~ay~ar~a.sn~~ çevrilen vapur bi· 

Paris 7 (Hususi) - Şaıl l\fayer l mecıbtı·r ohıustur. Bu· müddet son- ediyor mu?. Daha iiç gün evvel 

.. ticaret serbestisine muhalt>fet•, 

.gayrikanuni iş görmek•, • 1beledı
ye da:mi Hıcürnen kararı olma • 
dan sey,·ar satıcıhiia mani olm.ık,, 
.vazifci memuriyeti suiistimaı. gi
bi• maddelerle itham eylemekte, 
maddi ve manevi tazminat .:Ste -

Afrodı.t dav;,şının bütün taf
sila ı A!rotl.it nroiı· A!rodlt ro
manı. Afrodlt mah.<:~-ıncdc, Af
rodit münakaşaları, edebiyatçı 
mı hukukçu mu, umumi aHika, 
Avrupada akisler, müdafaalar, 
mahkemenin kararı: 

.;~ı {/' diirı an B~vckıl D.·. Refik 
l~· ıı 'kaıelis~t 17 ye kadar tk
•~l'! ·~"ekil ~ ~ mcş::ılll _olmuş _ 
1trıı~ nı dl' "'~-et ve Zıraat Ve-

lu "e rn:J:•kamlannda zi<yaı·et 
Q~iı· ın--dea'<ıhcn ::.ıaıo·e Ve

u acı gö'"'' , · t" ... ~ l.lC:i ur. 

VesikalaTa istin:ıı eden son de
rece meraklı. ya~annıış bir eser 

BUGÜN 
3 üncü sahifede başladık 

deniz octas,nda taarruza UWili!TllŞ- va~urlar ŞarJ.Mewr vapuırundan dısesı nıçındı. · 
ht .. Müı>'Jtlt•ba-t vapul'u terketmcğe eocr ı;örmcmio;lerdır, Acaha, yirmi be~ otuz mfrveuiin 

M 1 M h • h 1 d ekmeğini zedeliyen idare buna ne 
areşa anncr eım asta an l cevap Vt~iı?. . 

,oı:rıa 7 fRadJ o) - İsveçiç~ bil·/ 
dirliV'ôl': Dun a'kşam füsıooden 1 
,.,;nan haberlere nazaran, Maresal 

• 

laneıtıei'TI hıı.s.adır. Ha .. tnlı~ının 
ne okluğu maliı.m df' '1d'r. 

(Di&<'r 1ı.1.bt"rlt-r 3 llllı'.'\: $;lhıf(·tlf) 

Bu vazıyet kar~ısında msan gay
riihtiyari: 

- Açık ba~a sinışir tarak. .. 
Darbımeselini h~tıdıyor?. ' . 

• 

mektedirler. 
MODA VAPl:RU HADİSESİ 
n:ıı~r taraftan dün aksam saat 

5,50 de •Moda• vapurunda k~tar. 
Rifatin emri üzerine cımacı Meh-

Bugün çıktı. Bütün 

müvezzilerda n arayınız. 
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2 - S O N T S L G & A f - 'I llAM' !MI 

