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ETEM iZZET BENİCE 

Fin le ıborg Şehrini de Tahliye Ediyorlar 
' Rus Milli Şerin 

tetkik seyahatı topraklarına giren Finler Şimaldeki Rus 
Reieieumbaron ııeyahtı
tı, aynı zamanda Tiir
kiye halkı için ııiyui 
.. hada da bir hnaıısi• 
yet ve manli tllfımak

tadır. 

ordusunun iaşe yolunu kesmek istiyorlarmış 
lsveç, talim maksadile bir kaç 
~ - ==--

Yazan: ETEM İZZET BENİCE sınıfı silah altına aldı 
&d•le111111lu llllli eer l:r•1ll'1Ullldan 

......,. DIJarbakır loUlr.amelindo ilılncl 

lelkilı eeyahaUulne baflaJDJ bulanu
:Jorıar. 

Ba 1t:r•hat, !jdın dahili lr..ıo.llr.mma • 
.,,... :rılwıılan lel&ilderiae lanal ha· 
'·ırlaıuakU beraber lılç ıtııııı..ız dlln· 
anw nıaru bulwı4a(ll blablr leükel 
lrpllllda .. Tllfkl:re .ballı.ı 1 ... ll:rul 

•11&11&4.a a7nca blr busuei.J'et ve deit.r 

!Kareli cephesindeki yeni Rua taarruzu akim kaldı • 
Şimaldeki Rua ordusu hududa doğru çekiliyor 

Kor general Halis Bıyıktay'ı 
cenazesi bugün büyük 
as eri merasimle kaldırıldı 
Yağmura rağmen, cenazeyi, vali, generaller, 
asker ve büyük bir kalabalık takip ediyordu 

·~ını hala bulunmaktadır. B11 uu.
ı, Türl<l:ren.ia bucilDkii Tadı-ellelr.I 

raııallaimı lebariıa etllnllfl slbl :ra
rmlU hu.ıW'Ulla da en bll.J uk dikkaU ve 
lbümamı ııarlelll&imtdn dtlWrrbadtıı 

biridir. 
Derhan&i bir tecavu.ae maru kalma.. ı 

tJiunuı lakdlrde harp dıtmdakl vaal
:reıınıw uami UIWilı l~lnde muhafıza 
etmek ve menılel<eliıı lçllmai, ilıtuadl, 

Qlkınm9pın1. her Dlaada 1'&7re' 
&ömermek kararmda ısrarla devam e&.. 
lltlmbı bu veoUo Ue bir kere dahi cö•· 
lerimlsde eaıılandırıl&blllr. 

Ber &ü,·lü korunma Ye mWJ müdafaa 
ledb.,.lnl alaıq ve baııa mıileralilı cı,. 

DOllllluwnı da bir milli ıbaatl hallııd 
Clmılf bulwıaıı Cumhuriyet Tilrl<l:resl 
leln her ı•ı:en l'ıiııiin h"'urwıdan il· 
llfacle el.mel< elbelle 111 b"'lıea heclelllr. 
:WUi Şeflll her oaha ve menu üztrhı· 
clel<l leUı.Jklerl blo pphc 101< ı.ı. ba 
bal<ım.ıa.ı bilıllllll& ca:rrellerlmid da· 
lı• dyad lakvl:re ve 79111 :r•nl dlrel<· 
tıtıuıe teçlabı edeeel<llr. 

Ba defa Şd, llaJRrld lıllhua& U• 
~m Jollmal lıliıı.Je tberiıadel<I relil 
-nau Ue de -1 olm;al< lınalull 
bulmutlar vo halka duııuadill<lerlnl 
llacle ba1armaelardır. Yiirbel< İniııııi· 
illin bıı hwıastakl lsahlarının melııl he-
1111& ııeeredUmemltllr. Aıacalı:, muha
birlerin verdltl bir iki elimltdeıı lella 
kaclııılan ı.a:rata ve ite çaluau7a ııu. 
h....,. davd •lmlt balwıdaklaranı leli· , ....... 

Türk lıadanı nlaıı aevaaııada Y• 

&laıı müdaluaında Ulı: ılda bllliiıa 

tarih bo1aıaca :rer ve Ilı.ismet alaıı ... 
Ardıır. 

Ouua aııalaiı kadar milli mlldalaa 
blmaell de bir deolaıı ve "'bret l<a:rııa· 
tıaır. Fanı. 1lne 1er:rU.üniiıa ceıılrdiil 
buhraular içinde 1'Uruld7or ki kadın 

her mevzu W.erinde erkekle mü.savt il· 
cilde blr ehrmnılyet almışlır. BUhııaa 
nüfu.ı,;g az ve)'a orta ppıa olan mweı
lerde ıerek. milli müdilfaa, l'trek bil
ilin medeni mesai wal n balwwlldaıı 
l<aduua tam mana.sile ha1ata çıl<ma.u, 
bir erkek ılbl ve erkek lıadar calqınası; 
l<vvnll 11<11 .. llrmesl lklba el.mel<ledlr. 

Flnlaııdb'a bıtuılınwn medeni ..,. 

au1arm 1ıaı1ı mmtablu 

Londra 27 (Hususu - Rwı tay- ı 
yeerlerinin clevamlı hUcumlan do
layısUe Fin makamlan Vlborıı 

Bir adam kız 
kardeşini 
yaraladı 

Fatlhdc DııırcaTllş mahallesinde Kal· 
pakcıçepne 7okatunda 3 num.arab ew .. 
de olııraa Narı otlu Nusret aıtuıda bi
ri ailevi bir mesele 1üıönden cıkan 
bvca ııellceslnde ita l<ard"I Falma:rı 
bıçakla mıalıtelll ıerlerlndea 1arıla

mUJtır. 

Mısır kabinesinde 
iki istifa 

J 
~ 

,. 
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!ola ı..aı eımıert iti •lflllk iek •tllılı tanarelerteıa biri 

~hrialn. telıliyeslnl emretmleler-1.yalılımn Rus hududunun bert.in· 
dlr. de ilerleyişi harekitta yeni bir i-
Loııdra 27 (Hususi) - Finl'aııdi· <Devamı a iiıaea ...ıııtede> 

Milli Şef Malatyada 
Kayseriden geçerken tayyare fabrikasını, mek
tepleri ve müesseseleri gezdiler, tüccarın ve 

köylünün dertlerini yakından dinlediler 
Aııkara t? (Hosu'i fuhablrlmlz • 

d..,)- Milli Şef iı.m.ı İnönü bu &abalı 
Malatyay& visıl elllluş bulımacalalar-

4ır. Uıaıı müddet Jllllld Meclisinde 
laendllerlııl lem.ti elmif olan ismet 
İnönilnc M&lalyalılar m\llıtetem bir l<a· 
bul recmi baıırlamı tardır. 

Milli Şet, Kayserld•n recerlnlen 

tüccar ve köylii.lerıe l'Örü mÜ!J "t: dl00 

!eklerini 41llleml~llr. Cumhurrelsimla 
uğraclık.Jarı her yerde ı~t.ea selen sevlno 
ve heyecan tezahh.rlerlle kar~ılaoma.k-
1.adır. 

. filli Şef Kay$erhlc iken. Vali kona. .. 
iınd.ı k~ a btr istirahatten MJnra tayya

(Denmı 3 üneü ııahlf•de) 

Vefat.mı dun tee.~,ı.irle haber verdl
jimlz İstanbul Komutanı Genrral Ha
il! Bıyıkl.ıyın olümü ııehrimlzde oldu
tu sibl, htr 1ar-.ıft.'\ da. büyük t •t:ısür 

uyandırmıştır. :tterhoma k&fl:• c;o.o 

k1Yi va.zltetıihıJ J'•JJmiıılk üzere- ba'ı Ge-

) Başka yerlerden 
mal toplamıya 

gidenler 
Bazı maddelerin fiatı 

haia yükseliyor 
İh'1k.i.r llo J'OBU dün toplanmı: tır. 

KomLıyon bUKıin de loı,ıana ~ ve fi· 
&t.lan yüli.Mlmit olau b~-.ı maddelerle 
alü<adar kim !eri dlDliye<dıılr. Dlhr 
tarallan lıı.ınba fitili , lır•• bıçatı ılbi 

· maddelerin de fla.tloın artınışhr. Gıdo\ 
maddelerinin baulan da hali yllksel

mekledlr. 
İSTANBULDA .. KOXl!AYA MAL 

TOPLA:llYA GiDE. UR 

llakar-• Jplıgi, llmnntu.zg WpJ.unak 
bıcre şehrlmlsdcn Kouya)·a ıidtn iki 
)lu:-;e\'l tüccan suç u..,ttinde 7a•aJan
-lardır. 

Diler ta.allan yine \elırhnlııd•n Konyay" ridlp makara ve bez toplamak il· 1 
&•yen Sa.vrauo ScvbıC" l: mlD.de bir Er
meni de lulolmn~ıur. Kendisi İslan· 
bnlda bir ııullklıuel'i» oldu~unu &öyle
mlf, bunun ihtiyacı için müb;Oyaaltz. 
buluncluğo.nu lfadP elmJştlr. 

DERİ VE TL'IEIU:ClLEK 

ntrıılh·r h ı ı .~ahah \ı ;c:. · '' el: :-itniı f" Dıiıı Gialhane haı;t.nesiıı~ Jı'4kledll• 

miş olan l'eD&a.ıf' ba. u.bah kamandan • 
lara ınahms biiyük askeri mrraı;,;tmlt 

kaldınlnuştır 

ı;elmi ı.-,·JJr. 1 
Vali , .• B<lediye ll•i•I Lulfl Kırdar 

da dün mf'rhumu11 EmJrgind.ıki ~bıe 
clderek ~hlr namma taılyettt.- bulu

muı.tur. 

Uavanm a· nı ur iu olmao,:ına r · en 
(Denmı 3 üncü sahifede) 

Dün gece büyük bir 
zelzele oldu 

Zelzele bilhassa Sivas, Amasya 
tahribat yaptı ve Tokatda da 

insanca da zayiat var 
Anka.tacb.n 11erlten malum.ala ıure, 

dün ct>ce memlelu:tln mubtelil yerle
rinde ofdllkea kuvvetli bir yer sanuı
tm olınu ·tur. Birlrıclsl ve to ı}lddeüid 

oaaı ikiye btŞ bla ohnn ·, 7anm aaal 
JiOnr* ikinci, .aat üçte de ıioilııcli ve 
sabaha dotrıa be•le d• dördüncli .. ı.tıe 
hl. dllmJ.ııtlr. 

B'rlncl zelzele P6k ~lddctll olıanı>1· 

tur. Duvarlardakl avJrf'lıe:r alJanmı 

resim çerrevtlerl yrrtertnden oyna • 
mL1oohr. 

Zf':17.eJe Tolı.at, Sam"'un, SıVlLli ve Yos· 
ırat vll:.Ytllerlnde de hhıııcdllmJ4tlr. 

Tokatta bir DllD&l'e 7akılmq, H.ı.lll...,yj U 
Ziraat Banka ı barap olmqtur. İ.asauea 

ve hayya.ıat& bir hayli uyiat old.,P 
• &nl~tlmaktadır. Zel.ele sıvana da 

mühim tahribat Jap11114tır. Amuyaa 
bazı evler yılul.Dll.ftır. 

Boi:aıltöy, E&lne Te civar l<oyltrtlc: 
k'<arlll fazladır. Birı:ok 7erlerde lıalla 

eotalalara döklilmllJlilr. PeyderpeJ 
lalılfat btkleıımekledlr. 

Zelzelenin merkta llslönllıı Llaıabal 
ra .. tııauHlndt• mesat .. ı Ut •ııometn 
tahmin eclUmel<~r. 

---~--- --- -- --

Dtrl ve ~neke 'uc arları da dti.n ti· 
rarr-t od;...;ınaa toplanmL)lar Vf' kura ~ 1 
calr.ları banited '1rkcl rt.ralınıla ~o • 
riişmu,ıerdlr. ı• • •• • d k b 

. lA~İF.HUllA KO~•is~oNcl!LARI ' svıçre uzenn en uçaca ya ancı 
· hrJınlı:dıe:kl İta.lyan , ·'-lman ve dl-

ter JXl!nba:ı::v:.:ı;y::~:'·.:~.~..... tayyarelere ateş edilecek 

Ti7 eli, iş kablll;rell n erkeklen fark a& 

olarak her aalıada movalfaklyelle ııa· 

hıpnalan bllbaa& bu davanın en son 
ve mülebulz blr örneflıı.l le•lıll el· 
mekledir. Ayni örneiio bütün lıUçtll< Te 
ortanca milJcUer lmlfsal etmek aıec· 
burtyeUnd dlrler. 

- • . ,• . . ' - ,,.., <· . ... - . ~ ,;a. - . .. • • .. 

Kahire 27 (Hususi) - Kabinede -~-

Atatürk koşusu 
Bugün mektepliler ve 

atletler arasında 
yapılıyor 

Parib 27 (Hususi) • bvi(re er
kinıbarbiycsi ne re!tiği bir teb • 
Iij{de, İsviçre toprakları üze.rinde 
uçacak ecnebi tan·arelerinc dafi 
toplar ve ınitralyüzl~r tarıümdan 
ate~ açılacai(,nı bildirmiştir. 

S!MAL DENİZi:NDF. BİU 
, IUUAREBE 

Londr 27 (llnsusi) - logiliı. 
tayyareleri muntazaman istik af • 
!arına devam etıııektcdir. Bmılar 
hual denizin sark mıntakasuıda 

Alman ıımhripleriııin dola tıkl:ıra
nı görmü ·!erdir. Jl.Iuhripler ateş aç. 
mı~ vn tayyarel~r mııkalwl.,cle bu
lunınu~tur. 

Tiirkiycde de ka41D bilhassa on beıı 
rıllık llllnlip h07atımm içinde bir asar
lık bir pyretıe ancak iltlhaal ollmabi· 
ı.,..,ır. bir tecanür ölçüsü lobıde le· 

<Deva.mı 3 uocli aahlfede) 

bazı tadilat yapılacağı anlaşılmak· 
tadır. Milli müdafaa ve adliye ııa· 
"arlan istifa etmişler ve istifalan 
kabul olunmuştur. Demiryollar U· 
mum mildüTii de istifa etmiştir. 
Basvekil yakında Sudanda bir tet
kik seyahatine çıkacaktır. 

Yeni büyük deniz tefrikamız 

Donanma Geliyor 
1 K dnunusanide başlıyoruz .•. 
Büyük harbin muhtelif safhalarında muhtelif silahlarla mub· 

telif cephelerde ~arpı an Türk denizdlerinin akıllar durduran 
maceraları. 

RAHMi YAGIZ 
Gazdcmiz için hazırladığı bu tefrikada bilhassa İstaubulda cere· 

yan eden casusluk ve mukabil casusluk teşkilatının faaliyetini, 
Tulun kaptanla arkadaşlannın esaretten firarlannı, Sarı Etem 
kaptanın Siberyadaki· maceralarıaı hayretten hayret~, hayretten 
dehşete atlıyarak okuyacaksınız. 

