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Ruzvelt'in · teşebbüsünden netice ~~klenmiyor 
lngiliz gazeteleri, mütteliklerin ortaya koyduğu sulh şartları 
tahakkuk -etı1ıedikçe silahı bırakmıyacaklarını yazıyorlar 
Harp nasıl 
durabilir? 

llıırbla önüne ıreçmek aucak 
Alnıanyaıun t'lincle ve tu. 
,!:c~~~- .. = 

~ ETEM İZZET BENİCB 

4~•rik<1n Baricil·e Mü•te~an 
tıı Q';.""~•1 &:eliyor •• lö.yö V~lls.in 
itte ce talyada, onra da lngil
lcik] le Frallbada teıua,laz 'e tet· 
~r Y•Pacatı blldirili\ot. 

tıılı,j b''kıt Cuınhur Rei•iniu ajaus· 
eyıııı e~ •nalına &öre Vells"in bu 
ı~eııh·~' .~eaıni bir mahiyette •ulh 
Cild· ll\unde bulunmak için de· 
rutO::~k~<~k, ~U \ olda ileriye SÜ• 
kaıd fikırleri, dilek H" izahlan 

A. a H.rar ola,caktır. 
itti ~erikanın, billıa"'" ("unıhur 
\ev 11 Rutvelt'in in!ııanı ve sulh
b.,.ker emellerinden ıiphe etmek 
hy '~lık olur. Her in•ani 'e •ıılh 
\e .. e~ınc ınatul hizmetin ba,ında 
ruı~~tnde Bay Rıın eit ahsan gö· 

llUti!ıti.ir. 

ll\ Odu de~a da A uupa harbi 1>11.ta
lıır •u oncc kendisi bizzat nıesaj
ter\,llc Alman,·a, İtalya .-.. ıniit· 
~~ı' ler nezdindtı nıül's.ir olnııya 
1 "ınıı.~tır. Fakat, ne yazık ki bu 
Iİııılıhlıı~~lcıinden mibbct netiı·c al· 

At .. rnumkün olmadı. 
Ilı ;"Jö Vells'in tetkik •·e te • ı 
tabii ar!ııın. ne netİlt• 'ert~c:efi de 
•lı 

1 
_ııııdıden kestirilemez. An· 

·~ıh Htdiselcrin gidi~i bugün için 
~İçb~ll _leh.ine ve harbin aleyhine 
lııelıt Umı( »e iı,arut ka\·detıne
tilnı e, .biliıkis kanlı muharebe 
ıııe1ı:::~? 1 n yakınlnstıgını ihsas et· 

"'"'ır. 

Hitler dün Berlin'e geldi, 
istişarelere başladı 

Amerika Cumhur Rei•i bir nutuk söyliyerek, 
diktatör/ak idarelerine şiddetle hücum etti 

Londrn 11 (Husw,i) - Gazetel.Er, 
Ruzveltin iki ~bbüsü hakkında 
genis mütalealarda bulunmakta -
dır. Amerika hariciye müsteçan 
Vels'in A\Tupaya ııönderilıneı;i ve 
Amerika Hariciye Nazırının Va • 
şinııtoncla bulunan bitaraf devlet-
1-e-rin sefirleri iJ.e ııörü~elere ~ 
laması üzerinde muhtelif tefsir • 
lerde bulunulmı..ktadır. 

Bitanf d~letle-~.n ııulh tavaı;. 
sutunda bulur.ması için Amerika 
hükumeti n~zdinde yaptıkları te
şebbüs dolayısile açılan •bu mü
za1<crelerde, bilhassa iki mevzu 
göı;.ii,ii lmekteclir; 

l - Beynelmild ekonomi sis • 
temini düzeltecek iptidai malumatı 
toplamak, 2 - Bütün millletlerin 
-kabul 't:debilecekleri bir tahdidi 
t lihat pliınınm esaslarını meyda
na koymak. 
Di~ taraftan haricye ınü..te

şarı V cls de Avrupanın dört biir 
yük me~kezinde vapacağı temas
'arla bu devletlerin sulh teklif -
lerinı dinliyecek ve RuzvpJt~ bil
direcektir. 

Bu suretle hazırlanacak egaslı 
malumattan so.1ra, bi• su»ı tavas
sutunun mü.mkün olup olmadıltı 
dal>a jy ' anlaı;ılacaktır. 

İngiliz gazeteleri Ruzveltin bu 
te ebblisünü büyük bir sempati ile 

Aıııerika Hariciye Nazırı 
Kordel Bul 

~l..makla beraber, Jl('k o kada.r 
.J>ikbinlik izhar etmemektedirler. 

Çünkü İn.ııiltere ve Fransa hü
kı'.ımetleri muha5arnata hangi şart.-

!ar dahilinde nilıaYcl vr~ilcbile -
lece.i(ini eyy('lden açı:rna ilan e; -
mi.ı;lerdir. Ruzvelt de bunu bı. -
mektedir. Mii1ıtd>kler kaı'i he -
<l«lerine varmadıkça silahı elden 
bırakmıyacaklardır. 

cDt·yli Telgraf, gaz<'lbl, Al • 
manyayı serbl'st mütecaviz vazi
y.ıtinde tutan ve onu hatalarında 
ısrar ettiren bir sulhun kabuliine 
imk8n olamıyat'ağını yazrrıakıHdıt'. 

HİTLER İSTİŞ.\Hr:L "HF 
BAŞLADl 

Londra 11 (H u,;usi) - An<>ll'f
damdan buraya g~len mo liıınata 
göre, Hitler AmC'rikanın tP"•bbli
sünden lıaberdar olur olmaz Bc:r· 
line gdmis ve müsaYirlt•rile bu 
hususta istisarelerc bus'aını<tır 
MGSOLNİ AZA:.1\Jİ .MÜZAHERET 

GÖSTERECEK 
Roma il (Husu") -· RuZ\ itin 

te:,t·hbüsıi italyada büyük bir sem
pati ile kar ılanmıştır. Siyas; m~ 
hafi!, sul1ı i.5inin taılıa.Jrnku yo • 
hı;ncl.1 MuMlhıJnin c1in<lC's g<'ldı~i 
kadar R~ızveltf' rni11ah<'t~t edC"c•·
ğine emir bulumnalotadıı·. 
~rERİKANL • PARİS SEFİRl 
TAYYARE İLE VASİ;>;GTONA 

GİT'l'İ 
.Paris 1 J ı Hususi) - Amerıka 

CtımhurrPbi Ruzvelt tarafından 
(Devamı 3 üncii sahikde) 

-~~reı.. Alman ceplıt-,,iniıı, gerek 
llıeıırcnı..ıor cephc>iniıı arasındaki 
11çııtt •at ve noktııi nazat farkları 
11\urı:ından farkı;ızdır. Ve esasen 
r11»a ~la~an bu ihtilaftır ki, Av· 
~tya h arbiııi doğurnıu~, he.aplı 
h l' esapsıı. bir halde Almanya. 
111111 oloııyaya saldırtmış ve >onu
\iıı :e ol!'cağı bilinnıiyen bir har· 

I Vek~.ller .. heyetin-Fransız kabin esine tam 
de dunku toplanh. . .f kJ . . d•Jd• 

Ankara,10(A.A.)-lcraVe- ıttı a a ıtımat e 1 1 
killeri Heyeti bugiin c10/2/940• 

11 ltcaııına atnustır. 
'utb~ V<ııiJette barbin nasıl anı bir 
a~ıı: tebeddül edrbilcceii insan 
l\ka:•ı cruıiyece{:i bir kaygıdır. 
~ı<\· • lıuna ra{:ınen harbin bit • 
ı\1 1 ,:. ı·t 'llllıun a.-dcti daha ziyade 
dir. "?~·anın elinde göriinmekte
t•hii( ''~qsluvakJa ı e Polon yanın 

öğleden evvel saat 11 den 13,30 
a ve öğlede:n •onra. 15,30 dan 
17,30 a kadar Reisicumlıuruı. 
reisliğiııde Ba~ı:ekillik daire
siıuie toplanarak beynelmilel 
vaziyeti ve Hariciııe Vekilinin 
Belgrad ve Sofya seııahaılerini 
mütalea eımi~tir. 

Reisicumhurumuz 17,30 da 
~mhuriyet Halk Partisin! teş· 
rif ederek qeç vakte kadar o
rada çalışmışlardır. 

Gazeteler, bu ~lvi manzaranın tahrikatçılara 
bir ibret levhası teşkil ettiğini yazıyor 

Bunu nıutcakıp meclis rr.o. i Jleri
y.o şu sör.leri söyiemiştir: 

la1;11t 1• kiiçük milletlerin i<tik· 
la, .t\Jı 2arııııti edilme i ıı;ibi şart· 
~iru~ hıtanı·ara kabul <"dildilti tak· 
'•~lıJı. Unlar sullıuu :ıvdetinc anah-

k~~~it::~::i:~ı~~.~,·~~~~~;·dcğil, !Bulgar kabinesin 
•d~, "'"lıklı cephrlerın mu • 

~~=:.~itt:~;.!;;i~.;:::t~~~e":.:::~ de deg .. ı·ş·ıkl"ık 

Paris J 1 (Hfü.ısi)- Gazeteler, 
dünkü ce"ı:;ede 1ıükCwnt,•e 1!1ifakla 
itlmı<t beyan eden mt'clô'l lıara -
retlf" alkıvlamakta, muhtelil par
tileri" mü:;tuek tehlike kar~ısın
dJ ~fal erdikleri /bu ulvi m nzara
n • n, Fratl6.ı.da tahrik~t yapmağa 
kalkarıhra lbüvük bir i/lıret ıcv -
hası te.,"'kil etıtiııini yaıımaktı.dıT. 

M-e-clif<te 534 :m~1b'us lbir tt-1< a
d.mı ~ibı kt0İ:>ineye itimat !beyan e
derken. hükfunete kat'i zafo•c ka
dar ayni müzahereti göı;tereceğint 
vedetnıirlerdir. 

•- Son iki l!iin zaıiında Fran -
sanın lbir' i(inı şüpıhC'li ııös.teren 
propaJ<andalar ihayli ilerl<'mişti. 
Bu.giinkü kamrmu:cla Fra'"s:z mil
le~inin her 2amandan d•ha fazla 
bir!eşmiq oı'\lukunu bütü.n dünya
ya ilan etnıi~ oldunuz. Fransız 
milletini·n müme.;ıdi olan muhte
lif fırkalara rnenstqı 534 rnl>b'usun 
müttefikan kabineye itimat reyi 
vcmıesi, 6iyasi kanaa~eri ne olur-

tte hır aıılı ve kat'ı n1uhorebe • 
llıanh •zar etmek gerektir. Al • 
l~d.~. • kendi inden istenilen bu 
·~ ı~'1 •iı :vapar mı·!. Hükmen 
~alı.ya)' •katlığı yapmak, Çekoslo· 
ııı.,,,i, b 1 ve Polonya~ ı istila et -
•alile ~be sebebiyet "ernıesi iti· 
ı\n nıanyaya dfü,er. 

~~kç8Cak, Almanya merbur olma
ta ile' 'Ya fevkalid~ in. ani bir 

•ltı08 sar. •lmadıkça !ilen işgali 
ttf<\tı;·~l~ış bulundutı-u araziyi, 
ş;.,J' .ıstiklwleri bırakır mı?. 

~a bu r~kı lı~lde, Berlinin ha\'RSlD• 
to'Ün .. dnkarlııtı hazmedecek bir 
lııiıı e~)1 YolıtUJ". Almnnva. tah· 
ltıtıı lıe~~-n hütiln ıniiskülata rai· 
lllaını t uı zafer neş'c•inden ayıl· 

ır . ~ t" 
llıt, \·e • • e ıce Dl" ka<lar değiş· 
•tiki d Rıuk•dder olursa olsun 
İ~indc h Alnıanya hu neş'enio hıı.ı 
~;"'l; il" a~hi sonuna kador götiir· 
"~ kı a 1"h edecek H öniinıiizd•· 
~.'l:f lstık aftalal" içinde karar ver· 
tır .... t aııtl"lte taan-ııza ae<·ecek· 
..._ . O\\ Ün • ' . .,. ' 
q•eu ilhanı ga ·elerine rai -
~e ~ekııUtterıkJerden de Polonya 
)ultııııa~ ln"akyanm fcda'1na göz· 

,~ o h arı beklenemez 
' Ilı ıı:!~e harp matlüp

0 

ve millte· 
l<<'ler alınınrıya kadar sil· 

iki nazırın kabineden 
çekileceği bildiriliyor 

Sofya 11 (Hıısuoi). Gıueteler, 
kıı.binede !bazı dei(işikllkler yapıla
cajiını yazrntı!!ıtadır. Yeni Sobran
ya m-e-clisinin y.ıkında toplannı;ısı 
buna sebep gösterilmekıtedir. Bu 
tadi-l~ta p;öre, Daıhi!iye ve Zinai 
Nazıı:\J.an kabineden çekilecekler
dir. Bu nazır!~ !stüa eiımcdiıtleri 
takdirde Başvekil istifa ederek, 
daha mütecanıs yeni bir ka-bine 
teşkil e<lecektir. 

rccck ve belki de fnsıln fasıla ve 
merhale merhale ortaya çıkacak 
icaplara göre diinyııyıı yayılacak· 
tır. Nitekim bıı yayılışm bugiin· 
deıı yarına sezilen enuuarelcri dil' 
yok deltildir. 

Bunun içindir ki, neticesi bir 
yeni sulh ti'klifine müncer olsa 
clahi l'tfö9yö Vells'iıı Avruııa te· 
mas ve tetkiklerine batlannıalr. 
pek nıümkllıı ve üınltıf 4etildlr, 

(Df'vann S ünctı ıalılfede) 

Alman tayyareleri dört 
vapur batırdılar 

Londra 11 (Hususi)- Amiral - civarında bulunan di,iler gomiler 
ilk makamı, Alımım tayyareleri • biüün sür'atlerile zikııak olarak 
n1n siV.hh iki iküçük vapuru batır- se)Tettikleri için lbombalasmak -
dıklatını lbildinn~ieıhr. Dört za- tan kurtulmuşlardır. Taarruz on 
bit ve 18 nefer tkayıptır. Şimdiye dakika kadar devam etmiş, fakat 
kadar bu vapurların batmadıl!ı in.ııiliz avcı t~elerinin müda· 
zannediliyordu. balesi üzeı-ine Alman tayyareleri 

Londra 11 (A.A) - Robert kaQl'l).l.5tır. 
Boven ve Fort R0%!1 ııemilerinin Diğer cihe1ıten Burııerdijk i•min. 
baiıması lıtıdisesi !hakkında şu deki Hoılenda vapuru imdat işa-
malumat verilmektedir: retleri vererek İnJ(ilterenin cenu-

Birdenbire lbulıwtların uasından- bu gaı~i saiıili aeığında lbir mü _ 
çıkan Alman tayyareleri Foııt Ro· 
yali batıTdı'ktıııın flOllra Robert Bo- sademe neticesinde l:ia1nıakUı ol-
ven üzerine iki ıtoroil atarak ba- duitunu bDdinniştic. Bir tahliı;iye 
tırmı~lardır. ~misi derhal vapll'l"Un landadına 
B-oven ve Foııt .Royal j!emller nin ~nderilmiştir. 

(Diğer Telgraflar 3 üncü Sayfamızdadır) 

Konsey Reisliği J Sovyetler yeniden · dört 
Türkiyeye geçti fırka ile Kareli' de 
Gafenko Hariciye 

Vekilimize bir tebrik 
telgrafı çekti 

Bükr 11 ( Husµsi)- Balloan 
antantı konseyi reislii(i 9 ~ubattan 
itıbarcn Türkive Haricivc Vekili 
B Şülk rii San:ı,"()gluna Rl:QIDiı;tir. 
Bu müıı:ısPhl''lc c>ki reiı;, Roman
yn Hat;eiye Aazırı Gafenko, Sa
r.ı · ·oğluna şu telgrafı çeloni tir: 

· Balkan :ınt ntı statükosuna tev
fi1<aıı 9 ·şu•battan itibaren riyase -
tin sili' ıcvt't"<"İih ettif(in; bil.yük 
m('nııunıvl'tlc haber veririm. Bu 
vc .i' eue!' 1'1ifade ıle hararetli teb-

1 r ikte Yt· mııvafl akiyct temennile
d n /, bııı ·ı ınur Ekselansınızın 

re ;;l ı::ı alt r.da Bal'kan antantı dev
letleri ar< -.ndakı rlilııtal'uı daha 
ziya<lc art~ıcağına en1inim. 