Resmi 
daireler 

istinaf 
teşkilatı 

Anadolu 
yakası 

• 
HIRDAVAT SATAN 

ADAMIN İHT.iKARİ 

izmirde L'?tiltar yapan bT h~ 

~~~~m iki taratma sıuhya - Ayni tip binalarda. bulun- Temyizin işlerini azalta
ıa!;~aJs~~ .. ıttl~;"~~r ;:r: malarını tem inen bir cak mahkemeler ihdası! 
pıtU'll, lst el nıı<Um van:nasmi. komisyon kuruldu için kanun hazırlandı 

istikbale Doğru .. 
Dcvfot, halin icııp.larilııı .,..._a

sip bir takım iktaadi tedhirler al· 
nıakiadır . 

Yeni tamirler ve inşaat 
için tahsisat 

ayrıldı 

İtalya ve logiıterf 
tJ ~ 

Yuaa: AHMET st)JClt · 
arııl' 

İtalya He İngiltere . ~ 
münasebetler, son hali•.'. bııi' 

.ckw:ıtçını, du\U< uJ: ha:tta mw-
dctle k~pat ı:ş. \ 

$dlıir 3rının mevzuı. batıscıldu
l!u şu ı;ı rada, Ltanbui ınüzelerın
deki butun ALooit heyi<.=' cruıi 
u~aadnn b :.cy~c'< Tozkoparana 
! dc.r caddelere dizmeli!, 

ODUNCULA11_ 

MÜRCL'LER 

lı:asaıba :rda bul>man ve}"1 yeni 
y ı.p•lan :r.-smi dairelerle hffkü -
r:-:t. ı.ı·n,, ·ı ayrı .ayr! tip ve şe

k • ~ ı'CI Her aedıet bintiann
da 'bUtün: bİI' aheDk ~ ın e!Mclı: 
ve hem hcpısini ı 'ffi. modem 

Verilen bu ct-3"Vl az bil~ bul -
ıııoomız mı?. Hırdal/'0'1; duKkilnı 
mıııı.Uın. l ım•vıit ~r. Hı.ııd.3'Vaib 
6,ffll, u: ,yı pJ:: d~h o.ıınuv an 
.şeyler d mek. del?il midir? ~ıy -
meti ne, ctı ne, budu ne k:... ılhr de 
listel k tıu maddelerin iht.ıkara ta.
hammülu olsım!. 

ffmia:·;,;ı d _.,i ihti.kiı.ra vasıta 
yapan insanın e'ine. tstanbulun 
ıus- :k koyunları f!:C< · - "1ı. kını· 

<;ı:Jk .garip bir ııavad:S okudum: 
Odunc la. vr kömürcüler cemiye
t :nin mcrkezı ve :ı:ıare heyeti aza
sı bu! ""'T>ad ~: "Cın. ibu · cemıye
tın !.Sgvı dfu;iLulU)ormuş!. İ~n
bul k=ıı. cn::ır ke e, koca şclılr
de oduneııl r, kömüreülcr cemi -
vetı merk ~ ni bu'== !ar!. Fa
kat lbı.. ~ünü'ec<'k o\urı;a, oh iç de 
~ar.:p tell ili ed lmC'Illel~: Çün-

• ve sağ! lbır şc ·ilde l>Uhtn!':IB. -

bilir, etı . k:ıı;a vedır ,rdi ?. 
• 

SEKEK BAilSİ - --VE TATl JLAr.. 

Şexer mevzu da. keru:!i;; I{. 

tatlı! Ook şükür, üzüntıimüz gitti. 
On kuru~ f:ızlas:le, istecı;.:iniz ka
d r şeker . u L.:n:z ... Fakat, v..l<
tile hat rlar->mız, 6enelerce, şeken 
:;o - 6() k~ yedik. Sonra, gah
ba. 36 kuru a. 'bJOOıfıre de 3() ku
ruşa indi. 

Fakat, eker, .ıO den 3Q kuruşa 
inerken, ı tlı maddeleri ve e_msalı 
Lu ıtiSlx tte ir fiat düşüklüğü kay
det~edi'er. Fakat, şimdi, korka
nın, şeker pahalandı, diye şeker
den mamul ıb;rçok C'"addelen ateş 
p.ıhasına...çıkannasınlar. 

AJakadarlar, bu arada belediye 
ikt~ müdiıriÜh'Ü gözı.i:ıü döct 
aç:ın&lı .. 

AFRODİTİN 

HEYKELLER{ 

Şu Afrodite ne dersiniz? !zm·~. 
de sokağa çıkryornıuş'. İz,nir, ya
man şehirdir. vesselam~. 

kü, a. t 1<: "~ irıie oduncu, komür-
cü ok « b:r de cemiyet mer -
kezı ve hl r_ ~yetı l:,o,u _t\'., 

Hop<. m v .er olı:iul r. 
O;ı!rı !odlar cemiyet.nJe ara: 

ır. ~. 

KALDmU.tLAUDA 

MANGALLt. it 

Eskiden ~ediye zaıbıtası ma.d
deleri ~asında, ca::ldclerde, k~"<lı
rı.ın üzcrir<ie manııal yakılanuya
cı:..{tına da.r oir kay>< vard .. ilonra
dan, .bu madde kaldırıln::ı;!. Bu 
maddcn·n ka«11rılma61 dolavısile 
d~gi•, fakat, tu.hai bir tesadüf ge
cen ,gün Karakövde, Ziraat Ban -
ki ı önünde, kalrlır;m üzerinde ha
ni harıl mangal vak<ırlarken ı:or
dü-,, Ef(cr, bu Met taammüm e
derı;E.', yakında. kaldınm üzer'.nde 
k:ıhve pi irildiif P 1 1 ık kızartı'
d"'ıru. dı:ılana içi l'..ıvu!'d ujtunu fi
liin ,ecireccıtız ga ba .. 

AHMET RAUF 

1zmir belediyesi, İzmir müzesin- ı 
de ne kadar Afrodit heyke i varsa, 
bunları, dışarı çıkaracak -ıe büyilk 

='=================== 

İki yıl inkar eden katil 
Bundan ıbir müddet evvel Ok -

' meydanında vukua ı?elen feci bir 
eln.aıyet hıldiscsmin muhakemesi 
dün neticelcndiri.ldi Hadise şudur: 

Ta.kril:ıen ikı yıl kadar evve~ bir 
fıeee vakti Okm€ydanından geçen 
bir çaban çalılar arasından iğrenç 
b.'r kokunun geldiğin, görmfü; ,·e 
merakla çıcliliğa yaklastığı vakit 
burada bir insan ce.sl'd "~in vat -
makta e'.d ğunu ,göı-rr. ·-ıür. 

Yüzu. gozu ve ba;;ı e• Lm •• olan 
bu cesec:.n hu vtyetı Jk evvelii teş
his ol"n m .,., ,ı r. 

Yalnız; po~u memurları cesed.n 
yanında bı.l.du:c.an bır çiit yeme
ncyıbırkaç gun müddetle muhteLf 
ayakk~ı.:ı'ara gosterm erd 
Jo'akat bu ayakkaiıryı

0

hıQbir kımse 1 

tanm<..ı:nll!ll t..r N ayet Topk~ı
da A@p =inde htzyar tı.r ayak
kaıbı.:ı bu yemem~ tanımış ve 
bu sure· le de cesedin ihsan ı.smin
de b.T Dadaylıya ait olduitu anla
şıhnı.ştır. 

Polis memurlan maktulu tanı -
dıktan sonrn katili de bulmakta 
~ik:nıemi.$!<ırdir. 

Zenci Murat Korkmaz ismınde 
ola-ıı bu k:a.il hemen aıdlıyeye ,.._._ 

J'.'hniııtir. 

MıFakemenin başındar!beri su~ 

s~z o..d ;..nu idd.a eden ve polis
teki ikrarının 8 gün 8 gece dayak 
verrıcsı sonu :cta carunı kurtarrrı.ak 

• ıç' 1 t.:..r ,bahe..ıe oklui:'llnu iler; sü
ren Zenci katı ın, muhakeme ne
tıcesin<le Dadaylı İhsan ile Okme:r
danına _ı:itL~; ve subebi '1>İ'r türlü 
ıı.nlasılamıyan bir mese'ıeden dola
y, kavga cderl'k İhsanın küfiı .:ne 
k •1ııtı ve yeıı:len aldığı bir •aş•a 
başına vurarak öldürdül!u. cesedi 
Susuzdercye surüklediı';i sabıt gö
rü lır.U.ştur. 

Mahkeme kendiısu" n 488 ınci 

maddeye gore 18 sene müddetle 
hr:-psır.e kartt vermiş, ancak mak
tiilıi küfretmesir.i tahrik sebel:.i 
addederek cezanın üçte birini in -
dinn- t~r. 

Y<!_zan: lskemlcr F. SERTELLi 

BAR. ÇİÇEKLERi 
~ ..... .-= ...................... No93 .. s;IP 

1Mavi$, ııarlki Samih.i kırk yılrlır 
taruyuımu.s gibi davranıy<~:. taba
ğına meııelıer kıoyuyor, ona Sehna
dım fzz}a iltifat ediyordu. 

Somih bu OUfatm fıtrlanıa var
mamııı değ"ildi.. İçinden: 

- &ı da kardeşimin ıharzıırladığı 
müd'.<ı~I :a.ıvce naınzetılerinden 
blr i olacak .. 

Diyor ve duidal:ının ucile gülü
yordu. 

1J.lk bira kadriıleri sükıinetle 
kildi. Fııikat, sıra ikincisine ge -
hro, 1avfış di:!:deki bin barda
ğını uzaıtarak 

- "erefrıiıze Semih Bey .. 

Dryeıe'k t>:lkrar katielıi.ni kalıdır
dı. 

Fakat. Semili elindeki !bira ibal'
daj{ını )Cııneden maısaınn ti.mine 
rur.ıııom ı.şıtı. 

1ı;te ll>iT şmıarıklı.i daha.. 
tMavaş ıbir •kadclh bl!ra ile sar -

+.aş mu olım ~-ıtu Tuıhaf ~ydi ıbu .. 
BirO.n ava4ia k.a!Jta:rak: 

- Onun J-.ırtınnı kırmamak iQi,n 
;,;ıı;,efüniz. de(:il mi? 

DiV>C b~dı. 
&:ımanın sabrı tükeınrniı;t'i. 
- Evet. küçe1<. hanım, dedi. El

belıte benim hatırımı lkırmarnak 
iem .. 

!arını temin eylemek uzeoc bade
!;· io :bıı hıcalar.., .ıoyr •• ti:p -
~ mş:ı olunması rr u:v a!tık ~ 

rü"miistıiır . 
Bımun Ü'ZN'ı"°" büyuk bir ko

mİSY'Oll t< !ctl oluınml.1' • "r. & ve, 
Nat a, • lıve w Dah ı\" Vekil.-

1 '' ~ mÜ!ı:"'es..ıL ıü. 
n l Julıman bu llrom :;yon v-

ve f In "(_n illi iot:ııraını ya:ı:ıanıştır. 
KJr nn a -ı-ı; ' aycl, kaıv-

1:' kant t po . ıneTDt z r., po a, 
tz :ıf w icle!on da• im, adliye [ 
,, ı, ;; .rik o&; a ~·hlbe -
lr.ı-1 1 m mı.: ıf t er " sb. t e-
c; <>c1<t • .r. 

---oo:>---

Terfi müddf!tlerini 
bitiren hakimler 

Terffü•rine ha'""" lkazni ve inzi
bati bu m.lnı olını.y:ıa-.. .muavlıı, bil
kun ' mildkie•wnunıilerle h:.kıın l 
5'n.h :dan sayıl.ı.ı;Lı, d:..n şubat 194-0 
v .J )1..<>a~i..e terfı ımüıdrle-tleriru 
bitırenlore aı.t Mr liı>ıe haztrl:m -
mı ır. Bu !~en ~alı:rimiz adlı -
~ı· "11 al.:.ı.taıdar edalı ,,,;,nle i ya-
Zl'Y<-l"UZ~ , 

4 mıeü dcr('ce hak !er· İstan
bul ' ve ceza hijjdmi i. H kin 
Tuzcrn n, adliye caıs müfett"şi Yu
suf Ha <ııni, lstıı:r-b : t'-= ıt mah
;...emcsi reısi Miuı:ır ll: oytirak. 
B~ ci derece hiikiınler: t:.~·,u-

d uı .uk lıQkimi M'inir Alıuak. 
Lsı.ıobut ikınoi ağırceza reisi Re.mzi. 

8 indi derece hiıikimlor· İsıt.nh~( 
sullı hakimi Niy Z- H""'k~en, 
B. 1 Baıı~lu, ticaıı et a -
zası Remızi ve Kft!nil. 

il inci derece h!JkimJ.,r: Silivri 
:;: ;u 11''< mi Ahmet HLlııni Sorucu, 
Gt ze oorgu ~; iml .Rr.lh.J=J.ın, 
Lül ıbut-ııaz SOl''1U h:Jkimt MOOınet 
Rmı.Lz. 

9 uncu do.-eqe rniüjeiumu;;nııer: 
1 •onbul m''d:de" ·:ni muavin - 1 
k"<iııden M bmot Reşat Sa.ka. 

IKüÇÜK HABERLERi 
* ~chriıtni.z ün1ivcrsttesi iç!n ye

ni ıt.r bayraık vi.icude /:(': tirılmesi 
ks.r ~ r faşiırı lın ı ş'I ıır. 
* &;ır.• "'r tatilinde Mısıra gi -

den umv •• -sıtc Rektörü C=.il b•l
sel MaieS'•- Kral F'aruk t.ıraiından 
.k;l>aırl oLunmu:; ve Kral. memie -
Jı:n .111'.'.Ze gelmek ~~zularından da 
bahse'=i:ıtir. * T kınil c;,""ta oku! Ve LıY. Jerde 
21 mart perşembe ~abahır.daıı 26 
mar, salı ~amma, bütün ilk okul
' d;ı da 2 nisaıx!an 8 nisan pa -
zaır.L»i sa!:ıahna k dar •din'çrme 
tatı'i> y-a.,ılaoa:ktu·. * Mıı:aa-if Ve«aleti bir l.çrcürne 
trJ omu.ası çı-!{a.tacak.tır 

. 
- Rica ederim, !bu IJcii9talıça ko

ntJŞmalara n.i:hııvet veurbm. Berri 
nrisafu-iınin yanında roalıcuıp et.
timiz. 

Ma:viş: 
- Ben de sjzi.n evimııde bir 

tım.afi'rim.. -
Dodi.. Ve iıti.dalıi:ni ka)tbederdlc, 

ayaıkta duran Smnanın üzeııine 

atlldı: 
- SEnıih Bt>y l(Jbi ılcibac bir er

kej(i buldun.. Ona güven:iyıorsun, 
dci!i.l mı? Ben sana ilimdi haddini 
b "'1ir iııın. 

Salına lhrdenbire ~;ıruŞtı. İl:lı: 
önce bunu ııakadan bir !hücum zan
nedı.ırek: 

- Kendinize _ı:eLrnlz. kÜQi.rk haı-
nwn ~ • 

D.ye mırıdanıdı. 
r':>ka:t, Mavi srıorcu !>tr kı.ndL 

Bu ışe ~ak.adan baıs}aınanıı.ştı. Kıs
kanclık onun icini \'l~rdu. Der -
ha.! Sıdınanın kestk ""ıçla.'.ma ya.
pıştı.. Yolrnai!a ~-

Dedi ve Yl'uikaı!ıcle bel<Jedi. Hal-, ~Ü2lÜ'."Ü burusturrhı: 
bııki, bu sırada Selma da birn ka- - Hao_ 9:ıs s:n.. Semih B:.y 
d>:f ını clıne almı:ıtı. I ce<1.-a;p vcnr n1 bı:'.fr. B<.'n oınunılal 

S kaıi; · · art zat -·•· kon.ırruvc m. 
m . , '':?'. .aya~ ıı.:wo.: Sel:ma m dan geriye çekl.l.tli: 

Zavah Solmacık! Hala derı.rı bir 
<ıaSlunık içmde bocalıyoruu. ~r 
SEm mlCiaıdına yatişrnamiş ol -
s::'ltÜ, l.>aşmdoı;ki saç.! a ı demet de
met vı:r döldi!ecrJ...-ti. 

S rr. •• .n kız kardffiin:dt'n hıayır 
yd'.<ıtu .. Ilwarc kadıncili(ız, Mavl:şL 
te.:,vik e iğir.ı: bm keı·e pişmaın do
mu> ve hır ıkohu1'a baıve>n bir bal
ık' ser _.:m • Li. 

_ Hepı,ruz. ı afrv<"LTie ı~-oıwn. ı _ Ben ''l\U.>.iar :halkam~. ita _ 
J:\cdi. '\ avış: 1 ,__ . ., -~-- "-"" B ı R. 
- Hayır .. Ohna,, dedi. İI.k iırıce .rnarnııll """""'.c:n, ""'"''" ey. ,""' 

L-- •-•-ı·r .,,. ca ed= n c.d:::m'1 çıkarınız. 'LX..'I• "'-"l\. ı e:.oı.ım. 

S Jına '::ır;nı çattı. Bu cnra- Mav k<-...hk 1lli)'li:ı: giildü. 
r , ' da SC!'ll 'Jırl; "'1 r~ i:;tiyo:\!<ı? Od-a.n<Z.ı mı?! Avol, d.Jha de-

S..m ~ n c;:.nı oı:....lm...>tı. 

ı iş> ilerlctti: 

H v '-· H y-r.. İ'!t iince !ıe- ı 
l':I!!' f,.':l-+ 1 .. T'f'I icrn ıN."C""'...ks!'!ı "1' Son-
r " ın iç- rseniz içınız! 

• 

111in ı;:cl:dı "tı: bım-ava. Nıe <:~bir 
od • ıLbi od unuz? 

Ser · 'ııin kız kardesi: 
- MaYİş .. Yeter artı:k; 

Dh°" sövicrnvordu. 
Sernttı ;ı;y<> a ıksııctı: 

&-m:i.h. S_Jıınay; kuc:.kladı .. Köş
kııı:. ili. ıkıl.tına cı.kıa.rdı. 

Selın : 
- Bu n. Tezclel Semih Bey 

diyordu. Benı bura} day..ıc ye -
mr <, h :k.Gtet Onıı$ icı.rı Jl" ge
tmiintz 

İ:;tinaf m:ilik<ımelerinin .teşkil <>
lumnası.r"n µı.oosi,p ~ile karar-
1.;ıStırndıızın y=nıŞtık. 

Bı:. lıu.-uSta al'.dıg "ı11Z mütem -
mim ımııFım .~ gare Vekalet 
pronsıp itiibruıti!l,e istinaf mıah -
kewck~inm lüzuınıu h~l<krnda e
sasi. tı:<tikbt v'ntn"m •l!I" • .Nel.1 -
o :le: ta n · z ' keınelarin±n iş
lerinin pek Qdl< ve ~<ülkl.ü okiuoiıu 
ı.rorı' ek hem bu nurhıkemelerin 1 
ı le. ni hafıf, ııe'k ''~ hem de , 
brrodk vtl.ındıız\ı nrnızı u' un 

ot '11' v .iyetınde 4ral - 1 

rr. n k Ll ... m, t "eDe ist.iftaf 
l! -.lef' i 1kil i zaıru.ri görül
mu._ ür E ı ~ k.. ...ı ~· ni b.ır l<a- l 
nun 1" ... 'ha:41ırl ınm1~ 1 

A ıye Vl l B. F<.'bh.ı Okyar bu 
mesele l ' ı şu ıh. y.anW::ta l>U

u mu t...r· 
t m~ •. orr nJnri •t kili 

<!1 J ki k.aınım !X'O, sh ha -
zırlıı:rıı bu~.ınuy•oruz 

ı\.n<-Q '· bu ) ni ı;;abl.a, <mC\'CUt 

ı...:;ı 1. kanımlarımızda i>azı taciı 't 
y~ ıını:sı:ru ıcap ctt>mıekıledir 
B"nııeıcaleyh lbıı v~ c!a ceza 
v~ ht.ıikuık muhakenwler usulü ka
nunları ii"zerl;ıorınc1e< W!ılökler Yaı>-

maıktaVlZ. 1 
Her !ki ''ı:vi\a Büıvıik Mıllet 

Meclisine ttkd'm olunac<ilitll' • 
Awl.l'C Vo!d istin.ıf rınahke>rne

lcri te;JC kmunu h•m:ili1ıcsi:ııin 
bu yıl taıınaımJ:..">JJ.m:ı:st iıi ali mev
cuıt o"1uğunu, f::!kı.ıt o:aı.ıı:ıik:!ta, an
cak gelecek mali vtlı basında ge
cı ı i.lcccı'ı 'ni O(! ;ı:ı.ve u!m · ti<'. 

Hu ukcular gecesi 
Y ılba:şmda yıı.ptlmaık üzo:-e ha

zırlanan fail>ı! 11·~e z~l:ı?b fe- 1 
Wk<''J ~He •elı\r edılm:> <>lan 

ııve · _ chuı't. ocultcr g:ec ö-
nwı cwnwt ~k. - n l ,Be
looiye lkoopcrati.fi l~an't:ası ea -
lonlarrrıfa 'Y'J.pııaed'il!' "'" Hu 11o1plaın
t• ~ı:ı ve ş:. t Necip Fazıl Kı:ıa
h.iirE'k ıle Ya a K::ıma,I güzel şiir-
1 nk.u;.ı.:: ıkl:a:rdrr. San'a~ıı..'11,)2 
• 'Hin.ır N ureti!'in de Ş3':•kılar t~a""i 
(" .ccr.-ı:: v.e b! .. a~ cala1u ~ mu-
s'mrin ınkişzfı. haıl:lkmda birr mü-

! yap:><: akıtı.-r. 

İzmirden Geri Kalıyoruz 
İzmir 1,cl~diyesinin Avrup~ya 

ı•ınnrladığı 4U otobüsten 35 i geldi. 
Yakında, diğer besini de getire -
eekler. 

Bizim belediye, senelerdir, İs -
tan bula olob ·· s alamadı. Tam ata
r i.'I zaman, harp çıldL Şimdi, oto
büa saton firma bulunmuyor. Bir
çok şevlerde olduğu gibi, bu mev
znda da iı:oıir belediyesinden da
ha geride kaldık. 

İzmir beğenmevip de çürüğe çı
kardığı et.obüslerden bir b>mı, 
imdi, İstanbul sokaklarında işli

yor. 
BÜRHAN CEVAT 

Semih mütemadhwı öz'ür dile
~ 

- Göriiyorsım ki. hiç ıbir llUÇlllll 

~- Ben kız kaı:deı;iaıiıı aıb
daııı o1aıı bu v.d>jyeriz krzı ilk de
fa görüyorum. 

Dcdik!xm sonra, aıerciiven ba -
~ırı:daıı.

0 

'kız kı:rı:le$İne -sesleniyordu: 
- Bu rezah!tıc tahaınmfü edı; -

ımeım. MisaEı:riımi raha~ız edan o 
~ ' ız arkad~ını simdi ~ 
uzalk:1aşt1Tacaıksın ! 

Bu isabetli kararların sebebi; 
A vt.ıpa harbi ir. Beynelmilel ti• 
cari münasebetler ve iktısadi ba
rd•etler daral.nuı;, dolayuıile istih
lak ölç&ü hiT nlshet dahilinde kli
rülmii$tiir. Çok almak, çok sat -
mak bugün için artık mümkün 
değildir. Alıcı, satı<:l k.aılJlr, bu 
tahditten de\· !et hırıincleriain da 
mu tazarnr olıuası tabiidir. Çün
}<ü. her nevi iktı...001 faaliyetin İıl
ki.şafı, devlet için gittikçe artan 
bü: \.'aridat 1neııba1dır. 

Saym Ba:;vel<lliwiz, meseli güm
rük resimlerinin vaziyetini, geçen
lerde, söylediği fevkalade realist 
nutkunda izah ctuılşti. 
Muhakkak olun şu ki, beyoelmild. 

iş ve ticaret milnasebetl. ri normal 
dekildir. Türki) enin d~ Avrupanın 
bu siyasi ve iktısadi atmosfc-rin -
den nC'nl knpn1an1asına ıuaddi ve 
riyazi hnkin t:taav\·ur olunabilir 
111•?. 

Yüksek koordinasyon heyeti, 
memleketin umumJ manı'ara \'e 
sartlarını gözöuiiue alarak bir ta
kım tedbirlere b~vıuuyor. 

.Enerjidf!'n, vasıta ve malzeme .. 
den, 1ıarad2n tasarruf için dalıa 
yakın ve mücerret hadiseler bek
lemeğe l'i.ıunı var mı?. Çünkü, 
beynelınilcl Jıadiselerin bugünkü 
ihtilal ve i11kiı;:ıf •eyri, •yakın• ile j 
•uzak ... farlanı nıaııasız kılmıştır. 

Daha doğrusu - yani daha tük
çesi - yuınurtanın kapıya ne za~ 
m .. n j!ieleccği malum değ-il!. 

Şekerin on kıırl1$ yükseldii;i bu
ı:Jnlerdc, bazı vatandaşlar geçen 
umumi harbi ledaı ettiler. Fakat, 
1940 )·ılıodn bu topraklar üıerinde 
lıiıkim olan otorite Osmanlı mo -
ıı.ırJ~i del:"il, Cumhuriyet Türki· 
)·eszdir. 

Iliiıliselerin inkişafını beklerken 
büyük \'e sam!mi bir itminaq için
de bulunuyornz. Çünkü kllnİi7. ki, 
de,·lct, ol. cağı her tilılü tedh"rde, 
ne acul danaoaCAk. ne de geç .ka
lacaktır. RE$il..T FEYZt 

~Jluallimler yardım 
birliğinde 

Şiındıye kada:r yeni ~ ve 
tıurıir ~nde iSOOci Pi~ 
kıalınış -oları Üeloüıdardalci OOılıık 
dılk k:aldırwnia.-i.le cadiJıekrin t&
minne biran evveli 'başlanı1ması 
!kaırariaştLrılıınışt.r. ÜSküdıııor kay -
makaıırı.lığı bu maks:xtla her semt 
için ayrı t · ıvyır&ıal!dariır. 

İ.lk pa.ııllidc ~l.aıı 5000 lira İca
dj,ye ıma:ruıı.ılesıne sarfo!u.nacaXıtıc. 
Burodaki Maı'tlızacı. Sl\·acı, Dun.
ek;:, Miiıwccimiba.5ı " Baglaırilaşı 
8'>1allklan &:ırJdınınl.an yapılacak
tır. 
Ayın 18 iaıcı pazaf'!esı gilnü da

mıi enci:mıen bu •;'lloti ilha:le ede -
c"k \'e bir kaç iri.in sanra da tami
rata geçi'eccflıtıc 
~ - taraftan ~ C'lllSipaşa mey -

dal'l ·'- cıw.r nın da sii:r'aıtle imar 1 
olu.ımıası V aı; \'e Beledi y;, reisi 
Lü Ji Kıır<l rm g~n haı'La buıra
laıtla vJ,, ı , t6 lş ve teı.k !cl.ır 1 
octic ·nele J<:.ar iaıı,ıtwınııf. -
~- Llı!ı!i K'""!iar bu 'lmsuS"..a dün _de l 
U f:f .!ar 1 vınıa1t .rr,ı ve Belediye 
h<:>etı f'!':ımı 'C müdüııii iie görüır 
mü.~. İ'!k n:ırtid• ı::; ;._da
ki ı.! zı b..1rakalar v kıl:ıcacktıır. Bu- ' 
roın"11 ç·· 'l(n manzar~ı d:a sfrr'~
lc düzclt:ı.eeclıtir. 

Anadolu va.kasının Belediye hu
duı...cı d.:. ıilill'de btı.I urıan lkı s•m -
lxı:ı'.'da ~'-'lli y,fıla,r ve rtamirler 
icr:ıt!Oile 'bw.·alardaıki elei-Otınk lam
ba mm faızlalaş!ı.r11I11l61 için de 1 
yı:;ni "o~·' 'fC k<>~l:ı.•nlılJdn; g& 

nı:, mil'.<:>.wta ıt~I-> -;·t ko,'lll.1:ıct.• -
dırlar. --000--

Erzurum hattında yeni 
bir hcyela 

$ehı'İll1.17.e gden ma!Cmınta göre, 
Erzv~,...,, de:'riryd u ~ıt.ltır.da yem 
bir h"'VC. "n obı w • "r. Bu b..n~Ian 1 
Plll'!mlr ı :ız=nda ve Erzincan 
muıtakasmdaki gcçiıt istasycnu -
nL .ı 9 ,k 1 metre iıcri..;nde vukua \ 
ı; mis ve dc-nirrohmu kapamış
tı:-. 

D:ıvle.t Dcm;l'}'Oiları wnıını mü
dlidi'.;:,..i.i ha1ıtm sin"atic temizlen
rnesı için mu1'Ll>.if 8mele eki'Pleri 
yol Iamıştu-. 

Bu 9e'beplr Erzurum iffi.kaıme -
ti:Tule n::ı!tliyat a!kıtımma ile yapıl
maiktadır Hattı.n bir ·i _ı:iine ka
dar tımr.ınren ucı:ı;ı; iimid olun
ıru:ıkltaıdır. 

~u 'tmler yaırd>."!l ıbirli;ıi. ye
ni kl=e heycli dün iı.~leden son.ı-a 
ma:ıırif ım:i1dfüıl~ünde t.oplanımııı
hr. Bu iQt.imada, hirli/l"in. yrni ce
mi\.'tlbler 3ca.nu·nuın.a u\-:J?tı.;.."1 bir ni
zannn.arr.ı »inin hazı.rlaınması lkarac
h•"'rthıuı1trr. Oı:dan soru-a d.<ı für
l!ğln fa:afiyet.i~ :hız ~1:İı:ce~ür. 