SON TELGRAF sütunlarında •.• 

liugıin F.lı<-di !;erimiz At~türkiiu ! ( Diğer Telgraflar 3 üncü Sayfamızdadırı Karadenizde fırtına 1 
hala devam diyor 

Ankarnya ilk n) ak ba,hkları tnri· 
hin nl dünümüdiir, 

Bıi ruüııa.,ebetle, ıntıııl~kctimi • 'ÇERÇEYE 
zin her tıırnfında oldui\'u ~ibi JiCh· 
rimi~de de bugün •Atotiirk ko~n
su• ~ apılacaktır. 

Batan Kızılırmak va~urundan ancak dört 
kişinin cesedi bulunabildi 

Sinop civannda haıan cKu.ılır
mak. vapuru faciaMnn ait bugün 
öğleye kadar ııehrimi>:e yeni ma -
lilnıat gelmemiştir .. imdiye ka • 
dar malUm olan cihet mürettebat· 
ten yalnız dördliniiıı cesetlerinin 
bulunmasıdır. 

Diğerlerinin kat'i lı.k.ıbetleri hak- · 
kında henüz bir haber yoktur. 

Vapur sahiplerinin müstahdcnı
Jeri de anla -ılmıyan bir sebeple bu 
hususta ketum davranmakta ve 
mürcttebntm ailelerinin adrMlrri· 
ni bile söyleınemektedirlr. 

Dii!'er taraftaıı «Kuılınnak• tay. · 
falarını tanıyan Rizeli Hurşit kap- ' 
tan şu izahatı vermiştir: 
._ Tayfaların hemen hepsi, Ri· ~ 

'Jeliollr. Resul Mehınedin mem • ı 
!Devamı ı ilnoü oalıK...,) 

Kuılarmalı lostromo.ôı Jlelilı Zl7a 
""vlmll 1•vn>tu Gtlltrle beraber 

•Tan1nnni atletler. ve • n1ek • 
tepliler• ara~ında olnıak füere 
saat 18 ve saat 15 de yapılac:ık o· 
lıın bu koşwdan birind i Ayaspaşa· 

• Be~ikta~ - Maçkk • Taksim; ikin· 
cisi de Tal:sim orta mektebi • Har
biye • Taksim arasında i~ra ola • 
nacaktır. 

1 Ki SACA 1 
Nasıl batamazdı ?. 

Bıilwı ruetder .Kwlırmalı• tac.ıa.ı 
liurhıde dunayorbr. ZG kurbanla Ka
radeıılzln dev dalı:ıılan arasında l<ar
ıuyan vapur iıiu herk in meralıl: ı 

- 4 "a..Q] battı'l. 

Mevzuvndadır. Dava usıl baııtm.da 
ddll; 

- Nuıl lıa-udı?. 
Nol<laamııı luhmdadar, Hiçbir siırorla 

tlrkellaıln lıale almadıiı f 111Hllla bir 
•lltıt elbelk !>atardı ve lı•larl. • • 

• 

Yine T r çe 
Avrupa radyolarında tuı-kçe-, ükçes.ı.z kadln bkaıp ı:nlcrı ~ibl ınod.:a.aa.b.. 

Bll huSUb1a herkesten evvel hareket<" g~f.n nom;.ı racı;y \.sıın< an t: t,)nrn, J ~d 

ra1 Paruı, Yue:o:ılavya, Bcr1in r;ıdyol ,.. nnın da türkCf' ~U'ı.er yaptığµ\, bili 
yorsunuz. Ankara rady~twu başa almnk iartil<-, btitün bu merkezlerin tilrk· 
çesi hakikaten ökçesiz, )'oilll ı. ... tınatsıı: . \'iUuıı it.oma ratt)osunun, ı;ivc, sel ka ve 
gran\er mnzl.Umu türkçeslnden sonra, Londr~ ve P.-aıs radJ ol . .. ındaki ıUrk~ 

insa.nn biraz nel<'S .oldıanıyor detil. H c olm3z.sa L n.cı.ra ve aris raô)-·l~ rw

dıı Tü.i:klerin koıJu~tuğu bNli. Belli an1ıllu, Lt1aı"t"t k:ltib· e 'J'urk ta.leh, i ol
duğu Eöyl~nen bu spikerlerin de tilrk çest, Türk..l ıı" a."3Smd ı.n fena ltirkre 
olruaktan lrurtulamıyarril: mahiyette. Telaffuz berrak ve ıuıel değil ; Lt.'lı nıe

lcrhı cfun le içindeki tonları bozuk; gramer, Türk iyedt', Türk IC f•teletlnd~ '-f 

Türk radyosunda oluultt brib i rrı..aktul. 
Ne bt-ltliyoruz efendim; Bcyo&lunw_ı Ji.OUl' ·ndc'u b • ı Dl IT. ,., (U\' kıLl:lr 

bilJ· üı.lüler) diye goaetclt:rc koskoca Pır 1ım verir de bı:;nu hiç olmnua 
ıazetc ldnre mtidtirlcrl kafal&rınıı atmaz • bay sefaret katibi tllrk C) ı nu<ıl 

dUzghn konuşur? Faille fiil ams1ndak\ ccm nıti~ cbcti1 aı'tılt dilimizdi! b:r 
Mildal savaşı icap ettirecek kadar kor)<unçlaıtı. Hayatım demek olan d>lıın 

lstik!Alini kaybedeı·ken, topuıkl4nmm ı.tikllılile ü i!iL~eb l'r m !ylm ben' 
Sadede ıelelim: 
Ankara radyosu, dilini, teH\ffuz, 'ive, selika, ahnr·k v gramer törpiıJ~ rlle 

törptllctiı> hu radyolara örnek olmadıkça, dilnya rı:d;rolarında konul'tılan bü
ttııı fena tilrkcelerin mes'uli:retı l<enru.ıne raci. 

NECiB F:\ZU. KlSAKtlJUJ( 
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% - SON TEL G a AP - 27 etRtN'cbtJ.NUNttn 

işaret 
kuleleri 

niz, BİR SAATTE.V 

EVVEL YER BULABİı.İRjz 

Valimiz, Liilfl Kırdar, ıreçen gilil, 
b.alk.uı çek.Uii utırabı anlamak içl.a. 

tramvaya blnm•i• nlyd elmiş.. Sca 
misin, tramvaya binmek. islıYCD- Ak .. 
f&lD1ll o kaJabalık. 7ajmu.riu saatlerini 
cl~ününüz: Valimiz kendi ifadesile, 
taıu bir ~ isla.Qond> beklemiş.. Güo 
lıalle bir traınva:ra l>i.ııebllmiş- Falı.al. 
ııa.ınl?. İllle, it.akıla.. 

istanbul 
köyleri 

:~1'.":;;:~ı~~.': bh;s~,~·:: ::·ıvilayetteki büro büyük! • Belediye seyrüseferin 
... ~=~!erin :razdığuıa röre, bu makine bir kalkınma programı tanzimi için yeni kuleler 

hazırladı yaptırdı 

Bir arlı.aciıuJ: 

- Biz, bir suJ beklmıeJis, yarma 
ıaatte kendlın.iı;e bir tramva1ın bir ıu.,,e .. 
alnı bulabiliriz, clecll.. 

- Neden, ıi4'e. aonlum. 
Cevap verdi: 
- Bh, • ~e ldm3ph;ruı da ondan... 

DEl İZALTIYI 

YAPAN MÜHENDİS 

İlk cleıılzaltı cemlslnl :raııan mllhea· 
dls, &'eçen &'ÜJI, l5 1aşıncla olduiu hal· 
de ölclü.. Zavallı, 1939 harbini ıörmek 
ele alnında 7azılı imiş.. Fakat, clikkal 
ed1yor mu.sunu:ı?. Mucll mühendisin. 
böyle, ıleııb barplerlnln tlddellencliil 
bir zamanda ötmesi manidar deiU mı?. 
Bana ÖJ'le selir kl. adam.caiıauı lçlııe 

lnmlş ve ondan dolayı ölmüşlür. 
Herhalde. müteveffa mühendis. de

Dlzaıtuı lea& ederken~ bu kadar kor .. 
tane bir beşeriye& clü.şmaru meydana 
cetirdlilnl, bal.ırından bilo ce,ırmo • 
..,;,,ur. 

BİZİ:ll KAK MAKİNESİ -BURSAYA GİTTİ 

fi.md.1 Barsa7a. Uluclağa l'Önderllm.U,tlr. 
Blı.e öyle ıeUr ki, cönderilm.eden ön

ce, bir kere 'tttrü.be ed.ilıiıest cuek.1L 
Sb ne clersbıiı?. 

iSANIN GÖzy AŞLAltt -- -VE BİR MAKALE 

İstanbul köylerinin sür'atle kal· 
kınmasmı temin etmek için vilayet· 
teki köycülük bürosu büyük bir 
program hazırlamıştır. 

Bu progarmın esaslan şunlardır: 
Hükmi şahsiyeti haiz her köyde 

1939 harbi nasıl btr eclebl1'•1, Bh. birer idare mefhıınıu yaratılmasL 
nuluk,JmS&j harbi olduysa. 1939 harbi· Köyle:re yeni gelirler temini. 
nln başmakaleler! ele ö1le, romantik, 11· K .. lü ·ı k.. 'd · k.. 'd 
rU. bir nesir çeşııislne büriiııclıi.. Evvelki . oy ı .e oy 1 aresı ve oy ı a: 

.. . el, resıle nahiye ve kazalar arasındakı I 
sun Babıali başmuharrlrlerinin en&'"". 1 münasebetlerin gerek idari yoliarla 
stajyer ve yedek ba,muharrlr Nadir k kü' l '.. l' l tak · · ki . . . ve gere uır yu ı e vıyesı 
Nacli .ı...,,m gözyaşlan> Lsimll bır Y•ZI bunun için kursbr, müteaddit oku· 
Y-.. ma oda!nrı, broşürler ve diğer va· 

Zavallı ÇO<uk!. Ne kadar da. yüreil sıtalardan istifade olunacaktır. 
:rufka tnsanmış!. Meğer, İsa çocuklara- Diğer taraftan İstanbu] vil.3yeti ... 
na, İsa an'aneJcrJne ae kadar fat:la. diı.ıt- nin bir •içtimai coğrııiya• smı ha· 
künmilşt Muhakkak ki Xll inci Plx. zırlamak için çalışırken köy iünün 
bö7le hazin, bıı kad•r ı~ı; b;r ruhani iktısadi bünyesini daha yakından 
iyin mcsaji okuyamu. Aferin dollkan· tanıyıp yeni esaslar da tesbit olu· 
11, iyi :relişiyorsun!. nacaktır. 

BELEDh'EMİZ DABA llU 

PABALIYA SATIYOKlllUŞ!. 

Acaba, dofru mu, dlJe, epeyce dil· 
tlltıdük: Beledlycnıfa, şehrin mnhlelif 
:rerlerlnde kömür depoları açb. 811 
sureile halk, muhtekirlerin elind~n kur
tarılacak, ucuz kömür satılacaktı . Fa· 
bl. ne dersiniz, blr reftklml-ıin 'l"erJt
it habere l'Öre, belediJ'e. dıfarıdakl hu .. 
su.si tajiesseselerden daha pahalı7a sa-
tıyormuş!. 

Bu pzetenln lddJam.na &öre, beledJye 
dePosandan eve tcsltm ı9,75 lira.yJ. nıal 
olan ıtarabük komlirU. husaışj mü5-
seselenlen ~ .St Ura1a aluıabillyor • 
muş?. 

Ne derslnJ:r, yoksa, beledfFemb de 
pahahya satq yapmak hevesi.Delen otr 
an, kendini alamlılı mıT. 

~TBAUF 

---000---

Yeni inşaatın aylık 
vaziyet:eri 

Ş~brimizin her kazasında bele
diye hudutları dahilinde yapılmak
ta veya yapılacak olan resmi ve 
hususi tekmil inşaatın aylık vıı -
ziyetlerinin; mütealoben ayın 15 
ine kadar Belediye ttislii;ine bil . 
dirilmesi dün bütün şubelere ta· 
mim olunm11Ştur. 

Emre göre, bu hu'IUSta mimar, 
mühendis ve fen memurları her 
ay birer cetvel tanzim ve tosd i k 
ettirip Belediye reisliğine gönde· 
receklerdir. 

