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"·e Başnıuharriri· 

İZZET HENİCE 
YIL : 3 

us Toprağıoda · Teşekklil Eden Fin HükUmeti 
Daha Şimdiden Memleketi Ruslara Sattı 

Bu hükumet bazı müstahkem mevkileri, adaları, limanları, mühim miktarda 
. . . 

araziyi Sovyetlere verecek, buna mukabil iki milyon ·Jngiliz lirası .. alacak 
l ----- . 

Finlerin geri aldığı Potsamo Başvekıl 1 Almanların bifaraflara 
t t ·ı t h • ettı.ler havzada "dd tı· b" "hf 

Ruslar 
limanını op a eşı e a rıp - ·--·· şı e ı ır ı arı 

Havzanın devletleşti~ 

~uharebe havada 
bitecektir 

Kat'i ve nihai netice
nin bqeı-iyete neye 
mal olurl!ll olsun hava 
harbi sonunda alına

cağı _.muhakkaktır. 

~azan: ETEi\I İZZET BENİCE 

. 4.vnıpa harbi kendi mevzileri 
1Sİııde bil'az daha hararet k~n • 
~ olımıdda beraber henliz lıar
~in bütün manası ve şwııulil ile 
~şlamış olduğu iddia ediletnez. 

lllinıun a~ık sebebi •l\lajino• ve 
•Sigfrich gibi iki lıa~ lıailinin 
llıllbasun orduJar kaırşısma çık • 
!_lluı bulu.nması.d»". Ne Fr;ını;ız ve 1 

lııgiliz ordUları, ne de AJman onht-· 
"il bu iki hatıl yanp geçmeyi he- ı 
lıiiz göze aldırmıyorlar. Geçenler
t~ yine bu slitıın}arda i.ıı;ab etti • ı 
l,l!ııiz gibi muharebe şimdilik te-
81li harlıin seyrine nıüe1Jsir ohna
llıakla deniııde cereyan etmekte • ı 
ılır. Ancak, Almanya denl:ıa ltı ve I 
~la)ln vesıtaılanndan ~ geni§ 
illçijıde herhangi bir deniz Vllliıhl 
Ve filosuııa sahip olmsdığı için 
Şinı..ı denizindeki hareketleri ile 
l!ıldece bir miiddet için. İngiltereyi 
•e bitaraf vapurl.mn seyrüseferini 
1'ıllıatsız etmekten başkn bir netice 
tt.te edemez. Karada.ise hatta Bd
~İkıı n Botımdayı çiğnemiy.e- mti
lt§ebbis buluıısa ve bunun ft<l'ti • 
"'6ind.e mu\'affak dahi olsa bu da 
)ine harbin k..t'i neti~i üzerinde 
'lıi\essir ohnıya kifal et eden1e:ı. 
~izim görüşiimiize "e \'OZiyetin 
1Cabına göre asıl nmbarebe, kat'i 
lleticeyi tayin edecek olıw muhll!
lebe havalarda olacı>kbr. 
Şimdi İngiliz ve Fransız m ütte

fik hava orduları Ahnanyanın ha· 
'"' kuvvetlerine tekabül edebite • 
•ek· ve lıa1ta bir,.z ılaha ıniitefev
Vilı; sayılabilecek bir mertebededir. 
lla\'a haı<binde her faarnız hare
lıeti yandan yarıya zayhıtla ncti
•elendiğine göre bııgünkii vazi • 
l't!tte ne nıiitteiiklcr, n e de Alman• 
I~ havada karşı karşıya gelmek 
"11 tccaviiz hareketine geçmek is
l<ııniyorlar. Sadece, ufok tefek bas
lıuı.ıar ve deneıııclerde bulunuyor
lar. Ua.Jbuki, uıiiUefikJer bir ta
laftan kendi ıneınleket1erindeki 
hava imaUıthanelerini geceli güıı:
dU..Jü çalışt:inrl ıırlı.cn, bir taraftııiı. 
da Kanadayı tayyue fabrikaı;ı ha· 
line getirmiş ve Anıerik.an f3'bri
lıaılannı da adeta kiralamış halde 
hıdunuyorhır. Ayni zamanda 25 -. 
?s bin arasın.da "" ilk hamle • 
de İngiliz ve Fransız pilotu 
da yetiştiriliyor. Almanlar dıı bü
liin imldinlaırmı seferber etmiş o
larak hava kuv\'ctlerini arthnmya 
~nlışıyorlar. 