~~~nıılLlV--==~~l ~~ Illl H~FTA • Q 
f..ıtatlnlıun ro ııcni:;; rn rah:-ıt ,.e ııezilı, ~-ri l'""Yet l«ııiz ve 

tcbi.i venıın m: '':·o ve trı:ıtibat.la mücebhez 

C EJVBERLİT AŞ sinemasında 
TÜRKÇE SÖZLÜ" İKİ ŞARANE FİLM 

1 - 'l'ck'Ttil sarkın bii1bü:ü, Ses onaliçcsi ÜMih!Ü GÜLSÜM'ü:n 
fevrutlade şarkı.Jarile sizi tcs'ıir frl_c ği 

(YANIK ESİ~) 
2 - Emsalsiz 2 Frall612: yı~ızı: C H A R L E S B O Y E R ve 

A N N A B E L L A 'nın mi9ilı>iz şaheserl<'n 

• R 
CLA!UDE FARRERE'in ~ur Romanı 

TekTar tckraT oö:nıek isti~eginiz ve sizi zt!'Vk ve heyecan 
~ bır:.'kacılk 2 ~ ~ • 

&ı f""'1<a13de orogramı karırmıısm 

. b' fh "'""'' gerı:uı ır"" aya .._. .11,rt 
yor. Bunun sebebi, ıoııı r~ 
bnda• Alman ibrac:ııtııııt:;ııbl• 
ambargonun, İtah?Y" e5İdıl· * 
miire de letpnil edılnı 0 tı:' 
liıın.lur ki, Ahnan:ya P':~c ' 
ba.-;lar başlaınaz, Ing•~.ı 
belebilmbil o arak, nı ı.-rl' 
ya olan eşya üzeriDc ~ 
ınl1$t ur. BinaenaleY h ııııi: 
olsun, Alman ınnUorıP' 601 
etmektedir. Alınanyan;" ~. 
darlk elme~ine n1i.ni D nı ~ 
lınan bu ~edbir.e ı~Ira 06, 1 
tiraz ctmı:, ve l!Yn'"tlter~ 5,ı ,_.. ur 
nın Alm~tn}·adan hoın .,, 111 tı 
masınn mllni olnuyPcnf!l Jı' 
ıhlşti. ltaiya lehinde f~ • 
istisnai muamele, 1:>'1 .,ııtıı' 
&lstenıiniıı .za)·ıf bır 11 

Faka ı İtalya Alman) adJll' ,tıl 1.·· ur~. dokuz milyon ton ,.ouı iJCI' ı• 
makta ve bu koıniirün e1''' 
de deniz yolıle oakJetnı 01 
naenaleyh eğer ıuı:ilt~ ııV' 
kömür hakkmda dtı abl . 
W. etıniş olsaydı, İ l;~ o1I 
m~şkül vazl~cte d~:~'..ı,ı 

Ingilizl"r ltal~ a ha~ 
tisnai munmeleyi ya!""-j 
muvakkat olduğunu .-e ~ 
kömür ihtipcını ba~ ~ 
dan tedarik etmesi icllP _..ı,
dlmWılet'di. Fakat arP 
geçtijti halde hila ital:;ı,1 
yadan kömür ~atın alnı ~ 
kömür ihtiya<larını .b~11ıl kadar te1'ıfi etmek içııt , 
rın İngilizlerle giriştil<l•~;tl 
müzakerckri de hen üs ıı• .ı.ı 
meın~stir. Bu şartlar alt~" ' 
tere, İtalya hakkında~• d~ 
muamelenin daha faıl~ .. 
demiy«eğıni beyan ~ .~ 
tın biri~<i gi.i ünden ıtı ıM' 
lu!.ayı ltal~·enın sntı~ alı' 
müre de t ;mi! et~• .'#'~ 
tır. Demek ki ltalya. ""~'il, 
~ ed.i mil)01l ten Alına~ 
nü deniz yolile ıın~Jed 

1 yete dli ü tür. İta!) P \~/ 
bunu protesto etı4,<ind•0 r .. 
arasındaki ınfin3sebetl~n tıı' 
lhtililuıd,,nberi en gerı:ı, 
hasına ı:inniş buıunu''" (. I, 

Acaba İtalya bn ibtıl• jl'~ 
li.:ıdar sii ükllyeccktir!. 4,tı 
Alman~ a ile ittifak' bııliJI 
duğu ınaliımdur. ~ 

İtalya.ıun Alm.cJJY•Ya ~ 
zlytJioi anlamak için ~ i ~ 
balyaya karşı , a;;iy!"ııı 

1 
ı 

liaımdır. J\lma:ıya, ıı.:ıb v.f 
ğunu Sov • do tluğut1_• ~ 
Jerken, hu t ~ib naZJ ~,.;!> 
ittifakıiuiısı ile yııpıJuı;ıw',..ı.,ı 

. "•f " ~~r. şır~ır l<i Almaıı ·.-:,eti" 
l:gı, Rıbbcııtropun s•Y" · i 

• ,_.bpP'"I 
gene acık bu sırdır "' ~ 
Güring gibi Bitlcrde~ ~ı 
manyanıo en chcıuıuıf• r 
kacasınıu tasvibine ı:ıaıJı' ~ 
ınıştır. Alman - So•·ycl ı".ı 
kurulurken, bunun bi~ Jı 
talyan dostluğu ile t<;~il' 
ccği zannedilmisti. Fı-~AI 
Sovyetlerle İtalya arl!5)#. 
faatll'r telif edilmiş olP~ 
beotropun şiyaseti nııı• ~ 
ınu~ sa)·ılacaktı. Fak~1 ~ 
taralındaıı b 'gİlne ka.;ır / 
matuf olarak sart'edile~ 
mü bet neti~e verme"' 

(0..vaını 3 ü~ 

Bugün SARAY ve MELEK Sine, aıarııı4'" 
Bir en 

Sinema dünyasının en büyük şaheseri 

AŞKD SlES
0 

Baş rollerde : JEANETTE MAC DONALD - LEW A YRES 6~ı 
Oılı:Itat: Geceler icin yerkriaizi eV?Clden aldınnız. Tel. MELEK, •oaea • SARAY, Al 

K(i\.'kün alt katın{!a.ki t.aşb1ııta 1 
birdenbire ibir çığlık \;Qptu: 

- Ah, lhan a a:hlaksız d.i yoıiar .. 
&ıııi ~-ce yarısı koğuyori.ar. Ben 
bu "aattc nereye gid<•bilirim? 

BUGÜN 

iPE sineme•ıoda 

1 

Dı'İl\Ya sınemacol.ığının b.hk.aha Kırali.arının en ... eO reC' 
güzel filirnııeri 

EL -
ZAFER 

IBira:z Bem'a, aıh katta illi, üst ka'1.
ta dıa. fl!ÜrÜltiiden eser l<almıımış, 
köşkür iç1'1i manalı b!'r' sPssizltk 
samuştı. 