İnhisarlara ait 
muhtelif işler 

Bira Martta bollaşacak, 
!nefis tütünlü yeni bir 
sıgara daha çıkarılacak 

Gümrüı< H ' İnhis~rrhır Vekıli 
Raif Karaden il ~ehrimizdc tetkik
lerde buluıunaktadır. Bir :ha·llta ka
dar ,-ehrimizde kalacak okın Ve
kil Vckitlcte bnğlı müt-..'iSC'fielerln 
işlerın . ~zdeıı .~e<;irrccıkıir, 

Raif Karadeniz Vekıilı:>tc ait 
muhteıif işler !hakkında şu rnal<\ı
rnaı ı vemıi · tır; 

•İnh~aı la; umı;;.ı\ müuürhiğü
nün An.Jrnrada'ki yeni /binası son
baharda in'a edi1rniı; ~lacak ır. U
mum müdiirlüğüıı gelecek .>ene 
Ank~raya na.ldi dii~ünii1mekte<lir. 

Bira ucuzl-atıldıkıan sonra istih
liık farkı yÜ7.<le yüzdPn fazJa art
lıi!ı için, lıü.küın~t ou idıtıyacı kın~ 
şihyac:ıJc ıedlıirlcr almaktadır. 
Avru-pa haıoinin çık.mıs o·ıma'1 bu 
tedbirlerin ıı .. ha evvel 1amaml<rn
ma:;111a mani ofanuı--tur. Yeni ma
kineler .geç J(clmi•ı'r. A,-,lrnrada-ki 
"fabrika nıav\ iptid:mndan itiba
ren yeni nıaihsulü piyasa'" sev -
kedeeektir. Bomonti Ja~wika"ıııın 
satın alımnas. dü~ünülmeıncktl"
dlr. Bira ihtiyacı Ankaradaki fab
rikanın 1cv~ii ~·uret~e temın edi
lecektir. İcap ederse momleketin 
~·a tarafında bir fabrika daha 
kurulacaktır. 
Aıtkara fabrik•oJJlır. imal :ıpa-

5İtooi hiı.len dört milyon litre ka
dardır. Yeni ıevsia~tan sonr.ı. bu 

(Devamı 3 üocii bahifede) 

Başında jandar
ma bekliyen 
yaralı katil 

Sulh hakimliği dün 
tevkifine karar verdi 
Beyazıtta Feriha ismindeki m .. t

r~sini öldüren ve Cerrahpaşa has· 
tanesinde yatmakta olan Hıdırın, 
dün müddeiumumi muavini tara
fından ifadesi alınmıstır. Hıdır, o 
gece sinemadan dönüşte darııın 91-
duğu metresile baırışınak üzere ev•• 
geldiğini, kapıyı acık bul:ırak icr
rive girdiğini. odaya çıklıkı zaman 
bir elin .boi(a;ı;ına sarıldığını ve 
ikcndisini müdafaa vazivetinde )<al
dıP,ını söyleml<tir. 

Sulh hô.kimliği Hıdır hakkında 
dün tevkif ka.rarı veımiştir. Şimdi 
yaralı katilin başında bir jandarma 
bekleme'.kt-edir. 

• 

taarruza geçtiler 

Viborg şehri tamamile harap oldu 
Sovyetlerin zayiatı günde bin kişi tahmin edili
~ or,ikinci Polonya kafilesi de Finlandiya ya geldi 

Finli analar ölen oeuk !arının nınarı ba. ında 

~loskova 10 (Radyo) -~ İs~ 
hobnd~n bildiriliyor: Finlandiya 
zenginl-e-ri, paralarını ve kıymetli 
e;yalarını alarak isvec;:e iltica et
mek:cılirlu. Ahali biivfık hır kor
ku icin<k-dır. 

FİN ORDUSU YERİNDE 
Londra 11 (Hususi) - Sovyet 

kıt'alarının Swnma mıntakasma 
vardıkları 7 subattanberi Fin or· 
dusunun hatlannci<İ hiç bir <kğısik
lik olmamıştır. 

ON GÜNLÜK TAARRUZ 
Roma il (Rar yo) - Hd,!nkıden 

ÇERÇEVE 

bildiriliyor: Büyük bir ~ıddct!e 
devanı eden harbin onuncu günü 
de Finlerin muvaffakiyetile niiıa· 
yet bubnu-'tur. M•nerhaym hattı
na hücum c·t! n So\·v<>t kıt'ala ı e;c
ri püskiiı·tiUmüştü.r. 

Sove:!erin Sum~'da wywtı 5000 
den fazladır. Bircok da tank ve 
zırhlı otomobil e;aybetmi~lt•dir. 
Ladogadakı taarruzları da aK•m 
kalmıştır. 

A.'.IBRİKANIN Y ARıDI:lVIJ 
Parıs il (Rad\•c) Birlc,ik A· 

( Deı•am • iiçünt"Tl sahifede) 

Kar a.ı ve piliç 
l"inlandiya 11 tııurnıt ba~ladık

tan be~ un gün 1ııourH hir ) &tJ ~az· 
mış n }o'inleri. la~ ık oldukların • 
dan c.;oJ..: az. f1lkat ıniinıkiin ohın -
dan pek f»ıla uıt.·1hetıni ... tinı. 

Yazuruln ılt.•ıni,linı ki: 
i5ten..l· }~inlt•r. birkaç gün ... ouru, 

\tepeden tu·u;.ı~;! iı.ıuihlf\ic u~rn • 
sın; iste-r~t_· ı:inlnnrli~-a ba~tan ._, ...... 
iı istiliı tdilsin: ı·llid~ bir oi,lı~ti 
k~ı..,ındtt hı•~Ürıt.• kadur :,:'ii..,ıer

dikleri harika yrter!. 
Yazıınd..ı, bir de- ~ll tiin1lt~ i 1'.ul

laomıştım: 
Miikcmmel döi(iı~en f'inltr. da

ha da µek mükeınınel döğii~ecek· 
]erdir. Hn husu!'ıtaki emııilelim, 
F'.in ordu'flına olan gü,·eninıdeu 
değil de ı11iiff'nrru· ordu,:a kar'ı 
itilnadınıd1ıı1ın (!) geli:yor. 

O gUn buglin, ı~io nıuka\ cnıeti 
hrr an hurikala~tıl:ı ve miilearrız 
ordu, pilite ~coilıııi~ bir kartal gi
bi, illi. haıp tecriibc•ini iflasla ıuü
hiirlediği halde. ağllını açııı da bir 
~c~ söyli~ cnıcdim. Çlinkii hem 
kalemime takılan binbir ba~ku da· 
.-a, hem de bu mevzuda zaptı ben· 
ce (Ok 1.0r olan likir huı~ı, bana 
&ükiıtu tercih ettimıi~ti. 

Yoksa benim güniinı Vi' benhn 
ıibilerin liinii buırilndli. 

:9\Iütearrı.t ordu. o :tilo but,iın, 
hakkında en fena dü~iincııl.·. lo 
bile tahntiodf'n 3.riz kalrlıgı at .... • 
hir derk,~~.: dn""tli. lfel!' pe -in ı·la
rak ıniif t:aTrız ordu lehinde dıi ~ .. • 
nenlt..-ri. kıııi hir hirap hill" fp,,, le 
tık:ı raııuv oıf"ak fır. 

'rt-krar cdi)'orun\; 
İ•tcrsc Finler l arııı •abalı bil -

tün üınitlerini ka3 bettirerek ,-a ... 
zİ'.\ l.·tlPr(' dii ... !>.Ü1t: hu zanıana ka .. 
dar t•ldt· t.·dilt·n netice, ıniitearrız. 
ordu alt·~ hint" ö~·le bit' nottur ki, 
bunu miitt'arrız osdunun hin ıa-
frri leliili e<l~nez. • 

Yinl' tekrar edivorunı: 
Samııa) ıoız ki İıu akıllara -•i· 

n1a:ı nl~tire. Fin ordusundaki t•ın· 
salsiz kıymtltco doj:-dıı! j,ıikli•lini 
koruvan bn :ı_'il. düriiC\t, <'T'krk ıniJ. 
lelin fedakar ordn<fi u. ,iiph<'ı;,İ1 ki 
vatanına milli bfr d••ı..tan kuı •• ı.dı· 
racak haınlt"ll·r .\ oıı~ 111a~ ı hiTıni~tir 
BHıui,tir 1unn1a. l.iitiin ·~·aptıiı. 
va~ire~inden bn.,.Jı.n hir'-<'Y delildir. 
Bu akılLırn ~J:l'maı. nl'lİl"l'. krnuuı-
:\ ("((<' ( t\\"i&l~iı o1nn n1ilfl'aıt11 or· 
dunun, kt."~ rivt·l,·e ~·İnt• ('IO:'i?\...11 
olan ı•ıuki'ı~ It•\ kuliu1cli~lnd~ haı..
luı hil·bir '-.C~ e hntn1t·diten\l'Z. Bu 
ıliinyadı1 }eni bir koda~ \·ıu-dır ki' 
ııiliet~n dah• zarnllıılır. .....~· 
NECİP FAZU. KlSAKl1RLK' 

•" 
> • 
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TELGRAF -11 ŞUBAT l!MC . 
Yeniden kahve ve berber[ Da g nl 

d.. "" 1 çoğ 1 
IVlahal e r 

1 u anı açı amıyac 

• er i 
Mümessilleri 

Ş l d.illya gari;p bir O.ünyııdır l 
v m. Gaze~ · i"" ~ı:.a.kın- 1 

yurt.;w t' ,ıven;.itenı.."1 verdijii dip
O.""l<l rıı. yoksa liyakat ve olguır 
tuk mu a<:W>a üstilnlüık. teminine 
Wdi .ıelivor? 

Sual mıJhımdio ve .. .bu defa t>a.. 
cı;,;e k irlı çarnaşıx d-Oğil, temiz ça
maş1r · ~~ıdir ve .. Peyami öcr 
ı:u;lo(1e ili< .defa gamı.. ha.klıdır. 

kayma-
kamlar tayin edecek, 
aylık ücret verilecek 
BeMl<hye reisJW; istaOOulun 'lm-

Belediye reisliği; muvakkat bir zaman için bu 
abil müracaatl3rı kabul etmemeğe karar verdi 

ca meta hPUNtrıluktan iu.rıJıp 
g~ miz i 'bir zan l>asr edi
yoruz H !Quki, y ne t(azctelcre 
lb.ı.J ı ca t>ya:t şi'.eplcunizin 

mu\l ıer •anıı'lliım kirala."liDlı-
y._ land ,.ını öi(ren·yo uz. 
Sız C:e ols.ıruz benim yerimde: 
- B ~ ne peı'hiz, bu ne :talına 

tur :.•.ı?!. 
Dı.::nez misiniz?. 

KİRLİ ÇAMAŞIRLAR 

Mf:YDANA OÖKÜLÜKKE, 

MalUın ya, her lıaclise sen ve .. 
ben ha.lin.i & nca wıa: 

- Kırli ç !IŞı.rlar meyoı:lanıı. 
döküli.iyoc!. 

Ach verıiir. Bu defa da Peyami 
Safa ile Ünivers:te Rektıö.rü ara
suxıa ayni hadise olmw;. Raktör: 

- Y wk!ıek tahsili obııı:ran adanı 
Ma~rif Vekili d~, tıiçbir şey o.'a
maz ... 

Demiı;.. Peylllni Safa d.a b:ndi
sinin yükaek tahsili oılıınanao;ın:ı 
rağmen bunun nazariye ve reali
tedeki mukayeı&elerini yaıı;yor ve 
tahsilin bırzan hiQlıir ~ iade et
mediğini devırle~ yarııtan diµ!o
masıı şahsiyetler ı mevcudiyeti 
ile iSba,t ediyor. 

Ve .. meseki: 
- Ab:lü'haık Hamit diplıom:ıı;ız, 

J'i ··inalı Nazım diplıomalı ıdi?!. 
Kö;>riilü Fuat dfplıoması.z, Ek -

C'..ön.ig dip'oamalı idi?!. 
G i ö)çüler b.ıruyor. 
Ve aşağı yukan saru}"llr. 
- Kitapsız, metodsıw:, h<>eaıSJZ, 

killııoratuarsız, asistansız, doçent
siz, proııramsı.z, ta&natnatnE6iz, 

Ba nıce caıb.~ ~dfrk ve gijı'
mekteviz lı:l el'erim:leki çarşaf kı>
dar diıiloma ~ bir ka
pıcı zeıcas.ıta ve o\."tm !uğuna bi.le 
sa:ıip değillerdir Ve .. yıne nice 
:lip,'t>ınasızhr gi:b:lük ve gör -
mt"ktc-yız ki insanlığı fırıl fırıl 
peşler:nde :lıcıl 'clıreyorlar!. 

EVGIDEN F,h'N.'U.JK 

GEL::\.IEZ :uf? 

... Ha.lokı Süba bir makalesinde 
ııu h ii'kımü veriyor: 1 

- SeYl!iden l'('ryüziı.ne hiçbir · 
fenalık .geJ.mez!. 

Eğer, Hakla Sıihanın bu hük- ı 
mü yerinde olsaydı dünyada lı~ 
bir r ı:ı>lılt olııwnak ve bütün in
sanların l!Öı:m ferah, .kendileri 
kuzu olmak hi.zmn ııairdi. Halbtı
Ki, yeryüzüne her fenal1ğrn se.Y'
rtiden ııe'.di · muhalkıkak. 

İI15an kumar sever, kadın sever, 
silah sever, at aever, zulüm sev.er, 

_ arp~vcr, k.okaın sever, uyku se
r. likırdı sever, v. s .... Sever, se

,,.er, sever ... 

sUı>; va>;iyetini göU.nüne alara:lt 
mahalle mümessifü.'fi hakkında 
Dalı(liye Vcı<iıletın<: mıilıim bir 
tamim göndroı::..iştir. , 

Bu r porda İstaııbulun m ahallıe 
mwnessıtleri ışlerinin en f;ızla ııu-[ 
lwıcl.u;:(u bı:r yer ol.m.ı.sı do<ay'5tle 
bunların liyakatlı kı.mselcrden ;ıe-l 
çı!ip ka·;um&aım:bklaoa ve a.ıı*.c 
muayyen iierctlerle tayın okin -
nuılan teklif 'Olıınınak.tadı:r. 

RaPorh k'l·aber şelıxrmizin te'<-
mi! scmtlenndcki mahallelerin 
taksimatını ih\ıva ec!-en bir pl:iı 
ve pcoıe yollanmışlU'. 

Dahiliye Vekak>tı raPQru esas 
fübarile mu,·afık görmüştür. Yal'.. 
nız, mahalle taksı.ma tı projesini, 
pro~nı; es bir küde tni
den tetkikler yaptlıp h11LIT!anması 
için iade etmiştir. 

B.ı tedkLJUere başlanılnuştır. Ye
ni pli:n sür'atle Veıkhletıe gön.de -
rılecektir. Dııhlliyoe VekiletiniD 
tasaıkinden sonra da Ü<:retli ma -
halle mÜimessillerinin tayinine baş
lanacaktır. 
Yalnız küçük mahal~ ayn 

mümessi? tayin olu."lonuyıicak, bir 
kaç küçük ınaha.l<le bir leştirilerelı:. 
bir mümessile veriLecektir. 

Anlasılıyor ki, iyili.ğin de kötü
liii?ün de sebebi yine &e'Wllektir. 
O hal.de Hak.in Süha filrziııi ve 
hükımünü ta.91ıih ~: 

- İıl6anın b~a şu ııarip dün
yada iyilik ve .ırotü!ük adına ne 
gel:irııe o:evı;.len l(elir. 

Ejier, B<>y lHtler 'otle atı.lgan
l:ğf ve munarobev i GE!'ll!!Tleseydi 

A'TUpa Jıa~b; b[!e olour muydu?. 

I Diğer tarafta.ı:ı D'lhiliye V~:ııeti. 
. ilıınülhaıber tasdiki ve sai!l'e gibi it

ler için müracaatcılardan Beledi· 
yelerce küçük b:Ere:r ücıret alµı -
ması esasını da hazıriaru.a.kta<lu-. 

AHMED RAUF 

Bu rurette mahalle mfrmto .. ı.,.. 
rinin ;,ylıkları da kolay~a ten.in 
oluna.Mleccktir. 

---<DOO>----

Gıda maddelerini:ı 
kontrolu 

~endiğimize ııöre beled ıye re
iıiliğ:i yeni ve mü b.i.m ir karar ver
ıni:;tir. 

Bu karara güre şehri.mime yeni
den kahve, berber ve .ıhçı dük.kanı 
açı uıa belıı<liy c .miisaaae o-
.tıırıımyıaciliır. B.Jna sel:ıep yeni ı 
za:bıtai bek-diye ~alımatn.ımfSi ile 
bu kabil dükkanlar için esaslı ve ' 
yeni hüki.m>f!r loonu!masıdır. ı 

Halbuki bu yeni talimatname, 
henüz selıir ıred · i t:ırafından in
tihw o'.u oan tıır iht.~as encümeni 

tarafından tetkik olmunaktadır. 
Bu tetkikler bittikten sonra ~ 
me<:Jb:nc verıkcek ve bilahare de 
,tasclika gönderilecekti!'. 