l\Jüttefiklcr için bugün harbin 
lııaıruasnı.da "" uzııdıkça tayyare 
Ve tayyareci adedinin artmasında 
hüyük menfaat vnrdıı·. Eğer, harp 
lıir yıl boyunca denizde mayn, ka· 
luıJa müdafaa, havada yoklama 
lıll!rbi şeklinde devam edebilirse 
ll\iittefiklrr hem il<tısadi tazyik • 
!erinin ilk neticelerini almış, hem 
ile tayyare kuvvetlerinin adedini 
50 - 60 bin rakkıınnnıı yükseltmiş 
"la,,nkla:rdır. İşle, o \'akit harp 
l>ıü!lefi·k lıa\'a ordulannm müthiş 
laa1Ttızlan ve Alman sanayi mer
lıezlerini imha teşebbüslerlle boş· 
lıyaulı.111'. Belki de ilk hamlede 

a •ii oa1ııı e 

• 

Hu .. kümet merkezı· başka rileceği söyleniyor 
Karabü.Jr ve bavallsinde bir t~tkik 

k 1 d 
• 1 d • seyaha.1.ine çıkan BaşvekUmiz Dr. Refik 

lngiltereye vapur kiralarlarsa, ab-
lukadan onları da mes'ul tutacaklar Y e r e n a e 1 1 Ç

Saaykd
1

,am refakatinde İktısaı \ 'ekili Büs-
'\'C J\leclis nıiist.akll ırnp 

reisi İs&anbul meb'usıı Ali Rana. Tarbaıı .. - - -- -o--- "'----

Londn 3 (BusUbi)- K&r eli berzar 
hında So\•yet ve Fin ort1uları a.rasmda 
lfiddetli muharebeler cereyan ederken, 
Xoskovada. Molotof Ue Fbılandlya hu
dndu civ~rında. Terijoki tefllJ eWii 
kabine Sovycı hükiımtiince t.aın.nmış 

olan Kw>sien arasında biı: anJ~ma. im .. 
zalanmıştır. 

Bu anlaşma :t~aiulaki e$~sla.rı ibiiiv_., 
etmektedir: 

1- Hanauc .müstalılı:em mevkii bü .. 
tün civar arazisi ile birlik~ Rosya:t• ıl 
kiralanacaktır. 

2- Finla..ndiyannı şioıa1inclc 3,350 
k.ilomctre mu.rabbaı ıut.a.n bJr arazi 
parçası Rusya.ya.. tcrkediler.~.ktir. 

3-:- Buz deniz-inde sckb: ada liC f.iinlıı 
Sovyetlere bırakılacaktır. 
4- İki hlf!m.iekct araSJuiıa bJr dost-

luk ve ayr1ta bir lit.:aret 
im1:alanaca.ktır. 

n:uıahedesi 

5- Kar'li mınta.kasında ba~ı araıi 

parçaları t"'inlancJiya.ya bıralalacaktır. 

6- FinJandJyaya. iki milyon inr lli:& 
lirası vcı·ileeek ve mUsaft şeraltle sDib 
s~lılaeakhr. 

GARİP BİR HA.BEK 
Louclra. 3 (Uususi)- Cenevrcden 

!j"Öyle &'ıırip bir baber ıclmiştir: 
Sov.vet hükiim•li Millell<Or Cemiye

tine 1939 s.encsincJe lıi..ssesine isabet e
den masrafı ödemiştir. Ayni (ÜJJ J"ln ... 
Ja.ıuJlya hükiimeU de parasını vermiş .. 
tir. 

İKİ GÜNDE l1İRMİ ix:i 
HAVA HÜCUMU 

Loıı4ra 3 (Hususi)- İki ı·üıı i~bulc 
Hel•inl!P• yirmi iki dda layyare h Ü· 
cıımu olmuştur. llül.ô-met merke:ı;i aa .. 
m amc.n 1abU:yc edilnıiş bir baJded lP. 

l'OTSAMll LİMANINDAN 
HA\'lll KALMADI 

Londra. 3 (Husu~i}- Helsinki~en ce
Jen bir habere röre, SovyeUer, Fin 
ordusu tarafından istircla t edil mı Po&

.samu lima.t1uu deniı.deu ve ha.vadan 
top \'e bomba ateşUc tahrip elmiljlt-r
dir. Kaçan halkın mitralyözle bietıctiii 
de biltlirilmektedir. 