* • 

HAR oi 
DÖNÜŞÜ 

('l1ii.ı1<çe sözlü) ~ 
~~A~ııırıc~~a~:~~;~~Re~isımız~·~-~~Mi;·ııı~ı~Ş~ef;in~~Doğu~·~~se~y~a~hli~·~U~e<~ı~· ~v~"~FO~~KS~~e~n~B<m~~d~iı~n~y~a~•~·e~h~,111'~~ Ertesi sabah şafak 

sökerken .. 
Seh;).a eri<> nd::n ,;özlermt açtL 11 Blır'iin heT ceohecle hinl.ero2ı haya.t sönerdı:en diın.ü.n ölüme meydıan'"okuyan d.1. s:ni l (i['!fl (11" 
Şafak Wkıüvordu. J.ı:v.alım.. Siıuna dünyasına .heı;l!iin ,·eni bir sah~ kazaniı:rım· kud:retlı arti<ı•. POL .l\I ;;,J' 
f'nr::ı.r "3\ünde cLVıld.ışan !kuş- ıwl ANITA LOUlSE. .. Sevimli DO'NAi.D WUDS ın..;an oku<ketın.m ya.ratabi'le~i en 

!arın sesi Selmayı u yandırmı<;I•. filıni hazırladılrr. 

oaanın ortasıni ki maGanın üs- "L OUl~C' PAS T' C' 1 TR' ff' A YA T'1 
timJ rakı, bira şi•e.it'l'i .. Biııbiıi J L l.J, Un M 11 
ilCünc ıı.tıtrnı., m ze :-W::ıhl<m .. Ye-1' !Baıeı~ taıriJı.ine en. parlak zafori kıuandu:an bir alimin hayatı Tıp iiılcınındt' "" ıOO~·"V' 
re d ' :nii.ş ç~talhr.. ')~ lbic dahmin mücadel.esi, gönülleorde en derın - a9kı. ~raıtan bir fazi:letln tmısaJ.i, tıiY 

\'e S '.rr:a şalwk.arnu uiuşt~.ıra- y&lfa baş eil,diıım bic saıı'at abidesidiT. 
r a!k vav ·a } , t ıık.tan kaktı. · · ,,. 

vem~. t~~r~~1;'me:rt:J· L L sin masınd 
s · bunları mç ba.tırl•}W!lı - Bu ~a eseri BU AKŞAMmemiekeiıiıı en vü:ksek .şalısivetierin,e; takdim etm-k' .. ~ 

yoı fo. lammmm• du;yrnııiklıadtr. Liıl en m.ııma;ı<ılı ycrk-rinizi evvelden k<1Patmız. Tel: 43~95 
(IM:v811ll var) 



N SON DAKiK.A Milll Piyango Garp cephesinde harp 

ter Fin andiyaya 
reke te if · tti 1 

lıPl.rıı 7 (Hususi) - İsveç tıü
mrrroti, .rıilJ mooa f ~ ·~io lll<.'C - l 
~ 7 milYun kuronl ta.t:ffsat 
~.ir 

F.İN 'I'EBLİ (;t 
Rıanı.1 7 ıR~'OJ - F nfand.ya 

aıxl •ı ıl>aŞ.,'1Jn&lldmlı.ğırun teıb-

Ka.ı..-ridQlı:ı .SO.."OOt t.l'rruxlan 
pu<ki.lr"ıUın.üstür &J'.'Ycller. Vi -
bıoı".ra taarru:z:a devam ee.IYQl'laT 
yab;ız bn- taaırrınrla 100 olu 'bı -
~rchr. Ladcı::ad~. Suma'da 
~ fua:lıye1ı d v.ımı edi,nr. Di
gec ~ocroe «&)'de ~ !>K· şey 
}d.lur. 

Ankara 7 (Tefofonla}- Milli ııi· 
yangonun 2 inci ke~ideti bu sabah 
saat 10 da Halkevinde not~r ve 
resmi memurlarla kesif bir halk 
önünde yapıldı. Kuananlan 1'ir an 
evvel bildirmek Ü7ere yalnız bü • 
yiik numarnlarıbildiriyorum: 

100,000 LİRA KAZANA."! 

i486 
25,000 LiRA KAZANAN 

?3851 
li, LİRA KAZANAN 

9175 
u,m LİRA KAZANAN 

39533 
• l .000 LİRA I{AZANAN 

453 
5,000 Lİ A l{AZıUIANLAR 

54:ıt 16230 

3000 LİRA KAZANANLAR 
l2ll31I 12931 3SJS2 46132 1217 

2Qı)() LİRA Ii:AZA'll'ANLAR 
1:>?74 19186 227813l11G11731 42SılG 
45772 48582 

100\1 LİRA KAZA 'A:\LJ'.R 
3.:1 2 4-102 5 :!O 84 74 Sli7 G 87.19 

11590 13,88 H~S!I 14488 1G4:?8 16EG7 
17HS %1535 211;9 %5"86 28127 28355 
28892 31157 322?0 32449 34:l9S :l54ll 
~793 :IG20! 38ılOS 47 4n:77 4SG"..6 

Se" ralı:amlan 8', 54. 75 ile ni
hayet bnlaa onda bir biletler ~r 
lira amorti &lacaklard.ır. 1 

000 

Vapurun anbarı da 
feci bir kaza 

faaliyeti arttı 
(1 inci ıalılf.teo d•""•> 1 ÖLEN BELÇİKALI TAYYARECİ 

muş1arsa da, derhal geri p&k.:.r - BrüKSel 7 (Hususi)- Bir Alman 
tü•müşlerdir. ln,ııi1iz askerlerin - lxmııbardı.man tayyaresi tarallııdan 
den ikisi ölmüş, ıblr1 yaralanmış, Belçika topralöarı üzerıinde düşii-
ıkisi es:r edilmiştir. rülen Belcikn tan'ııresinin ölen pi-
Almanların idda ettiğı gii:ıi al- lotu Herarduı cenaze merasimi bu-

dıkları eııirler, bir çaVU6 ve 16 ne- rada par!ak meraı;imle kJ id•nl • 
fer deı;il. &ki neferdir. . . . mrştıT. 
İNGİLTEREDE YF 'I DAHiLi Alman tecavüzüne kllliban l{iden 

İSTİKRAZ tayyareclnin taıbutwıun üzer.ine 
Londra 7 (Radyo)- Hatp mas- Lcoıx>ld Sövalye haçı niş<:'.. ı kon-

rafkınna ~L.k olmak üzere ya- nn.cıtur. 

pı!acak 300,000,000 l~ liralık İNGİLTERE BEYAZ KİTAP 
istikraz önümüzdeki salı günü 12 . CIKARMlYACAK 
de ac;ılac k, ertesi l?iin 12 de kapa- Roma 7 (Hususi}- İngiliz - -
ıı=ktıc. istikraz 20 .ene vedt>li kılmcti N'~-a miizakerdcnhak-
Y.! 3 f;&J.idir. kında .OOVaz kitap neşrinden vaıır 
MACAR STAN ÇEKOSLOVAK • ~eçm$ır. 

YANI~;~~LÜ!\'Ü KÜİN ELİZABET. NEVYOBKA 

Lc.ndrn 7 (Husı.ısll- Macar Ha- , GİDİYOR 
r:Che Nazın ~,ııt Çalti. Mac.ar hü- Londra 7 (HU6USi)- Küm Eıe. 
kumetinin, Çeıoo.Jlovakvanm ye- zabct 1 liz transailant.ti Ameri-
n1den teşci u.L<ne !lluarız oldul{U· kava rr.i.itı.~ecc.:.en hareket et -
nu .beyan et~tir. Nııı:ır demiştir m ,tir, yakında Jlll"V)'ôrl:a vara -
k:. ~ cıu<. ır. Vapurda hi<; )Olcu yoktur. 

·Son tıl'r~ teıılik Lh,. ,.az vet İKİ FRA SJZ HAİNİ İDAMA 
ihdru. edeceği ·~in, ıbu > "kümetın MAHK(İ!IJ EDiLDİ 
yenıJ<-n te-,ekkül et.,.l'm<» A,·. Pari 7 (Hususi)- Stütgıu;, ha-
ru~anın menfaati kt..-zas ' nd:r.> inleri ismı verilen iki Fraııuz &'P'-
HDLANlJA, GEMİLERiNI: TOP ketı Par~ dJ\•anı hart.ince gıya -

KOYUYOR b<>. oarr a rr.ahkum ed'imişlerdir, 
Lonrira 7 (Iladvo)-A'llStl'rdam- Stıikerlerden birinin Fransada 

<lan biJ1u-iliror: Şimdiye kadar bulunan annesi gelip teslim o'ma-
Aiın.an deniza.lt;ları ve tayvar<"lE"ri s.nı of(lundan yalvarmıştı. 1 
&l,000 tonluk Holanda ııemisi ba- l\fACARİSTANDA ni.& SUİKAST, 
tınm>lar ve 2200 ı;ıeınkıônln <iri - Londra 7 (H~u i)- Macans -
rnüne sebeı> rlmuşla:rıur. Ho1ım<la tanda d:ohiliye mii3teşan F"Şer: öl-

Dil. düşnwun 18 taq:i tahrrp 
cıdilm';. Hl l:aıyym"eai diiı;W'UJınüır 
t.Ur. 

Hazin bir irtihal 

hüka.ıneti. bütün tüccar gemile - dürıneğe te;BWıüs sU"Çundan dola-
Galata rıht•mında bai[h bulıu _ rini sil!ıhlandırmağa karar ver - yı 15 nasyonal sos:yalist tcYkif e-

n.ın Dumluııınar vapuru ambarın- :-=m=iş=t=ör=.============d=i~=~· ~tir=.==-=-~·=-"'-===== 

- i i 

ır postane harr.alianndan Veli 
Gazeteci a:ri<adaıııuı~ıımı7.<fa.n Aı'&- J:.;ıs1.a paketlerim i!;tif etmekte iken 

ııın T\ıfan Yazman ile Scl.m Qao\·id >inçten kopan mararc direği. fue
Yaı.rn~. ve hı.lk~ f.!tüheıl snn · nre <',..ışmuş, m°'1telif verlerınde~ 

. . ·tir Sll'rette yaralan:ınıştır. Velo 
~uf ctnlebeind.., Yıılkup Kamı ' ötüm ~a!iııde Bevoi(ru tıast•'les.ne 
Y&mı.anm pedaleri. cSki gazete - kaldırılnı ştır. 
cilenlen KıısalAılı 'evzat Ekrem Hamal V.-lı lı:ıs•anede olmü.•.ır. 

Yazman bu gece s.mlıa JuıGI ve- ı--------------~1 

fat etınişt:r. 
AJ.ertıum işgal sanaertntle iz -

ıniı'ıl.e $ıırl< g:rıı 'tcsbıc y=J.;:ı mil-)b~==~::~~:;;=:.:~===~ 
li &; "'ve4ıle:ı. t ;::,,.c od n yazı1ırın- f 1 

aıaın ıblayı dilşınan tarzfı.ııdan .ınü

teaddııt defalar 'lalkıbata mer~z 

bıtıruıı. is~n ııonra da lbii -
tiiır Ege ımınt:ılkamnı Hi sell" do -
·l~ surotılc me.'lllelrnt mese
lelı.rini Yanık Yu;rl, Yani Gıin, 

Yeru A.m-, Halltın Sesi ve soo ola
n* Cuı:mıurtvet ~~ ne.ş.. 
I':JlmEik sırcliie hızıncl tmiştir. 

Cenaızesi 'bu.gün saaıt 14,45 de 
DLv .ınyolunda ddldıor Emin paşa 
datıı 16 mımaralı haneo;inderı kal-

dır&:cı.k ve nııımazı ıundi vll'kti 
Boyant ==-imde kılındlktan s.ınra1 
Edimeık.ıı!;ıı $Chi.•uı:m.: dc!nedıle- 1 
c~kW:. Kederi> ailesıne teziyetle • •

1 

rım.w .swıarız. 

TİD 

f tal ya ve İngiltere 
( Z in.ei .ayfodan de1ıam) 

İtalya, Orta A\Tupa v~ Balkan· 
!arda büyük nüfuz sahibi oldııl:'u
nu \'e J·endisioin iştırnki tcınin c· 
llilmedi'kçe. h"~bir ıneselenin hal· 
tedilemiyecegini Almanyaya an • 
!atmak istiyor. Yani Almanyayı, 
Sovyd işbirliğinden Yazgeçirerek 
eski mihver politfk:>Sına gerı g -
virmele ealt~maktadır. Bunu te
min etmek içın İtalya: 
1- Evveli orta Avnı ada ve Bal-

kanlr.rda Alcıanyaya :.arşı vıı;ıiyet 
almam.akla beraber, Alınıa. - So\·
yet işbirliği muruısma delalet e· 
den her h.arcketi sabote etmekte -
dir. 

vo •11:1 .. •ıtv•ıı:KLiCıiNS -
2- İugilterc ile anlaşnııya •sla 

ya.ua~nıaklLdır. Biliıkis abluka
• ' ıun talbikin<lıı İngilizl re zorluklar 

çıkararak Alııııınyaya lıizınet elti· 
tini göslrrn;ıektcdir. 

3- Al ınany a ile nıünasebctlerf 
bahis ıuf'\·zuu olduj(u zaman, sanki 
mili•·er mc•nıtm gibi harekete
derek onun .lyasi atmosferi ic;inde 
yaşadı;!ını anlatmakta· ır. 

l•bletlerl her eczanede buluııur 
....... ~- 12~5) C.ı..ta, lst.anbul 

Iiic İWyau pohtil·asmın hu hu· 

"""'--........................ ~·:~:.:~::~::;,;·~~:;;;~·--------------... --
' 

! 
sisiyetlcri ırözönünde lutulacal; o
lursa, bu defa İngiltere ile <ıkar· 
dııh kömür ilıtilalının mllhiyeli 
daha i.yi anlaş.Jır. 

y 
~: Rahmi Y AGIZ 

Donanma 
No: 

ğil, kadınlık İz.leli nefsini de ga
leyan etti eıi;e kifi bi! sebepti. 

ihtanndaki manayı 

davetini kabul etti 

DavusLla. Milo\'İç, şahane bir 
c;ift halinde oyun .W..nundan bü· 
yük salona ıı:eçerken W<emlcsini 
!erkeden Bayramzadeye Lena ba 
i$aret yaptı .. Harp zeuginiıll dur-
4urdu, sonla: 

.:. Bu llelikanh kimdir? 
- Tanuıuyor musunuz frov (1)? 