000 

Bizim istanbulun emektar bir kar 
makinesi vardı •• VaktUe, bundan on 
sene kadar evvel, şlddeül bir kq ol
ması lb •rtne, Avrupadan böyle bir 
makine cetirtmek Iüıumu hasıl ol • 
muştu. Fakat, bu makinenin bir kere 
bile knll:pnlması nasip olmamıştı. Ki· 
vaycte l'Öre, bu makine, :yolların karma 
&Ç'Dlll,fa 7araıııaktadır. Bu atelin tuna .. 

~~~~-'-~~~~~~~~~~~ 

Tranıvay idaresinin 
otobüsleri 

Elektrik, tramvay, tünel işlet
mesi umum müdürlüğünden şu 

tavzihi aldık: 
Muteber gazetenizin 22/12/939 

tarihli sayısının (Biz bize) sütu • 
nunda tramvay id&Tesi otobüsle • 
rinden yalnız bir tanesinde ynln12 

Belediye reisliği şehrimizin 
muhtelif mahallerine konulmak 
üzere yeni. işaret kuleleri hazır -
lamıştır. 

İJk partide 9 tane yaptırılan bu 
kulelerin altları gı:i renkte ve 
betondan olup üstleri şemsiyelidir. 
Yeni kuleler yeşil ve kırmızı elek· 
trik ziyası neşretmektcdirler. 

Geceleri seyrüsefer memurları 
hn elektrikler vasıtasile vesaiti 
nakliyeye i~aret vereceklerdir. 
Kırmızı ziya yolun kap:ılı yeşU 

ziya da açık olduğunu gösterecek· 
tir. 

Kulelerden iiçü BeyR7lt nıey • 
danı civarına konulnc.lktır. 

D:ğer tıırı>!tan n~y<ığlıından İs· 
tanlıula \'C Istanl>tLldan BeJoiılu· 
na gMecek vesaiti nakliye i~in 
Fındıklı - ~aksiın, Ayaspaşa -
Taksim, Bogazk"5en - Tophane ve 
Azapkapı • Şişhane karnkolu g:bi 
gidiş geliş yolları teshil edilmek· 
te olduğıındaıı buralara da yeni 
işaret kuleleri konulacaktır. 

---<ooo---

Polis ve sıhhiyede 
köpekten istifade 

Avrupanm biitün memleketle -
rinde olduğu gıbi, şehrimizde ve 
diğer şehirlerde polis O'rıııan ve 
sıhhiye teşkilatında kuUanılacak 
bir cins köpek yetiştirilmek üzere 
fen tatbikat okulnnda bir •köpek 
yetiştirme müessesesi açılmıştır. 

Dün vilayet, belediye ve Halkev
lerine bu münasebetle gönderilen 
b:r tamimle 1 yaş ile 24 aylık ara· 
sında bulunan ve 45 • 65 santimet
re boyunda olan Alman Berje cinsi 
kurt köpeklerine sahip olan halk· 
tan isterlerse bıınların satın alı -
nacv ğı veya teherrüan kabul olu· 
nacakJarı bildirilmi~tir. 

• -
Galip Efganinin Ekmekler kağıda 

b'r pazar günü 350 liralık bilet ke· IŞiş!i 
sildiği halde otobüslerde bilet üc· 

caddesindeki refüj 

muhakemesi sarılmıyabilir 
retinin ateş pahasına olduğu ya· Osmanbey • Şişli caddesindeki 
zılmaktadır. :refüj faaliyeti devam etmektedir. 

Perapalaa otelini dolan4ırmalı:lan 

111ÇJU Galip Efll'anluln muhakemesine 
dün de asl17e S inci ceaacla cleftlll o
lımnuışlıır, Enet&, ba11 ıuuular bak· 

landa milddelaınıımlliklen istenen ma· 

liuna!a hem.en bir cevap almabllmesl 
lcln eelse !5 dakika laW elıuımutkıl'· 

Tramvay idaresinin 4 otobüsten Burada pencereleri yold~n aşağıda 
SaUılı:lan ekmekleri kiiıllara Artm· biri daima tamirde veya ihtiyatta olan bazı evlerin önlerinin tan • 

bulunmakta olup diğer üçünün ha- zimi sonraya bırakılmaktadır. 
:ran fıruıoılar .. belediyece ceza veril- 5ıtatı mecmuu gun" de ancak 100 • .. ,.,,_

1 
Diğer taraftan Taı:labaııı cadde· 

..... ~ Ye baZ1 fınncılarm Sullanabmel 130 liradır, Pazar gıın" teri ise d'o'rt sindeki kırık trotuvarlar tamir 
ı ın.oı ...uı ceza ma1ıı..,n..ıne mürııcaal otobüs çalıştığı halde yine hasılat edilecek ve burada da kareli ıro-
eclerck kiğıt bahn.nı aebeblle ba c.e· mecmuu 120 • 140 liraya baliğ ol· tuvarlar yapılacaktır. 

salara ııra. ettiklerini ,.,.......ı.ı.. maktadır. Maaınafih bilet ücreti ri~~~~~~~~~~~iiiiiil tetkik edilmektedir. 
llluhalıeme; kii'JI buhraıwıın mOTCııl 1-------..;.;..:;;;;.;.. _______ I 

lılüteatlbea eebe ....ımea: memmı 

Galip Ef&'aaluln Yemen libll7ellnde ol· 
maı!ığma dair Yemen İmammdan re
len mektııp hakkında bir dlyeceil olup 
olm.adıiı sorulmuş, mazınmun dav.a ve

tlll Baındl, Yemen BarlclJe Nazın B.a· 

cıbuı. Galip Elll'&nlnin lf&lısına cönde· 
rllen iki t.elp'al &Uretini vererek, mil· 

ekkillnln Yemen libli:rellnde oi<luğu

ııu ve Yemen imamından ıeld.ii'I iddia 
edilen mektuba lnapm3dııını lıÖJ'le -

olup olmadığım beledl7e iklısal ve 1 1 
licarel müdiirliiklerlnden aormQflur. K Üç Ü K HABERLER 

Gelen cevaplardan kôiıt buhr&DJ m..,. * Tuz istfüsa!atımız mütemadiyen 
eni olclııP ıuılqıldıfmdan mahlıeme Rrlmalctadır. Yavşan tuzlasında bu se-
bll tumcılara 7az.ılan eennm kaldJrıJ.. ne 31 bin, KaJdınm tuzlasında da 11 
masuu ve bu vuJJretk fırmcılarm ek- bin ton tuz ist.hisal olunmuştur. 

meklerl kii.ğıllara ııarmıya mecbur tıı- * Askeri mal(\\!erin terfilılerine da· 
tuıa.mı;yacaklarm.ı üntii ce.lseltnde ir olan kanunu tadil eden kanunun 
kararlaştırınıııt.u. 3 üncü maddesi bugün Büyük Millet 

mlşlir. 

llllibahın avukatı :renlden tetlıU.al ve 
tahkikat 1apılnıası talebinde bulnnmut 
ise l!e mahkeme. meselenin kiti dere· 

cede tavazzuh eUli'ini bildirerek, bu 
Webl kabul elnıeınlştlr. 

•• • •••••••••••••••• 
Bıınılan sonra ııı.ükeme; lahklkal 

evraknım müddeiumumiliğe verilmesi 
ve I>Ollıı labklkalınw se7rl haldnııcla da 
Emniyet Müdllr!üjünden maliinıal ıs.. 

tenmesl için başka bir &'üne 1&1!1ı o· 
lıuıınıqlur. 

Yazan: fskender F. SERTELLi · ________ ..;..,~~~-;:: ı J 
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Janet içinden gülüyordtL ı Şinasi burada berkesten önce 
O, (Zambak) ı öyle bir uçıırunıa (Zambal) ı görmüş ve şaşkın ş:.~· 

yuvarJam.ıştı ki.. · kın yüzüne bakmıştı. 
Kendi kendine söylendi! Janet arkada, loş bir köşede du· 
- Onu artık hiç kimse kurta • ruyordu. 

ramaz. Şinasi birdenbire o kadar şnşa-
Janet, hazırladığı tuzağa genç 1.amış, o derece muvazenesini kay· 

km bu kadar çabuk di~üreceğini betnıi~ti ki .• Mütemadiyen (Zam· 
ummuyordu. Demek ki, (Zambak) hak) m yüzüne bakıp gülümsüyor
Janet'in gönderdiği mektubu alır du. 
almaz Azapkapıya ko ınuş, ve si· Hakim mevkiinde bir miralay 
Iah deposu önünde dolaşırken ya· otnrmustu, İki yanında bir İngiliz 
kalanınıştL bir de İtalyan 2abiti vardı. Bel· 

Janet bu muvaffakiyetinin ver- liydi ki, muhtelit bir askeri mab· 
diği gururla ayağa kalktı: kemeydi bu. Ve bütün askeri iş· 

- Muhakemeyi biz de dinliye- lere bakıyordu. 
mez miyiz Jan. Hakimin ilk sözü şıı oldn? 

- Hay hay .. Dinliyebiliriz Hay- - Tanışıyor musunuz? 
di gidelim müddeiumuminin ya • Şinasi tereddütsiiz cevap verdi: 
nına. - Evet. Banında çalışan san -

Merdivenlerden yavaş yavaş .,.. atkar kızlardan biridir. 
telin üst katına çıktılar. (Zambak) ta bu sözü haşile tas-

1\Iahkeme salonunda, dinleyj • dik elti. 
ciler ansında yüzbaşı Jan Kor - Hakim her ikisinin de adını ve j 
bey ile Madam Janetten ve bir hüviyetlerini tesbit etlikten sonra 
ka~ Fransu: neferinden başka kin>- mahut mektubu Şinasiye uzatarak: 
ae yoktu. - Bn mektubu siz mi yazdınız? 

'M.aznun sandalyesinde otııran Diye sordu. 
{Zambnk) b~mı önüne eğmisti. Şinasi mektubu aldı. Dikkatle 

Müddeiumumi, kapıda duran okrdu. Ve birden sert bir ta -
nöbetçiye sr•lcndi: vırla baş1nı sallıyarak hakime ce· 

- Bnr sahibini ııctiriniz hnraya.l vap verdi: 
Biraz sonra sinasi salondan içe- - Hayır •. 

tiye girdi. ., - Sizin yazum d~l mi? 

.Meclisinde müzakere edilecektir. 
* Şehrimizdeki icra daireleri yarın

dan itibaren öbür cuma g ünü sabnhına 
kadar senebaşı münasebetile kapalı 

bulunacaklardır. 

* Şair 1ıılehmet Akif için, yarın sa
bah şalı in Edı..rnekapıdaki metfeninde 
ve ak~;:-,m da Üniversite konferans salo
nunda ihtifal yapılacaktır. 

- Bayır •. 
- Bu mektubu siz göndcnne • 

diniz m:? 
- H<ıyır_ 
- Siıan namınıza bir başkasının 

göndermesi ihtimali var mı? 
- Hayır .. Hayır_ Bu işi benim 

hesabıma kimse yapamaz. Ben 
kendisile mahrem bir mesele ko
nuşmak istesem bile, Azapkapısı • 
na kadar gitnıeğe ne lüzum var? 
Barımız gayet geniştir. Maamafih 
barunızıl.an daha geniş ve müsait, 
ayni zamanda da barımıza çok ya· 
kın bir semt var: Beyoi:lu. Orada
ki pastacılardan birlnde pekala 
konuşabilirdik. 

Hakim (Zambak) a döndü: 
- Siz ne dersiniz? Mektup sa

hibi olaralı. gösterdii;iniz adamı 
mahkemeye getirdik.. Bize kendi 
yazısı olmı:dığmı söylüyor. İddiası 
da çok makııl ve mantılı.idir. Si
zinle konuşmak için, Azapkapıda 
bir askeri silah deposunun kapısını 
intihap edecek kadar budala bir 
adama da benzemiyor. 

- Evet.. Evet.. Kendisi (Ok a
kıllıdır. Ona hiç bir zaman buda· 
la diyemem. Fakat, ben ondan 
başka kimseden şüphelenmiyorum. 
Bu mektubu bana ondıın başka 
kimse gönderemez. 

Müddeiumu! söz nlrlı: 
- Silnb kaçakçılarına ait dosya· 

da Anadohıya y3rdım eden çete· \ 
cilerden $emsi isnıinde birinin adı 
geçiyor. Bu adamı zabıtamız çok· 
tanberi aramıılttadır. Gelen mek· 
tubun altında (Ş_) imzası bize bu 
silah kaçakcısının bas harfini ha
tırlattı. Kendisinin de avni za • 
manda askeri Ulah deposu önünde 

Kilosu 150 kuruşa 
Yiyecek maddeleri !Uerindekl f!al 

yük.ekliği, insanı büsbütün ha)'l'ete dü
ıüı·üyar. Bir rivayet halinde değil, mü· 
şahedemlı.e müc;tenlden söylüyoruz: 

Her zama.n yağ aldığımız bakkal, iki 
Etin evvel, Urfa 7ağuun li"ilosunu 150 
kuntŞa verdL Ayni ya:ı bir balta evvel 
125 kuruşa almıştık. 125 kurll$ pahah 
derken, 150 yl görfuıee, ne dt>mek li
z.ım geldiğuii saşmlık. 

Bu lhlikiir deiil ınldlr? Alikadarlar
da.D soruyoruz. 

BÜRllAN CEYAT 

dolaşması, bu şüphemizi takviye 
eden sebeplerden biridir. Tahkika
tın neticesine kadar mevkufiycti-

·v ı111ın1 is tcı·iın. 

lliikim, (Zaıubak) a sordu: 
- Müddeiumuminin iddiasına 

bir diyeceğiniz var mı? 
(Zaınbali) ııtrcınege başladı: 
- Vallahi benim bir şeyden ha· 

berim yok. Ben ne kaçakçı Şem· 
siyi tanırını .• ne de orasının bir 
siliih deposu olıluğunun farkın • 
dııyım. Böyle bir mektup alınca, 
ilk aklıma gelen Şinas i Bey oldu. 
Hemen bir otomobile atlayıp A· 
zapkapıya ~ttim. Orada beni va
kalndılar. Eğer bu mektııbu Şi;,,asi 
Bey göndcrmemişse, bu bir fena
lıktır .• Beni bardan uzaklaşlU'Ulalı. 
için kurulmuş bir tuzaktır. Yük • 
sek mahkemenizin adaletine sığı· 
narak, hakkımdaki tahkikatın biran 
evvel bitirilmesini rica ederim. 

Müddeiumumi tekrar söz aldı: 
- Bar kadınlarının sözlerine 

itimat edilmez. Bunu mahkeme 
heyeti de benim kadar takdir e • 
der. Onlar, bir bardak şampan -
yaya hüviyetlerini satan 2ava!lı 
mahhikla~dır. Ve böyle tehlikeli 