Ancak. yeni ubılai bc!E>diye ta-
1imatn:ttn€Si tatbik olunmaj!'a baş
ladı:kt<>n som-a, yeni Jahvc, berberi 
ve ahçı c;ükt.i.nları ,,çılmasına mü-ı 
saade olunacak .. tır. Bütün bu ka : j 
bil dükk5n.4ırda, ~ni taliın:ıtna -
menin emrettıği tekmil :ıııecburi
yet1eri aynen V<>rİnt? getirm kle 
mükeilef tutulacaklardır. 

1 KÜÇÜK HABERLE°R-l 
* Elrııinönü meydanı bira-z daha 

yü"6e'~ik."<:e1't'r. Yanan eski adli
ye ısaraymm ımcııltrzları bura.va ge
tirilmeidcdir. Şimdiki sedlerin ö
nüne ka<leme kademe merdiven -
!er y a:pılacaktır. * Üsküdar, Kaııkk.öy ve B~az.
içinin Anadı>lu vak.asının imar 
p]ıinları henüz ikİnal edfmem~ 
tir .. Pliinlar ancak şehiır meclisi -
nin ni&an iıı:limama yetiıştiril.t>i
Jecekıtir. * Si'l'kecide eczanenin öoondıen 
saiıiıle kadar olım kısım ya'kında 
adaiıta çevrilecektir. * Tahta parkeleri tami>r edilı
melııle olan Gazi llroprüsiirıdeıti in
şaat bir l:ııafta'.Y'& kadM lbithilecek
tir. Köprii ııelecek hafta nakil va
sl'talaı'ına açılacaktır. * İngiJ.ıere .her sene Tiiriı:iye
den aldıh 200 bin 'kL\o tü4ii.rıe mu
kabij buııdan seınra "1tt sene 
14,000.000 kilo tütii.n mülıawaa e-
dece&tir. . 

l * Be~iye kirli ve bitli l!\\iıııst 
mua,;,·en müd<le<tlel'le kiraladığı 
hamamlara revketme~e başl.a.ınL'l
tır. Dün Beyoğlun<la yetmiş ki'li 
hamama gön<lerilmiş ve bedava 
yıkattı-rılm"llır. Belıecii~nin fakir ( 
halk için acmağa kara.r verdiği 1 
'!ıamaırnlardan Kasımpaşada bulu
nanı bu~ açı}maktad>r. Be~iıktaş, 
Üsküdar ve Eyüpt.eki hamamlar da 1 
muayyen saatJR.rde kira:lanara k, 
fakir halk bedava yıkattırılacak -
tır. 

*Üniversite Sömestr tatili b~ 
LunıstIT. Tatil ay sonuna kadar sü
recektir. * Polonya.dan kaçara·k eV\" Hd 
gün Ramanya vapurile ~!Jrün12e 
ııe!en dört yüz Poloııy.:ılı bir Fran
sız vapuruna alınarak Marsilpya 
ııönde.-ilınişlerdir. Bunlar Polonya 
ordusuna iltihak e '~e:kloerdir. * Sehrimiz.de tetkiklerini 
miş olan Maarif Vekili Hasa 
Yücel Ankaraya dömnüştür. 

'ti!'
Ali 

Modaya yeni çam ağaç-
~ ları dikilecek 

Prost'un dünkü 
tetl-ilcleri 

armara Hasan 1 

makümoldu 
1 

O kadar açık 
gözlülük olmaz 

"Gııılatada Y isminde birisi- Asliye 6 ıncı ceza m&tlk i dün 
ııi dövmek ~ e zorla parıısını cebin- açıkı!öz ve kurnaz bh- uzevı ~n
den "1ı: ve bundan a; cının muııakem ini n celendrr-

firar ettW bir ka '-veırin miştır. 
Avram isminde bubın;ın bu ı;~ııç 

'lok vakalamağa ~- .Musevi evvelden g<izune estirdi"i 
eden wl:is komiser mu :vin - ve hartç memleket rde akra ·Ja - 1 

Beled'ye; yeniden Moda ve Rı
z.ıpaşa sahillerine çam ağaçlıarı di:k-' 
tirnı<?ğe ba:;wmştır. Bu aııaçl 
•'Ul:.ınması ·.çin denlı kenarına ika
dar Elmalı su'/'U indiril\tceldir. 

Diller taraftan bu ene sclıri -
rnizde ağaç bavr-mı yapılmaması. 
kararla.ştırılımıştır. 

Şehircilik müt.eha&sısı .M. Prost> 
dün y.a~:n<l ınıar r-üdüru B ''iüs-· 
nü olduğu imde Unkaparuna gi -
derck Azapkapı civarında tc ik
ler yapmıştır 

Bilahare T ı .,. an ve Şi ıne 
sı.rtla."'1!1.a <'a gidip y sa la:r 
l.ıt'asını c; ....lŞ!11lŞtır M tea ben 
de KauıkoV'ıi imar pro; il ıeş
~; o:.lnuşt.ır. 

-000-

l.arinden B. Tevfiki de kahvede lan buunduğunu kil ettipi 1-ir 1 
bir iııkeınle ile yanlamak gibi bir- takını zengin aı°k'lcTC müracu lt e- 1 Kemer o kem~r degil ! İstanbultl.ıki t.ck'Tlil m..ııaıı ·!erin 

. cıubtelif \ı derek: ---

Mahallelerin hudut ıra 

bir:lerinden ajrl üç · suç -L- d h · Be~ hayl5z Edim.,kapı Şehitli· hudutları ye:oı !:.-n ta,,;'l. ve t''Sbit 
·ım· 1 Gala.tarun •- Sizı.;1 ""-'abanız şım 1 arıç-l Y ' 10 a'alıf<l..,r ! .., ~ <."CZ2Y3 verı ış o an ten geld. Kendisi clyevm ,·apur - er• I p 1 n ğimfe hir ojirdmeni tımığa dti lir- o~nrnaktad . Bizzat kadast. , mü-

eski sakinlerindcrı me:ıt>ur AAp .... ~-. F k:-' Vl·:ze n•raı;.ı ver('C<'k miislrr. flaklar11KIA )Ol J;e<;~ıek, dürü ıbu maksaf!.a kazalara /''de-
""'"' "' .....- Daqıha .e ye'li basıl caK .rn on 

iMarmara Hasarun muhakemesi ibir vazıyettc olmadıf;ından mec - dii~rıek. so~·mak su~lannd•ıı ta- rPK tetkiklC'r 'aP11ıaktadır. 
dün net.ice.leı:ımiş. burcn dııarı çı:C:..mı}or. TI€m ken- ~:r~~~l~~ ~~~~;, '-~~7 y:~~: kib't ~·ap•lıyor. Her kazad mahalle ve n 1iye 

Dcin tefhkn olunan karara göre disine ve hem ele siz ffe sırf bir k&.ct.inc günd üştir. Ve.<. =>t bu ı 'er. k rttim H .. S<>r h, d· lları duvarlara konu1ac•, o-
suçlu Marmara Hasanın 'usufu insani ivilik olmak UZ€re buraya 1 'lÜmuııekrden .ı~"" ~ ı:ecc:C _ Ilornıım n~s;, i alını5far~. l. n ı<aret!erlc te• bit ve tefr ~ o-

Son bir ayda tramvay 
ve tıinelde 619 parça 
eşya bırakılmış ! 

Son zamanlarda tramva}, Tüne1 
ve Qtobüsleı<le c yu .. m.,tan dal -
gın_ır çof;alnıağ=ı lıa~lan1ıştır. Ez
cijrr: \! yalnız bu J<Amuıusani ayı 
jçınde b,.rahrda bııakılan eşya -
farın sayısı 619 dı.;r, 

Dalgınlık neti(' ınde unut.ılan 
bu t.>.talar arasınt.'3 canta çama
şır, kum , • ._ vakkobıl~ra va -

rıncıva kadar mı: eaddı. eşya bu-
1:.ttlr" ak L.a<l ır. 

Da ;:ıınlanı ne er • nutabildik - • !eri hal.kında okuy\•cularımıza bir 
fikir vermek ti.zere son bir ay için
de traımvay, Tüııel a-rıı br.larilıe Be
şiktaı; - Taksim otcküs'erinde bı-·ı 
rakıları eşvaların bir listesini aşa-
. i(ıya kavdediıyoruz: 

156 tane kadın v. erkek için tek 
ve çift eldiven, 91 oa.rça h:rdavat ·ı 
eşyası, 79 ~de-t kadın ve erkek şemJ 
siye,i. 65 m•ılı\elıf cins çanta, 45 1 
kitao ve evTak. 28 k< •l;rt, 22 tek 
ve cift kadın ve er;;;ek aya.kka.bı ve· 
lastaKi. 21 tane sefertası. 40 adet 
muhtelif cins yeni ve eeki çar .aı,ır 
10 erkek, kad•n ve QOCUk pa ııcısu, 

9 tek ve çif.1. kadın ve erkek ço • 
rabı. 5 erkek ve çocuk pantalonıu, 
6 cins kuMaş, 2 l'OP kemeri, 2 dol
ma kalem. 1 eşarp, 4 gözlük, 3 kol 
saati, 4 baston, 25 nevi yi' ecele 
ve muıhtel f maddeler ... 

Tramvay idaresi, sahip1erini bu
lamadığı ·bu eşyaları hareke1. da
iresine naklctfüm!Ji, keyfi ye· i Be
!cdiyeye bildirmişfü. 

FaF..at ekserisinjn de s:ıhibJ çık
mamaktadır. ---··001----
Tayyare yolcuları ı 

yeni otobüs 
Kı!' mü~ lsebclik> tatil edi 

lan ta; yare seferlenne gek 
başından itibx.en telcl'<ır ba 
caktır. 

Bu munasebC>t.le şirıı 1 en 

. 
,n 

ş 0-
- ay 
'la-

a·-
!ıklar vapılmakta<iır. Hava ı t,a
rımızın iaaliy~ti ve yolcu dedi 
müt~madi~"t'll a.rtnuıltta oldı n -
den Tstanbul - Yeş'lkoy ara da 
yolctJ nakliyatı ııçin ycnid ,ır 
oto1'üs daha alırurosı kam-. ıtı,. 
rılmıştır. 

Hallacı Manst r 
Şeluırnb:de bu1unıınal<t ı!an 

Ko!k>i dö France profesörleı ıden 
Louiz :M:ıssi;ınon tarafından arın 
saat 16 da yeni bir k<Jnfoı·anı; ve
rilece1d r. 

Bu ;eforki konferans güz r san-
a' lar -kadeınisnt.le v ril<'ce.klir. 
?ı.levruu , .. zn'u a verd"-ITT illıa'n b&-
kımınrlan Hallacı :\tansurun ~a
deti. dir. dö,·düğii ve ~ını gasbettij:i sa-

1 
lı:adar geldim. Liıtf"n vize parasını ondan sonra veni on ara!ıl<larm ba- Ve .. şu cevabı aldım: ' l:u ıcaktı.r. 
veriniz de gidi.:> kendisini vapurdan ,___ b··l•n• kt y n n !-,-============ bit olamamı:;tır. . sı ........ ına ~~ca ır. e • O _ Cclıincleki ufal: tPf<'k ile be- - =================•! 

. kurtaı:ayun ve buray11 ıı lireyım!. nara!I>kı!.arımız dan:c!.a&ı.z. · rk pa- t 
Fakat maruf sabıkalırun ko~ı- ı D·'Y"°' onları "-'arıdrrmı--'ır. k b. b.. .11 ., !indeld pantalon krnıeTini. 1 ~ .,,_.,..,.. hem de - ·~ ""' >' ralı:<larımıza ya m ır u; u ,.J<e- H L y 

ııer muavini B. n .. .;,,.; Asli:ı~ 6 ıncı ceza mahkemesi te. ortası delik \e bakll'd.möu. Anlasılan h•Ilirıl· r bir ·k.,ıneı:· • vrupa arL· inin eni Meseleleri 
yüzünde iz bırakacak bir derecede suçlu gencin bu suretle İshak, E- Jaiurdi,,t i~itm< Jer \C •kcmcrı· ı _ 
yaraMğı te5bit o umntı.\!tur Bu doksiya, LUt!i ve Marya namla- 1 a.ıııışlar aınıııa, bu ·kemer• o • 

:rı:eı:·=ns~~,;:ı v:ıı~e:..k ~~ü~ı~~iyi doıandırd•i!'ını sabit a;~ç!::m~:~m7/t;:: n::.~c:'~a':ı 
1

1 :!.:"::~~~\~:; ::~~~·ni~~~ Alına riyanın üzerine taarruz fikri 
'-nd· . 3 2 h~n= ma:hkiım Bu sebeple k"ndisini 13 ay 15 ve 14 lira da muhaJ·eme masrafını · - HAN CEVAT ı 
.. .., 191 ne ay ..,..:... · öde~-~·k'ı·r. BUR ' Avrupada iic hüyiık devleti·• a- le dair fikir ,yürütenlerin bir kısnıı 
edl ,,... ıı;ün hapse m~hkiım etmi,,ıtIT. ~- • 
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.Yazan: lskender F. SERTELLi 

BAR ÇİÇEKLE 
Yılmaz: 
- Kardeşim çok muztariptir, 

dedi, size ba'Zl mühı.ın malumat 
vel'lllek ve ara.ruz.ı boııanlaır hak -
kında da sizden ma'.ümat almak 
ıstıiy'Orum. 

- Buraya hUımıiniyetle geldi -
niz e, bekleyirJ!IZ .. Numaramı ya
payım .. Dönüşte - yani s:ı'llt onJa -
ber.i kapıda beklevin;z. Başka bir ı 
yere gı.der, görüşürfrz. 
Yılmaz hürmetle sellmLıdı: 
_:_ Teşekkiır ederım, hanım efen- ı 

dı Bekllyeceğim.. 

S l.'TUI si~ .rli adımbrla vürüdü. 
s.!h~enm ~ı'k36lna giroi. 
"Art k, Scl.:nar.:n revüde oyna-

d. ~ t,ıhakl:'W< et.ır :i. Şüpheye 
lüwm voktu. Sel.nıa hum.ı k., ndı 
ağ.zile itiraf etmiştL 

Saat on. 
Yılrraz, Yeni ba.nn cadı:le kapı

smc...ı oohı.şı:.or. 
.Mü.şterıler- bara ak.n ech, orlar. 
t ·rı.ae a.:.aı<ta d..r~cu bLle yer 

yok. 
Hava vaıımurlu. 

te Scln:a.. 
Kıpllia etrafına mk!~ır ·eı:ı. Yıl

ma.: ko. n.. lir otoıı ~" ı Kap, -
suıı açtı· 

- Buyli!'UuUZ-

No 69 :mzr# 
Setma tereddütsüz otmnobıle 

atladı. 
Fak~t. otomobil har'*et etme

den i ave et:i: 
- Uzak b:r yere g•tmiyellm, be

yefendi! Vaktim V'Oktur. Ann.em 
ı;ok basla. Eve vakLi.nde veti~me-
liv L"'Il. , 

Mühertlis Cemilin loa.rdeşi rolü
nü oyıuyan Yılmaz: 

- Hay hay, dedt, Taksimde bir 
gaz nova ~·ıı kQtlu alım. 

Yolda ıısa<:a lromıstular: 
- CC'II!i' ı bugll rde gördünüz 

mü? 
- H Jyır Oıı gün e\ :•I bir gece 

gelece~ini söyledi. E: = gün de 
bir arkadaşını beklet'ıi. Yine ge!
medl1. 

- On ıtün evve 1 m: droiniz? 
- Evet .. Evet.. Yarul.rmymum: 

Bugün tamam onıınctı ııündür. 
- S zı akla ı, 11ehnedi d=ıek?!. 
- Evet. Niçin ro ılfStınuz? Şa-

h d1m de van:lu- Onıı.nuroimi bir 
arlı.adaşı.. 