~ - Bu _gece ilk defa görüyorum .• 
Çok mai(rur, kendisini beğenmiı;, 

sür'atle \Uİyeti kanadı, i.kinei bir mini miai ltir hotkiım!. 
ihtara meydan vermeden cali ltir Bayramzade güldü.. Bu gülü • 
tebessümle knnlan dudaklarını ~: 

harekete getirdi: - AnlasWlı.. Siz de Hnn cazi-
- Zahmet olmazsa büyük bir lıe..U.e lıağlandutr · 

lllftllnaaiyetle... Demek litedi; izahat verdi: 
oa,·ust MiloTiçi koluna aldı.. - 01un esaaııında yawnda o • 

Leaa Bartleyin ••.-n keo.ilen yii- tur.., birisi ... anlı.. Arınaüir Ça -
ziiı>e loir yan balrı la göz attı'ktau p.akkaleli Ha.im B<>y~ qte onun 
sonra yiirüdü. salondan c;ılrtı.. 1 

oğ u. .. 
Lena Bartley luısdm yapılan bu Leııa ha} ret etti; • 

tercihten fena halde siıtirleıımi,., _ Uşak kıyafetli adamın oğlu 
ı Dan._ta ~ ıluydıı&u sempati ı;u 

aııda b r k.ia akvile Jer deti$f 4'· 
m.iı;tL 

Kf'nG; hükfuweti he•bına Enver 
Pa da Alman seınpatisiııi idaıne
J'C emur edilen geaç artist, Da· 
.-a&tla karşila ~a pnliinün $<

sine kulak vernı~ yaslandığı baş-

knmanılAuua otoritcsiai bir an için 
uuutmuş, genç edamla münasebet 
tesbini düşüllllleğe başJaıruştJ. Fa
kat nedense işle şirin delikanlı, bir 
çok erkeklerin, Jıetı.i genç \'e :ra
luşıkl ı Başkııw&11dan Ve1J4nin 

mu? 
- Evet ... 
- Ne tuhaf. Babasının kılıksız-, 

bğı, !mratsızhğı ile bu gencin gü! 
'U!lliği aramula öyle birbirini tut
maz bir fark var ki... 

- Evet.. Öyle Frov .. 
- Peki, ne is yapar bu delikanlı? 
- Kaptandır .. Baba ının Çanak· 

kale alllı traıtsporunda sü..arilik 
ediyor. 

- Bu yaı;(a gemi süvariliği?! •. 
Olacak iş detil doğru.-u!. 

(0.....amı var) 

ıiddetli alAkasına karşılık bııdJ.. . 
.sini istihfaf cdi;rordu. Bu banket j (1) Almanca (Bayan) ın muka-
Lena llartleyi.ıı ...ado gönlililii de- 1 b'Jı. R. Y. 

1ç1 TEES ' 1 -

(1 inci .u.ıt...ıea .....,,> ı 1a:ıutroı makamları tar.Juıd tc•·-
ımz. Çünkü !~·an obam~ - kif al;~._ Dal i .. h'l:z ıroıanına 
de:- bır iıartJe stıknası k -aı a - g _ı,r =ş o~un:: .~ .aaır. 
l""iıim . :ıcı:lııt ı·. i atya h~ ı:ir-1 -ş·~ :ıtt.=::r lın:\.a lelwıe e
mek.\> ıhır şov =nnaz, bdk · p" l"t gciz v .ımuhn~ . kat i -
ş r.·J.er kav .dar. t ly;<.n'!'.! haroe 

1 

g\l "" ~~u.:ıH mJIJ kun o u,.,"Il 
ı:aıır:e • A~aı•; nın cl ı .al ... #.. n - k;:.;:1 ~ .c. .cJi su x t.e • .u:maııı: 
& ç · ,:u Alım m. '>ırço«. mn.1- a..mir · · . İıl\ı:&.lde ile, dlg< bı-
~ !1 ''1 fl'3maZ b:.r ""'Ztv~>e cfü. -"· tar~f ffiLmlehcLo; al yl$ f J· 1 
INGILTERE GEDECEK HAFTA v , .ı k ;rşı farklı bır mu~. t t-j 

CEVAP VERECFK. 1n..: eı<i'lmi} ,,k\u , 
Londırıı. 7. ''i.ısıısl ı - Inm ~ • Te\<~ıf dilen vanwc~ ·dan l:ıiri-

ıhük-.'MnıN!, Lta :vıı:n ı:ı:nııtect!n ndba - nln h= cles, iade olunacı<ı..1,-
":n:ı ~1< ı.~J:t:ı cer;ı V<recL!t- İ'!'ALYADA TALEBE 
t r. ~ı.vaıf.ı,l ıte<;t'n harp\. de bu Nlİ.MA · 
yolda 1ıedbı.rler >t>tiha'Z ooedıi(ı ve ~LERI. 
İlı:ilvruun da bu· :ı ktiraıt et: >ği bil- . R:ıına 7 . (füısusi) - ltelyanın 
.fto'. ~.ııtrr. Olı-Qdk şdıırle.'." ta-lehe nımw-

LJ:ıııdra 7 (Hususi) - bracat ~r:i yapılacaj!ı haber alınmış -
t--, Joomi.<j.»nu İn.ıı; Fz cı...rıız j "' Z_abtila FJo:ı'ansacb oldug.u l(.Ui -."-<..lr. · .._, tc:r fv.iL:uı lc\'kıf edı- bu ramıay!9len mert ~ek !çın tcd-1 
len 9 \•apuı:dazı 8 inin b.3.nıu ce. ,ı bır alınjştır. ı 
"'ıkOJ..'Tla a k:.__·aı , • .:ıştır La- İsyEÇ'r&~ ALMA 'YAYA 
oc 3 vapuıru ı- ·ıl,. :ı .ım a:rgu- GÖNDERILEN MADEN 
da!:' en•d y .. kkrniş buluı uğu ıc·n CE\HERLERİ 
seııi'~~ bıwkıloı ıştır Ilu \'apuru.ıı Londra 7 (Hu el i) - A, anı ıt.ı-
ha'ıı ""ti, on.ıkiııes; de \'ukua ::e - maras>'ıda, -b~.(J" oırUllC'ı lordu 
.len bir ıını:adan d ılavı 1'< • :,mişti. CO-,i;il'JCfl V ~·v •• ;'elen Alma.ıw3'\ 

Yo.kalanar. ·kör, der ı .. i ldcre 1 ' ": ltl'Atl:::n t \ııc ı .... :ı.in ı:·irti
eı:L'mirccck, ha.1.tıiıı . ni'la)ctıne riid,~ ni bilip bı..11ec. , '' '.• ın
);1'. i.l~ al mu:ıld•ı"c.t.ar. sonra sa - rac.. ı &..rclt rr. k ic' ı tedbirfor 
lıoh' d.ın ~~- . d.<' i ciuna - ıııımp alnınu;.ciıj!ı .:)mu.,.•ur t 
c ... -r. VapurluT dr~hal St-. best Çörç.ıl. hMis;. , ivi bild•,ı<ın.:, ı 
tıır,:,.;ılacaktır. f.ıkat bu mürutk ri dW'<iwma-

Bu mün:>ı;eb~ şu nokta hatır- nın cııc... L t, "-"Üşlerc \ 1 a - a-
. .Jıı:.lt ::lır; A:ıc k AJ.mauyaya ğ>m, bınaen· yh henüi 'J ü • 

i ıaı:· mzdtlC'krı laoıvan vapur - ru;:__9~ rı d·~rtl ~ilk tcdbırl , a • 
laır rntis.rl •• v.:.nma.<130,r •. ı - lır. .-'!<lığını sövlenıi..ştir. 
m.an,~. -dC.at maddele · t sı- Çör~l D.ım 'la vapıırımuıı :00 -
v.an vaıfü• ann b ~ı_ rı m' < - tırıl.ınası h:ı:kJrn:. ia ıc.. nları SÖy-
der etlila ıcten s m, t,u ve.;>u11 r kmiştic; 
sEl'.l'be5t ıı,,ı-:;kıJ.n ı adıı-. Ga.-el!'v.!' '" kua ırclen Iııı ta -

nra V APU"ııl.J. AA tULESi arruz ni'!ı-~-sinde vıuz i<işı tıoı;ıl-
GERİ VERİLECEK muS'..ur. HücLUn eden tayyaı-enm ı 

Londıra 7 (UU$USİ) - DOkuz İ- bio: dcı;,"t m001lekel, tayy~ oı.dıı- 1 

t..°".:~'.ln kiiııııür vapuru luıçakçıljr ~u zannedllmiştir. 

Cinsı l,l ~tarı MuL.mır.eu Yuı-.e Ek•iılmenin 
Bedelı 7.5 teır.ı•ıat .Ş~kli Saati 

Ll a Kr. Lira K·. 
Makkap ve testere 69 kalem 1506 78 113 açık 14 
Makine ko'ası 30.000 Kg. 5475 410 • 15,30 
F)çı tapası .50.000 612.50 45.94 • 15.30 
Oza.Jiıt tiğıdı 28 top Müteahh.t hesab•~· ;ıı:zarn:k 16 
Kağıt düzeltme makinesi l a<M • • 16.30 

1- İdareml:z i.:'n vu!':::.-...:~ ,.,.~,.. t4J kalem mabıeme satın alı-
nacak~!" . 

II - Muhammen bedel ve muvakkat 'lenrinatları hi.za'.ıırında gös-
1.eci.l.nıişt ir. . . . .. r 1 

Ill - Ekli !l;m~ 20/lll/94-0 çar-şamba ııumı Kabııtnştaki kvazım 
ve mühay:>at şu.besind-Okı Alını kom~nund~ yapıbcnkl.ır. 

IV - Şartnanıeler her 1ıün sözü geçen şubede parasız olarak alı-
naıbilir. ' 

V - İstelôleri.n cks:ltme için .<tavin olunan gün v<: ~ mtz-1 
kıir komisyonıı .ı:e,meleri. ·1592* 1 

I - Şarlınanı<ö&i nıucihiııce 70 ki.o ıyot paz:ı.rbkla satın alınacaktıc. 
II - Pazar :k, 8/ITl/!MO cama günü saat 14.30 da K.a1ıa.taşta le va

zını ve mübayaat su!:ıe&i.ndeki alun Komi-<'\"oııunda yapıkıc::.ktır. 
UI - Sar'.ıı.amele.- h...:r gihı sözü g-~n şubeden .....,.aı.ı.z alıua.bi.e

ceı'(i gibi ısteklil=n d<? p:ız :!ık ; >in tayİ!' n..un.an gün w sa:ıtte ii· 7 ,5 
tonmat oa::.-dlarile b. ik~ mezkür loomisyonıa gelme'cri !lan o\urur. 

·1591. 

I - Şartname ve ke~i mucibince id""'1nizin polathane tütün ha
kun ev' döşeme, boya ve müteferrik i:;h>lı' aç>k e8csil me ;;, yapılacaktır. 

IT - Keşif bedeli 9391.6:1'lradır. Muvakkat teminnt 702.12 liradtr. 
lll - Eksil.me 12/!IT/940 salı günü saat 14 d. Kabatdşta le\'azım 

ve mübayaat şubcsin<l ''• alım kcmıi~'Ollt.lnda yapılacaktır 
TV - Sartnı:mesi her ı:ııin ad• geçen şubeden parasız olarak atına

bilz. 
V - İsteldiler!n eksil-'ımc ! ·in ta,;n o•unan gün ve saa; l' "'o 7,5 

·güvenme paralarilc birlil.1.. mezkürkomi!;yoııa gelmeleri .t2G6, 

L-aoN TELGBAr-7 MUT ıMO 

SON TELGRAF'ıo tarihi tefrikaeı : 1 

Reşit Paşanın Hatıratı 

AKEDONY ATEŞLER ·ç; 
y llZ&Dlar : 

İskender F. SERTELIJ Cevdet Heşit YL'LARKIRAN 

Meşrutiyetten üç yıl önce, Reşit 
Paşa bir gece evinde otururken •. 

• 

Sereı. hükumet erkanı bir arada (ortada oturan Ser zm ııtasarrıfı 
Reşit Paşıniır) 

Serez'de pathyan 
ilk kurşun .. 

-1-
1905 viliııda, yani :nı rnti)'etin 

ilanından üç y l önce. Senzde> iz. 
Rcşitpaşa Sttez mutasarrıfı. 

· Ferik İbrnlıİml"'$a Seı·ezde ni· 
:ı:amiyc fırica kumandıuu. 

Türk - Bulgnr hudutlarının a
k~-dnn)'a c;clttileri tarafından tam 

anzsıle svıldıı;ı hır devir. 
• . şh ur konu tacı Sanda ki, Ma

k~on) aalann reis.ı. Pan · çe, on un 
su:: kolu. 

Reşıt Paşanın hauralnrıııı sıra
larken, hcrşeyden o ce ş r ını 
isarct edcliın kı~ bu te&ibmıula, 
111:.ki>don)ayı yıllarca kundaklı· 
yan .-e. hudutları .ızda sonsuz ma· 
sum kanı dok rek mahaıiı asayişi 
dauna ılıüı! eden Makedonya çe· 
tecilerı on ıı .. ında yer nl~caktır. 
Zira, l'rıııkedo.ıya hal<l,ande yıu:ı • 
lan hicbır eserde, Makedonya çe
lııcil •rinin i yüzü hakkında şim· 
diye kadar mushet ye hakik.i hiç 
hır '"5ika infışar etmq degildir. 
Sera nı(ltasarnfı Reşit Paşanın 

bühin hatıratı baştan b- vesi· 
k:uar, haLki nk'alarla dolııdur. 
ııı hat:..,.alı tasnif rderken: ake· 
ony a komıtacılarının m~ruti ı-e· 

tLı ılanı tanhine kadar hudutları
~nızda 'e billuıssıı kendi tuprakla
runnda aluıtıkları masum kanla
rını ve çevirdikleri siyasi entri.ka
laı ı - taı.!.c gc~nu.•ıııiş bİrf\ok hi
dı ele. n teshıti bakıuırndan • 
hcııı fa) d •ı, h ı de çGk eutue
.sa.u gvr .. uguınLi~ içlud.:Z ki, bu 
kor ç \e kanlı fac;alar iahne
sinin perdcsir.i •• Iakcdon~ a ateş
ler i~in e .. • ser evh ıle a ıyoruz. 