zaınanforda herkese kolaylıkla İİ· 
lel olabilirler •• 

Hakim bPsını salladı: 
- Müddeiumuminin hakkı var· 

dır. Takkikatm neticesine kadar 
mevkuf kalac~k .. nı2. Muhakeme 
bu~inlük bitmiştir. 

Jamlarmava elife işaret ederek 
götüTiiniiz bu kadınL. 

Diye stı5lendi. 
Sinasi serbest brrakılmışfı. 
llikimler dağıldılar. 

( Devarıu Var ) 

400 yıllık muessese 
Evvelki eün, Haseki haslancslnln ku· 

rulu.ş:wıun 400 üncü 7ıJdönümü kuUa.n.· 
dı. Bn merasimin en manıdar tarafı, 

müessesenin yaşını ifade eden sayıdır. 
ü9 yıl.. Döı·t asır evvel kurulan bir 
Blhhaı. müessesesinin mevcudiyetini, id
rak etmemiz, bu lopraklar üz!"'rlnde ya
ııya.n ecdadmıu.ın, sağlık Jşleriue ne 
kadar çok ehemm.bet verdilini tebaril3 
el&ıren bir vakıadır. DilnJra.nm lılçb.ir 

köşesinde. bhim kadar eski saihk mü
esseselerine sahip bir başka memleket 
7oklur. 

«Darüşşifa» la.r. Türklerin, insan VÜ· 

endünün büı.ün mekanizma aksamını ve 
incelil!lerloi, çok evvel tetkik edip, 
kavradıldarml, bize bir &'Urtır hakkı ye. 

rerııı:k, açıkça me)'dana k.01an mtm>e& 
eserlerdir. 

«I>arüşşilaıt Iar, yalnız birer modern 
haoiane değil, aJUf zamanda, devrin eıı 
Deri zihniyeti ile i5Uyen birer ctıp fa· 
küllt-sı» mesabesinde idi. 

Türkler, ilmi metodlarla, beşer öm .. 
riinü arızaıandır:ın, hastalık dediğ.i.mia 
fWyolojik: tabiat hadiselerine cdevu
lar ara1ıııı bulurken, benüı. Avrupada, 
milyonlarca insan, falcıdan, sihjrbaı • 
dan medet umuyordu. 

Türk mecleniyeUnln yükııeld!ğl şahl
blan, bii.tüu ta.ı;llı bo:runcs sürüp K"e· 
len harikuli\de insani Türk içtimai ha
yati bünyesine göz atarak, seyredebi
liriz • 

Haseki milessesest de, hayatın tadını, 
7a,!?amanın zevkini, cinsan» m kaıirü 

kıynıet;nj bilen b ir cern.beiin, asırJ"'rın 
arka!-.ından baknn canlı abidesidir. 

Yeni Türk cemiyeti, bu mü.~aiıhas 
i.bfdeh~ı·j, hiç durmadan namulenahl 
rakamına doğru koşturmaktadır. 

REŞAT FEYZİ 

Gümrük~üz geçirilen 
ve satılan otomobiller 

Diplomasiye mensup ban z~va· 
tın şehrimize gümrüksüz getirttik· 
!eri otomobiıleri gümrük resmini 
vermeden başkalarına sattıkları 
görüldüğiinden seyrüsefer ida:resi· 
nin bu kabil arabaların tesçilini 
yapmayıp hemen vaziyeti en ya
kın gümrük müdürlüğüne ihbar 
etmesi dün Dahiliye Vekaletinden 
belediyeye tebliğ elunm11Ştur. 1 

Feribot 
gemileri 
lngilterede inşası 

için 
münakasa 

dün 
açıldı 

Sirkeci • Haydarpaşa ıırasında 
vücude getirilecek olan feribot scz. 
visinin biran evvel tesisi için ha· 
zırlıklara geçildiğini ve bu iki 
yerde iskelelerin inşası için 2 mil· 
yon liralık bir münakasa açıldı • 
ğını yazmıştık. 

Öğrendiğimize göre, Devlet De
miryolları umum müdürıüğü bu iş 
için sür'atle iki büyük feribot ge • 
misi inş.a ettirmeği de kararlaştı· 
rarak dün hu gemiler itin de ayn 
bir münakasa &ÇllU$1ır. 

Muhtelif vagonları içlerine ala· 
bilecek büyüklükte bulıınacak olan 
bu gemiler İngilterede yaptırılacak 
ve lıedelleri Türk - İngiliz kredi • 
sinden ödenecektir. 

l\tünakasa şartnamesi dün Lon· 
dm sefaretimize ve L<>ndra tica • 
ret ataşemize gönderilmiştir. 

'feklifler şubat nihayetinde tet
kik olunacak, müteakıben de İn· 
şaatıı ba~lanacaktır. 

---<000---

rtfanifaturacılar ve tu
hafiyeciler kongresi 
İstanbul manifaturacılar V<> tu· 

.hafiyeciler müstnhdimleri cemi • 
yetinin senelik kongresi pazartesi 
akş,.mı Byoğlunda Sağızağacıııdaki 
celniyctin mel'ke~inde akdoJuııa· 
caktır. Bu içtimada nizamnamenin 
bazı maddeleri de değiştirilecek .-e 
idare heyetine yeni 2 aza inWıap 
olunacak ıır. 

--000--

İmar krokileri 
Gazetelerden bazıları İstanbul 

imar projesinin belediyece bastı • 
nlarak halka dağıtı.iacaklarını yaz. 
nuşlarsa da böyle bir karar veril· 
mediği öğrenilmL~tir. 

Yalnız muhtelif semtlerin avan 
projeleri de tamamlandıktan son· 
ra bunlar kroki halinde belediye 
dairelerindeki ililn levhalarına a· 
sılacaklercbr. 

~rupa Harbinin Yeni Meselel~ 
Finlandiyada bir buçuk aylık kış 

Arlık IJülen 1717e inşa cirlldl d•· 
mektlr. En apğı iki a7 bu mevslm.ln. 
her türlü şiddetini beklemek tabiidir. 
İtle buınuı lçmdir ti Baslar da Flnlan· 
dlya Jıarbinl bir an evvel bitirmeğc ç.a
lışmL'}l:ır, şim.a.Jde e.u müthiş kar mev
simi gelmeden evvel kendi lehJerlne 
müsait askeri bir vazl1el te- elıne· 
ğe uifraşmışlardır. Fiulandlyayı bilen· 
leriD verdiii mahimaia röre orada 
.ka.nunıwuıi oı·tasında. ba.fbJ"ank şu

bal sonuna kaur süreıı pek şlddelll 
bir kar mevsimi hüküm sürer. 

Fiııla.ndlya harp ve müdafaa vesa.Ulnl 
ha.ri~ten geUrtiyor. Top fabrik&SJ var· 
mış. Diğer mfilıimmat fabrikaları çok
tur. J_.,fıkin bunlar ihtiyaca. ki.fi gel -
mel~ten uzaktır. Bilhassa tayyare, tank 
glbi yeni vesaiiiıı temlnl ancak hariç
ten ı:-etirtmek.le oluyor. 

FialandirLuı tn hariçten C"etirteeeğl 

ha..T"J) va~atal~rnıı, mülıi.mma\ ve saire· 
yi hau.;i yoliard:.uı s-cı,:irerek alabUıeee ... 
il d e bus-iin bs.şiı b:ışına bir me~ledlr. 

İsveç He l'inJaıı .ıya arasında. bir de .. 
miryolu vardır. Bu hat Botenya körfe· 
zlııi dola.ş:nak~aUır. BLI 4a.ttu1 emniyet .. 
te oinı:ıc;ı llzımdır. Bu kôrfe~in de ar· 
tık '1onmak zamanı rrelrn~~ıtlr. Ondan 
swıra de.ıılz tariki ile mlin.akalit im
ki\ns.ı:ı; olacıtktır. Diğer büyük dcvlt!t-
lerin Finlandiyaya yardım etmeleri key ... 
fiyctine g"clince; harp malzeınesl ile 
beraber Finlandiyayn. me\'·addı tpUda
J.ye de Pnde-rmck J.;inm C"elıyor. l'U· 
karıda lşarel eclıldiği ıılbl Flnland17a• 
nın bucim birçok şeye ihtiyacı vardır. 
Her hususta oldu;i'u glbl paraca ken
disine 1a.rclım edilmesi iktiza ediyor. 

Şimalde Ruslar yeniden kuvvet ge· 
tirmişlerdl. Ruslann Botenya körfe
zine doğru ilerleyişleri İsveç ile Fin .. 
Ja.ndiya arasında.ki demin.olunu ele ~e
ı:irerek Fbı.la.ndiyanın artık hario ile 
irtibat ve mün:ıkaiitmı .kesmek mak
sadile olaeaaı besbı.:::UJ görü.lilyordu. 
Petsam~dan Boten:ra körfezi arasında .. 
ki mesafe kuş.bakışı olarak 580 kilo • 
metre tahmin edilmektedir. Bundan da 
tn neUce çık.anlıyor kJ Ruslan durdur
mak için Finlerin kili sahası vardır. 
Sonra şu da hesap ediliyor ki büyük 
büyük k~vvetıer cetlrecek oıan Rmı -
lar bunların laşMlnl bu kadar uzun 
bir mesafede ve bjlbassa Kutup gecesi
nin karanhğında !l!l.sıl temin edebile· 
ceklerdlr?. Bele arkada 7alnız bJr 701 
varken. 

Avrupalı mU!ebassıslann :ı'firliUiik· 
teri tahminlerin hulasası şudur: 
ı- Bu taraftan ilerlemiş olan Ruıı

Jann utiktarı çok cleğlldlr. 
2- Rus!ann Bo!enya lıörlcztne ka· 

ı1ar l'•lebUmesl de yakın bir ihtimal 
dahilinde deflldlr. 
ı- Fakal isler ıeblıılcr, i&tçr yan 

70lcla bclıleme;r! m11vaflk &Öi"Sünler bir 
kere şiddeill kar 7ağmağa baıla:rınea 

barekit durmwı olacakt.u. 
4- Bundan sonra Finler daha ser

best kalacaklar, vaziyet. onWrm lehine 
olacaktır. 

5- Fiıılandlyanın .kendi kendini mü· 
clafı>a etme&! şimdiye kııdar 1olıında 

rltınlt. bu müdafaa tehlikeye ail'llma· 
nıqlır. 

6-- Fııı.kat lki tarafm knvvetleri mu ... 
kayese edilebilir gibi değildlr. Finler 
k11hramanlıklannı göstumşler, bütün 
dünya onları beğcnyor. La.kin harp ve .. 
salU itibari!e maddi imkiyJJan temin 
için Finlandiya hariçten yardun bek
lemektedir .. 

İngIHzlcrden Ftn!ancllya.ya. gidip uzun 
zaman orada katarak son z:ım:ınlarda 
onlann a.nla.ttıklarına göre FinJ:md.iya
nm hariçten almak lbti) acında olduiu 
harp va.sıtalarmdan bi lha.s<..a homba.rdı· 
man tayyaresi elzemdir. Diğer .!lil!h ve 
mlihimınat ona ~öre ölı;iilebillr. Edile .. 
cek yardUDın bir an evvcı Y•Pılması 

iktiza ediyor. Fin a~kunıa:nda.nı Mare
şal Mannerha.ym ile diğer biitün ku· 
mandanlar, ku~-veJ nuııeviyesi miikcın
mel olan bir ordunun ba.şında meınle .. 
ketlerinl müd~aa ediyorlar. 

Bunlar netleenin Finlandiya için mü
sait ola.cağı .kanaaüwt.edlrler. Flııler ka
rın QOk yağacağı ıra.ınanı bekliyorlar. 
Kaslar da orlalığuı don olm:ısım Lsll· 
J'OZ'iar. Kar yağdık.f;a .lluslar iş ı::öremı ... 

· :reeek, clon oldukça ela •lmaldeld &'Ölle• 
rln b11z tulması sayesinde Ruslar harp 
vası&ala.ruıı l'eçirmdl imkimnı bula
cak!arılır. Finler daha 1 ile l,5Q metro 
lıar yofmasını istiyorlarmış. Şimalde 

B.uslann ilerlemesi Finlandl:yanm mü· 
clataasını tehlike)e düşlirmilş değildir. 
Barekitm bir iki hafla ııarfmdalıl &a• 

falıalı röıönüne getirilince Vlpurl bena. 
hındaki muvaf!aklyelsWiil tamir için 
ltwl:arın defa.atla taarruza ıreçllk.lert 

hatırlanır. Gef;en amumi harpten alm
mıt otan dersler bu veslle ile taxelen -
mlş oluyor. Yani 914 • 918 harbi '"'"' 
cöstenniştir, Aiyorlar: Bir taarruz bir 
kere muvafi:ıkiyetsizllğe ujTadı mı 

ayni ~eraıı dahilinde bir daha o laarnı. 
zu t.azeJcttıeJı yine &J'u.1 m.uvaffakl,.ei.
mllh mahkiımdur. 

Velıayl bu dersleri leJll elmelıtedir. 
Bugünlük arlık Rnslarm Finlandiya 
harekatını tatil ettikleri öfrenilirkeu 
bülün bu noktalar batıra &"eliyor. 

ilkbaharda ne olacak?. Mar&.a kadar, 
7anl Flnlaudlyanm fJiddet11 kar ınev
ılml geclneiyedek ne işitilecek? Bil • 
hassa ondan sonra neler görülecek? Ge .. 
ee!er boş detııd;r. Şimal Kutbunun be· 
ce.si de herhalde sefa ve kederle dolu 
olduğunu &"öslerclL 

ALİ KEMAL SUNJ.WıN 

(;] b:;;t ~;i!il\~ 
"Sarı kitap,, ve 

Almanya 
Yau.n: Alurıed Şııkrii t.s:ıe:• 

İngUlere hiikitmeU ltarı>len e• ,.ıııJ 
&J>J.ara a.ll resmi v~ika!arı cJ;eyıı.:.: ıd~ 
taıı• 'eklinde neşrel.mişiL Bıından .... 
ra da Alman ha.kümeli bir beya:a JUJal 
~ık.ardı. Gerek İ.ng1Uz ve gerek .AVU1l

11 

beyaz kitabmdalu vesikaların ince fi 

uzun ietkJk ve müLa.Jea.sıncbu b:ı.11 
mes'uliyetinin Alm.a.nyaya au. oııinl" 
neUcesJ.ne varı.bcağ"ını bu. kltapınr net' 
redilru&-i ııanıan laah elmişıi1'. ş;ıııül 
Fl'allSa da bir sarı .kUap neşret.uıiş· ı;ııı 
kilabı henüz görmedik. 1',akat ajWJS "' 
radyo ile veriJen hul.ı\sala.ruıa b~" 
cak olur.sa, bu. mesele hair.kuıda tıil .. 
dık.lerJllliı;e ehemmiyetli bil'~Y ilJı;fl 
etmiyor. Esasen tarihin hiçbir meseleSI 
b11 defakl harp JDeB'ullyetl kadar ~ 
değHdd'. 

Sarı kjtaba verilen resmi AJman er' 
vabma geıınce; bu ccvapl.an a.nuyorul 
ki Fraıısaıu.u mcs'uliyeü, lla.W~ 1al 
i&erinde yürümekle olan l"oloıı1at• 
cbu yoldan oevirmek için> b.rşc)' l aP
ın.a.masuıda ve nilın:reı Polonyaya ıa" 
ranti vermesindedir. Bu ıarUarl okıl" 