- Benim kardeşim fazla yal.an 
söylemez, hanmıefendi! Size kaırşı 
da büyük lıı'r alika ve temayülü 
v<ı:.:dır. Yalr.12 araya bazı dedi.ko
d r gırdil!I ıçin, e\'lenme ...,i bir 
muddet tehir edikırişti. Ai.emize 
" nt'i', nem dE\ '>al m ben 

... s..ı ı C"-n1iı ıle e .. 1erı..u err.zi gö-

n en llllY•.,...,""enız. " •• altı hafta sonra i•e hal alaca••ına rit hattını yarmak taraftarıdır. 
S•l.ma ciddi bir tı.vırla cevap gönnüv,ııum ,deciı. . ~-' A l k h 

verdi: Tak<imde o ıtünlerde yPnı cıçıl-· wur vrupa ı as eri mille a "s- Bunun .,;hi ge~eıı baftalardJ is-
Bar..a <>n ı:itn ıçı.nde çoK ~:ı- ınış olan bir g•rinoya t(irdileı. larm (fthminle'rinden şimdiye ka- tifa eden İngiliz harbiye nazırı M. 

karet ctt.i. B. :m ızzelı nefo :n'c, Sema artlk erkeklerden kor - dar her vesile ile bahsederken bir Hor Belisa da 941 baharında \! -
kadınhk gururumlı oynadı. Cemil kuvordu. İııgiliz ınüııecciıuiniu yıldtzlar -
her;eyden ö. <:e benım k.enai!lirıe Yaın:z kald<l(J z .. man; dan abki.nı çıkararak yazdıi(ı ınev-
kar ·ı ktrı ,, n kalbınu tamir etme- _ Her erkek, gü:el bir kadın j 
lidir. gö,dti>(ii zaman vıll.imakLan kcn - ı 

Cemilin kaı l ı ııı7.lanıvordu: elini alamıyor. 
- Fakat. hanundendı! "<iedi.. Diyordu. Fa.J<:et, Senıth Kiimranın 

İsin 1~1nde bu dramı. bi~ im 'ed.ya Bilyükderede kendini a!Hatmadı -
seklırx! sokm ık rsliyen e>rrar~ng.:z ğ"ına 0 kad·ar inanmıştı ki.. şimdi 
bıri •Jl<;a ııertk. Çüukii te•!'de~iın vıfnıazla konuşurken, o ııece, pan.-
taruam on a ı gl\n oluyor ki, Is - si}·onun üst katında Sebboyla ko-
tanbudal değildir. Nasıl olu~ da ;. un koyuna yatan Cemilın şen 
on ;ıfü1 önce '•i a:da.abillr• sesin! lı.iliı duyar gibi oluyordu. 

Otumobil Taksimde du-muşlu . _ Bu, olaını;:z, beyefendi! Ben 
Yl'fııaz vnyıı kaldırıı:: ı t ~dı: onu Büyt.ikderede ı;:ozcimle gör -
- İnelim burada.. d .. um .• 
Selıma h:tyretini gizhvomedi: Derrıtkten kendini al.:mıadı. 
- ·e divorsuıwz, beyefendi Bu ıse Yılmaz da hayret etmişti. 

Ü!'. a!t gündü 1 ;tar.bulda yok rnui Çünkü. on altı gündenberı c.,.mi
- E<ıet. Bugun tamam on allıncı lin _ mühim bir i11;;3at işini ta.kip 

gündür .. İzmirde bulunuyor. Ve ..ı.ırek üzere _ izmrde bulunduğu 
en a ·, bir ııydan evvel de gel- muhal<kakh. Q, bunu gün<iüzden 
me:ine imkan voktur. Kordon bo- .. • · 1· ogrfnm!S ı. 
yunda yapı\Jcak büyük bir ote - u-? . 

1 
~ ... ..., . Su ha""'.! .. 

!in proıesi e uı;raşıyoruu. '.ou ış Selmayı gizli bir el aldatmış 
ıncuvaffak;~et.le biterse eok para demekti. Hem de öyle aldatmıştı ki. 
geceeek kardeşimin etine. tash!ihi bile kolay del?ildi. 

Be<" on adım yürüdüler. Yılmaz bu muammayı çözmek 
Yailınur devam ediyordu. i.i;tedi: 
Se!ma: - Dün akşam telefonla kard&-
- Beni aldatrruyorsunuz değil sim beni aradı .. İzınirden konwr 

mi? tuk. Bana sizden bJhsetti: cAğa -
Dh-e sordu. beyciğim, dedi. ben Selmayı l(Ü-
YıJm:ı:ı;: cendirdim O, bar artısti de olsa, 
- Dünyada •'3.lan söylemiyen Yine kendC>ile evieneceitinJ .. Çün-

in a. volctur amma, böyle aile iş- kü onu ~k seviw>rum!• 
le ndc ve bil assa kardeşnnın sa- ~ma önüne b kıyo" u. 
adctı m .... u bahooiurkeM. size ya- (il~>amı var) 

r:ua yeni b:r çesni '\erme« için bir 
iki giin e\·vel bırrada kaydedil -
mişti. Yeni gelen Avrupa matbu
atında salahivcttar kalemlerin hu
cür.lerde yurüttüj:ü mütaleal~-, 
~özden gıeçirmek Jftzım geliyor. ;, J.& 

bal.:u yaklaştıkça bahsin ehemnıi
y.,ti artıyor, merak h\>raretleni
yor. Birinci madde olarak söyle -
mele lcap eden bir ihtimal var: 
Belki de 940 baharı İngiliz ve Fran
•ız tarafile Alm•nya arasında şid
detli muharebeler görnıiyecek. 

Hatta bütün bu >enenin garp up
hesinde büyük muharebeler olmak- . 
s12ın. gereceğini ileri sürenler var. 
Buna sebep olarak da lngiltere • 
nin daha ziyade kııvvetleneceti, 
geçen zaman mUti.cfWe.r lehine o
lacağı gösterilmektedir. Amerika
daki fabrikalara verilen siparişler 
devam ediyor. Buna dair bir fi
kiT vermek için şunu •öylcmck 
kaf"1ir: İkinci te~rin ayımn or
tasından ikinci kinun avının orta
sına kadar İngiltere her hafta A
merikay:1 2 milyon %59 bin İngiliz 
lirası vcrmiı;lir. En ~ok alınan mal
zeme tayya:redir. Sonra diğerleri 
v_.. Fril,nsanın da siı>ui,I ri art
maktadır. İrgiliz mathPatından 
aıılaGılıyor kl Jıaı b;u alaca:'!ı ı;ck-

manyaya müttefi:klcriıı tat.rı:uza 

geçınesi fikrinde imis. Fr•nsada 
da buna taraflar olanlar az de -
itidir. 

Sigfrit istihkiımları için şimdi
ye kadar tlirlü rivayetler dönnıiiş, 
kah ivi yapılmadığından, kah çi
ınentosunun ıslak oldui!'undan l>ah
sedilegelıniştir. Fakat bu bahiste 
Almanlann dalına düşnıanhıtına 

yanlı• fikirler verdirmek isti~·e
ceklerini söyliyen İngıliz mük -
hossısları dünyada ""np!". mü .• 1 il 

olmıvan istihkam mevcut bulı•n
madıl!ını Jıntırlntarak ne olursa ol
sun Si'1r:it hattının milkenunel 
Fransız ve İngiliz onlulannın ve 
bunlann miikemmel vasıtalanntn 
hüc nı ve taac .... ıı.; karçJ:,ında ele 
geçirilebileceğini yazıyoTlar. 

Fak~t hö:vlc- '1!r ,lİif'ltnı Vf" t·~ar· 
mzu başarmak müınkiin ı>lmakla 
beraber veni harr.leriıı icab•tınt 
düşünerek ŞU hesabı ileri silıii -
yorlar: 

Ta...:ruz eden taraf çok zayiat 
verecektir. İşte bu mülah2za iizı:
rinde en çok durulan bir noktadıT. 
O halde ne olacak?. İhtimaller sun
lar: Ber!in üzerine gidip bomba 
yal(drrınak ile iktısadl harbi şid

detle..,dirmek var. Bunlardan da 
birer birer b•hsotmek lazım. 

ALİ KEMAL SUNiUAN 

Fin - Suvyet .r a 
Yıızan: Ail!\11'.T Şl' ;r.t! ı · 
Bugün Avrupad.ı dL'r.,oiJ"· w 

lctıcne Aımanya ar~ınd:t 
harn vardır .. Fakat ıaalı•••P 
lt"t~ .. ı- ar.ı:,,ında -.skeıi haıC· .ıı 
pıiınıyor da ·ı.uk ... lıal'P 
de boıHlli.nıyan F'ı.ı ın ,, .. 
Sovy"4tcr .ırıuında .ıJ ard~, 
en ıddetli bır a 1 eri ıııı;rad P 
vam edi ·or. Dt."llle. kı oıubır 
nııyanl .. r lıarp yırparke:ı. ~ 
rıp de\ lclıcr, miısıalı!<cın D 
h.:rhı.in gerilerine çckı nı...$'rtı 
liyorlar. ,1 

ı;o,·yet kı 'alarmın ıatı 
karşı zavıf ınul,..1l,C ıct ıc. 
ceği zan~t iJirkeo n1arıc a 
aylard..,nhl'ri bu kıt 11•·11 ı tı 

1 

rındaıı i1;cri sohnın ll 1.1r< ~·· 1 
yet Jut'alarr i erid(-.1 unıit t ~ 
leri ~~ardını Kornıeyincc. ı~ 
ketin fethi ve ısüla . .,ı ı:ıhi ltıf 
5cle kctrşı.sınJJ kah:.uş:arJJ!· 
lardanbcri Sovye tl<.>rin ) ·p 
çal,,ıı!darı buc!uL Ve finl f ı 
!~arı~ kuvveıler~ni de.'~ !r (.j 
tıklcrmdcn so-~etkı· ıs• lı• '., • Jtı 

nıalarının ccze:1"1nı ('ek•-· ~ . :.ı. ,, 
Sovyet kıt' al ruı ı ıııaiJ.,.,> 1 
ve hezimetleri hak ·ın~ "'" 
kaynaklard~n gr1<'n h~bcrl~~ 
balfwalı ıfa ol a <n bir 1ıak1 

ki yÜz seksen miJ·,·onlttk 1111'' 

bi; devlet dört milvoııa v"~ 
küçük bir .ıevletle

0 

a~·l~rd' , 
ıniicadele vaziyetindedir. s•,ııı 
!erin bu ınüca<lele:vi nilıaY• 1 
dirmek icin s!ın ~inler içiud~ 
teşebbüse giristikleri anlo<' 
tadır. Bu te,cbbüsün yapılııt(. 
istilzam eden sebepler açıJı.ll 
1- Miicadeleııin uzayıp ııl 

Sovyet askeri prestijini 
tadır. Habuki krzılordunun 
Sovyet devletinin leınellef' 
biridir. 

2- Finlandıyn harbinin tıJ 
sı Sovvetlerin başka <le".\J,r 
miinas~hcllcrinde k .. rı ıkl d.' 
karabilir. Filhakika FinlBD ~ 
he€ tarafta,; rnrdım geJaıe1' ;' 
Bu yardınıhr~n yapılması 5" · 
!erin ho5larına gitme•uckle Ji 
her, <>rtada b'r harbin me'I'< 
tini kabul etınııdiklerindeP• ô 
devletleri bitaraf kolmı:v• ,ı 

edemezler. Bir laraft n bO \ı 
dımlar, di~r taraftan da ~ 
1 rine vapılıın propaganda 
den S~vyetlcrin İtalya He 
sebetleri gergini ' ir. ~ 
kanın Sovyetlere ynpıl:ın ilt~ 
ü:zerine amb:ırl:'O kx>ymn5~ f 
mevzundur. lnı:ilter~de ,.., b• 
sadn Fi landivalılara dah• 

1 
mikyasta yaroımda bulun~ rı' 
için bu il<i hiikıb1 et taryt'k 

0 
mekkdir. SoV) ı:.-tlerin Aln1~ 
le aralarınrlaki JJOkta r f:Jll 
giltere ve Fransa ile h:ırb• 
nıck istedikleri •c dııır ·~0 

emmare me\'CU! Jc.ibldir. ıl 
!er ve Frausııhr da So•Y" 
harbe süriiklenmekten ka\1 

!ardır. . 
3- Üçfüıcü ve helki !ıeVS9' 

de ehemmiyetli bir selı<~• i 
yetlerin Finlandiya harbl ıJ' 
ettikçe, Almanya kar<;ı..ındtı 
bir vaziyette kalacaklarını 
miş olmalarıdır. 

1 
Filhakika ai(ustos ıınktı '"" ~ 

a.nlaşınası yapıldı~ı zaınP 11'dt 
manya Sovyetlerin karsısıı>lt 
yıl görüniiyordu. Garp de' 
tarafından tazyik edilmls ,.~ 
her icine alınnl~klan kor!~" , 
ciu, tiikiirdiiğiinii valı)·a'l't\ •. 1t 
kovaya gitn1~. )'·alvar~~ 41. 
dilcnüşti. Affedilmek ıçıo fiO 
dedii!i naha ağırdı. Fa?.Jtt p 
diya harbi ba~ladıktan so'Jtı 
manyanın lıllli ve tavrı 

1 
Ansizin Sovyetle~in korıı. 

- ve daima. tahii bir pahd ;/. 
bilinde - vnıİ}"<'tini t.ak10 ~~ 
yetlain Fiıılandiyad:ı kar~'' 
ları zorluklardan Alınan~~ 
ııunJur. Hatta daha hiiyül<. ~t 
!ara sürüklemek i~i'!. S';J~oO 
Norveçin Varanger Ft:vo 
işgale W;vik etmektedir. ııl.ıı' 

iste ancak bir kısmını. b 1011 

debildij:imiz hu ıihnillerıP .~ı' 
altındadır ki Sovyetler f'ı I 

. k • h k"t ,;~';1 yadakı a.s e~ı ~re .. a t hiİ 
Jendirmek İ<'.>n cıddi tcscb rJı' 
ri mis bulunuyorlar. Ccııb fıol 
le;, haberler S<ıvve•lcrı•• .l· 
diyaya karsı çok hüyiik ı.•;,. 
,.,- ıklarmı bildirnıckt"" ti 
. I<' Finlandiy .lılıır ıne 

1
;,ô 

biiviik k•hraınanbkla 0 

el:ııcktzui•l • Iİ~'~ 
Fa\a( <;:..,vvet - Fin ~19911 

s·:ı~e- 1:;\t'! """fh""'" '1~ 
oldugıı nnlaşıİm•k•adıt. 

~ 01 
General Deeds ra c' 

1 intibalarını anlatıı.< 
Ze~zcJ..e fel~k0\zeaele"i~ııJ 

icin İngiltercde kurulır>;ı.!~ 
giliz - Türk yarchm ~·;o· 
memleketimiı:<' gelen al ı 
General !Xeds varın 58 ıe 
Ankara radyocunda ze-lzt "1l'.V 
ta kında gördükleri hal' 
ko. u.>ma y pac3.ktır. 



italy "çın ha be girmiy 
R&2e~l 11 <Radyo)- Pravda 

m1 ş? 
ına ' alyııy a lıaııretti~ bir 

t e"'>r'ki· 
,..,,• taıva h "'-- n,,;_ .. . ..... . 
Wl\lrü ..... "UC ......... e .. ıS..,ml)'<lf. 
11 , .,.,.., ece.k vaıı.ıy~ değil 
4' eş ve. l"l>ıl •a s!'fetleri İtalya 

nın xısa ....... 1 "', ,. iıu,, :ısına °""""P o -
~ ·<ar· 

1 
a bu seferi e 54 

• Jca ıret sarf . r. :thtiyat J 

2 O amış ı.r. Şimdi, fımat-

tan · e etm.,k, lıotızine.; n. dol
t<tır111ı: K, 1' q, sonl!Tlda da arslan 
P"' ı konıruık istiyor. !ita[V.ıııı:ım, 
Ba~ka1'larda nüfummu arrtrrmak 
lstam&sinin sebcföi de bu.dıır. Bu • 
rııdaki ~ellerine en.gel add~ 
Sovyet Rusyanın nüfw:u'lu kır -
mak istiyor. Buna.ne dereceyeıka
dar muvaffak ola:caktır? .Bunu m
man ııooterecektir.• 

eri imha edildi ~ J ponas 
leııaıı;ı.i8 11 (~! usiJ-: Çiıuıler Mxııslrova 11 (Radyn)- K ton 
~&t c':'t~ bır .ınuvaf- cii:'fl"mda ÇinLlerlP. japonlar ara-
lil Qık ia t?!ım le.r.dır. 2000 ikişi- sında şiddetli bir .muharebe ol -
lllı'ıu ııa~-~olu Pircyan.ıım ce - mus, japanlar 100 ölü lbtralrnrak 
de~anı ed---;ıc Y-.mıi ,<iö~t saat ç7kilmişlerdir. Çini}!~· 4 tank ve 
rl ~ cıı.hır~hareoeden son- b'rçnlk ırnühımmat )?tınam et.rıı~-. 

;vta~1;tıhududund;r. istihkamlar 
0rııa ıı (R 1eı:eıı bi!d ad'.Y<>) --:_ Butlapoş- J dundaki iı;tıhkiırnların takviyesi ve 

hükllınct· il diğine J(ore Macar · yeniden modern tobya!ar ırsasın~ y 1
• •1nnen - 'Macar h;ıdu- 1 karar vcrmiı;tir. 