* Dır .L....ş "'-'CDİ •.. 
Reşit I' a ınisafirlerilc "'ınde 

otur ke . mk.yet polisi Mustafa 
Efcudi tel~la içeri ı:ıri) or: 

- Pa am, tab;:ınca sesini day · 
madıw.z mı? 

Ba)ır. 

- Sokakta birini VUYınu~lnr. jan. 
dar ualaı·, b~ı· göıgeıuu peşinden 
koşuycrlar. 

Reş.t Paşa hayretle polise so
ruJ·oı·; 

- Kim vurınu~? .. Vurulan kim
dir?. Anlıyamadıa mı,. 

- Hayır, Pa~nı! Emrederseniz, 
hemen gidip tahkik edeyim. 

l ~e inmemeleri esbabını temin• 

l çalıı;ırken, bir taraftan da çctecı· 
!erin civanla.ki köy !erde takibin• 
baı;lanmış ı. 

* Hül<ümet içinde 
hüku lvİ.. 

"omitcdl riu 1 mı mlıırı 
S udanskı o 1 r hte erezin İ· 

nıal kı..ıuında yanı rnlik. Cıııııal
bali .-e Ne\Takop ile Şu ar hu-
d t rı arasında alı)e•e ı; 
m4ti. • 

Ayni komitaa.ın Saudaıış i kıı· 
dar lanınmı cur et şefler n • 
den biri olan (Dad) de Drıuna 
mıntaka ında • t ki[;]t kuraJi k 
- ayni zamanda • raaı:~etc ger -
miş bulunuyordu. ' 
Sandaııski 'e aıl.aml:ırı, her e:r

de: •l\hledohya, bkedonvahla
nndır.• sesini yük.<eltmekten çe
kinmiyorlardı. 

Dirsel:ini Tuna kı 1larma rla) ı
yarak ya la.umı , a) okları ta Hint 
deni7-ine kadar uzan •n O manlı 
imparat..rluğu ricali her fah da 
olduğu gibi, iktısadi i ter ku ı· 
&ında da uyukfarken; Bulgar ko
nııfacılannın mükemmel l>ir orga
nizasyonln eal~rak. en hüera köy
lere varıncıya kadar propaganda, 
tehdit ve dill'er ikna edici, halta 
br.<'.an da öldürücii ve.aite nıüra
uat rderek. her köylüniin satın 
alacağı nıalları tahdit ,.e bir n \'İ 
korteniaıı usı:lii ko,·duğu göıiilü
yordu. Bulgar kövlerindcki nıck
t~plere tayin ecl:lcn muallimler za
hiren Eksarhhaneler tarafından 
fakat hakikatte komita reislerinin 
intilıablle gönderiliyordu. 

(Devamı nr) 

1 Veli~~ tuc~~~~~ :~:, 
Vel.ıe;; Lorurada ön..:ınüzd ki 

b:Zı.a başı.ıod.ı bı:klcr-.mokll. dlr. in
ııHiz pa·-Wtahtmda da üç. dört gtin 
ka.lacaHıur. 

Ruzveh'fo ~ Londra.d:ı:ı 
tekrac !!anaya döııcrck MU30lini 
ile bic dl!ha ;ru.ee:.ık ve ararlan 
Vasi,.~tcna a\'<let cdecektar. 

BİR TARAFTAN RAPORLARINI 
Gô:WERİYOR 

- Haydi git, fakat çabuk gel. 
Polis Mustafa Efendi meseleyi Paris 7 (Hususi\ - \"elies dün 

tahkıke gidiyor. Fakat, onun av- a:k<ıam Roınactan buraya harea:ct 
cl-.ıinden ene! jandanna kuman- e4ııni~. Usi'de g:ıaıtccileri kı:bul 
danı gelerek. Reşit Paşaya fil iza. ederek. Roma ve Beorlınde blılıın-
hatı veriyor: du~'U sıralarda çika.rılan şayi::'arı 
•- Sıında.uskinin suğ kolu olan tek.zin etrni• hallin ııfuii: mele :nın 

Panke bu gece rıehre kadar gir • ma!h!ı>:m <>lduiYunu ve 'lxı<ılıırm ne-
mi~ Ye kendilerine fikren muha· ticeleı:tı:ı.in ancak Ruzveh'e tıildi-
lcfet eden ba1kal Nevrekoplu Meh- ri!eceil'ini .Wvleınişl.ir. 
mel Efendiyi yoldan geçerken kur- Ve-lles Raına ve Berlin miıiiı· 
şunla öldiirınüs!• Jcaıtları halruınd !ô ~l.:ırını 

Pıtı;a birdenbire sasırıyor: Ru ve]~ ı:;0 smi~. 
- Paniçey i yakaladm1z mı?. MADAM V:ELLES FLO'lANSADA 
- Hayır .. Kacmı . Peşinden bir 

jandarma müfrez~i gönderdim. Rmıa 7 (H 1) - .Amerikalı 
Takip ediyorlar. - , mı.. ''l zevcesı . Iarlaın Velles 

Reşit Paşa hayretten ita~ r~te dü- ; F.!Dra.r=va ı;ı~Icrok. b-..r oU>le ın-
~üyor: 1 rn4\İr 

- Bakkal Mehmet Efendiyi o- -------------
nun vurduğunu nereden hiliy11r- ' 
un? Üskiidar ido:nci su.Ilı hukuk mah

kemesinden: Etraftan görenler var. Meh
met Efer.li de ı;on oefc>indc: •Ni
hayet beııi de yaktw .. Al~ak.. di
ye bağırnu1-

Us.\ ·.da;rcla Valide! atik mahal.le
. sinde A:bacıdede sakağında 61 No. 
' lu lıımcck> sakin iken '1.fat c::len 

Bı:: sıralia avdet .,den polis Mus
tafa Efendinin ynplığı tahkikat da 
·andarma kumandanının ı;özlerini 
te};I ediyordu. O J:'C<e sabaha ka· 
dar Pnniçeyi anyan jandarr:ınlar 1 

~nes doitduktan sonra. eli boş o
larak d<>nmü le>di, 

Reşit Pa a ertesi gün fırka ku
ın ndanile tema• edettk, 'Ylokr • 
don;,a komitacılarının ı.ir daha 

,,.e tereıkC"S1n~ ınilikenıoniz.c v ...... ~·ı .. 
yed cdihıı~ bu> :un Albdulhıih k:zı 
Falbmadnı al&c:lk ve ıbm,; idcL:ısı;ı
d:ı bulunanların hır ay ve veraset 
lıddias-,'l<ia buı." 1 m 3 &v iC"''>do 
it ın i ,·es:K hı .. '' bırl ~
kcmenı.ize ""' ("~ _... .,..1 \'C a 1"" -

Sı. 1 
.]""' t~k~.,.,ın ,.. z } -ev -

r;)dilcce~i ;ıa_,, olu 940/147 
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AS T 1 R A ş B 1 ç A G 1 
Bıçakların en ucuzu ve en iyisidir. 10 adedi 25 Kuruş. 

Hasan deposu: Bahçekapı, Beyoğlu tramvay 
Beyo_ğlu, Beyazıt, KadıkÖ)', (fsküdar, İzmir -

durağı karşısında. Şubeleri: Ankara, Karaköy, 
Kemeraltı, Eskişehir İstiklal caddesi No. 324 

beyoğlu birinci sulh 1 

hukuk hakim lığ inden: 
H;,-.;;.ıwnin €9Jle!kh stJVari tuj':ıbayı 

Taka>mde Mezarlı'k S()lk:ık Gaıbcl-
1 u,,ı ıı.partı:rıum 5 inci dairesınde 

N~ •'e.t Bora aleyhine aÇtıi(ı dava -
da . .!llır::l<l oaleyhin :;cr.:mct;;ahının 
meı..'hu'.ivr.•:Me meJbni mahkemece 

1 on beş gii11 müddr tlc il5nen tcb-
] , "'at icr;ısına knra: verilm4 ol<l· 1 ! 
/!undan mulhaıkeme günü olan ~8/ 1 
3/94-0 saat ll de maJlı.'lrnmey 'bi.z
ı..aı vcva btlıvettWe ~clm<:niz ~eb
lig ma!kamına k.atb olma:k üzere 
ilan olunur. 340/1099 

• 
Her türlü yarukları 
Kan cıbanlarııı., 
Koituk altı çıbanlanın, 
Dol.ama, aknder. 
Ergenlikler. 
Traş yaralaunı, 
Meme iltilııaplaru.ı "e 
Çatlakları. 

Çocuklann ve btiyiiklerin her türlü deri i.kihapbnru 
EN ERKEN VE EN EMİN TEDAVİ EDER 

VİROZA PATI, mikropların yaşamasuıa mani olur. 

1 [ -ı P. T. Levazım Müdürlüğünden: 
j İıumlıul Levazım Amirliğiudeıı verilen_ llaril'i Adet 

Tartı •iası 
Aıık~ri Kıt.atı ilıiulart 15 20 kiloluk 

Beher adedine tahmin edilen fi- Eıazığda '.l'üınen blltmalma kom.is- ., 
1~ 10 • 

Baş, Diş , Nezle, Grip 
Romati:ıma, Nevrklji1 Kınklık 

ve bUtUn •Cirılar1 derhal keser. Wzu;nunıla gUnde ::n.-.,,ae alınablllr 
~. 

Gayrimenkul Satış İlanı 
lstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden: 

Kadıköy birinci sulh 
hukuk haki111liğinderı: 
Freıık<>yünde Bağruı cadı&."<inde· 

.30612 Si\Y.ııda iı:en ha.ı,,, Alımaı:ı.ya- ı 
da tahı;ilıde ıbulun;uı S&l>11 Sadi"ye.ı 

atı 8.'iO kum~ olan 25'00 adet hurc 3 untında alıııac,.ktır. Tahmin be- 5 ' 
ll/3/94Q Pazarı.,.; lt'ilnü saat 11 de 1 deli 26,0UO lira ilk tem.nalı 1950 1 İ . . 

20 
. . 3 . • . fi 

.Anı.arada M. M. V. sııtınalma ko- liradır. Şaı·toameı;İ • komi•yonda 1 - d11Te ihtıyac: ıÇlll yukarıda m:lktarları ıle tartı sıala 
mi ·yonunda pazarlıkla satın alı • görülür. Tekli( mektuplan saat ceınan 150 adet teraz;ı açık ekıdtmeğe çıkarılmıştır. . 
nacaktır. İsteklilerin 3187 lira 50 9,30 a kadar kohul edilir. istekıile- 1 . 2 - Muhammen bEdel (1705>, muvakkat temJıat (127 90): 
kuı uşluk kat1i teminatlarilc pa • rin tüccari ehliyetlerini bildirir W.Htm~sı l~ mart 1~40 salı gunu saat (16) da Ankara P. T. 
ıarlık ı;inünde komisyonda bu • fü:aret ve sanayi oda;;mın vesika· miidurlu~ bınasındakı satır.alma komı;yonunda yapılacaktır. 
lunmalnrı. (1337) (1&80) sını zarfın içine k<>yması mecbu- 3 - Istekhler m'.ıvakkat teminat makbuz veya banka teJ'll1r-' 

-1- • ridir. (1381) (1305) tubile kanuni vesikalarını hamilen mC"Lkfu- gün ve saatte o~ 
Bir kil<>suıuı tahm.n "dilen fiatı -T- müracaat edecl'klerdir . 

11 kurus olan ZSU ton nn ko•ordtt Bel.er adedine tahmin edilen 4 - $8.I1tnameler Ankarada P. T. T. Jevll2ını :istanbukia ~ 
ev.afı dahilinde ve ilialeyi mülca- fialı 8 lira olan :?000 Pdet sılıhi ee- hanında P. T. T . levazım ayıuyat şube müdiklüJcl.er.nd~n p3 
kip 15 ı:üu içinde teslim edilmek za ve maizeuıe sand.ğı 15/3/940 r:ık vcril~ec<lrlir. (832) 1456 
~artile pazarlıkla almac>Ltır. Pa - Cuma günii snat 11 de Ankarada b 1 b" • • lh 
.<arlığa ı:tte..elJerin 3187 lira ilk M. M. V. satınalma k<>misy.,nun~ l eyog U lrlnCI SU 

ve 3 cü maddeleri~de yazılı vesa- teklılerın 2400 lırıılık kat'ı tenu· • 

İstanbul Komutaıı• 
Satmalma Kmn~o11n5 

ltı 

r 
l 

İskclıinin 20738 hesap No. sile Sanıı:hğımıııdan aldığı (1450) l· aya 
lkaışı. bir.iı:ııci derecede •J>'•Wk erli+> v.adcısmde borcunu w nMdiğind<?n 
beıldrın!e )<aJDlm 'p üıoeriıııe .3202 No. .lu Jı:MMıruın 46 cı maddesinin 
-"afu 40 eı maddesiııe J!Ôl c satılrrıası iıcabııden Ged!kpa.sacia Mimar 
Hayrott4n ma:hafüsW:rin ~-h.-ııamı caddesi w G~a cad
desi ookağıolda eski 29 yenı ı'. 67, 85 1<.;rpı 218 ada 23 'OaI"Gei numaralı 
2359/50 metre ımr.ıA:ıban:la küllıanQ gm.n ~ hav ·ıe b~ ve 
~<'n hatası malı.:ıllerile maa müştemilit Gedikpaşa hamamı de
mekle arif ciJl.e hamam ve ııarajın 1296 ıhiG9e :it'iibarik 446 hi.., r..i (i<a
gizdlr) ibir buı;ı~ ay müddei.le a.çık aırtt>rııı:ava konmuştur. 