ywıca, l'olonyanın yürü.duğü y;uı.ld 
yolun ne olııblleceiilıl du.'}imdük· UJl" 
fıza.mızı zorladık. Hatırlad1ğım1.La •"'' 
l"oıonya, 1921 senesinde Fransanın U" 
tltakına ırirm:iştJ. Bu • .Polonya lçln dol'" 
ru,, dü..rüs& ve emn.iyetio.i koruyan 1111 
7oldu. Fakat Almıuıya, Polo11Ya~ı ıo::.ıı• 
dırdı. Polo11Yalılar 1934 senes..od• ,\!' 
manya ile on sene müddetU bir pak& 
l.mz;,laılılar. Ve bundan sonra ~·~ 
7aıılıf bir yoJ tuttular. Almanya, ft.1/" 
rupayı taha.1...kümü altına aimak fçiO 
ı-iı·iştiil tcşebbusün ılk merlı:ıJeletill" 
de ı>ulonyaııuı yardımına mu1ıia9U. 
İtte f'olcmyarun laUuj-u yanlış yo~ 

BiUer Alı.ıuınya..slru\ bu yardınıı ı.cıoıJl 
elti. Almanya, l'olonyanıa yarduı:uv,t 
dayaruµ-ak sll.i.bland.ı, !len neJırW 10 

bo7b.n.n.ı a.s.kerileşUrıJj. Avustu.ryil1
1 

Uhak ellL Sudel mınlakıı.sıııı aJd• 
Nihayet Polonya.wn i~ti.rakilc çeloS'" 
lovak.yaya par~ladı. Bti.tün banlarl Y1'" 

parken, Almanya Polonya tan.fille!&" 
takip eı!llcn yolun dotru olduğunu &<~· 
rar etmek fır~tını asla. JLaı:ırmaını~P. 
Fakat progTa.DUnw bu kısnnla.rını b•llJ'" 

le baP.lle l3 tblk. edip de sıra Polont:ı'" 
nm kend•or;lnı;: !!:'elince; Folonyıı.WaJ'll' 
akıll:ırı b:t.şlarma gcldl. Ve Fransız i$ .. 

üfak.ına g-eri dOndüler. 

Yahuz Polonya Alm•ll.l'a ile 1934 .,.~· 
tını imzaladıktan sonra doğru ve di.l"' 
rilsı 701dan ayrıl.m.ış ve g-erek ke.Ddl 
emnlyeı..t ve gerek Avrupa sulhu bit"' 
kımından tehlikeli bır yol tutmuş 01 11 '" 
.rordu.. Almaııyaum l::t34 pakuru f~ 
hctmesl W.erinc Polonya için FratıSJ' 
lllifakıııa ıerl dönmekten başka yaı>"' 
eak birşey :rokltL 

Eier Fransa Polonyaya karşı 19ıl 
aenesindenberl ıirişhii taa.hhüUert 
yapmıy.acaiwı ıöylese.rd.i. harbin öJJU• 
ıae ceçilebillr mUdi? Bunu bıım.l10 .. 
ruz. Fakat bu ,ıiphcslz, ancak çeııos· 
lovakya ırıbi. Polonyawn da imJıaSl pa• 

basın& elde edDebilecelı bir netice oı-· 
caktı. Ve Polonya da düştük.Len soııtl 
arhk büiiln p.rki Avrupa AlmanYaJllll 
lsWisma marıu kalac&kb. AJnıaııJ"' 
hed r'erini o zaman gizlemedikleri ıl" 
bi, hayat sa.hasından va.zgeçmedikJerl• 
ne s-öre. ılmdJ de cl%lememektedırlet• 
Harbin önüne ıreçUebilirdl, clediJı;lcrl 
zaman Aimanla.r, blrşcyi unutuyoı·ıar: 

Her pahaya satın alınabilecek bir su1ll 
hür ve miislakll milletlerin lstedi~Jcrl 
sulh değildir. Almanya, .ı\vust'ury3da 
ve Cekoslovakyada yürürken sulh ı.o

runduiu gibi, Polonya, Romanya, ')"'1 ... 

goslavya., Bulgarlst.aıı ve Türkiye ü:ıe'" 
rlDden de yürüyerek. sulhun korUJllll&'" 
sına istiyor. 

Hududu ne otursa olsun tecavüz poll"" 
tik.asını önlemek için alınan her ted'" 
bir Aimanya.nın ııaza.rwd.a harp pro .. 

vok::.ı.siyonudur. Ve bu Alman siUnditl'" 
niD önünıle kenc!binl '\"cya me.DfaaUnl 
müdafaaya teşebbüs eden her devle& 
b:lrp mes'ulüdür. M118'alfa.tanın dab:I, 
büyüğünü yapabilecek bir polilikat& 
varsa., beri cclsin?. 

1 

A. Ş. ESMER 

Birimizin Derdi 
Hepimizin Derdi 

Kapalı çarşıda toz 
bulutları 

1 

Kapabçarşıda Bitpazo.rwcla el
biseci İhsandan aldıiılDll bir melı· 
lu.p~ clvaruıda.kl bazı dükkincJ 
tarın bu sabah maiaza1arını a§ '"' 
tıkları vakil hah, kilim, seccade ve 
emsali tozJu teyJerl dilkkanlarm ö
nünde sllkilklerl blldlrilmekte ve 
bunlardan etrafa ya:Jdan pls tc:ı; .. 
Jarın herkesi rahatsız etiiil ka,.-• 
dolunarak: 

cıı- Dele baft.a. başl:ırmda: hal· 
tahk temizlik yapılıriten mütead· 
dl!. dükkfinlann önünden ba su· 
retle idcta havaya toz bulııUan 
kalkmaktadır. E!asen çarşımız ka· 
pah olduğundan to.ıarm bu şekil· 
ic sllkilmesl bizim olduğu gibi 
halkın da sıhhatine muzırdır. Ala· 
kadarlarm naz.arı dlkkaUerlnl cel· 
betment-ıl dilerim.» denilmektedir. 

ö 
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1 Finler Viborg şehrini 

Amerika harbe iştirak edecek mi?! Polonya hüku
Londra 27 (Ilusu>i'l - Fortilıı 

ismindeki Amerikan mecmuas.l ~ 
lıuyucuforına muhtelif •ualler sor
ınuştur. Bu sualler dikkate değer 
bir refcrandom teşkil etmekle • 
dir. 

cAmri.kanm harbe iştirak ede • 

ccğ'ini zannediyor musunuz?• 
Sualine verilen cevapların ylb

deleri şunlardır: 
% Z~ muhtemel, % 9,9 muhak -

kak, % 22,8 şüpheli, % 22,2 inık.;_ 1. 

)'Ok. 

Almaµ yada feci bir tren kazası 
Berlin %7 (A.A.) - Bu ayın 22 \ 

linde Rodolf Szell • Friedrichas • 1 
fen demiryolu üurinde vukua gel·• 
ıniş olan kaza neticesinde 99 kişi 1 
iilıni4tür. Ölenler arasında bir 

şeftrenle bir makinist vardır. 8% 1 
de yaralı vardır. Sevkiyatı idare· 
eden mes'ul olanlardan iki kişi tev
kif olunmuştur. 

İtalya kralının yeni sene tebriki 
Vaşington 1:1 (A.A.) - Hariciye 

llezareti, İtalya Kralmın Zl ilkki· 
ııunda Ruzvdt'e gönderdiği aşağı
daki mesajı neşretmektedir: 
•Senebaşının arifesinde Birleşik 

Amerika halkı ve şahsınız lıakkıo· 
da izhar ettiğim en samimi ve en 
kalbi temennilerimin kabulünü ri-ı 
ca ederim •• 

Rozvelt, şu cevabı vermiştir: 
•Majestelerinin samimi temen

nileri~i derin bir memnuniyetle 
aldı.ı.n. Amerika halkı namına bil· 
mukabele en iyi temennilerimi aT· 
zedtırim. Yeni senenin İtPlyan mil· 
Jetine hepimizin o kadar hararetle 
istediğimiz sııllı ve saadc.i getir • 
ınesini temenni ederiın.• 

alis ıy t y'ın 
ceneze merasimi 

(1 inci l&blfcdea devam) 
cenaze7I pek ı.u.r bir kalabalık Gül
lıane haslan..U.ıleıı llll>areıı lal<ibe 
başlamıştır. 

Ceııa:;c aıa:rmm ı~ 7ollarda •· 
at ıo buçüiaa JUba.reıı ıenü.sefer 

clurdurıılmllf, lramva7w ıışaiı lotlka
lllleilerden manevr67a b&fl.aıwtlardı. 

Bu emada da Giıllıaııt haslantsınln 

6nü ve A7ıuor1a oamllne kadar uza. 
ilan yolla büYtik me7daa askeri kıta
&Ua dolmu.1lu. 

Saal 11 ı blru ,_ ala7 öıade oüva
l'ller olduju halde barekel etti. Süva
tileri başında 8 .uıcı piJ'ade ala.71 san
cağı bulunu pl,.-a.deler Ye o.alan da 
-klncll liıfek n mubaber .. uu laklp 
ediyor, ukalaruulu. da 7lne piyadeler 
l'eliyordu.. 

İslanbal Kemıılanllfuu> merbal olan 

WİliiD --........ lulaalı lemııll 
eden al•J'lD ba birinci klllllWldan soıa
h arkadan bUln hula matem. mal'flDı 
talan ulıerf mwka 1ell7or •• hanların 
uka....,dan ela batla Eelslcwıılııır İs· 
illet İııönibılia mu.blefem bir pelensl 

bulıınan 50 biiJ'iik ı:ıelcnk ıellrUlyordL 
Celenklcrt takiben de merhum Ko

mutanın aJ bayraiımız.a sarılı tabutuna 
taşıyan top arabası &fU' ağır ilerliyor: 

ta.bu ta bJ.tta bu sabah sureti mahsu:sada ı 
Ankaradan St·hrlm.fae self'D Generaller 
ve şelırlnıisdtkl leluııll a.keri leşekkül· 
Jer komutan ve erkanı olmak üzere Vall 
ve Belediye Rebi Lütfi Kırd:lr, mua .. 

vlnt Hallik, Halk Parllsl reisi, Üniver
site B.ektorü Cemil Bi.J~el, askeri müte· 
kaltler cemlyeU mensupları, bütilJJ 
daireler müdürleri YC yüzlerce halk 
takip edJ7ordu. 

Bu.nJann arkasmd.an da tıbbl7e, 7e... 
dek suba7, bahrii7e, Kuleli, Malt.epe li
sesi blebeleri buJunuyorlardı. 

Ceııue ala71 bu su.retle Be7amt ea
mllne muvasalat etil 

Bu esnada ala7ın diğer 11cu Gülhne 
laulaneslnde blllunlQ'ordıa. 

Beyazıt camilnde namu kılındıktan 
sonra Edlrnekapıya ritiJdt ve kıymeUl 
ulıu fe)ıilli.klelLI ebedi medfcıılııo bı
raluldı.' 

Karadenizde Fırtına 
(l - ııalılhdon llenm) tır. Masum yavrusu şimdi her gün 

lekette bir karısı 5 çocuğu vardır. kapıda ve pencerede babasını bek· 
Burşit Ömerin, 3 çocuğu, Numan !emekte: 

meti nezdin e gön
derilen sefirler 

Londra %7 (Husus~) - l\luvnk· 
kalen Fransada tcskil edilmiş olan 

Polonya hükftmeti .;,.,,d;ndeki siyasi 
mümcsslller:n hemen hepsi An;:.:rs 
şehrine yerleşmişlerdir. Türkiye, 
Çin, Uruguay, Portekiz sefaret • 
!erile Şili mas!ahatı;füat lığı da 
bugünlerde yerleşmek üzeredir. 

Arjantin ve İsviçre hiikiimetleri 
sef.rlerini Angers'e göndermiye • 
eeklerini, fakat kendiler:ni mu -
vakk:ıt Polonya hükumeti nrzdinde 
temsil ettireceklerini bildirmiş • 
terdir. 

---<000>---

Berlindeki Sovyet sefareti 
müsteşarı 

Londra 27 (Hususi) - Berlin • 
deki Sovyet sefarethanesi müste· 
şarı Astakof geri çağırılmıştır. Baıı
ka yere tayin edil:p edilmediği b-1· 
li deı>;ilı!ir. Hab<T bugün Mosko • 
vadrn bildirilmiştir. Astakof Rus
Alman müzakerelerinde faal bir 
rol oynamıştı. 

Milli Şef'in 
tetkik seyahati 

ki.mili gi_ termlş ve bayatın her ı;.;ıJ'ba
aına muvalfakiyeLle ı:-lrmlştir. Satıece 

bu t.ck.;.müı ve •ırişl daha l't:niş blJ' n!s
betle ve bütün memleke& kallınlıfına 

ıamU bir halde rörınek de muıtakkall: 
ki emellmlz ve bllba.1;"'a kalk!nma da
vamızda har-;ı.ti meeburiyetlmizdir. 

Kadını kendi id..-ak büvlycll içinde 
okutur, bayata ve h.ismet.c çıkar1rJu~n 

milli teşkllitıannıa ve umumi him1eı 
bakımından ayrıca organhe etmlye de 

m;cbııriyeUmh varılır ki, bu ela daha 
ziyade devletin ti.zerinde blr an evvel 
duracaiı ve blzmel bölümlerini lubll 
ve pJiinh tecrübeye sevkedeceil bayati 
blr mev-ıudur. 

Herhalde, 7übek İDönü Ka7serldekl 
h.a.sblhallert ile men11un ba ehcm.mJ-
7etiDe ldraklmla.i eelbebalt ba1a.nu7or
lar. 

ETEM İZZET BENİCE 

Meyva ve sebze 
halinde yolsuzluklar 
Me1•a ve sebze b.allnde ba:ı.ı yolsu'l

lııklar yapıldJiı beledlye:rc Uıbar ohm· 
muştur. Bunun üzerlne beş bcledi7e 

midelllı;l larafıudan bal ldarcıoinıle icap 
eden tahkikata başlannuflır. 

Talıkikalm sellmell için hal mü
mür muavlol Ahmtde muvakkaten it· 
ten elçeltllrllmlştlr. 

Mali.kin 4 çocuğu, Uasan Alinin - •Babam j!Clmİyecek mi? .. • di· 
6 çocuğu vardır. Ba saydığım a· l'e herkesten haber sormaktadır. 
ilelerin memlekette tarlalan olma- K.radenizde tekra lırtıııa baş -
ılığı gibi kendilerine bakaç•k başka ladığı alakadarlara bildirilmiştir. 
kimseleri de yoktur. Babaları ö. Hehangi bir yeni kazayı önlemek 1--------------
lünce, sürünmeğe malıkiimdurlar. için keyfiyet tekmil vapurculara NADJ.DE 
E:sr.sen biz gemicilerin akıbeti bu bildirilmiştiT. Diğer taraftan fır -
değil mi?- Hükmet her teşek. tınadan Karadenizde batan Asleria PJRLANT' A 
kül gibi bize de yartlım etse ve bir isimli Yunan vapıırun<'..a da 15 ki· ı ./"l 
cyardım sandıkı• kuıulsa hepimiz şinin boğulduğu tebeyyün etmiştir. 
nıinn<ttar olacağız.• oo T E K T A Ş 

Kazazede vapur mürettebatuıdan Bir Alman bankası 12 Ti:rk 17 l/2 JURATLDC kusurınu 
lostromo Refik Ziya Galatada Ka- memurunu çıkardı ,.0 k temiz bir tek taş pırlanta 