'ile ugoslav başvekilinin bir nutku 
~~ U .<A.A) - Yugoolav kimse bize taarruz ct~edi_i(i tak -
~ llaı;v ır~uıın eyalat komit.esi dirde ha:be ııirmek ıçın hır •eiıep 
bırı~r,. ;kil ve Yuııoslav radikal görmüycn·uz. Hudutlarmuzın d~ 
~e ~l&i 'l'zv~koviç'in riy.a - da hiç bir emclim•z yoktu.r. Bütün 
:_~~i'de. ioplaıunı[tır. Bu y:apıcı kuvvetlerimizle memlek~ -
~~ bıı, bır nutuk iradeden tiınizin ilerlemesine ııavret ettı -

•-._ Sııı.ı;ilha.a demiştir iki: ğimiz için sulha ihtiyacımız var-B • arzu l!diyoruz. Çünkü dır.> 

P. lr Rus fırkası kumandanı üldü 
'Olııa ıı 

~Y.<ısı.ı b (Radyo) - Finlandiya' yöz, tüfek ve m 'himmat if!linam 
~~\il u .>alı~:.!in b~uıınan- ettik. . . 
ltr: şu teblll(ım neşretmiş - Bu muharebede, SovyE'tlerın ı ın-
.. i<iloıi, • _ ci fırka lmmandanı miralay Bord 

tıııı RÜıı kı Sovyet taarruzu bü- ölmüştür. 
l:>u_'\ııı14ı ve ~ devJllll etmiştir. Somsan'daki Sııvyf>t taarruzu da 
"• 2Uiı.J1 ~fr toııçu .ııt~şi, tanklar pfuk_ürtülmüştü~. Di~f!T ceph,elıeTde 
t. l'ttız edi :nnobnicr hımayc::lnde ı e. ~vnye kolları arasında musade-
dıı bek şidr Yor ~ı.tm~'daki tazyiki meler -0hnuştur. . .. . 
I:' ' 1 p~ 1C::l"dJr Butün bu taar- • 1 Gere, Sovvetıewı Sale uz.erme 
~a·.ııa ~~ ~ ?k "-ovyetl r La- ' ~aptıklar.ı Ri~det' i ~.fr .. hücuıı:ı 15 
~le ll:'-J ılu ı' r ıo ltnk, dakıka sw:muş ve buyuk zayıatıa 
;\' "

1 o•ar bil, :>, i ql- p-ı.'sktirtülmüslür. \)en - ~- . -~-
eraı Veygand bugün erkez Bankası mü-

1' Beyruta dönüyor fcttişi Ca ir Londradan 
ı.. 1hıre 11 ( · do.'ndu'' atı '-um /\.A.) - İ lız 1<1 -

1-· ~ v ~~ afıl'd n -!Ln 
g. · llııış ola · G n zıy i \,e ıa ır bu-
e , ~iıiıo n " .. V nd -· -
do,,:t•· ede'l v ı•.ı larekcl 

ı ı'":·, r lı d ~ 1 
o ,um 

ıwı: Yı dönü ·· 
c!i:ı ~ leraıı F" k' · doğıım yıl
t~o.ın 'l'al:ıııaJc mu, abe' le bu 
~~c~c • Lsır ko!'.soioo- · 
~ıre ·eril ~ ktir --

SöL.lü 

T1rk - İnı:iliz ki. ing ve ticaret 
a~ı. illa- nı Londrada bii.yük el -
._1IL z T<' fık RuşL. Aras ve İn -
J;.liz füı.rıc .ye • .:zırı Lort Halif ks 
ıle bır~ıkte 1"1 1 lŞ olan m kez 
bar <a<ı ,,.,üfrtt • rmJen Cabir 
bı ımbah, ·yine üc saat xötıır y.-paıı 
ekspre:2 ~ize ı:clmi:;tir. 

.Mumııfil.yh bıı anJaşm:idah Tür
ltiyeııin büyük men!aatkr temin 
etti·wıi sövlemistir. Bu akşam An
.Karaya "ide ektir. 

ve Ş:ırkıh 

f> in nıac.-raa dillere de,otan olacak 

y•kında TAKSIM Sinemasında 

\' 
~: Rahmi VAGIZ 

Donanın; 
o: 

Delık 
Geliyor 

iltılı kaptan köşkünde 
kendi işile meşgul 

rot .. dan ziyade 
oluyordu 

,-~:zlJcti su tahtc)Jcthir nıcsclesilc 
çok daha g:ürlc-~ııııı. rciin Lir saı
haya girınit-li .. De1il:aulı uc yaı>;,\- ı 

caktı?. ili(· "'üp!ıc.-, · L ..\Jarıııaray a 
giri~lcri Osıı1anlı dclo'.!cti i(İn ın ·ı
nz••nı ôc lıaıfü,e lc-,;1<il cdec ·1< 

Fransız 
kabinesine 

itimat 
(1 inci abileıdm devam) 

sa ohrun, Fran>ız milletin.n l'anei 
teblik-i karşı»~nda aat:ına mutlte
hit okluıtunu filen Wbata kiıfidır. 
Başvekil Da ye ~eçcnlerde i:rat 

ettıgi bir nutkuild vat.anımızın 
selameti .için kat"ı ·e ıınisoot ga
rantiler c'.de edilmedikçe tr.liıhı el
den bıra:anıvaca'.'ımızı sôylemış'ti. 
Bugünkü tarihi kararımz, bütün 
Fransız m illetiıı; u Başvekllıimizin 
sözlerini ta&vip ont - eni islJ:ııat edi
yor ... 
MOSKOVADAKİ :\IÜTTEFİKİN 

SEF ARETHA."1ELER İ:-IİN 
EVRAKI 

P.ıwn.ıı 11 (Hu.;usı)- ôropoa Pr.
sin •t>ildirtliğine Rijre, Franı;rz ve 
!nı!;liz sef:rleri ::Vfoskovadan ha -
rcketlerinden evve arsivleri yak
tıl7!'1şbr ve en mtihirn evrakı yan
larına alm~laroır 

iTIIMAD TAKR.İRİ 
P,ar:iı; 11 (A.A.) ~ Dün mevcut 

534 meb'u"1l1! ittifakı ile kabul e
d!en itimat ta:kririnin metni ~udur: 

Meclis yüksek vatanperverli.k: 
havası içinde cereyan eden gizli 
komi1enin müzakereleri esnasında 
hükfrın..tin kendisinden talep ec!i
len lzahatı dinledikten sonra mad
di ve manevi ku vwtleriın!zi ııeda
dımızın kahı-amanh'1:lan seviye -
si.nı;..yü.k.seltmek icln sarfemekten 
geri dumıadığı l(ayretlere karşı 
takdir hislerini bildirerek kenql&
ne zafer.e kadar hanı parJ:a.m&11to
SU11JU1L ya.rdı.nıile hııırbin sevk VE 
idaresi husı.uıunda itimadı oldu -
hınu beyan eder .• 

---000--

• 
Hitler istişareye 

başladı· 
r (1 inci sahifeden devam) 

müstacelen Ameri.k.ıya davet edi
iı:n Amerikanın Parıs büyük el
çisi Bullit bugün tayyare ile Va
şıngton 'a .mu vasat t elm~tir. 

Büyük elçi, Cumhurreisi tara -
fından kabul ectildi.kten SOilra, hu
susi memuriyetle yakında Awu
paya gidecek o!:oıl' cıye müs
teşan Suınner Welles'i ziyaret et
miş' e muırıaileyhe. A vrupanın u
mumi vaziyetı hakkında etraflı 
izahat vermiştir . 

:{llfZVELT DİTATÖRLÜKLE.RE 
HÜCUM E'ITİ 

Va-sı ı:t n 11·- Reısı.cımıbur B. 
Ruzve1t diın ımühiın.bir nu;.uk söv
:"11lıs ve diktaı!.örHklere 'b.u.wn et
miştir. Reisicı.;mnur deıniştı.r ki: 

•- Sovyet Ru.ya da diger <lik
tat.örliikler g::bı diktatörlt.k dtın
dadır. Buı;in lıir tarafta denool<rasi 
ve lilx!ralızm, diğn tarafta dikta
törlük vardır. K'.>münı;ını ve na
zizrr a~·ni derecedı> diiktı>\brlült -
tür.• 

Bu rrutuk Ruzveltin ımii'frit sol
lara temav.ülünü kes<>rek rnutedil
lere '(evl!CCüh ettiğini ııös enmcl< -
tedir. R.-:sicumlnır Finlere ynroım 
L'imie de ıbu yaı..:!ını lehine vaziyet 
almı~1ır. 

!''Yl çaldı, çaldı.. açmadım. Gizlice 
,gözetledim. • danıı tanıyordum. 
Fakat sızin tcnbıhınizi ılıahrlıya
ırak .lıiç aıdm~ etmedim!. 

- hi ett111 l\TihaL Ben ·iaıdi 
üstümü d.c)!iştırip ııelecejlim. Sen de 

bcri..lre.r :;clccek~in!. 

Peki apiteı iın!. 

3-SON TELGRAF-llSVBAT 1910 

Sovyet. er yeni bir 
taarruza geçtiler 

(1 iııct sa.hiff'den devam) 

merika huli:fııµ&ti, Fin1ıındiyaya a
zamı yardımda buLunmıya .karar 
vemı.iştir. 
Şimdiye k.adaı· gönderilen tay. -

yare ve mühimmata ilaveten hır 
çok tayyare ve qönüllü yola çıka
rı lm ı,,--tır. 

. MA..'i/ERHA\':\1 KARELİ 
CEPHESl:NE GITI'İ 

'Roma 11 (Hus :ı - M:ıreşal 
Mall<'l'ha)'ltn dün Ledal(a ce ~in' 
zivaret ederek, şiddetli muhare -
~]erin devam etmelrte oldu~ 
'Kareli cenhesine ııHmiştir. Hare
katı buradan idare edecek ir. 

POLO),"Y ALILAıR CEPHEYE 
GİRDi 

Londra il (Radyo) - İngiliz 
deştroyerlerinin himayesi altında 
Finlandiyaya gi&on Polonya lej -
yonlırrı M:merhaym hattında yer 
al.ııııslardır. Sovyet taarruzu büfilnl 
şidde'tile devam ediyor. Sovyetler 1 
yeniden dört fırka ile hl!cırma geç
mişlerdir. 

İNG.İLTEREDEN GİDEN 
GÖYÜLLÜLER 

Londra 11 (Hususi) - FinJ..an
diyaya, bir Polonya, bir Fran
sız ve bir Kanadalı fırkanın 
gönde.-ildiih tekzip olunmaktadır. 
İngiliz gönüllülerine gelince, bun-

ınBI•l 
ANKARA RADYOSU 

Dalga Uzunluğu: -ı 
1648 m. 182 Kc/s. 120 K w. 

T.A.P. 31.7 m. !Mll5 Kc/s. UO Kw. 
T.A.Q.19.75m. 15195 Kc/s. 2~ 

.Saat 18.- Pro_gram ve mem
leket saat aya.rı, 18,05 Müzik: Rad
yo caz orkestrası, 18,30 Çocuk 
saati. 18.5~ Serbe.-;t saat, 19,10 
Memlel<Qt saat ayarı, Ajans V\! 
meteoroloji haq.,-hrri, 19.30 Türk 
müziği: Calanlar: Ruşen Kam, 
Cevdet Kozaı., İzzettin Ökte, Re
şad Erer. 

1 - Okuyan: RDdife Eı·ten. 
1 - Sel. Prnar - 'Bayt.ti şar-kı: 

(Artık yetişir cekti':iın), 2 -
.. .... - Bayati şarkı: (KaJ!bim yi
ne üzgün), 3 - Sı-1. Pınar - Blı
yati şarkı· (Delisin deli gon ·· m), 

2 - Okuyan Mu.tara Çağlar. 
ı - luettin Ôkt Y.avlı tan

bur taksim •. 2 - Fah> l"opu'- -
Hicaz ~..rkı: (Balı · ol.sa ç men
zar o~a), 3 Ra!"on:! Bey H1-
caz şarkı: (Akş ::1 erdi yine su
lar <tarardı). 4 - ...... - Tür.kü: 
(Sarı kurdela), 

3 - OkU\an: A1jze Tözem. 
1 - Nevzen Rıza - Ferahnak 

şarkı: (Geçen simdi bu yerdt!n). 
2 - Şükrü Şenozan - Suzinak şar-

ı: (Haptcla,·i d rd lan). 3 -
ı ·eyzen .Rıza - ı;zinak şarkı : 
(Çaldırıp çaigın rakkaseleri o>
nata.lım). 20.15 Kon.ı.ır.a (Tarih
.ten sayfalar). 20.30 Türk müzi~i: 
Vedia Rııa konseri .Çalon!ar: Ve
cihe, Rusen K3m. Reşad Erer, 
Cevdet Kozan, 2U~ Müzik: Wal
ter Gerhardt ve Cemal Resid ta
rafınd.ın sonat ve muhtelif ke -
man ve piy.ano parcaları, 2~.
Müzik: 1Ielodiler (ol.). 22.15 
Meın~ket saat ayan, Ajans ha
berleri. Ziraat. esh:.lJYı tah\'ilftt, 
kambiyo - nukut borsası (fiya 
22.30 Ajans sµor ser\·isi, 22.-10 
Müzik: Cazbant (p ) . 23.25/78.30 
Y armki pro;rram ve kapan ıs. 

İstanbul Komutanlığı! 
S3flll1llma IConıisyonu İ15nları { 

Ka111utanlık aınharında mP\·cut 
ve ta.ıuitt muhtar ~·irmi dö<t im
zanla yirmi altı karavana pnzar -· 
lıkla tamir eı.tirilec~ktir. )füııa -
ka<;asına J;J/2/~10 Salı giinü aat 
on beste ha~l:ınacak \'C. D)'ni P.iin· 
de ihaİesi :vom!aroktır. lr.trl:lileri11 
be!H giin ,., sa•t!° Fmdıklıda Ko
mnta! hk ._ntınalnla kom.isyonunn 
111iira~11atlan. (1082) 

lıır kendi sahsi arzulan ~·zer~ 
Finlandiyay.ı ;:.cenle.rdir. Ingtli.: 
makamları bunlara sadece pasa -
pprt v~rınc>:Je iktifa etmektedir. 
• POLONYALILAlU.ı'f İKirci 

1 Yazan: ZıY ŞAKiU. No. 60 

KAFİLESİ 

Faris 11 (Radyo) - Pulonyalı 

lejyonların ıkincı kafılesi lP Fin
la:ırliyaya vasıl o.!mu,tur. Son za- 1 
mı>!Jl~d9ki gönül'.ülerin say.sı, Fin/ 
ha larmda boşluğu doldurac.<lt de
ucededir. 

GüNDEVASATİ 1000 Kİ 'L1K 1 
ZAYİAT 

Lonıira 11 (Hususi) - ~tsın- j 
k.cıen gelen haberfore göre, ~phe
dc •, ~,::li bir soğuk: d~llSl hüküm 
~·rmektedir. Hararet derecesi sı -
fı.rın altrnda elli dereceye düş -
:mÜştür. 

Sovyetlerin son t·"rruzlardan ve 
soğuklardan' v€'I'mekte oldukları 
zaviat günde va<ali olarak bin ka
dardır. 

Yiborg -"'hri dün tekrar Sovyet 
tap.,-.releri taraiınd::ın :;iddetle 
Jıon\l>ardıman edilmi-'t ir. Bu ~für 
tamamil.e haran olmuştur. Dört Rus 
tavyaresi, düşüriilmüştür. SovyE't
ier .-imdiye kadar 327 tayyare, 300 
tank, 206 top, oek ço!< harp malze
mesi kaybetmişlerdir. 

İnbisarlara ait 
muhtelif işler 

(1 inci sahiff.'den deYam) 

miktar aJıtı mi:lyon lıtreyi buJı:ıcıik
tır . 

Pa.şabahçe şişe fahr ikas, nrmııt 
şişelerini geç yetiŞinniştir. Fa.. ... t 
şimdi şiışeler ~üm edilrl""'n -
den elde mevcut vermutlsrın pi
yıı.saY'Q arzı ~emin 'unmuştur 

Yakın.da •Geline· k> isminde !bir 
siga.ııa. piyasaya çıkarılacaktır. Bu 
s~aranın kutu.su .zarif, tütünü ıııe
fis olacakıtır. •Yenicenin ili;tünd&ki 
yüJ<&ık si;rara:arın kutuları deAiır 
tiıilecektir. Şarapların da kali~csi 
yükseltilecektir. 

---000---

Kral 'arol 
barajı 

Bük:eı; 11 (Hususi) - cKral Ka
ro! barajı. NDi \-erilen Romanya 
mudafaa hattı hal<' ındaıbirçok ec-
ınebi gazete1elx'JE. çıkan yazılara bu
xada alaka gös! ilmektedir Gaze
telerin v~i malü.mata ,göre, 
hat icabettiği takdirde t..1ma.nıen 
su altına .alınabilecek. orııda bulu
nacıtk d~aru mahvedecei:J i(lbl, 
vo1ı.mu da ke.' cektir. 