Saıtıs taı>u 5İcil kaynına ııöre ya1>1lma1rta<1tı:. Arttırmaya ııirmek 
!Stiyen (730) üa pey. akcesıi veıecektır. Milli bankalarımızdan bo;ınin 
'teminat mektuL..ı da kabul oluı. ~. Birikmiş bütün verı;ıilerle bel~diye ' 
resimleri ve valrıI icıresi ve taviz bed"li ve tellaliye rüsumu bor~uıva ı 
ai<ltir . .Arttırma şm1ınarnes:i 9/3/940 larihinden itiberan tetkik etmek 
lstiyenlere Sandık Hukuk işleı. servisinde açık bulundurulacak:ır. 
fapu sicil kaydı ve salı" lüzumlu izahatta şartnamede ve takip dosyasın· 
da vard.ır. Arttırımva girmiş olanlar, bunları t.etkik ederek satıhga 
çıkarılan ııayrimenkul hakkında her şeyi ökfenmiş ad ve itibar olunur. 
Biırinci ar1ltırma 30/'l/940 tırlhine müısaıdif salı ,ııüni.i Qığaıloı('lımda 
kain 3andıJtımızda saat 10 dan 12 ye kadar yaı>ılacaktır. Muvakka ·:ıaıe 
yapılabilmeı;i için teklif edilecek bedelin tercihan alınması icabeden 
ııayrimenkul mükellefiyetile Sandık alacaitmı tamamen ııeçmiş olınası 
sarttır. Aksi takdirde son arttıranın taahhüdü baki kalmak şer re 
15/5/940 tarihine müısaıdTf çaırşambe l!iiınü ayni mahalde vı a:vınl saatie 
son arttırması yapılacaktır. Bu arttırmada ııayrimenkul en çok ultı
ranın üstünde bırakılacaktır. Haklan tapu sicillerile sabit olmıvan 
alakadarlar ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarım ve hwm ile faiı 
~ masariie dair iddialarını ilan tarihinden itibaren yirmi gün ıcinde 
evrakı müsbitelerile beraber dafremize bildirmeleri 15.zıtndır. Bu sur<'t- , 
le haklarını bildiTIJl<>miş olanları.. hakları taııu sicillerile sabit o!mıyı.n- 1 

lar satış bedelinin J)aylasm~>ından haric kalırlar. Daha fazla malümat al- ı 
mıık i.stiyenlerin 939/86 dosya No sile Sandığımn hukuk is:l:!Ti ~ıvi-

!starıbııl maliye mulıskema{ mü 
dür.i.i~ 1Jarafından =ilik~n 
940/12 say:ıııına kavı1"ı clıooyıa.oilıe 
sizin• ile A!i oı'!lu Kerim aleyJ:ıine 
BQ'lll" olduğu okıı.mi>Kıta o.dui(u· 
nuz leyli tıp tal.-•be yurdundan 
inzibat meclisi karıtrile ihr2.Ç edil
d'.hnizden OOiı:>V 1 V\II'l ınası·afı 
olarırlı. ki yüz aH yedi lira beş ku
ru.~un maa !a i.-',. ve masarifi mu -
hal<emc ve avuıkatlı!k üoretıJ, bir-
1.!kıb miiıtesclsiJen t:ıhsi i dav ı 

ii;ıc~~ .namıı_ırza ,g?n®'.ilen dıw•-j 
tı"e oıla tı;blj,/l' "<ll'l ııiır.d,n'ııni'i 
ve 15 Wt-n mfüldNY, ha.kkmıxda 
ilanen 'W!ıtioat krl?Slna kaırar ve
rHriıi< oldu.O-undan nıuha''.{cmeni
:re b:>kıtmak i.cin ta in ikıJın, 29/ 
3/940 oııma güınü saat 10 da .mah
k.a:'nede bizza.. "C\ · ı\.arniınızdan 
musaddol> vekfilot..'lamc j e bir ve
kil nıön<i=e!< smoti1e haw· hu
lunıınadığınız bkdirde h.1)<1Jnm?.da 
ınvao !kam..-ı ittfü~ ol<ın;;c;ığı ve 
bu ıb:l"'ta:ki dava Mzuha~'J.; /.'"'1 ! 
s.urdtlmn divımhaı;cve taJiik cdil
mis oldu~u tcbli.l? mtikemınc kaiml 
o!ımilk ıızer .. i'Jin oluıım. 940/12 ı 

teminat ve 24911 savı.lı .kanunun z da ~aza.rlıkla '"t~ alınaca~tır. i~-1 hukuk ial<imlig-inden. 
ilde birlikte 9/3/9t0 Cumartesi uatlarile ben; gün ve saatte komis- Faıtitı küçük meovdan Tahsin 'apa j 
günü saat 11 de KBTS müstahkem ·onda bıılnnmalıırı. (1372) (1728) ııtıman 4 No. l4.I daire<lc Bürhanet-
,rıevki satmalma komisyonuna lf- 1 tinin hazine aleyJüne açtrğı dava- , 
~niiraeaatlan. (1344) (1587) Kapah zarfla 100 ton sıi:'ll' eti da: M"-dJei g .. JımEımi~ ve müddei-

~ alınocaktır. J\Jıılıammeıı tiatı :ıs / aıe.ı.lı gelo.reık müddei davasıaıı ta-
B:r kılc;sun<ı tahmin edilen (iatı kııru•tıır: İlk teminatı 262:; liradır. 1 kip c-tmediği t:ı!kd1rdc d3'Vatlan va:ı: 

18 kuruş ol:lıll 170 tmı sığır eti ve İhalesi 26/:J/940 Salı glinii faat 1 geçımiş- sayılacağma dafr gıyap kll'-

Komisyonumuzda mevt~~ n 
ve şeraitine göre konıııtıı~ ~ ~''.' 
likleri ihtiyacı için yüz ellı ~el it ı 
sığır ve yüz eili bin kilo 1 
kapalı zar{ ıısulile satın s

1
l• 

hr. l\>lünakasasıua 18/3 
zarteı.i günii saat on tıir 
nacaktır. Zarflar komisy•riJI' 

ıine mürae<ıat etmeleri lüzumu ilan alım.ua:. (12.55) · 
. ... ... 

Dlıı:KAT: 
Emniyet Sand~ltı; Sandı.ktan ahnan l(ayrimenlrulü ipotek göstermek 

fit~yenlere muh.amminlerimizin koymuş <>lduğu kıymetin ~HO nı tecavüz 
etmemek üzere iha '" bedelinin yarısına kadar borç vermek sure tile kC)o 
!avlık ııöstermektedir. 

İstanbul ı .. ~vazım Amirliğ'inden : 
Memleket dışından 1000 ili lSM baş top beygiri 8/Mart/940 Cwna 

ıünü saat 14 de Ankarada M. M. v.' Sahııalma komisyonunda pazarlıkla 
ıatın alınacaktır. Alakadar firmalar daba evvel komisyona murauatla 
ıeraiti öitrenebilirler. Pazarlığa iştirak edecekler teklif edecekleri son 
fiat üzerinden kat'i teminatlan ve diğer kanoni vesikalarile birlikte 
pazarlık ııül\ ve saatte komisyonda hazır bıılunmalaTL (1676) 

Gedi-< 

2il1 

Ahmet 
Kefe 

paşa, 

önünde 
Karaman muharebesinde Şeb • 

zade Mustafa Sultana lalalıkta de
l;erı görülmüstü. Fatilı; Şehı:ade 
Musta{aya bütün oğullarından da· 
ha ziyade severdi. Bu sebeple Ge
dik Ahmet P1l48yı diğer vüzerll5Jna 
tercih eylemişti. 

Knm kıt'ası Ttirk hakanların • 
dan Cengiz devleti bakiyesinden 
bir hanlık idi. Müslüman Türkler
le meskun idi. 
' Buğdan, Lehistan, Jl.larari•tan 
ile ui{raşmai(a me<:bıır olan devlet 
icin yandan düşmanı tazyik ede -
bilmek üıere Krun ~lbihcezire«ine 
vaz'ıyet etmesi münasipti. 

Fatilı, aj ui zamanda KTuıı sa
hiih::rindc C'!rtC\:izWerin \'Ücude 
getirdikleri deniz iislerini ve miis. 
ternlckc-1crini ~·ok etmek isti~or • 
du. 

Cenevizliler, ~ark ticareti iciu 
Krımı merkez ittihaz etmişlerdi. 
Cenevizlilerin elinde Kde, l\Ien
gub, Azo( g;bi ınlilıim ycrlc·r \'ardı. 

Fatih; Gedik Alımet Paşayı Ve-
ziriazam eyledikten sonra. bir 
gün huzuruna da\'etle: 

- Lala, şimdi ppıluc.U. i.,, Krı-

Yazan: J4. SAM1 KilAYEL 

üç yüz sefine ile birgün 
peyda oluverdi 

nu elde ede.rek Tunayı yaııdan vu· 
rur hale gelmektir. 

- ........ . 
- Ceneviı:lileri de bu sahiller • 

den atmak, Karadeniıe tamamile 
hakim olmaktır. 

- Dunaıuna hazırdır. Kara as
keri de... Benim sefere cıkmama 
baeet yok ... Xrım Ülerine hareket 
eyle .. Allah murnffak e.ller insal· 
lah! .. dedi. 

Gedik Ahmet Pa•a, ti~ yiu se
fine ile giinüu b'.rinde Kefe önün-

• de birdenbU·e zuhur et ti. Cene,·iz
liler ıo;asırnHştı. 

l'a•a: derhal karııı a ııskcr ı·ıkar
dı. Üç ı:ün zarfmd~ biUıütum ka
leyi fethetti (H. 880). 

Bu sefer de Erme';.iler Kefede 
Cenevizlilere ih~•uct etınislerdi. 
Kuraya cıkaıı Gedik Ahmet' Pa~a 
kuvvetlerine yardım ederek kale
nin fcllıimle kola~·lık gö. terınis • 
!erdi. 
~efe ahali~indeıı bin be~ yüz 

delıkanlı ye,ıııçcriye ka:vdoloındıL 
IJun.lanıı bircoğu Ermeni idi. 

1358 Hi~ri I 1 :ı55 Riluıi -, 
Muharrenı Şubat 

2i 23 
1940, Ay 3, Gün 67, Ka~ım lZl 

7 Mart P.lc'RŞE-'IBE --· -· Vakitler Va~ati Ezani 
Sa. D. Sa. n---

Güııeıı b 26 12 19 
Öğle 12 26 6 18 
İkiadi 15 39 ~ 32 
Ak4am 18 07 12 OJ 

1 Yataı 19 35 1 o 
İmsak 4 47 ıo .ıo 

Ahalisinden- otuz binden fazlası 
İstanbula naklolmıdıı. Bunların 
henıen ekserisi Ern1enj idi. 

bir kilosuna tahmin edilen fiatı 3,5 U dedir, Taliplerin ihale saatin- raı1 ıtıd!ılll! ni is.nınLs v ımahke -
kuru~ ol:ın 500 ton odıın pazar- den Jl.r •aat ev-.eline kadar Kırk- mccc 'TlÜddeinin iıkaınotıgatıının 
!ıkla ve Kö,lordu tarafından yapıl- larelindc askeri sahn•lnıa komis- me<)huliyccin{! mebni grv'1p kara-
mı!' olan evsafları dahiJinrlr ulı- ~·onuna mürac:ıatlan. Şartnan1esi J rınill on beş gün ırnüOOet.. i13,nen 
nacaktır. Sığır etinin ~erinaınesi konıis}cnda görülür. (1375) (17ti5) tc . .ı..ıu.ne kaı .. Jr \'Cri.rniş okiul:ıın- t 

1511 vt' odunun $:U!namesi 140 ku- lr 1 dıan muh·· om(> günü ola.n 28/3/940 
rD·H komisyondan alınır. SıL:ır eti· D.ercköyii i&eri!'iind~ .''e civann- ' saat 11 le ma:i""!k<..11n.€'}ıe gtlm~nlı ı 
nin ilk teminatı 22'10 ı:ra \e odu· ~akı orınnnlardan kewlip Kırklarc- ı gıv~u kararı mtikamına ık:rim ol-
nun ilk t~minatı 2lfll1 Jirad:r, Sıi',>'Jr ~·ile naklohmocak :ı.250~tl00 ki~o a- m:ı:'.< iitt.c iılan u..unur. 940/22 
etinin ihalesi 11/3/910 Pa<:ırtesi gacın kapalı ıal'fla eksıltme•ı 26/ . - .. 1 
günü s:ı•t 15 de ve odunun u ni 3(~4tl S~ıı ı:ı.:i.nü saat 14 dedi~; Kc: \ lira 75 kuruştur. -Şartnamesi ko • 
gün s:ıat 16 da ·apıla·~ktır. Pazar- sılı;.ı V<'. nakıl muh_amınen uerelı misy·onda görülür. İstekl.lerin ıneı.-
lıklar:ı gireceklerin %49U savılı ka- 32.~oo .lıra ılk temınah 24.17 lıra kiır gun ve saatte komisyonda b11-
nıuı.un 2 ve 3 eü maddcleri~de ya- 511 ku~m,tur. Taı:ııle"!n Kırklareli Junnıaları. (1362) (1706) 
zılı vt i!rolarla bir:.kte ilk temi- asken satm•lma komısyonmıa mu- , 
natlorını ihale giiıı ve sa:ıtinde ayyen saatten bir saat evveline ka- Eskişehir garnizonundaki mii • 
Knrsda müstulıkem mevki satına!- ı dar iik teminat ve kanufiun 2 ve essesattan bir;ade Bremzc binası-
ma komi• '"lltına gt'lmeleTi. 3. cii ı:r:ıa~deleri~de yazılı vesikala· nın inşası ı>azarhkla yııptırılacak-