pıi•i hamamı civarında oturmakta- ' ' •- yüzük ve 5 1/2 KIRATLII{ ~ok 
dır. Beş yaşında Güler isimli kil· Do7ee 0.,.enl Bank ulaı!bul ,ubesl tl"m;z bir CİFT ICÜPE İstan-
cük Mr kızile genç bir zevcesi olan müdürlüğü 11S11D :ıamanclanberl ban • 

bul Sa~dul bedesteninde teş· bu deniz çocuğu uzun zamandan- kalannda çalışan ıı Türk memuruna hir edilmektedir. 28 birinci 
beri baı.;ka bir vauurda çalışırken birden :rol vennişllr Ve btmlarclan bl· kilnun 1939 oerşcmbe ı:-iinü 
maaşına beş lira fazla zam viıdi ile rtne üo a:rlık, dlicrlertne de ikişer ay. saat ikide müzayede ile satı-
bu s;rkete alınını~ ve cKızılınnal<> tık launlııal verUmeiıllı iktifa edilmiş· lacaktır. 
ljl ilk defa bu k~-re sefere çıkmış· Ur. 

Bu Akşam 

MELEK'te 
Amerika ve İnfilterede iDiOTS DELIGHT ismi 
ile 4 milyon, Fransada LA RONDE DES PANTİNS 

ismi ile 2 milyon nüsha satılan methıı:r 
•DELİLER ECLENİYOR• romanından alıllllA 

TATLI 
HA AL 

( Franuzca SözHi ) 

NORMA SHEARER 
ve 

CLARK GABLE 
tarafından şahane bir surette yaratılmıştır. 
DİKKAT: Bu gece için loca kalmamıştır. Numa

ralı koltuklar bugün sabahtan itibucn aldırıJa. 
bili.r. Tel : 40868 

~----------------------... ------------~~! 

tahliye ediyorlar 
BiNLERCE İSVEÇLİ 

FİNLANDİYAYA GELDİ 

Yıızan: ZıYA ŞAKİR No. 24 

(1 inci Alılfeden denm) 1 
mil teşkil etm•ktedir. Eğer Finler 
ileri hareketlerine devama muvaf
fak olurlarsa, belki de şimald21r.i 
Rus ordusunun iaşesini kesebile • 
ceklerdir. Bu mıntaka, şimdiye kn· 
dar asıl muh•rebelerin cereyan 
ettiği ıııimal ve merkez nımtaka ... 
!arı gibi gölliik cılmadıjp için, Fin 
ordusunun buna muvaffak olması 
mümkün görünmektedir. 

Stokholm 27 ( A.A.) - Binlerce 
İsveçli gönüllünün Finlandiyalılar
la birlikte harbetmek üzere şimdi-
den Finland:yaya gelmiş oldukları T •• kJ "}k ff k• tt 
beya nedilmekledir. Bir isveç sey- Uf er ı mu va 3 ıye en sonra, 
~:i:~,~~~~~~~.r::ıaol~~;. c~y: 22 kürekli gemi yapmıya başladılar 
lenmektedır. . 

SIFIRI?-l ALTINDA 30 
Roma 27 (Hususi) - Petsonıa 

mıntakasında şiddetli kar fırtınalan 
her türlü harekata mani olmak • 1 

tadır. Hararet derecesi sıfırın al
tında 30 a dü miistür. Soğuğun 
şiddeti hücum arnbaJarmın da faa
liyetine mani olmaktadır. 

AKİ.11 KALAN TAARRUZ 
Tr,ŞEDBÜ!SLERİ 

Londra 27 (Ilususi) - Finler, 
llfancrhaym hattının bir mıntaka
sında Rusl·nn yeni bir taarruz te
şebbii ünü kınmslPrdır. Kızıllar 
Kareli mıntakasında Suvanto neh· 
rini dört defa geçmeke kalkmış -
!arsa da, muvaffak olamamışlar ve 
700 kadar ölü bıralmışlardır. 

Son iki l(Ün zarfında 23 Sovyet 
taYY?ttsi dü~!irülmüştür. 

ISVEÇ IlfR KAÇ SINIFI 
SfLAH ALTINA AWI 

Londra 27 (Husus~ ı - İsveç hil
kilmeti, kış mevsiminin şartları da
hilinde talim ve terbive edilmek 
üzere bazı sınıfları silah altına al· 
mıştır. 

PAPA IN YA..'tDThfl 
Lcndr.ı 27 (Hususi) - Papa, se

falet içinde bulunan Finlandiyalı 
lrntoH lere ynrdım maksadile para 
gönderm"ştiT. ı 
SİMALE GtDF.N DF.'.\fİRYOLU 
Londra 27 (Hususi) - Bir Fin 

tebliV,-ine giirf\ Fin orrJuc;:u Rns 
topral<•uı dahil'nde Lej'• 11'ya 
varmışlardır. Finler daha ziyade 
ilerie~·f'ttk, Lenin;m1d _ 1\!u~ansk 
,!leıniryolunu kcserleMc, ;ı;.imal<! ,., ... 
zak. ıniihim:net v~ takvi:ve kıtaatı 
Jt"Öndr.riln1e~inin önline f?(.'ÇcbiJe -
ceklerdir. $imale !?iden en belli 
bnşlı demiryolu budur. 

Milli Şef 
Mafa·yada 

(1 inci sahlfeden deTam) 
re fabrika""" zlyareı elmlşlercllr. MÜ· 
leakiben Halk Pard•ln• gelmişlerdir. 

Mllli Şef burada lıalu:llarm, çlttçile
rln, ı:uaııi.taı;ıracı!arın. tab,.klarw, iıLYak· 
kabıcıla.rm, köyJüleria IJ.r&Sıi.e der\le· 
riDJ dinlemiflerdir. 
Kayı~rt Ucarc&. odam reisi Za.ınantl 

•eruiııd~a l'et.ırfleeek !ifil ha..kkrnda iza
hat vermiş, veli •eUrUecek •uyun e· 
liullcrinln ;rapıldıiwı, bıunın için bir 
milyon hra aarrı wım ıofiiiini ııılJ'• 

lemiııllr. 

llalıcılar, Almanlarm evvelce pok 
mal ald:klar1.D.4 harp b~ladık~ 30nra 
satı.şw du.rduiunu ı;07Jeru~leı<iır. M.UJi 
Şefin bir sualine cevaben İngUlz ve 
Fransızların eskisi A:"lbt mal al.uıa.dık· 

larıw b~yaıı eUnlşlcrdir. 

Pashrm~ılar Er.ıurumd:uı e-et.irtlen 
pastırmalık hayvanluıa na,·lun ücı-el· 

lerinin in!lirilmeslni ıs1eı:".4lcrdlr. Ç1ft
çilcr, hiu.in \'e a.f)oa ze.-'lyau.ııa. mu~
de ed.lıneal11J lsıeJD4ltrdl.r. 

Cw;.ıhurr~lslmlz bu tcın:ıs!:ırı sırasın
da Kayscr&de ka<!ı.aların uınami Ye to
tl.Jn&j hayata daha l'CUİ! mikyasta. r:lr· 
meleri mevı:uu ü~criDde b1lhassa ehem
miJ'elle tevakkuf etti. K:ıdınlo:ı.rı evlere 
kapa.mak ve meydana ıkarmamak zlh· 
niyetinin cemi)'et ha) a\u1da ancak ı-e
rll~ie i.mil olc:Jmı tebarü:ı; etUren ?tlilli 
Şefimb:, bu mev•u worlude l.rşallarda 
bulun4u. 

FİN TEBLiC.t 
Helsinki 27 (A.A.) - Finlandiy:ı 

yüksek kumandanlığı tarafından 
dün akşaın neşredilen bir tebliğde 
şöyle deniiıncktedir: 

J{areli berzahında dü~man tank
larııı. tayyarelerin ve topçunun hi· 
nıaycsinde olarak birkaç kere ta· 
arruz etnıiştir. 

Ba~lıca taarruz Sm anto ı:ölü 
mınlakasında yrpılmıştır. 
Düşman ITa"termaas, Sakkola, 

Ke:ja ve Volussula civarından bu 
gölii geçmeğe teşebbüs etmiştir. 
Bütiin bu taarruzlar tadedilmİ$ 
ve dll~ınan aktt zayıata ufanııştır. 
Dilsmandan 5 top. GO mitralyöz, 5 
seri ateşli top. 50 esir alınımştır. 
İki t •. nk i•timalden sokit b:r hale 
~ctirilmiş!'r. Diişnı~n Sııvanto gö
liinün buzfarı üzerinde 700 ölü bı
rakmıştır. 

ŞİlUALDE RU "Iu\R HUDUDA 
ÇEKİLİYORLAR 

Roma 27 (A.A.) - Carelie ber
zahında Finlandiya kuvvetleri, 
mu effakiyetle laarruzlıırına de
vam etmektedirler. 

Pcts:ı:uo nuntakasında Finlandi
ynlılar ~hrin garbinde kuvvelle 
tahasslin etmekle kalınıyPrak (t>te 
muharebe!.,ri yapmak suretile düş· 
maru ağır zayiata ujtratmışlarJır. 

Fi,.l. nc!:ya!llar, billt?ssa merkezi 
Finlandiyada da hayranlığa şayan 
bir kahTa1n~11iık gö~te-nui~1C'"Uır. 
Zira gerı;k Pdct gerek silah ıtiba
rile keııd.l<!ri'tin beş veya altı misli 
kuvvetli olnn bir düşmanı ev\ cliı 
püskUrtmü~for ve nıiiteakıben 
mni(liıp etırj,Jerdir. 

Bu mıntakada Rus kıtaatı hu • 
duda doğru çekilıni,lerdir. . 
içki alemi çok 
oahalıya mal 

ol~caktı 
lluköyde oturan obllta.Jı Cevat Ue 

a.rkad:ı~ı Kenan dün ak .. ~m Ha!Jcıoi. 
landa oturan ba1tar miralay tekaiu?ü 
Şükrünün evlne nu.t.atirliie cl4 mi \er
dir. Şükrii mlsafirleriue içki ~ra.m 
tıtalllş ve sa.atlette eilcıımifJerdJr. 

l\tbalırler sittikLcn sonra J'elefl te
blnde bulanan 4800 lirawıı yerlııde 
J'elicr e?mekt.c oJduğuıuı r\)ren Şülcrü 
solntu polis karakolu.1da almı'jtu. Za· 
bıtaca yap:lan ta..l.ıkikat netccslnde pa
ralann Cevaı tan.tından ~hnd1,i1 an
laşılmış ve parafar me1dana çıkardarak 
ııahıblne i•de cdııım.Ur. Ccval ve Ke
nan yalıi.a!;.,;,,rak adliseye &.e'i.lim wil
IDllflerdlr. 

---000~--

Başka yerlerde:ı 
mal top!ayanlar 

(1 i!lei s.sh;~<"den devam) 
hali.ita kolaylık ıüslerilm 1 de diiıı 
ticaret müdürlüili taraJ.11al3.n tanıye 
olu.&ı"G.uşlur. 

ZAHİRECİ LERL'I TOl'LA:>;TISI 
Bu!d.ı.y, al'f'a ve çavdal'lll da ilır 

cına m~ade o!unm.a. ı i.ıurine dun 
u.hlre ihraca&..,>Jldrı Wıılalllirak ibt"aeai 
esaslarını '4:8bU için aralarında Sf'kh 
klş.illk bir koruitc intih.lp ehw-?u'r(;.ir. 

--000--

Turhan Tan'ın çocuk
larının teşekkürü 

Aziz babamız Tnrha!I TA 'ın 
ölümü dolayısile gerek bin.ıt ce· 
naze merasiminde bulunmak, gerek 
~lenk göndermek, telgrafla ve 
mektupla ta<iyet ederek büyük e· 

BU.tün hazırlıklar, nisan ayınln 21 
inci ırüııüııden ilibareıı, 2Z inci &iiııii-
nün ubahı.ıta kadar tamamne ikmal 
edildi. Bu muazzam ameliyatın h:n1· 
kuJ;.de b.i.r sür'ati!! ikmalfne, bina& 
(Fatilı) ucz.aret eLmltU. Bizans ve • V• 
rnpa nıüvcrrihlf'rinin rivaycUcrine na
u.ran bu yol, Dolma.hah sa~ilinden, 

Batır sahiline kadar, (tam, üç mıl) •· 
:ınuıluit"1da idL 

Şlındl S!ra, l'ernilcrln nakit aıneliJa
tuıa .. elmiıjL .• Bı.ırada, Türk gucü:ıiin 
oy dıfı büyük rolu, ecnebL tarlh1crl, 
şöyle kaydedi~ orlar: 

[ (Fa.ih) ı.n bw.hm donaam.ası, te
hlnien tyanl. Bız:ıns snrlarından) lkl 
mil &. I:~ ':ıkl, (Çitle iJ:tunlar - Ka.· 
bat:ı ) lıı:.iiııdc ilcmlr'emftH .. radl..;.alı,, 
biıtu!l t ... yfa! ... rın k:ıra:ya çıl..m~,,ı:ıt cm
rctil. Ve, Uonaıunauın bulunü&:!u (Bos
tor) :.ı. 1 Hinden baljhyaı .. k, Galata.ya 
hiikim sırhn boypnt:a devam e~ı.!D ve 
badehu DaUç sahillerine lı.adar lueo üo 
mU uzunıutund ki yolu Um:unen ıes .. 
viye etlirdJ. Yol lama.nıc.n te.,,vıyt edi
lince, Türkler. uu duz yol U:ıerin.e boJ'
dan boya b.rç.ok afaç l•UvarJaklan <liz. 
diler ve bu a.i.ı~Iarı, (Gal.lta) dakl Ce
ne\o·i~Jcrd~u bircok mlkt..ırd;ı s:ıtın aı. 

dıkları zeylinya.j:ı, domlLQ .ı.iı. sa.dc1:ıl 
Ue o derecede ya~ladı1ar ki. Pa-Jf4ab 
donan~nın bir kısmını İsianbal lima· 
nına ceeireLliec~iini tö~ime kestlrdL 

(Bu.nun uı.erlıı", küçük ceu.mette 
bir ::tmi Hr le b Jadı. Eu gerruyt, 
karny:\ ç1k.:ır 1 t;Triı. l"nverbk at:1ı;':ırın 
üze-r.nrt kl kır.:::.?. ytrlf'ı,tirlU. Ve, cllll'l 
aHınd;ıkJ bir ok Türkleı·e fekdirlti. 
As bir zaman içinde, pek ~rl bir 111-

rett.e. bu cemi llallee indtr1ldl. 

'J.'ürt.:!l'r, bu icadın muva.ffakl7eUe 
&athik edild.~int cor.ınce, on beş kU.-
rckliden, yirmi ve halL5. yirmi lkl ;..u4 
rr-kll <llter bir '2Jwıı ı-üçb.k geınilerl a7• 
ni 5arct'c, bir deulıden ötrkt d nb.e re
ÇJ'IDi;Je koyuldular. 

[E,er Padişah. ba J<mllerl çekerek 
dattlau aşırac•k kadar büyillı kudret 
•Ublerıtn Tllrkler gibi bir kuvvete ma
lik oJma'"3ydı, yapılan ı..~ berkt:-si inan
dırmak müm.küu ola.ma:ıdı .. Fakat Türk
ler, hemeu hl'"~ t de m.ükemmel te!.Uh 
ve IP.çhiz edaiui.s olan 7rtmi1 iki parca. 
C'e;:nl;yJ, bir ham.leue (Bo"1or) dan (Ha· 
llc) e fl~ktih·r ve in irdilcr. Bu suretle, 
ta.l'lhl.e> t"m ... n «oJ-ü.i.meml.ş olan btr ha .. 
rlka l'Ô~Lerıli.ler \1). 

Bql<a bir par ' ı 

[Blı lusak J'ollan. !>lr 71fın am< le ıa
n.tı.uda.a, ... tasav..-urun fe~·klrıde blr 
aür'aUe ... lkmal edaldUer_ TU.rkler, 
J'aııbn bllnal klrişlerlle ~ehi• <dUmtıı 
ola.n cesim keru&e-de.a luukların üze-
•erine l'emlJerl ,.ert~&düiler. Kızakbn 
kuvveUl halıl.Uarla ı-unjle4e baf14ldılar. 
Pek uzun elan dlrtkJerlnl, «emilerln Ü• 

zerlerine )"ahl'dılar. Oad.ın sonra, balU 
lara sırıld.ılar. KL'ffilcn, kol ku\',·rtiie, 
ve kLqncn de makaralar, Lrcatıar bo