Ayn_ zamanda hııtlı himave eden 
kaniıllara ~utıuşucu may' de akıtı- ı 
labilecektir. Tank!ara karşı :mu -
azzam :manialar da ı.-ü<:"ud,. getiril-
miştir • 

~
ııım~~J'li.l~I ŞEHiR 
liJm\Li!)ji!ıj TiYA TROSU 
ııı!Jlıııım! 11ıı• T •peba ında 

dram kımı,nda 
Bl11(l1n saat 15,:ıo da 

Bu akıam saat 20,30 da 
( U KADL ) 

İSTİKLAL CADDESİNDE 
KOMEDİ KISMI 

BUl(ii.n saat 15,30 
Bu akşam saa'. 20,30 da 

(O(;L U ~t UZ) 

Donanmanın canavar ruhlu amira
li derin bir düşüne ye daldı 
Amiral Mosen~tt, maı) etinde 

1nı1ıman en zaliın zabitJerJeu 
(Vitor Asoranza) lt avırdı. Ona 
biz·lat tertip ett iii m·· re:zeler
dcıı mürekkep ubrak kara}'a lıir 
ıniktaı· asker c;ıkardı. Bu ıııüİreze 
Karaınım ll!>keriletile blrleı;enk 
(Sil.J.ke - .S.~ııı • Korku) kalt eri 
ü:oerine kanh laareket!cre ,,!adı. 

Bu kalelerdeki O ınaııh 
İıl: ıarı, "'7.11 L Kal er, birkaç 
den fazla muhasara •a dayım a
dL Üçii de birer biru teslim ol -
mırn mecbur kaldı. 

Karaman hiiki1w.da1'1 KaL ım 
Bey, Amiral )lo gonun bn yar
dmmıda11 dolayı o kadar büyiik 
h!r menuliıniyet Jıi. etti ki, en 
kıynıctli atını, altın \·e eJmas iş .. 
lenıcli bir eğer takımı ile AmİTale 
takdim ettilti ı_ilıi. terbiye "dil -
m• kaplan, pars ,.e bir hayli !uy· 
mettar elması hedi~·e ,·erdi. ... 
Osmanlı donanması, henüz ıue;v

du.nda görüluuiyordu. 8-ndan 
cür'et alan (Amiral Mosengo), ku· 
olurmuş bir cana>'llr gibi, Adalar 
deni•i11deki valışiyan ceulanla-
rına deı•aın. edi}·ordu. · ı 

E vchi (lllt'ğr( 1 kalesine ,cldi. 
(99 p ça) gemi&iain kıhir top .ı
te(lierile lı:alevi bir haralte,.ara ı 
<'"inL. Sut.ıra da, ütün ri y~1'.:
m.ı ettiriıı binaları baltalarla par
çalatarak bu karmakarışık enkaz 
n~ınıaa, her taraftan ate~ verdi. 

:ı\1"6eBl(O, hiç şüphesiz ki, hun· 
riz c hmJa:rını son kaddillC •·a
ruıcıra kadar tatmin etı11ek i~in 
bu 'ahşivane hıırPh-tlerini .dijtur 
birc;ok kalmer .-e bel ler ÜzMin
de de tatb ·1r cdeeelcti. l'ttkH!, İs -
taubuldaki Venedik c nslarmd:nı 

u korkunç lıaber geldi: 
- Türk hükümdarı, 300 parra 

ı: mıden 1111irekkcp bir donanma 
azır nnı mı cm~tti. Bu .... oıınn .. 

ma, ı>Ck yakınaa, Sa nz-mın ku
mandasında olnra"k boi':azaaıı çı
kttıik.. Feci bir intikam hareketi
ne bosh.-aoıık ... 

Ilu habc-, yalnız clıllsalip ' -
ıını:mnsı zabıt •·e ,efradını deh ·t
kr içinde bırakmakla kulın•ılı. 
Do,,aonıaıı.ın canavor nılılo Ami
ralini de derin bir düşünce ald•. 
, Amiral l\Iosengo, derhal bütıi'l 
z;ıbitlel':ııi ıımi.ral zomisioe tc.ıı
hvıırak bir Jıarp ecll i akdettl. 
Hopsinin fikir ve mülnhazalıorını 
a .,., a)rı oliniedi. Hiçbir zabit,, 

parçadan mürekkep olan Türk 
donanmasıle harb~ tut11 r..dk fik
rinde de2:lldi. Şu halde, dılisalip 
donanma ı, Türk donan111n ... 111ın 
lıir ba~kınma uğn) aı·ak olursa, 
muhakkak magliıp olacak... Ye
ll<·dık hüklımctin'n hin uişt...uiat 
l.ie Aılalar denizinde Tiuk den 
· -tirclat etüı:i hakimi ·et, krar 
ı..a. ıedileecl..1i. A nı za111arula, A
mıral 1\J&.;e l:"Gllilll Laz:ındı -.ı nıeş
uw. silıret <it', .. üp ı;:id ce tı. 

l\.Jn~n.J:{o. hv.vlt· bir Jelik~ :!.! ıua
ruz kalmal. istemedi .Hadı ıta in
tizar ederek netice~·i ona gilre ta• 
:rin etmek üzı•tf•, d<".!:lıal Adalar 
deniıinılen o("ıkarak Kıhr · adasına 
çekildi. 

TÜRK DONAN:IL\SI (İTALYA) 
SAHİLLımı. ·OT." 

'Ehlkalôp n ""5ınin hiiUn 
bu vab~i cane ha k..ı! rine rılt
men (Falih) progrM1U111 kat'inen 
ıle!;istimtcdi. Karaman hükılme
tini ve Akko~·unlu -kiinıdnn 
(Uuın Hasan ullan ta olan lıe
suplarmı tenıidedi. A•-nıpa kıt'a
smdaki islerini lıifüdi. İ•tanbulda 
hnzıı:bdıi:ı ba~·i, 4cuanma ile 
Kırım ırahillerini de ı:aptcıderck 

Karadenizi bir Tiirk gölü haline 
vtirdi .. Ancak ondan ~nnra artık 
serbest •erht. .. t, Venediklilerden 
intikam 7anıaıuttm grldiuine hü
küm venli. 

Bu miiddct zarfında, ltnlya ya
rım adasında da rnüh' hadiseler 
,geçmi• .. Türkler ıılr> bine ittifak 
eden büldlmrtlcr arasında 'biiyiik 
ihti15flar zuhur ctın"•t'_ 

(Dn ı yar) 
-----~ 

tngiliz kr.alı tezgahlan 
do aştı 

Londra 11 (R >}- .ı e 
Kral Jorı. d -:n , hastarele-
n zıvaret et- r tayyare 
tilim k:rrarı:aııı .~.yeni 
Yt't •rihn kt (' Of O ı;:enç .,,_ 
1ıo Ull tecrilb r da hazır • 
'bu ~ mu.-tur 

Bir ltnlyan f YJ srcııi ıliiştü 
parçalıu ı 

n - Bı n
ı ç lış -

•·vvaresl 
den ibare~ 

ri nd• kilerdı>n 

Roma 11 (AA.) - P 
d zi İt !ya 1 hava h l t 

r ak;.a olan bir n ·lı, 
Ktılıı:br'dn di~ 4 
oları mÜT'Pt!eb tı ile 
6 kisi ölmüştür. 

Yann Ak am SARA v sineması 
l"arisin bü~iik lür:ik - Hollerinin m"hteşem do!korlan arası...ıa 

~en lıi t Vf' ruiiessir 

Fransızca ,;;ziü IMİJük ıışlı: fil,.1.ni takdim edecektiT. 
Bas Roller~c: 

Cla.ı_:ıclette COlbert 
VE 

Herbert 1".a.rshall 
BİR AKTRİSTİN HAY Al 1 ... BJR KADI • KALBİ. .. 

Dünyanın hütiin lisanlarına 1 cüın~ edilen ve Fran'a ~iyatro 
alonı.inde fe\kaJade bir 111U\ll'fa)uyct kaza111•11ş <ılan lıu he«>r, 
gÖ'l kıuııaş!ırıcı dekorlar ore ı1a sineıııuya (e\·tilmi..tir. 

BUGÜN 

TAKS
0

M Si EMASI 
Milyonlara mal olmw; muazzam dekorlar arasında fevkalade brr !igÜl'<ın külk5.Ulin iştirakile 

koroanlarııı hayat ve a k1arına dt.ir vrilm~ 

o n u d~nizattı gemi.t;T.İl)$, su -
altı ;\'ıJan.larınn nn~ıl ·c ne rctic 
.\.ardını edecekti?. 

Du\ ust üst kata, kendi odasına 
çı" : .. Sür'<ı le yıkondı .. Tıra~ ol
du. Siyah .,Jbiseler giydi .. Şillk fe
siuı de ha~ıua yerle ~tircrek ay -
n:ı} ;ı ;,aktJ .. Gi.11el 1l!..•JiJ .. ımlı bu te
miz :;chir kıyafcb. · çin.dc hariku· 
lı:ıı: • wr ıaralet iktisap etıui~ii.. 
G<iı:ıı, aynanın y:uunda (ai.:ııı tnk
v·inıe • b-t.i .. • DJrt ı;üll1lür ><ahiLlcri 
ko1>n:ı ı) :ıu tak\ iıu 15 nıa~ ri -
hini .,o~ • • .;..,r.rlu. Davus.t dort )'ap
.r•k '~oa>ar-dı. l~ .ma,\.·ıs tariltiııin ·r iıni 

\·o 

t;aıı •• ka e {eo:ini i1U gür. gi-
di.,, k, gıın de ge le günde la
ıua•ııl ı)·an d.l'lll ... aıılı L.1an~ula ge
lir g~ııncz geu11yj ı·ıJ,tını.la Lı.raktı. 
Ken11.sıııi kars lı .. n h nı •. ~ı ar
matör füı'.:im!c üsk:ıl<otir 1>iı· hoş 
ırcld:n k~ır~ıln 11.1sı 'apl~ki.l~ so.~- l 
ra sl,r'ath• ı\)a!'.p::t ki cTıne us- 1 

tünü detişti~ şt . 1 
Delikanlıya k pıyı l\lı!ıal açlı.

l'alabı.,·ıklı eı;ki e~iü)·a ,genç pat
raın.unu gOrünc:e se\·Wç!c -ellerine 
sartldı: 

- Hoş gel&ı:;.iz k11piteu! -Dört 
~ündür sizi ıncr:ık ctmck~n göz4 

!erimi bile kırpmadım!. 
Deai~ Davust sordu: 
- Deni arı.)an Oldu mu?. 
- Hayır kapitcnim!. Yalnııı: • 

Mösyo Antipa buraya iki gece ev- 1 
vel bir ac!ıun göndermiş .. Herif ka· 

al ın<!a da: 
1: tidai ·c\·m.i .. ıZll". 
Kclı lenııi ttk du .. Söylendi: 
- Bugün H ır l z .. O anlı-

1 
:::::.;;:;.:;;....;;,;..;. _______ _ 

lnr111 un'anc 'l ır ;e haiıar ay - ;• 
~aııı ı... • "unra, ,ı.:::eç k dıgwı ha
tırlaıuı.ş ı:-ıbi etrafıııa acele hır 
göz ırlaıtı .. Od;:..dun çıktı .. Aıağı· 
YD indi. 

• Hilmi lınzırlanı <, kapının Ja
nında ~efirvi 1lı..:k1iyvrdu. Davust 
l\.Iihalm yanında aba cllıise1i, a
cık ba~h, kıvırcık saçlı ve lıniıı lıa
kışlı daha genç bir adam gördü .. 
Bir(lenhire mc:nii eni sitn hasa· 
mağında dıırdu .. Çatılan lı:a~larile 
ani hi.r h· "dot ın:ır.ı.aaas.ı ar .. c c.n 
l '::linıin ckşili~i kudar .. crt bir 
~sle hay kırciı: • 

- l\1ilıal.. Kim bu adam?. 
(Devamı var) 

1358 Hi<:ri ' 1::55 Ruuı.i 1 Muharrem Z inci. li.tnan 

L ~y 

19·10, Ay 2,Glin 42, kasım '96 
11 Şubat PAZAR --v c F: -V k. l a. a ı ,zııru a ıt er Sa. D. Sa. Da. ·-
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( e J2 28 6 52 
ikin~i 5 18 9 41 
A.qam 17 37 12 00 

Yat..ı 9 o '! .13 

lmsıık 5 2l 1 44 

1 

Deı:iz mu'-ıarebelerL A._'\k ve k~hr~manlık macc aları de dolu e~al:sız film ba$lıyor .. Baş rollerde : 

EROL L F L Y N 'in Avrupalı rakibi ci O VERATTİ 
i:aveten: Harp ve diınra havadislıııri. Bugün saat 11 ve 1 de tenzilıitlı matineler 

BUGÜN 
A-1elek: 

Sinema•ında 

MADA 

BUtUn- dUnyanın alkttfladıfiı bir OPERA 

PUCCINi'NIN ÖLMEZ ESERi 
- 1 

--... 
E BATERFLAY 

aa, rollerde ı .ilano Skalası ve 84ırlin Operası Baş Muganniyesi 
MARıA CEBOTARj ,,. ııoma opera•ının ı~ kltlllk methur orke•tra11, Filme lliva ola

rak rınkll lltkl ltılaus ve ııatro Jurnal eıt soıt dOnya havadlslerı 

Bu6İl '"' at 11 11• 1 ti. tu:ııilatlı matine mm•••••• 

• 



• 

, 

• 
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'-BOM TELGBAF-llSUBAT lNt 

taabul Le Tazım 
Aakeri 

mirUğiadea verilen 
Kıtaatı illnları 

ei 

Aşağıda eb'atları, miktarlan ve ihale ırünleri yazılı keresteler bi

Gayrimenkul Satış ilanı 
lstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünde: 8ant4-... 

2 
alarmda gösterilen ııün ve oaatlerde kapalı zarlla satın alınacaktır. Yusuf Ziya, Bayan Ane Sıdıkanın 11580 hesap No. sile Sandıbmız
Keresteniıı beher metre mlkAbı 41 Jiradaıı muvakkat teminatı beher dan ald"1 (1200) liraya karşı birinci deı·ecede ipotek edip vadesinde 
için 3737 lir,ıı 52 k111'114tur. Taliplerin ıösterllen tarihlerde ve ihale ,

88
• borounu vermediğinden hakkında yapı}an takip üzerine 3202 No. lu Büyiik ve kiiçüklerin bersaklıırmda kanlarını emerek yetişen ve 

tinden bir saat evvel teminat akçeleri ve ticaret vesllcalarlle birlikte kanunun 46 cı maddesinin matufu 4-0 cı maddesine göre aatılmaı;ı ica- bir çok tehll.lıeli hastalıklara yol açan (Solucanların) en birinci 
Çaııakkalede müstahkem mevki satınalma komi yonuna müracaatları. beden Mahmutpasada, Dayiıhatun mah. !Mahmutpaşa yeni hamam devasıdır. Her Eczanede bulunur, Kutusu 20 Kuruştur. 

(1203) (86:1) .t0k~• eski 22 yeni 18, 20 lı:.apı 2~7 ada 10 parsel No. lu mukadde· j ~~~~~~S~ilih~a~t~V~e~kli~J~et~i~n~ln:_::re~s~m~l~m~üs~a:'.a~d~es~i~n~i~h~aiııd~· ~ir'.:.·~~~~~ 
Clnll Uzunluk 

Sm. 
Kutur 
s ... 

Adet ihale tarih ve ıaab mıı iki ev ve halen bir ev ile hedmolunan diğerinin ıınıaınnın ve bakiye 
ankazm t&mamı (tapu kaydında her iki ev kAgir olarak mukayyet ille 
de bunlardan biri hedmedilmiş olup d,iğerinin yalnız ön oephetıi kigir 

Akae 265 30 4500 11/2/1140 u 
• 265 so 8500 • • ıa 

• 265 30 •soo 22/2/940 ı.ı 

• 26Ş 30 '600 • • n 
• 265 39 6500 13/2/940 ıı 
• 400 !il) • • ıs 

• 431 H) 

• 351 21) Ceman 1188, 978 M. 3 

} .. 
Afalıda yazılı unlar kapalt '18J'fla 18/2/940 Çal'Şlııb• riJnü aaat 

ıs de ebiltmeleri yapılaeaklır. $artnameai Ankara ,,. danbnl Lv. 
A. ve hmttte Tümen aatınalırıa lroml.lvonlar1Ada prülttr. Her prııl
'°n ayn ayn ihale edllebilec:e!I ııtbl bir müteahhide de ihale edilebilir. 
JııteJılllerin teminat ve tekll1 melıtnplannı belli ailn ve saatten bir saat 
evveline kadar İzmitte Ttiırıen satıualma komisyonuna vermeleri. ( ft25) 

Mevkii Miktarı Fiıtb Tutarı Teminaıı 

Danca 
tuzı. 