(13111) (1308) rıle bırlıkte muraraatları. tır. İlıalesı 8/3/940 Cuma gimü sa-
.. (137~ (1767) • at l~ de Eskişehir Kor satınalma 

Ke.~if bedeli 270,000 lira olan (J . . konusyonunda yapılacaktır. Kesif 
benzin tankları Jrnpalı zarfla ek- ~:vere teslım şartıle GOO ton Y11- ı· bedeli 17,(38 lira G4 kurushır. Te-
siltmeye konmuştur. İhalesi 8/3/ laf p~za~lı.kla satı~ ~)ınacaktır. İ- minatı 2615 lira 80 kuru~tur. Şad· 
940 C:ıma giinii shat ıı eledir. bal~sı 2ı/3/940 !unu, sa•t 15 ve namesi komisyonda görülür. İstek· 
İlk teminatı 14,750 liradır. Şart- 16 dadır. V:e~".'ege tahp olaı;larm liler:n kanunda yazılı vesaikle ve 
namesi l:ı.50 kuruşa komisyon • beh~r 11art.ı ırm 1_205 .~er lıralık teminat nıakbuzlarile belli saatte 
dan olınır. Taliplerin ihale saa- temı~aılanle m~kıır gun \'e saat- konıis}"ımda Lulunnıaları. 
tinden bir saat evveline kadar te Vızede ~skcrı ~atınalına k~mis- •13G5• •1709· 

arfJ. yonuna ınura~aalları. (1373) (1763) ı * 
~t ~nnık An!'arada lif. M. 

1 
V. 1 J(- • 1 Lüleburgaz lll>keri satıııalma ko-

sa ma ma omısyonuna verme eri. 1 680 : 730 ton arpanın pa·•.arlıi!ı · (1307) (1.,.83) ~. .. mısyonunca ii( bin on hir liraiık 
u 1 fı '"' "'"I} <'•nnJ günü saat 11 de E -. vaku."11, tiripl~cl veya ınobiloil bb 

.L 1 kisehir Kor. •ahnalma k<>pıisyo - alınacağından isteklilerin 9/3/940 
400 ton arpa kRpalı zarfla 9/3/ r.ı ~ ' ..,,ıacaktır. Tahmin be _ c 

9•o C "' · ·· ·· t 10 30 d uınartesi ~nii saat 10 da koıılis· • uınnrıesı glh'lU •aa , a deli 47.085 lira kat"i teminatı 7062 yona miiracaatları. (1374) (1764) 

1 

kfu: >natten bir snat ev~•-~ 
dar verilnıi• olaraktır. Sı~ 
keçi etinin beher k.ilo'1ınııl' 
homnıcn bedeli kırk. k urcS · 

• 1 
teminat parası dokuz b.n ~ 
isteklilerin belli gün ve sa~ 
dıklıda Komutanlık '"tuıB, 
misyonuna müracaatları. .,. 

Münakasa günü talibi çı: 
komisyonummda mevcııt b 
meı;ine göre Haydarpaşa ~ 
sinin elektrik tesisvtınııı 8 ıı 
siltmesine 14/3/940 Pe"iefl' 
nü saat onda başlanacaktı\ 
bammen bedeli altı biıt ' 
yetmiş bir lira altını~ b_~i) 
tur. İlk teminatı dön ~U\ ~ 
lira otuz Les kuru~tıır. ıstt ; 
iik teminat makim• veys ııll ti 
larile 2490 sayılı kanu- ~ ~ 
3 üncü maddelerinde yıı11 ~ 
yet nafıa fen müdürlüklefl ııı' 1 

Iacaklıın vesikalarile her•~ '1 
gün ve saatte Fındıldıd• ~ ıı 
tanlık. Satınalma komisvo;'j; tıı 
melen. lıı 

-4. 

Miinaka.•n günii talibi <' 
komisyonuınuz<la mc-vcut tl 
şartnamesine göre BostB~ 
biiyük depolarının tanıir• 
lıkla ~·•rıhnlacrktır. Mil~1 
na 14/3/910 Perşembe ~: 
on beşle lı:ıı;lanacaktır. ~ 
men bedc.i dokuz yüz do 
kuz lira kırk beş kurıı•111 

teıninat parası vetn1i~ d; 
doksan bcs kuru~t11 ,, j,ıt İstanbula getirilen bu Enucniler ı· 

Sanıatya taraflarına )·erlc,lirildi. 

Kefede çok Ermeni vardı. 1 ~~~~=~~;~~~[~~~~~~~ Gayet müstahkem olnn l\tengu b 

kalesi dahi hile iie isgal ı:ılundn. · ~~~=~~;~~~m~ 
Don nehrinin ınansabında olan A· ·"":.- .J 

ilk teminat ınakb~z ,ey:ı I' 
larile 249~ '.ı;ı.ılı kanunu!' .f •• 
maddel~rınde )·azılı ,.j)ıı)1 i 
fen ıuiidiirliilıJerindcn '· f 
vesikalarile beraber l eJlı 
soatte Fındıklıda Koıuul~ 
tınalma k<>misyonuna g~1 

zof kalesi de kolaylıkla alındı, Az 
zaınanda Cenevizlilerin eli ayağı 
kesilnıisti. 

Cenevizliler de Veııedikliler gibi 
Karadenizden yok edilınisti. 

Bu •uretle İstanbul boita•mdan 
gelip ~ececek olanlar tamam.ile Os
manlı imparatorluğunun enırine 
kalmı.ı;h. 

Fatih, bütün bu fütuhatı yapar
ken Venedik Cumhuriyetilc mu. 
harebe halinde olduğu gibi hemen 
bütün Avrupaya kar ı muharip idi. 
Cenevi~ i•e, daima Venediğiu dlis· 
manlarilc hemalıenk olıırdu. • 1 

Mengub kalesinin fethinde Krım 
1 

h?nz~dclerindcıı Mc~li Giray da- 1 

hı csır aJıomı~tı. El·ladı Cengiz -
den Hacı Giray bin Celal Rerdi 
Gira. · bin T<>)\teme~in oğlu idi. 

Biraderi Ahmet Giray temıni 
hukiım!t i~in on bir karde~ini yok 
ctmc·k ıstcmiş, ekseri<>ini kat!ey • 
lf'nlİsli. • 

llcııldi Giray canmı kurtarmak 
iiıere :uenJ>'Jlbe ka~mıstı. Fatih, 
Krınıa ,·az'ıyed ctın'-'k içln bunu 
fır-at addetti. 

RPsmen dcrgiılıı l.iııı•ayunun 
eınir ,.e tCl!'-·ibine t5bi oln)ak 'i3r

tile Knm Hanlı;; kendi ·ine tev • 
cih olıındıı Ve mai:etinc asker ve
rildi. 

1 
(Devamı var) 

"-\'kına daına do)mıadan sön.dürü 
lt'TI, bı.r fada ile söııdiiri.ileıı bir 
mum l(itiıvim. Ona ooymadan öle
cegı m. Onu göıımıeden ök.>cti(.im. 
Ona son bi'!" dıefa da-ha: 

kat yu.;.:'1duıımayar. Daha ba~a bir\ 
e~ fu:ım k, o kazanın içine d:aılabil•ı 
sın, kul1tar11P çıkabilsin, bic ku<v -
\<itin alı!.ı!Jrla or.a istedij!i aklığı 
vcırılbilsn. Bu yok! Her şey k,ir -

- Calıit! lendi.ııınıeic, pislcndimıek, çürüt -
Dameden öleceğim. Onıı 1ro.IJ,a.,ı- ~ik, iıi'(reııdi~ için. Eğa· diin-

ımın ıu:asında sMkrıMıdaıı öleceğim. :l"'.l yu,varlaO< iıse ve 'lıa1ıta oo.uıı 
Onun kıııoaj{ırra gü.ıaJıikiı.r başı.mı ÜZ>eiıinıdı<" yu,varlaik ilir bru; ise o
looyup lur!Çkmi hmı;ikıra ağlama - nun taan 'tepesfne bir yu.mruk vu
dan ölooeııiırn. Giiz yaşlarım arlıık ru.p dörde ıbölmeli ıld, zavallı i.n _ 
yalnız a.vuı::lar1JT11n içini ıslata.bili- san4ıık tam hüniyetini \le anadan 
··or, ve ö'üm. sefalet. baılıtsız'ok da- doj3ma &nrı;1ıi(ini bulaıbi.lsin. Bu 
marlnnmdakı. bu 900 ya~ları da b&"Ş, insanların ö:lümünde diırimiıu-
kwruıtı>P lbi,tirivor a.itlomak, da - de bi>tün Jansl;Jieıin, tıoplıyam bu 
nıa.ıfarın>dilkı soıı d:ımla vaşı a- ba., yal.nız kü·ldiyor. Yal.nız orı-
kıt:~cıya kaıclaır aı>,lamak, k rden, 

1
. lan birN birer feliı.kelin topuik _ 

f)tuastan pa~ 'lıı~mı ıxırma' l:..ruru l~rı nilına diişilı-ü.""r VE i' ti
gög~iııı, içiı~c bircl' ~i~li ok gi- yor. BeJki yalınız ~;ıraplaç f;,,~ 
hı saıa s ,.ı ~i{l.ım:ı:l< ist Yorum. cl-Jıl.ır çin hayat budur. Tek göz-
Qnnun kucagma ha.sı.nı.ı koyup: lü1iik moıışer, mll!rdkcn kotlu,i!un• 

- Cahtl! Tel'temlıim, senıiırıim, da µipooımıı Ç't'koo aa-~ oırıu 
sana hi)'allet eı.ınediıın, S<•nin ÜZ<'- 'bu ·adaT hoyrat zalim ııay.·i mü-
l''ne ~115 bir giY~ gÖ;.oiiıme JlişHrnıe- savı ve yakıt,:,.k~ ııömıez. Onun nıc 
dol oouvo.rwın. Bana ınan' olduğunu gömıek için gene ona 
D\ı 'k o1meyi istiyorum. yat>ıı+ Beikisin göZleri bu göz • 
İnsa...,'.ar ııiQin dıoğıduklan gibi lede baıkab"lmelidir. 

kalmıvnrlıır? Doöıuş çtık ~mız. Yasıyan ölü bana derler! 
bii •üviiş t<> o o1"a. Hayat bir kirli Toın biır ölü. ÖVle bir ce.;e.t ki 
c~mosır kazımı giıbi bütün kirlil.ik- dumadannıela. bir da<mla kan yok. 
l«i bir a.-ada· lı:ıplryalbili;\w. Fa· Sin.irıleri beri>aıl, dim"fı'! hOOrıeıleri 

ba:".a-1 oıl.mw;. Hafıza vıe ~sı ta
mamen sönım~! 

. ~ur Yok. his vok, irn yok, 
bır ınsanm hiçıbir l>'CYİ yok! Ziihrn·i vo ollt bası>1 

ıcoca mı· kadavra sanki ı~:1ı J D H .0 .ınasas..ıın ~~ yafanlınış, ~. r. ayrı 
s. yapılıınas.> ıçın kal/binin son can ÖtI•d•a 1<1ura Beyoilıı 
çeki&mf6i bekleniyor! 

1 ~cb Ha.sanb<:r 

Ondan sannı «.alo açıiaı,ak, k.a:fa 1 N .. 33 TelcCoo 41358 
tımı parçalanacak, c~rler neşter- i!!~~~~~~~~~~~~I 
lı<:necek ve baJulacı.k: 

-Acaıba kimmi~, nasıl y~? 
Ve lbıu be)'fli buN?Ulayan hudut

suz soIJIU]ara cevap aranaca!t. 
Bunlara C!f1Va.p \'E!'l'Jnek, hükmet -
·ınek için ne o katb pa<rçalaoruya, 
ne de ,~ vin höcreleırinde ha.yat iz
leri aramııya. lüzum yok. Bu satır
ları bu-1mi.llk. okuma:k hep.sini hter • 
şeyi herkese an.Jaıt.1cak. Öğr~eeic: 

Yaşamak için, !I0.'11/«n 
Kcndısi için YIJ.l!ıyan! 

Pu.ıwlasız, kayıtsız ııa.5ıycuı 
Bel'kistt>n Gün.a.o~u Elmin<?(ye. 
Elmıned..>n Cabiıt içm .vaşıyaın ve 

son neık'>; nde haya,tını yalnız ona 
vererek vaşadıjtını zan~eden Bl'l
kibe ka< ar gizli kalooikn en kü
Qilk bir oolot.ayı bile hıra.lunıya . 
caıkııu·, · 

(DeYanu var) 

ZıA.Yi - İran •kon.sÖ
den aldıı1'un paısaportuırı11 

tim. Yıenısif>i al-o.ca~~ 
nin hülkmü ıkalmaml<"tır~ 

Kamgiimrü.k Sıofu cıJ: Jl'. 
Ka.ınber biıı! 

Umumi cerrahi (dlıJ'l~ 
, esi.etik) ve kadın do;: 

· o~c:te~iT;c;;;: ~· 
ŞİŞLİ: Cerrahi J{l~ 

(Hwm:.ı hastane) S 
8 - 9 da muayenl ,\1 ; 
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