CJ11"1"&tlar .,,...!asile eelunl7e ~ladılar. 

[tiç mil t.ulündekl bu cesim kııak yo .. 
lu...tıun do!/emesiJ.i te~ll eden yuvarla!E: 
ağal;'lar, 13 - 14 kadem uzun uiun-U ı ... 
di. Evvelce kem.ali clilı:ltatıe dort koJe 
yontulm1tt o!aa apçıa.r, a.rni iUna ile 
7atla.nmqıb. 

L l(ıı:akları evveli SUJ'• tndiri~orla"· 
GC'mileri. bunhrm ilzl"rln~ ~ekiyorlar .. 
Der kamtı. J'a.Jll:ınndakl uıun kirl~lcre 
51JnSıkı bajlayorla.rdL G.adehu, bu küt.. 
lelerden her blrinJ suyun dıpruwa çe .. 
kerek kaaklarm all.nı bol bol :roflı • 
7orlar. O &&rlp ıw7abate haxırhyorlardı. 

( Devamı Var ) 
. . . ...... • 
Beyoğlu birinci sulh hu
kuk hakirnliğınden : 

Hazine muhakcnıat müdiriye1i
nin Galal;rda 'falik 1 an sokak No. 
7 de ı.a·ın aleyhine açtığı 81 lin 
alacak d~\n.sının car; duruşması 
&ıraı.ıııda: 1\ iitideialcy hin ik ıuet • 
gilıının meçhuıi~ctine mebni malı. 
kemece on beş gün müddetle ila· 
nen tebligat icrnsma karar veril· 
nıi& olduğundan muhakeme günü 
olan lS/1/940 saat 10 da mahl·eın& 
ye hi" t »e ·a b:!rnkale gelnıeıılz 
tcbr ...{ tı~ak:Jruna kainı oiınak ü -
zere ilim ol r;ur. 39/2033 

Fatih sulh i<:TBSından: 
Hıkmet Mehmet ve Vasfiyenin 

şayian mutasarrı[ oltlukları Sinan 
ağa mahalles:Ode viilr.i 9 kapı 66/47 
numara-ı ananın 8.at&!f.I hakkındaki 
1/12/939 tarihli nüshadaki ilanda 
şalL< günü 23/1/939 salı giınü ola· 
rak gö>tcrilmiş ise de ınerkiir gü
ııün b~yram tatiline mi:,adif olı!u· 
ğu anL.~ıld.ğmdan 25/1/940 per • 
şemhe b<r:ııci arttınıanın 14 den 18 
ya ve ikinci arttırmanın da 9/2/940 
tar hine müsadif cunıa ı.Tiinü a:vni 
saatte yapıl:cağı tashihen iliın o-

[ (li:plo~iyunlyon = Jtabatq) tan lunnr. Satış ~ 

lllbaren (lir.ile) c k•ılıır dôşe""1iş olaa 1--------.:_:-.~----
bu kızak yollan. hıç olmazsa. sekb t~sküda.r asll7e ha.kat llı1.klmJJiln .. 
(st.;;.d) lık Lir ıncsa.fcniıı istill:ameUne den: 
amodt'Jt yat.JrJlroı kiri 'erden mürek- Zehl"& tarafında.o Kandillide Bamam. 
kepLı. yol. b;clcrce kişi tarafından çıkmaı:uıda 30 No. lı h3ucde sakin ko· 
cvvcJ:i )>t"k serJ bir '\w·ette te:mh.ltn - ca.sı Ziya aleyhine a~ıla.n b0$ı:t.nm.a da .. 
nıhj, ~>viye di?1rdşli. Sonra, bu ,·cçble vası netfceslndc Ziyanın tk.ame~hı-

h:ınrl: :u::uş olan J'l"I. ci.!rcrc-iit.m nl!I- nın meç.hal oldutu mübaşir m~ruha. .. 
tı:..11 t~U eürn tep~11Jn zirvesine ka· tından anl:ışıtmakla 111nen yapılan teb..-
dar bircl.~nblrc y~kseliyor .. ve bur~u, ıtıat ve 29/11/93' tarıh!I cet<-.tde tara-
aynj. suretle H lice bıi1ordu. teynlıı boşanmalarıua karar verllm~ 

{!) Venedikll tabip ve vak'anüvl.s 
(Barburo) dan. 

ve llfuıı ~Urf"ll dlvanh&nf"ye a~nlmı Ol
Dı:lltla kty!l>tİ P•elr ile de ilin olu· 
nıır. 9311283 

Sincn1anın schlı:ır yıldızı Po :cmynlı dehakar artist 

E 
., 
1 

• n 
Son ş:.l 1 eseri 1 size Mazurka ve Şahane Tanzu'yu unuthırac..aktır. 

KARAR GECESi 
İV A-"' PETi:OVİTCH ile çevirdiği büyük aşk ve his r:lıni 

İstanbulda ilk defa olarak 

SAır.ARYA sinemasında 
Yarınki perşembe aksamından itibııren 

Bundan IODI'& manllatura.eılar kÖ7· 
1ünU.n borca.nu iidedıiini, psb:ıl.ılıfın en 
•bade fautezi kuma,Jat"da röri.ddlifıi
DÜ süyleuıltlerdir. Milli Şer kombinayı 
s.İ.J'Vetl esnasında ela müdürden iza
hal almışlardır. 

MUli şer, labaklan ela dlnledlltlen 
wonra, Jua ell5t~1üsünü gezmişler, ble
bcnln hıuırla.dığı pastalarla izaz edil

mlflerdir. 

lemimi<i tcsiiye etmek lı'.ltu{kıir - , - ---
lığında bulunan doslları:nıza a~·n , , *' 
ayrı _teşe_!<küre tees•iir ve ıstırabı· HayPta küsenler•- ~lu bulamıyanlara... Sandete hasret çekenlere .. 
mız ımkan bır.ıkmıyor. 1 İstikb ld k 1 ak y . lı . tirah ti ne 'e 

Başta, cenazeyi yüıiiyerek takip .. a en ~ev a. m. ..• enı seneye uzur vo ıs a e 
Milli şer u.al 13 de halkın cVaşa, 

Var ol!• sesleri arasında Kayseride.a 
aynlmışlardır. 

etmek liiUunda bulunan sayın İs· ı ve sururla grnnek ı.stıyenlere: 
tanbul vansi olduğu halde ailemi- • 
zin bu snyılı elenıine istiral< eden ç E M B E R L ı T A ş Bİnema~ında 

Eşya satış i:anı 
zevata teşekl<ürlerimizin iblaj;'IDa Tel. 22513 
IUtufkir tavassutunuzu rica ecli • 

1 
yonız. 

İstanbul üçüncü icra mcnınr U• Merhıımun Reflcası Oltlu 
ğunı!an: Z h"d TAN T h T ··•tü .. aıe ııranAN 

Bir borcun tem1nı ıs ası ıçın, - -----------
mahcuz olup satılmasına karar ve- Beyoğlu birinci sulh hu-ı 
rilcn, (4G8) lira kıymeti muham • lk k h"k' ı·-· d ' 
m neli muhtelif ev eşyası; karyola, u a 1 rn ıgın en : ' 
gardrop, orta masası, taban halısı, IIazine muhakemat müdiriyeti- 1 

frijider marka buz dolabı, elektrik nin Şişli küçük bahçe sokak Sada- ' 
cihozl:u:ı, havı•ı:azi fırını \'e saire kat apartnnan 5 No. da ve Kurtu-
2/1/940 salı günii saat (H) ten luş Banıthane sokak 57 No. da Ni
itibarcn Tcpe'>aşıııda Asmalımes- zamett;n varisi Ferit Yamaktepe ı 
çit soknğında ka;n eski Kamhi a- aleyhine açtığı davanın cari dıı:ruş· 
parhnıanında acık arttırma sure- ması sırasında: l\1üddeialeyhin ika
tile s:ıtılacaktır. Birinci arttırma metı::-alıının meçhuliyetine mebni 1 

günü muhammen kıymetlerin '1ı mahkemece on beş gün müddetle 
75 ini bulnıadığı takdirde, ikinci i.Llnen tebligat icrasına karar ve· 
arttırması 4/1/940 persemhe günü rilmiş ol<!ui{ıından muhakeme gil
ayni saatte rapılacaktır. Almak nü olan 18/1/940 saat 10 da mah
istiyenlerin yazıh saat ve gün • kemeye biızat veya bilvekale g~l
lerde mahalli mezkurda he2ır bu· meniz tebliğ makamına kaim ol· 
lunaeak memura müracaatları ilan m~k üzere ilan olunur. 39/1025 
olunnr. (9~/460&} ·!Ja4p!pUw )8Wa'l8qnW 'lll!ZBH 

BUGÜN MATİNELERDEN İTİBAREN 
Bu sene bütüu gen~liği meftun eden LALE filıni altm seriden 

YAŞAMAK ZEVKTiR 
Yalnız büyük filmlerde gördüğümüz, altın sesi ile mest olduğu

muz t R E N E D UN NE ve kalpleri hiiy"ileyen DO 'GLAS 
FAİRBANKS Jr. giiniln, haftanın, yeni senenin zevk fırtınası ola· 

caktır. 
Aynca: 

s~ iK Dl 
RUTH CHATTERTON VV AL TER HUSTON 
Gençliğine doymamış hayattan tamamile 

kadının r.omanı 
hevesini almamış bir 

, 



Li 
Güzelliği hem yaratan, hem 

tamamlıgan 

bir iksirdir 
.Bu gii7.el çehreyi aırdm
Iatmı güneş, şüphesiz, 
inci dişlerdir. Lakin o 

dWere cm vere:ı de 
şüphesiz 

"Radyolin,, dir 
Siz de aynı güzelliğ' 
eJde ıedebilirsint.z. Fa
kat bunun için ilk şart 
sabah, öğle ve akşam 

her yemekten sonra 
günde 3 defa 

GRiP, NEZLE, NEVRALJİ, BAŞ, DİŞ, KIRIKLIK, SOGUK 
ALGINLIKLARI ve AGRILARI TESKiN EDER. 

Bayii 

YALfflZ 
7 GÜNDE 

OLDU 

~-..-:::;--

BAŞ, DİŞ, NEZLE, GRİP, ROMA TIZMA 
SOGUK ALGINLIGJ 

ve bütün agruarını 

Lüzumunda günde 
derhal keser 

alınabilir 

RAD ' OLIN 
ile Dişlerinizi Fırçalamaktır. 

D. Braıııalle'lı 

iki totot11fı 

Deniz Adamlarının Nazarı 
dikkatine : 

lstanbul Mıntaka Liman Reisliğinden: 
JlllQmwn lı:aptan ve nıakinınleı1n ellerlııde mevcut liman hilv~et cüzdanlan 

1940 - klıımıuanl 071 içinde :ı'enilerile tebdil edilecetinden a!Akadarlann 
eBki c{\ıdanlan ve ikiler va1ka fotoCraflarile mıntaka liman riyaseti.De müra-
coatlan 1ebUI olmıur. (10716) 

Kaşeleri 

Bu i11anı\ma,acak 9\lı\ ue\\~ 
fakat \ 

i\ll~l tECR0BE ED\M Z 
lstanbul 2 inci icra 
Memurluğundan: 

Bir borçtan dolayı nıaheuz ve 

paraya çevrilmesi mııkarrcr 9 par- 1 ANKARA RADYOSU 
ça oda takımı ve 7 parça diğer oda ,,, 

d • ki · - DALGA UZUNLUu~ 

ve sair ev eşyası 4/1/940 tarihine ısta -. 182 Ke/a. 1zt il 
takımı ve 1 a et sınger ma nesı 1 1' 

mliıwıdif perşembe gilnü saat ıs T. A. P. 11.7 m. 9465 Kc/s. ı~ 11 

ılen 16 ~ a 'kad81' o,manbeyde Kır 
!JOkaı:ında Hulki hey apartımanı· 
nın önünde açık aritırnta surctile 
satılac•ktır. :Muhommco kıymeti· 
nin % 75 ni bolmadığı takdirde 
ikinci arttmna 9/1/9411 tarihine 
milsadif sah giinti ayni saatte icra 
edileceğinden talip olanlann yev· 
mi mezkiirda mahallinde hazır bu· 
lunacak memu:ra müracaat eyle -
melcri illn olunur 35/2792) 

Ankara &dyusu 31.7 meın l' !si 
dalga postaJ:;iJc her glln yapılınakttı ~1 

Ecnebi dWerdf' Jııaberler n~tı11" 
pro.rramı: 

İranca 
Arapça 
EUence 

J3.ı.rınc:ı ırervis 

S>at 12.00 
• 12.15 

Fransızca 

Buli•rc• 

> 13.45 
• 14.00 
• 14.30 

••o 

DERHAL KESER 

DEVA Kaşelerini 
lstanbul Asliye 3 üncü ! 

ticaret mahkemesinden:I 
1 İstanbul Belediyesi İlanları 

lstanbul 5 inci icra 
Memurluğundan: 

Kızıltoprak Bağdat cadde•inde 
ı39 No. lu hanede mukim ik n ha· 
len ilametg~lu meçhul sabık ad· 
liye vemedan Celal. 

Saat 18 Pnııram. 18,05 Memlekel .,. 
af. a7arı, AJam: ve meteoroloji habf'J" 
lerl. 18.25 Türl< mudil: Müzik fulll' 
!oruna &it ömekJcr. S.ıdi 'Y'4ver ~&1· 

man. 18.f.0 TUrk mi.iılği: Fa.sLl lıt·:t·t" 

ti. 19.25 Kano m•: (Dı-; polih.k.ı. ;,i" 
clh.elerl). 19.4(1 Iürk mü~g: Çllıla.11• 

Jar: }'ahire Fe ı, Vecih", le~et 
Catla, r.efik ler.»u. 1 - oırn, .ıı: 

1-fer eczanede ora;t.ınık.: 

1 inhisarlar U. Müdürlüğünden: I 
~....:.::::.:.==--~~;...__~--=-~~ 

1- Mevcut nilmmıesl JJ>Udbince (5) too adi cins amyant tozu ~Wdıı satın 

eımacaırtır. 
il- Pazarlık 3/1/940 Çarpmba cQnü aaat 10 da Kabata,,<tıı Levaıım ve Mil-

~at tubesindeki alım komlsyonmıda yapılacakbr. 
ili- Nümunc her ıüıı ııözü geçen tubeden alınabilir. 
ıv- İstelı:lilerln pazarlık için ıa,,!n edOen ciln ve saatte 'ii> 7,15 flÜV'!W1>e pa-

ralarlle blrlilı:lc mezlı:<lr komisyona ıelmelerl. (10749) 

İstanbul asliye iJı:inci ticaret ı 
mahkemesinden: 

İstanbul belediyesi vekili avu -
kat Salihatıin tarafından Sirke • 
cide tramvay caddesinde • feriç o
teli altında 11 No. lı dlikkiinda Şe
rif oğlu Rifat ve eski maliye iıti
&alinde 86 No. da Kefil Hüseyin 
oğlu İbrahim Naci aleyhine kira 
ve tahribat bedeli olıın 4ZS lira
nın tahsiline mütedair a~ılan da· 
vanın mnhaJı:emesi sırasında: 

Jcrden Şerif nl:lu Rifatın ikamet
gahının mcçhuliyetine binaen ye
min davetiyesinin i~n tebliği • 
ne ve mnhakeınenin 29/ı/!MO ta· 
rihine milsadif pazarteı;i gilnü sa· 
at 14 de talikine kanır ve.rilmi, ol
makla mezkllr giin ve s»atte yemin 
için mahkemeye ı:-elmediği tak -
dirde yemind"n nük61 etmiş ad -
dine karar veriltteği teblii ma • 
kamına kaim olmak ilzere iliin o· 
lunu:r. (229 7) 

Davacı vekili tarafından talıri· 

1 bat miktan haklnnda müddcia • Çocuk Hekimi ~ 
ıeybıere ~if e.ıııen.y~m~~~ mah- Dr. Ahmed Akkoyunlu 