Kilo Kr. Sa. Lira Ura 

52,000 
90,000 

ıs ıs 
13 e5 

7,098 
12,285 

19,385 
-
1376 

di.Aer a.ksamı alı.şaptır) tamamı bir buçuk ay müddet ~ık arttırmaya 
kon~tw-. 

Ss:tış tapu 5ici! kadına göre yapılmaktadır. Arttırmaya ııirmek 
tir. Milli bankalarımızdan birinlı;ılstiyen (96) lira pey akçesi verecek 
teminat mektubu da kabul olunur. Birikmiş bütün vergilerle belediye 
resimleri ve vakıf icaresi ve taviz bedeli ve tellaliye rüsumu borçluya 
aittir. Arttırma •artnamesi 15/2/940 tarihinden itiberan tetkik etmek 
istiyenlere Sa.ndık Hukuk İşleri servisinde açık bulundurulaC'alrtır. 
Tapu sicil kaydı ve sair lüzumlu izahatta şartnamede ve takip dosyasın
da vardır. Arttırmıya girmiş olanlar, bunları tetkik ederek satılığa 
çıkarılan ııa:vrimenkul hakkında her ~eyi öiirenmiş ad ve itibar o1unur. 
Birinci arttınna l/<&/94-0 tarihine müııadü pazartesi l(ÜnÜ Cai(aloj(lunda 
kain Sanclıi(1mızda aaat 10 dan 12 ye kadar yapılacaktır. Muvakkat ihale 
Y41flılabilmeııi için teldif edilecek bedelin tercihan alınması icabe&n 
.-VTimenkul mükellefiyelile Sandık alacaıtını tamamen geçmiş olması 
tarltır. Aksi takdirde son arttıranın taahhüdü baki kalmak '81'tile 
16/4/!MO tarihlne müsadl1 Salı günü ayni mahalde ve ayni saatte 
.aon arttınnaaı yapılacaktır. Bu arttırmada gayrimenkul en çok arttı
ıuun U.,tünde bırakılacaktır. Hakları tapu sicil!erile Sıtbit olınıyan 
alakadar !ar ~ irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz 
ve masarife dair iddialaruıı ilin tarihindıen itibaren yirmi l(Ün içinde 
evrakı milsbitelerile beraber dairemize bildirmeleri IA.zımdır. Bu suret
~ haklarını bildirmemiş olanlarla hakları tapu sicillerile 9abit olmıyan
lar satış bedelinin povlasmasından hariç laılırler. Daha fazla ma!Unıat al-
mak fatiymlerin 938/1204 dosya No. sile Sandı~ımı:ı. hukuk l$1eri servi· 

138 ton ıiiır eti kapalı zarfla ek
.ııtmeye konmutlur. bıalesi 20/ 
l/Ne ıönU saat ıs de Balıkesirde 
ulıeri aatmalırıa komi,yonunda 
7apdaulrtır. Tahmin fiatı 32,llCIO 
Jlnı ilk teminatı 2437 lira 50 kuruı
ta. İlteklllerin ihale ııüııü bir ıa
at evveline kadar ilk teminat ve 
teklif mektuplarını komisyona 
vennelerL •92b •l2U• 

her ııün öğleden sonra Ankanda , sine müracaat etmeleri lüzumu ilAn olunur. 
M. M. V. aatıııalma Ko. na mllra· • • • 

* ao,ooo kilo &ade yaiı kapalı z11rf-

caatları. •897• cl207• .... 
2418 adet ltııkır balıraç kapalı 

ııırfla 1/3/940 Cuma günü saat 10 
da Urfada Tümen satmalma ko· 
misyonuud11 eksiltmeye konmuş
tur. Şartnamesi komiayonda aö -
rülür. isteklilerin teminat ve tek
lif mektuplarını ihale ııaatinden 
bir saat ev•·eline kadar komisyo
na verilmeı;i. Tahmin bedeli 16,321 
lira, ilk teminatı 1224 liradu. 

(1229) (!171) 
'f 

Dhı:KAT: 

Emniyet Sandıiıı; Sandıktan alınan gayrimenkulü ipotek g(istemıek 
l.stiyenlere muhamminlerimjzin koymu.ş olduğu kıymetin ~( 40 nı tecavüz 
etmemek üzere ihale bedelinin yarlSlna kadar borç vermek suretile ko-
ilııy_ık göstermektedir. (1086) 

Belediye Sular idaresinden: 
İdaremııin aboneman servisine müsabaka imtih:ınile üç memur 

Blınaca.ktır. 
1 - İmtihan 22/2/940 perşembe günü sabah saat (10) da Taksimde

ki idare merkezinde yapılacaktır. 
. 2 - İmtihana girebihnek için Türk tabiiyetinde olmak en aı orta 

tahsil görmüş ve askerliğini yapmış bulunmak. Yaşı kırktan yukar. ol-

· 1· U/2/140 Perşembe l(Ünü saat 
İl de hmirde Lv. amfrlili satın· 
abna koınlııyonuııcla satın alma· 
çaktır. Tahmin bedeli 31,500 lira 
llk teınlnatı 2363 liradır. Şartııa
mesi komisyonda ı:örülUr. Eksilt
meye ıtlrecekler 2490 sayılı kanu
nun 2 ve 3 eü maddelerinde ve 
prlnamealnde yazılı vesikalarla 
teminat ve teklif mektuplarını i
Jıale saatinden en az bir saat ev
veUne kadar komisyona Ve'rme • 

36,000 kilo kuru fnsulye müteah- mamak !Azımdır. · 
bit nam ve hesabına 20/2/940 Sah 3 - Ücretler barem kanunu bükUn1lıerine göre ve asgıu:i altmış li:ra 
giinU a(ık eksiltme ile Dörtyolda olımak üzeı'E tesbit edilecektir. 
alay satınalma komisyonunda alı• 1 d'" )'" nacaktır. Tahmin bedeli 

5760 
lira 4 - mtihan:ı girmek istiyenlenn mü ur uı(e hitaben yazılın,_,, bir 

leri. ·923· "1218· 

ilk tenılnatı 422 liradır. Şartname· ı..tida ile beraber diplomalarını, askerlik ve,;ikalarını ve başka ycrler
si komisyonda görülllr. İ•teklile • de ça!ıımus ise bpnservislerini 19/2/940 çarşamba günü saat (17) ye ka
rin belli ıründe komisyona mii • 'dar idare merkeıind<' sicil ve yazı i•leı·i :;etli~ll<' tevdi etmeleri (1007) .. 

Kodak, Ferenis, Gevart, İlfort 
markalardan olmak üzere muh
telif eb'atta 2550 dii.ün; Röntgen 
tilmi 23/ ubat/940 Cuma ırünü sa· 
at 11 de Ankarade :\f. M. V. satın· 
alma Ko. da pazarlık suretlle ••
tm alınacağından hteklilerin pa
aarlık ırün ve saatinde 2550 liralık 
kul'i teminatlarile biTiikte mez -
kfir Ko. da pazarlık giin ve saa· 
tinde bulunmalan. Hepsine tah
min fiah 17000 lira olup liste ve 
şnrlnamesini aln1iılk İ!tiyenlerin 

rncaatlan. •861- •1199· 

* lH ton kuru {a•ulye kapalı 
zarlla eksiltmeye konulmuştur. 
Tahmin bedeli 28,800 lira ilk le· 
minatı 2160 liradır. Eksiltincsi 12/ 
2/940 Pa7arteı;i g!iııü saat 11 de 
Lülcburgazda askeri satınalma 
komisyonunda yapılacaktır. Sari· 
namesi her gün komisyonda ·gö -
riilür. Tekli( mektupları belli güıı 
ve saatten bir saat evveline kadar 
komisyona verilmiş bulunacaktır. 

(1173) (705) 
• 

lstanbul Erkek Lisesi Müdürlüğünden: 
Llsenıu: balıçeı;indeki marangozhane b na,.n.ı. tuılh: atı. kedi muci

binoo on J(\in müddetle açık eksilt!'1e; e konmuştur .. Mezkür tamiratın 
eksiltJMI! 21 oubat 1940 çarşamba günü saat l~ de İsla!lbul Liseler mu. 
hasebPcili~de komis•'"'l odasında yapılacaktır. Yapılacak işin muham
men ~eh (771) lira (93) kuru~ _olup muvakkat teminat ak<-esi (58) Jira
dJr: Bu ış h~kk!'1da yapılan krokı ve şıu:tname, lisede her gün ı;örüle
bf4r. İstekl~er~, resmi dairelerde bu gibi tamiratı yaptı/tına dair alın
mış ı,-esika ile Tıcıu:et odasının 1940 yılı vesika veya ruhsat ünvan tez
kere.i ve teminat makbuzlarlle birlikte be!g('lerini alıu be!::i gün ve 
saatte kamisyona müracaatları. (958) 

Sahip ve ne iryatı idare eden Ba}llluharriri 

ETE:\I İZZET BENİCE 

Basıldı(:ı yer: SON TELGRAF Matbaası 

Yazaıı: M. SAMI KARAYEL .!' ~· 220 

Uzun Hasan 
olduklarını 

..ırkmüştü, Osmanlıların ne 
sefirinden pek iyi öğrenmişti 

Mahmut Paşa; . dirıı kolu odam 
tutuıı d1'arı atacak hale ı:cldi. Dı
ııarda da herifin kafa'1nı cellatlaTa 
k~tirecekti. 

Mahmut Paşa; Padi~ııhw ı:a~a
bıoı bekliyordu. FakQI: Fatih, so
j;ukkanlılıi{ıoı elden bırakınatlı, 
Kemali nezaketle re\ ap \.'erdi: 

- Sizi bana ııönd ren eft"ndiuiıe 
benden selam "'"it", Talep ettilci 
Ş<)leri •ermek lizerp ırclecek sene 
bizzat kendım ı:elec<>irim. O vakit 
ı-ürii~ür, konusur, bor('larıntzı ö
dt>riı. dedi. 

Sefir, hıııurdaıı ~ılup eitti. 
Fatih, :\lalımut Pıu, •• nıo deli cli

vune oldu~unu görıni.i~tii. Oua dö
nerek: 

- ''""''' 
- A'alıil·et, sinir idarei mülJ..ü

de,·let ~denlerin kıirı olmnmalı 
dır. 

•••• ., •• I 

- De, let adamı, millet hiıdimi 1 
:ı.auıün 't.> ıuekiını gözönüne geti
rerek hareket etmelidir. 

- .. ··~ .. 
- İste: 'an<1 bir der, daha!. dedi. 

Uzun Hasanın sefiri, Padi -
~ahtan alrlılfı cevabı efendi;ine gö
türdü. L'ııııı Hasan tekrar tel<Tar 
soruyordu: 

- Sult.ın !\lehn1ct, ne dedi? 
Sefir, ıekrarlı,·ordu: 

Üsküd«' a.•liye hukuk hfıkim • 1 
liğinden: 

lstanbul ikici 
dairesınden: 

icra 

Karta, Mal epesınde yalı boyun
da 54 numarada mukim iken halen 
ikaı11c1g811 n1ech1ıl CE>Yr.ile Fir ... 

d"V·"'~ 
Dairemizın 37 /2679 sayılı <i<Js -

yası i,1,, haLinenin zinımetinjzde 

ilf.m mucbince alacağı olan 1551 
lira 70 kuruşun temini için Go l.,ta
da Karob;,~ mahallesinde 4 ü;ıcü 

.Dt:re sokağıııda vaki gayı·i men -
kulünüzı.' haciz vazPdihni•tır. lk«· 
ml"lg:ihınızın meçhulheti has(' • 
bili' bu hu>-usta teb!i~i muktazı ıh
b.ırın mercice 1 ay ımıdd:·!le iıa-. 
nt·n teblig:iııe karar verildiğinden 
bir diyeceğiniz varsa bir ay icinde 
bıld,rmcnfa için 103 üne(\ '11dÔ.de 
mucibince kbliği muktar ihbar 
makamına kaim olmak ü,ere key-
fivc·t ilan olunu (37 /2679) 

Üsküdar Selami Ali efendi ma
halksinde Külhaıı sokak BP:; No. lu 
hane-cle sakine Hali l kızı Öz söyler 
tarafından kocası Emin Öz söyler 
aleyhine açtıj(ı boşJnma dava es
nasında müddcaalevhln ıkaınetııiı
hının meçhulivcti ha."bile dava 
arzuhali ve davetiv<' W' gıyap ka
rarı il3nen tebı:iı't edilip ~ıya.ben 
icra kılınan lahkik«t ve muhake
me•i neticesinde '.\fumaileyh E -
minın e•.'in! ihrrial ettii\i ve iki S('lle 
evvel de bırakıp <rtlil'!i ve bir daha 
gehned~i ve ı;ocuklarınııı iaşe ve 
ilbasile de alikadıu: olmadıitı ve 
b;ı<l"nıa bir araya .ııo :o yaşıyamı
yacaklan aledderecat dinlen<'ll şa
hitlerin şehadetile m;ıhkemeye tam 
bir kanaat gelmis , ., gö~-tcrilen es
bap bo~anmayı mucip ahvalde bu
lunmuş olduğundmı kanunu mez
kürun 138 inci maddesine tevfikan 
tarafeynin boşanmalarına ve kü
çül< çocukıarı Salabattin ve Saba-
battinin hakkı veliiyetlerinin ana- I• .... --...,...,...,.,...._..,.. ___ ....,.,.[ 
!arına t.:vdiine ve takdir olunan 
beşer !ıra hissei istirak nafakasının 
da habalarından tahsiline ve ma
sarif muhakeme .. m de müddea-

lıların n<' oldııklannı scfirinden 
örennıişti. Fili isbatlar da tM·ali 
ediyordu. 

:\<J.,,.,•liı; Uzun Hasan, sefir yolda 
iken Sultan Mchmcrle bir ttbdit 
olsnn di~e Koyıınluhisarı muha • 
sara ve t-trafı garet eylemisti. 

Hisan iade etmek üzere gönde
rilen pistar Kol·unluhisan ınuha· 
sara \'e etr .. fı yağına etıni~lerdi. 
L~un Ha&an. et.raftan imdat irin 
a,kor 1röndermisti. 
l1.ı.un Hasanıo a~kı-rı imdat o -

!arak fpi,tarlanmızıı kar~ı gel -
mhtlcrdi. Hem mi.ifreze]crimizi 
kılıctan ııeeirecek ve ht"m de hi· 
. u.rı muhasarudan kurtal'3C'aktı. 

Fakaı; Kırım fatihi Gedik Ah· 
mt>t Pa,••ıın kumanda-.nda bulu
nan pİCiılRr n1iifrezcJcri Uzun Ha
san tarafından gelen ordu~ ıı pe -
ri~an •ledi. 

Hasan, korktu. Padi•alıın kuv· 
vetli oldııı!tınu anladı. Bu 'ıralar
da da sdiri gelıni>li. Ondan da a
lacakı mnlôıııatı alııııştı. 

F.tekleri tutıı,aıı Hasan, derhal 
validesi •Siııra• ~-ı ve 111cınnli be
nanıdan S<"yh Hi.i~c:vin naın zatı 
sefarette Fatih uezdine gönderdi. 

alev.he tahmılinc teil)yizi kabil' ol
mak üzere 13/10/939 tarihinde ka
rar verilerek kfyfiyet gazete ile 
d(' ilôn olunur. (939/:!9ii 

- Sabahleyin 11i<Wrsin, j 
Dıye zihnimi oyalıyordu. Şimdi 

nasıl gideh~irdim. sabahl<'yin na- j 
sıl 11idNX'k im? Nered<', m• yapa· 
rak?. Emirııfına gitmek. Bunun im· 
ikanı yoktu, Vapuı· i'lC"miyordu. 0-
Wınobii, araba için ceplerinden on 
wra b l< çıkmaulı. Yürüy~mez • 
dim. Karnım açtı. Sabahleyjn içti
ginı çayla duruyordum. Aç•lıktan 
gözlerim .kararmıştı. Hem bu anda 
mıdl'm övle bulanıyordu iki.. So
ıkakta da geceliyemezdim. Hiç bir 
~"v olma'a polis: 

- Serst'ri.. 

1 Emniyet Sandı~ı ilanları 1 
o/O 8,5 faizli ve sekiz sene taksitli 

emlak satışı 
S.mtl Ciııai Muhammen 

kıymeti 

Sanyerde mesarburnu caddesinde :Dört katta on iki odalı üç 6500 
eski 52 yeni 27 No. lı ııofalı terkos ve elektrik 

tesisatını havi alı.şap bir 
yalının tamamı. 

Bebekte Yoğurtçu (Yağhane) liOka- Üç katta on bir odalı rer
ğında eski ve yeni 5 No. lı ik.oa ve elektrik tesisatını 

• havi ahşap bir evin tama-
mı. 