kemece müvecceh gorulduguııden . . 
müddf!'İaleyblere tabrihat bedeli Taksım • Talinıhane Pııl:- No. ' 
miktıı.rıııın ne olduğuna dai.r ye _ Pazardan maada her gun saat 
min ettirilmesine ve miıddeinle}h· -.ıs den sonra Tel: 40127 

IST ANBUl k APll! 
v sizANS SARA 

l\o. 183 Yazan: M. SAMİ KARAYEL 

Fatih zamanı~da nişancı, tuğrayı ferman ve 
beratların üzerine bizzat yazan adamdı 
Kaza"1<.rl.r; Fatih, bSMkulerlıı de ı ret blllrtım•lle lallmal eJl•dllılerl tolla· 

Yuilt:leriı:ııi ta..rln 1:ylnnbril Ku&Uer- reyi tak.ip ederf'k. maliye nrza:cUndf" 
ler devle& VQ dlvaom ukim 1&11lyrsl 
idi. Yani orda kaclılarıılır. Ramell ve 
Aııadoluda. vU uU.ı.nan davaların hal 
ve ta~ı mf".tttl blr tt-k k'UL' kf"nı Vf"ril
ml'ltl. 

Ordu kad1J1tı mrmurlyetlulnden 60n
r41, eo 1iilutf'lr: bl..ırueü Uaiye pa414&lı 
Tt f('bz.ade mw.ll.JJnliiJ ile, ahkıf.mt 

vr'lyeyj derf'Ct( ahfredt tefsire lali. .. 
lıl711 olan on btiyılk momor idi ki mıif
tlıluk dem•lı:llr. 

Ordu kadıları bilfunum. askeri dava· 
larl hal ve f ·Jederler, büüm.Ju ve
rirl<rdl. 

Delk.rdarlar, Otmanhlar um.u.nı kla-

ddter tulucu d•mek olan deflerdarlan 
devletin .ırllDcü rülrnu addedOml~ll. 

Burell Fatih, bf.r defterdarlık Uulaıı 
elmlfl.1. Bu defterfhra .Rwn•ll defter
dan denilirdi. Am.d.olt1da bir muavini 
bulunurdu. 

Ddtenla.rlu, her Mh l'ünleıi veı:lr
lerle birlikte huzura sultaniye kabul 
ohınurlarılı. Anrak, vexiriuamlar la· 
nfmdan &'Öriılcrek onlaruı kabuliine 
nail olan maruzatı an:edeblllrlerdJ. 

Nifan•ılar; namı tahaıı• 1'M<llniu 
Utıbl olan ıı.Jşancılar Osmanlıların bl· 
na)'l ıty....,tlaln dördüneil röltnünil Ilı:-· 

.mal Wrlucll. B u.n.Jar, oıii Ce;arı cl~vlet ; 

~ ............................................................................... ~ .... --........ .:1 
İstanbul mulıakemııt mUdiriyeti Belediye Temizlik Weri için ,,aptınlacak 12 adet 166 pusluk ve 2 adet H2 

tarafından, Balıkpazannda Mak • pusluk Opel Belltz ı;aseleri üzerine inşa edilecek saçlan fOför yeri ile çöp karo
sudiye hanmda 33 No. da oturan ııerw ve yahut 12 iane 166 pw;luk ve 5 iane 142 pusluk keza Opel Belitz f&Selerl 
tüccardan Yakup aleyhine açılan üzerine inşa edilecek saçlan ıoför yeri ile tahtadan karoı;eri yapılın.ası taUplerin 
alacak davasının yapılan tahkik&· her 11ı:l Iwun iç.in ayn a_yn tekil! yapıp bunlardan birinin Encümence tercıhl 

tında: müddeaaleybe esir.iden c-J· lı:a;ydlle lı:apalı zarf elaıll- konulmuıtur. Tamamen aaç lı:aroserili!rb> keşif 
dnğu gibi davetiyenin iJjnen teb- bedeli O Ura ilk teminat milı:tan 630 Ura ve ahşap karoserilerin kefi! bedeli 
lipae ve yirmi giln müddet veril- 7650 Ura ve ilk teminat miktarı 573 Ura 75 ~tur. 

mesine ve tabkikatm ıS/l/94(1 &Ü· İhale 5/1/940 Cuma ıünü saat 15 de Daimi Encümende yapıl~. ş..n.. 
nil saat H de talikine kar~ vuil· nameler 42 veya 39 ku~ mukabilinde Fen İşler! MUdürlüıtünden alınabilir. 

mi• oldoğundıın hermucibi karar 
yukarda adı ve adresi yazılı mü+ 
deaaleyh yuılı gün ve saatte moh· 
kemede hanr hulwımadıtı veya 
bir vekil göndermediği takdirde 
hakkında IPY8P karan verileceği 
ve İljbu ilinın bir nüshası da mah
keme divanhanesine asılmış ol -
dutu tcblijt makamına kalın ol -
mak üzere ilin olunur. 

Taliplerin ll1ı: Wminat makbuz ve,,a mektuplan, fenni ehliJ'et ve 1139 mali ;yılı 

Ticaret Odası vesikalarlle 2490 nu:marabkanun çevresinde hazırb;yacalı:ları kapalı 
:ı.ar1Iannı ihale ıünU saat 14 de kadar Dalxııl Encümene wrmeler:i. (10590) 

ilk muhammen 
teminat bedeli 

45,00 600,00 

233,78 l117,00 

&6,6'1 7511,53 

. .. 
Beykoz ağaçlama fldaııh/p. !ç-in 10,000 ~det P<7Jlir tenekesi 
alınmasL 

Hastanelerle aıhhl mues.t;t!Skt lçm Jnu:u 1lzfim, kıııyJlı, zerdali 
ve Uryanl eriği ve saire. 1 

Karoağııç müeaeııatı ,ç1n lüzuuıu olıın ~8 blffll Jartaııı,,~ k!
vaz.mu alınması. 

İstanbul biriııci iflas manın'lu-
107,87 

ğundan: 
1438,27 Zinclrlilruyu mezarlıtıı cephe duvarı tamiratı ve 1lzc-ıine tel 

kafesll parmaklık konulması. 

Galata Abid hanında 12 No. da 8,00 120,00 Tc!>"başı l\leşruli:ı'<>t <addeııi 10 numaralı cliilı:ldmn lı:inıya 
uueulkJıı iştigal ederken ifL"ısına verilmesi. 
karar verilen Yahya Kcma~ ala - İlk teminat mi.ktarlan ile tahmin bedolleri ;rukanda :!'azılı işler 2490 numa-

c~~na konL.~~dato te.klif et ~ 1 ralı kan~nun 43 üncü m.Wd<'Sinin son fıkrasına göre llJ'n ayn pazarlıp konul
tığınden bu tcklıfın muzakCJ'esı ! muştur. Iluıle 28/12/939 Per,;embe günü saat 14 de Daimi Encümende )'llpıla
için alacaklıların 12/1/94.0 cuma ı cuktır. Şartnameler Zabıt ve Muwne!At Müdürlüğünde görillebilir. Taliplerin ilk 
$83t 11 de dairede hazır bulunma· teminat makbtu v~.v• meklupla.rüe ıb.ale eunu muayyen ııaatte DiWnl Encümende 
lan ilan olunu:r. (934. - 17) bulunoıal rı. (10317) 

addoluuurdu. Divaodan nudut idiler. 
raUh umaıund3 nt,:ın~ı AlinYJ, fer

man ve beraUann üurine bb.Dt ya
zan MlıınıdL 

Hazineye olan borcnnuzdan do· 
layı haczedilen Alemdar e.ki kuyu
lu yeni Hacı tahsiıı bey sokağında 
eı;ki :; •e yeni 7 No. lu kain' hane
nize ehli vukuf taraCından (3ıOQJ 
lira kıymet takdir edilmiştir. Ta· 
rilıi i!Andan itibaren 1$bu kıymete 
itirazınız olduğu takdirde 15 giin 
zarfında icraya müracaatla itira • 
zuıızı bildirmenizi aksi takdirde 
kanuni muamelenin yapılacağı 

1 l K. nwıun 103 üncü maddesine 
tevfikan iliinen tebliğ olunur. 

(937/4269) 

-- - --
ZAYİ - &mir muhabere alayın

dan almış olduğum askeri tezke
rem içmdP kayıtlı Ceyhan nüfuıı 
memurluğundan aldığım nüfu • 
sunıu zayi cttiuı, :yf>ni ini Rlaca .. 
ııııılaıı bulanların Kartıol Emni • 1 

! et k4•miserliı!.ine '.\ nlJ.\anRla:nnı 
rira ede-rim. 

Hamdi Akıncı 

Türk.iye san'at rnckteııl~.ri ınc• 
zunlan ceııı.iyetindeıı: 

Cerniyetinılzdcn birinci suııf tes· 
viyeci ve tornacı aranmaktadır. İş 
arayan arkadaşlarımndan tavsiye 
edilmeleri içln acilen ce.ınlyeti " 
mize mü.racaatlan. 

Yenit;f"rl .ı1iası, a.uyifi &mRmlJ'l ih· 
Ul eden !\hvale dair maruu:f.m• doj
rndan doğruya veılrJa.uma, bat-ta Pa· 
dlşaW. talı:dim ederdL Aneak, dığer a
hlar ~bl onun d- c .... :vı nakdi alm3· J 

ta balı:kı olmayıp bo sali&lılyd r.abı.,. 

ınema.rana m.th. u hı. 

Yeniçeri ıabiUerl.uin tevclh&b a.f;ı .. 
mu vazJ{eı.J. clahillnde oJaraJr: fil kadar 
ki, Y<ııl(Jt'ı·I k311bi verlrlaum lar>fın· 
dan tayin ola.llurtlu. AiatıJn ida.r~lnl 
tttıt".- ltmda bulWldur-abtlmt>k ü:r.cıe 

dalma yrnic:•erl Ot'aR1na m~nwp olmJ· 
.,.anlar dan intihap edilirdi. 

Ha'l.l"t'fl FııUh zamanında Ytniç ~"'ilerin ı 

mlkt.:ın, tf'sl"' ohındull:lannı mı.iltaklp 

tayin olunan dereceyi cecmc.:ml'jtl. 

Diyen bir sayha Jı:ulaldanmı doldurdu!. Titre
diın, korktmn utandnn, başımı önü.ıne eğelim. E
vet o kadın ben idim. 

On bir senelik çılııın, kayıtsız, .ı-vasız, h8f 
döndüriieü bir yaşayıştan ııoııra tekrar kendisini 
bulan, tAnı.~·an, diışüneıı, yaşamak İÇİP eJımek iste
yen bir Belkis! 

- Aç Belkis!. 
- J\forfinoman Belkis!. 
- Paşaya görünmek istiyen Bellris!, 

delerine, it adamlarına, nıadencilerine, lmti7u Jı:o· 
:ınisyon~u.la.rııuı kadar birİllei plinda celen herbııe 
pe.reııti§kar olan Belkisin bu kadın olabile
eeilni bir an diişiinmenıiştinı!. O ayna, 0 Jı:a • 
dm, o masa, o heykel eibi dtıru§Udur Jı:i, bana bu· 
nu ilirettl; ilü bir hüviyetin kinini. ölmek lııtida· 
dındaki bir lıedeııiıı ruhuna aşı ve eıda yaptı!. Sert, 
hızlı, keskin, feveranuıı birdenbire yapan zalim 
bir aşı!. Onun i~.indir ki, yilkı;dc bir sesi<' tekrar
ladım: 

Fatih, dnriud• yen:..;ert ualan 
deincldc Jaınbrdı. İ.ntb~l~bk Y•· 
panla.r, döiülürdü. 

Bütün yeairert Dt"f"rh·ri V<" zablLl.n. 
lstlQla ız dayak yerltrdt. 1-'atllı, Kara
man iberlnr sefere &iderktıl isyan e
den yeniçeri a.Ja.7lannın n.bltanım 

b:ı U11l1&Şa. 1-.Uina..u sopadan :eclrl -
mlştl. 

( ı:ı.~ oıru Var ) 

O kadını tanıyıncıya kadar benim bu olduitu· 
mu, benim var olduğumu, konağa kaılar gelen, 
Nedim Bey Nazıninin karşısında bir kararla duran, 
paşalı garmek istiyen kadının ben olduğumu bil
miyorduııı. Ben, olabileceğimi, Prenses Belkisin, 
na%ırlarından milyoneıilerine, milyonerlerinden 
mcb'uslanna. tücearlanna, bilytik avukatlarına, 

yiikaek ~siyetlerine. ediplerin, kiblll'lamıa, cöz· 

- Beni paşa ile konll§turunuz! 
Fııbt, put gibi adam hala üyle dm-ııyordu. 

Onda hiçbir değişiklik yoktu! 

tını. 

- Göriiştürnıiyecek misiniz! 
Dedim. Yalnız başı Jı:ımı!dadı: 

Topuklarmu yere vıırclum, yumruklarmn ıJı:-

-Nedea? .. 

Sadi llo~ 1 .. KüıJil hl«:!aı.kar l'et" 
revl. 2 • Udi Ahm•I • Kürdlll hlc ,. 
lir ıınlu: (DUer>e •ditim ol•OJll• 
3 • ıe .. rı A.,m - Kürdili hloaü:;t 
~rkı: \Sen .. i~dr h;r afeti dt\'raı1 e· 
laak.sıu). 4 - Relik Fcrsan: Ta11bll" 
&akf;iJnl. 5 .. Arlı ~Y - Kürdili hiut· 
kir 4aı·kı: (Det e dıt sinel uıa••• 

mı). 6 • Balk lurkı..ü: (Bata ıcU..111" 
ka~a). ı - Olrnya.~; S;ıJ.yc Tolı:aı' 

1 • Bımeıı Şen • Beıık'ni:ir tarJl' 
(Der zaman s .rde}. 2 .. İshak V.,.., 
• ~n~ılr rkı: (Gô.nül AD& oa:• 
lan bend•l. 3 • Sel. Pınar • Nlhvtlll 
tarkı: (Bi.!a Y• ~ur). 4 - Fol• J<•• 
pantı • Nihavent şarlu: (Gel ~....

Um Çamh~a'ya). 20.20 TcımU: J\JA'" 

lar ai .. ındau isılmdat. (Ya ı. N•· 
hit Sırrı). Unatgan. (Yazan: J:..kre!1'1't 
R~ Jd). '?0.50 Koııu ma: (H.rutıl' 

JJOS(a kutı u), ıı.ıo Müzik: J!f>a"''" 
ticwnh•tr bando u; (Şef: İh:jaD Kını· 
Ç("l'), 1 - .J. Muı.a: Mo1rş. 2 .. ı .. ro. JJt· 

Jlbe'~. : Koı>Pl1a bal inden val ,, 3 .. o. 
::\teyerbttr: l'vcrtür. ' - Bourı .. 1ıU 
- Duroudray: P..ap,..H!ie (J&mbod.-lc·fl" 
ııt:o Rlrin<'l kwm: İ..'1.t-rodoetion - ı , .. 
l'tndt. ikin("i Jcı ... rm: J."'ete. 5 .. B. (ı" .. 
darcl: Le ı ...... .,t:: VPt"rasınd&n (kail 

dan!itı. !2.00 McrnJf'ke& saat 3) iılJ'I· 

AJa.n!'i lı&Mrl .. rl; Zira.at, Eshaırıı .. 
Talıvlli(; Kambiyo • Nukut bor . ...., 
(Fiyal). 2'!.20 s .. ıı.sı aaı. %2.30 MU· 
sik: Solisller (Pi.) 22.55 Müzilı: caı• 
lwıd (Pi.) !3.Ui/23.38 Yannkt pr.,f· 
ram ve kapaıııf. -
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Vakitler VM&ll 1 Jtaaal 
la. Da. la. Da . -

Güneş 7 25 2 38 
Öğle 12 15 7 28 
İkindi 14 35 9 48 

Akşam 16 47 1:2 00 
Yatııı 18 26 1 39 
İnısıık s 37 12 51 
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