Fenerde eski Tahıtaminare yeni KA- Üç katta altı odalı ve al • 
tipanuslahaddin mahallesinde eski tında dükkanı, kuyusu ve 
lGrmasti yeni Kazancıselim roka - e1ektriJı: tesisatı olan ka-

1000 

ğında eski 3, 3, 3 Mü. yeni 2, 3 No. h gir bir evin tamamı. 

1 - Arttırma 27/2/940 tıu:ıhine düşen ~lı günü saat on dörtten 
on altıya kadar yapılacak ve gayri menkuller en çok bedel verenlerin 
üstünde kalacaktır. 

2 - Arttırmaya girmek icin muhammen kıymetin % 10 nu ıisbe
tinde pey akçesi yatırmak Mzımdır. 

3 - Arttırma bedelinin dö~ biri peşin ve ııeri kalanı sekiz sene
de sekiz müsavi taksitte ödenk. Taksitler % 8,5 faize tabidir. 

4 - Taksitler ödenindy" kadar gayrimenkul sandıi!a birinci dere
cede ipotekli kalır. 

~ - Fazla tıföilat almak ve binaların fotograf!orını görmek istlven-
lerin Sandık binalar servisine mtlracaat eylemeleri !ô.zımdu. (741) 

İstanbul Madeni San'atkaran Cemiyetinden: 
Cem.ivet hey'eti umumiyesinin btrıncı topla."ltısında ııik.snriyet 

temin edilemedijtlnden ikinci toplantı 14/2/940 çarşamba günü saat 
13 den 15 e kadar Türbede &naf Cemiyetleri binazındaki Cemiyet 
Mer1<ezinde yaııılac:ıktır. Cemiyete rnulrayyet azanın tesrifleri rica 
orun ur. 

RUZNAME: 1 - 9:l9 hesabatının tetkiki ile hey'cti idarenin 
ibra..ı, 2 Müddetin ı bitir .. n üç aza yerine yenJcrinin seçimi. 

İST}'.'iHT'L SUCULAR \'(' KÜULSÜZ IIIEŞRUBATCILAR CEMİ-
YE'T'JN'J)f\ ··ıı 

İstanbul ucurnr ve küu"·i.iz mcı,rubatcılar cemiyetinin umumi hc
;y..-tiııin 2/2f'J40 tarihinde yap'llacağr ilan edıkn ktiınaında ekseriyet 
hasıi' olmadığından 22/2/940 perı;cmlX' gıhün<· bırakılmıştır. 

Cer.1iyet mensuplarının me~k(ır güııJt· saat 13 deıı 17 ye kaJar İs
tanbul Bdcdh·csi civıu:ındu Babıali cad. 10 'o. lu esnd ttmiyetleri 
binasındaki cemiyetimiz idart· merkezinde cemi t'\ eüzdanlarik bera
beı· hazır bulunıua;..rı ilan olunu,· 

Ruzname: 19:~9 sencsı muarnl.!ldt ve h~:-.apı..arnıın t~tkiki ve ıdare 
heyetmin ibrası • 19·!0 ~eııcsi mesai tan.ı h"kkında müzakerat ve itti
hazı mukarrerat cdilnıe;i - Nıshnın t<'bdili ic·abeden idar,• heydinin 
yeniden S•'Çilmesi 

İstanbul as;iye ikinci ticaret 
m&hke111Psindcn. 

Neapolitaki birackrler şıl'ketı ve 
şeri~derı Yorgı ,.,. ölii v~,.I Nea-
polıtak1:. !·ıurnscı:arınUan mir:ı~ı ka-

1 

bul eden ,,f.Ju Anastas ve kızları 
İrini vl kütük kızı Ekat~rina na
mına vasisi anası Teonosiya Nea
poitaki bilv<'lôyc v.:killeı i anıkatl 
Hristaki Angelidis ile iflas eden 
Nea!}Olitaki bira<:erk>r şirk•·' inin 
ve şeriklerinin masasının ıdarc 
azas"ı avukat Bodosaki Kalın oğlu 
ıu:asında tekli! olunan Ko!l.!(ord:ıto 

alacaklıların 1;k. .riyeti ınebliııtıye 
ve sahsiyeti tMafuı<lan kabul edi.1-
mi~ bulunduı•uııdan bahisle kon -
gordatonun tasdıki talep <>dilmiş 1 

olduitıından bu hu,usta mahke • J 
mN:'e bir kara.r verilmek üzere 
19/2/940 paı<1rte'ı <'iinü saat 15 de l 
c<"lse açılmasınc:a ve itiraz fl~C'nierin 
'aklarını müdafaa için celsedf' ha-

meleri. kadar ıeci ve 12Jtıraplı akı
bet v<. ·tur ve .. ~ ben onlardan 
birisivim. 

Bunun içindir .kı, 
- Hemen. yrrımden kalktım, 

Hem, başlanmış bir işi bitirmek 
için o kad~r kuvvetli, o kadar çıl
gm ve delirıcn bir arzu duyuyor
dum ki .. 

Gtııe hızlandım, ııene delirdim, 
gene bir kır fırtı.nası, bir poyraz 
kasrr«ası gibi sokakları ayaklarım
da kısalta kısalta yürüdüm. 

Ben fıu:kında değilmişim. Meğer,, 
Avaspaşada ueceyi geçirmişi•n bile. 
Karaköye indii!im zaman hava iyi· 
ce agarmıı;tı. Sokaklarda gelip ge
çeı./'<'r, arabalar, isci kafileleri ço
/!almı~tı. 

- Hedef: Rıdvan Beyin konai(ı, 
Dedn yürilmü.süm. Karal<öye 

geldiilimi bi.le: 

isıQnbul asliy" birinci ticaret 
mahk<•m"siııdcn: 

Kadri Kanral tarafından istr.ıı
tı,ukla Davutpasada 36 numarada 
kömürcü Mustafa fle Fatih Kıztaşı 
Solu.ar cadd~siııdc 165 numaralı 
ewlc ktimürcü Osman varisleri 
Mahir. Mahide ve Muammc·r va
sileri Futn'a ıtlc.vhle:·i!le açılan ve 
Q:l9/165 nwnarava ka)'ltlt bıılu -
naıı •~3 lirn alacak da,·ası•HI.• ila· 
nen tebligata ral!men gelmi~'en 
ml'ıddl'i~k>\ hler hakkınd.1 gıyap 
kararı verilerek muhakem<'nııı il/ 
3/940 p:ııar\c;;i soat H de t.ıiık e
dildiği ve müd<khıic~·hleri.n i:>«lli 
gün ve s:ıattC' m;ıhkemeye gelme
lNi lüzumu ilan olunur. (24299) 

.1.ır bulunabı!eCt.:klerinin i13nnaıne
yc deı-cinC' ka!' .. ı!' verilmjs bulun
duğundan kevfiyeı ilan yoiilP bil-
dirılir (24298 ı 

defa <laha krndimP geld m. Tah • 
ıildar: 

-·· H•ııım para .. 
Th'di. Ve Yolumu kesti. Bende 

olınıvan bir ~P.Y istcni:vordu. Tek
rar: 

- Hanım kuruş! 

.J)(;vip. elinı göj>süıınc day<1yınca 1 
bırdenbıre kendıne gelen \'e ayıl"n 
sarhoıfar gibl to')landım. · 

-Yok ... 
Ikdim! Du .. dum, 
- Olmasa ne olur! Bir k~la 

beledivc zengin olacak deltll ya?. 
Der g1bi gözlerinin içine bak -

tun. İnsaflı adammıs. Sabah keyfi 
ile: 

- Haydi "eç. 
Dedi. Yürüdüm. Hayret içinde 

yiirüy1lrdum: 1 

- Lal"! Ben, dedem Yıldırım 
Be'.\·aLıt 1-:ibi asJtbi tlt!ğilint. o, Ti
murlt:n"in ~efirlt:rint ke!\nıisti. "Ve 
Tin1urlen~t" ağır C'~\-aplar ,-er • 
mioıı..ti. Fakat; ben ı::,örü~ar~un Da· 
ııl .,ukunt~tlt". mukabt..·le etn1esini 
bili' orunı. 

- Siıi bana gö,;deren ({asan 
Be) c benden selam söyle. Talep 
etttii:'i exleri vern1('k iizere ge .. 
Jecek sene binat kendim gclece· 
~in1. O \·akit S{Örii~iip konu,..nTuz. 

llaı;an. vaJ!dcsini g-önderınckle 1 
isi daha kolaylıkla hall~deceğinlı 
zannetmisti. 
Basanın ,·alidesi Fatihdeu rit=a 

ediyordu: 

Diye yakama yapı~ır. beni ka
rakol karakol süründürüldü. Bir 
baqka erkekle de ~!dcm<·zdım. Şim
diki Bc:lki~. asıl hüviyetine dönen 
BlJ..:kis.•insanlıgına inanan Bclkis, 
ressam Tırnovalı Halimin çamur
dan çıkarıp ana kucağına verdiği 
Belkis biı' e.rketıin koynuna girme-ı - Hişt hanımı 
yi d~~il, bir erkekle tek adım at- Dive haykıran ve. 

- İnsarı1arın bo.ıl;azına sarılan ve 
!kuru. u almadan öbür tarafa geçir
miyen bu adamlar nasıl bana: 

- ........ . 
~ İnsan kuv\-ellt·rini ieatp etti

l:i yerde ibraz etm•lidir. 

Sefiı·; aeıkıciiı bir adamdı. Fa -
tihiu ne dl'ml'k old11~unu. (),1nanlı 
tilkesinjn rf"fahun, 1e111ı;inliğioi, • 
Sf'rdarl~rı.nuı \"l" kendi'iiniu .ınaJi- 1 
kftneltnnı. kun•rt Vf' lrndretıni . •· 
)'llOrdıı. 

Uzun Hasü ürkm~tli. Oı.mao· l 

- Ulu Hakan, o.ii:lıım bir ço • 
cukluktur yaptı. Onu afCeyle ... 

ı::,atih, biiyüklük ııösterdi. Hatta l 
Hn;anıs 'alideı;ine, "alide lıltabile: ! 

- \'alide; oilıınu affevledlm .• 

(Devııın \•ar) 

mayı bil<' dü~iincmezdi!. - Yoldan çekil. 
Hem. o bir freııfı.ilL olduktan Diyen bir arabacuıın kııba hay-

wnr2 .. İmkan mı vardı kı. bile bile kmsı bana ö.ıl;ı elti. Faka!, rüyada 
'bir zavallı şehvet düşkününün ka- gibi idim. HRlimde beyinsiz bir 
runa girsin ve zavallıva bütii.ıı öm- 'insanın \i.u·i\•ii.<;ü vardı. Yorulnıa
ı ii ı•i ü,,Untülü, hakıı~ı lıi r mezar dan har~kette olan yalnız ayrurlll
yapeın! lrısanlann ölmt·rlcn gömiil-• 1·1mdı. Köwüvi.i ııecerken ;ı~ bir 

Geç .. Diyebildiler?. 
Sonra, kızdım: 
- Tahsildann bu ın~rhameti 

dl.ıYrnası için ııe kadar acınacak 
hak gelın!~ ohnııbvım?. 

Ve .. O zaman dÜsündüm: 

(Devamı "ar) 

Merhum Resid pu•aııı: 
veı;ı> 

notlar, hatıralar ve ·ı,.ct' 
kitay halinde ne.şred1 ed 
lardan biriıM:isi J.lak dı 
!er için.de• başlığı aıtın !f 
kında (Son Tetııraf) ~ 
tun.larında intişar ~Ai<I"' 

İkinci lı:rtap şliII ... 
redilııni~. sn-asta < 
miJı!,iye başlangıcuıdaıt -, 
gresı ve bııinci Millet tı' 
açı~ma kadaı· olan h~. 
TI!kayü ihtiva etım(•kt 
Bay Cevdet il. Yuı..ır~ 
tından De$"cdilen bu ,];: 
sm· muallim Ahmet ti. ıll 
hanesinde 100 kuniş 11' 
m~tadır ·d 

Uçüncü kitap da ReŞI 
mütcfen-ik hatıraJa.rJll'ııt" 
mek te olup bil'ıhare 
cektir. 
Yakında gazet.,mııdeı 

cek olan (Rumeli ve ~! 
ikısmına an hatıralar. ar~ 
kedonya çetelerinin ıç ~ 
melide meşrutıyelin n ·ı); 
dıiıı. Sandaniskinın ~diF 
Ye nihayet 31 mart h ib 
çok mühim vesikaları 
mektedir. f 
Okuyucularımıza b~ 1~ heyecanlı vak'alarla cıO 

şimdiden tavsiye eaeriı-

Oıomobit Dizel JJl
01 

Otomobil okulu ın~d iiı" 
T. Kardeş tarafından , 
kıymetli kitap; herkeS 
tanıdıl{l benzın ınotör · 
iyicu anlıyı>madıi!ı piıel · 
arasm<laki şekil ve çs il' 
larını, muhtelil ısteJ11,._, 
törlerini mükemmel S"' 

etmektedir. 

1 Askerlik 
~:..;..;.;;....,;...-

Fatıh askerlik şubrsıı 
1 - Henüz hiç a.,k<'r '. 

mıs cezalı e<'7nstz 316 'J 
bil doı:r. (Deniz) sınıl•\ 
erat askere sevk edll,.ce . 

2 - Şuben~ toplnnJ11' 
Şt>b.ıt 940 pazartesi l(il0 

:ı Bu cdpte bcc!cl 
dilmez_ 

4- Mükeo!lt•tlt·rin tl' 
ııündc ~ubede hazır bU · 
nar nlunur_ 

., 

Fatih a'kerLJc şubt'sııl-
1 - Bu yıl aske !ik .. ~ 

ren 336 doı,nunluların ~ 
masına 12 qıhat 9411 P• 
nünd•·n itibaren b:ısl.t08 

2 - Yokfomamn icr3. 
yel' (müı a~aQt .~eri) fol 
şuh ı Linası<.1ır. 

:ı - 'l'asr:ıdn butunaP~ 
lundukloıı mı.ıh ol ıı-sker ~ 
nne muracaatlar ı \'c ~ ;.ı 
ailt:!'indf•l1 biri~; ı :u Iı 0 

mnc.oırun vaptırtlması. 
4 lstanbuk ı hııiuO 

ze mli'n.,up :1:16 <1cıvuı11\ıt · 
nı.n cu,nortesi y;; p.ıııı! 
hnrie C1lmak üzer<' her ~ 
dan l2 ye kadar ru;af!ld3 

lorla şub<'ve mürac·aatl81 

nur. 
A) Yem harllı ve eo 

mu n~.ve ııöre y.azılmıS ıııl' 
danı. • ı 

B) İki adei m~ kM' 
fo:oimıfı. ,.. 

fü·yoğl\ı wrli askN
1 ~ 

dt>n: 
Adları a,;aj(ıd:ı ya.ıılı 1 

bay !arın askerlik muaJll' 
kik <'<lilmek liZ<'re ıııifU 
cüzdanlaı·ile hemen ~1lb' 
racaatları ilfın o:ıunuf· 

Piyade yiizbn"' Halil 
san 320 (315I:J) , SüvM1 J 
Muııtafa oğlu Nazım fl ll' 
a.<. ·f(men Yııda oğlu cf. 
h<'kıın binba51 Yllh-uf i'" 
mf't 299 (:i28 - 35), P!~ 
başı Aziz R ·fik o~lıı ' 
(331-!i49) . 

~ 

1 
.. ~ı~ 

Jrvo,C.!"lu .verh afir.t · 

den: f 
Adları aııatııtla yaıılı_ .• 

a"""rlik m\laKnel<'ı'i ıe~ 
üzere nüfu6 Jruviye!. c 
hemen müracaatları lı''~ 
rfr!e olanlar vaı·sa fil~;~ 
ıre..:1.-ı·ini bildirıne-1t·ı-i ~.

1

kiJ 
Galata Korabaı; ı<0.,ıı 

mazı 11 No, da RccCP .,, 
(332), Galata MahnıLld' cf 
çıkmazı No. 2 de }]as•~ ~I 
(329), Galata Bet'('kclt~k 
lesi Küçük H-0 ndek ''"~ ~ 
lu !Mustafa (324). Gal:ıı ~ 
mi avl;usu Demnl lkıol< fşi"' 
Musa oP;lu Ali (322l f · 
niç~1e Mehmet EfC"'~-(. 
11 de Hasan oğlu Sab• 

{• •• JJnJ.İflıİ ,oz • . fı 
D:-. Murat Rari11 

1 
Bevo"lu - Pamıakl<lllııl, j 

• .. 'f'. 8 
'oknk No. 2 1 ;ırl 
!lfuayenc v~ btr p' 

ameliyatı hbrn i{i~ 
dır. -