BİR SO'l'l'ET TABURU İMUA 
EDİLDİ 

Rom• 3 (Radyo)- Helslnkiden bil· 
diriliyor: Snıtyet kıl.'ahtrı Scsk:ıra.yı 

Y.aptetmişl"rdir. So-vyet ta-J)' areleıi Fin
landiya ehi.rlt'rine , kasabalarına bom
ba almakta devam ediyorlar. ·.rersane, 
elektrik santralı, bi"r"ok ba~taueıer ve 
evler tranı)'or. 

FinlandlyalJlar Kaleıdde liOO esir al
mışlar, bir Sovyet taburunu lmba v.e 
5 ta.nkt tahrip etmişlerdir. 

ALlllANYAllA llNDİŞEUlR 
Paris 3 (Du.susi)- Finlandl)ıaıım 

bqibılıü vı.ıiye11 dolayı&lle isve~ ve 
Norveı;in de tdıcllt altında bulundu· 
iuna şüphe edilmemektedir. Bu vaw.lyet 
Berllnd•ki wdişeyi ırltımıakladır. 

• 
" t . 

• 

So~et tankları hareket halinde 

AJ.anya sulh z~m.anında olsun, harp ı •cçemcz. Bunun i(:ln vaziyet dikJta tle 
:ıamanmfla...eUnn Jsveo demirinden vaa (De, ... amı 3 üntü sahifede) 

Bir deli Beyoğlunu 
allak bullak etti 

Eline geçirdiği bir demirle Yorgi isminde bir 
uncuyu ağır surette yaraladı 

.Dün akşam üzeri Beyoğlunda bir j 
hadıse olm u), bli·denbıre delıreın 
bir adam önü~e gdeııe çatmağa 
başlamış ve caddeden gchp geçen
lere korkulu dakikalaı· geçirtmiş 
ve nihayet eline geçirdi/;ii bir de· 
mi r paı..;asiıle kaçm ıya muvaffak 
olamıyan hir adamı başından ağır 
suretle yaralamıştır. Hadise şöy -
le olmuştur: 

Tophanede oturan ve alo! lıas -
tııılığına müpteıa Mehmet Salih oğ
lu 11ıralıiım Etem adın<la biri dün 
ak~am üzeri ıBeyoğlur.ıda Beıiber
ler sokağından geçerken ani olarak 

şuurunu kayıbelmiş, gözleri faltaşı 
gibi aç;k ve ağzından salyalar akaı· 
bir ıha'.de sokaktan ,geçenlere sal
dınnaya başl amı ş•ır. Sokaktan ge
çenler bu vaziy.et korşıs ında .bağ
rışarak kaç ı şm:ya başlamış lardır. 
N ihayet efüı:? bir demir parçasını 
geçiren İhr:ıhim Etem Yorgi a • 
dında bir uncuyu kovalanıağa baş
lamıştır. Yorgi kaçnınamış, arka • 
sından yetişen deli elindeki demir 
parçasile arlamcağızı baı;ındaıı a
ğır surette yaralamıştır. lıl:ıraıhin1 
Etem kanlar içinde yere yuvaıilıv
naaı Yorgiye ikinci darbeyi inı:lir
mek için elini kaldırdığı sırada, 
Jıalkın feryatları üzerine gele> po
lisler tarabndan yakalanarak tı
marhaneye scvkedilmiştir_ Yaralı 
Yorgi hastaneye kaldırılarak le· 
davi altına alınımıştır. 

Hikayeler 
REŞAD FEYZİ 

Fiıı ordusunda her n efer kayalı: lı:allanm.a•uıı bilir; yul&anld reıdm ka~a•lı bir 
-alllruenlıı taılmle•lni ııı.terb!or 

B.ir mtiddcttcnberi bikiiyelcrine 
fasıla veren krynıctti arkadnşınuz 
Reşat Feyzi bugijndcn itibaren, 
blkiyelcr;n; SON TELGRAF'da 
neşre ba.~Jan11şhr. Bugün iç sahi
femizde, «G üverc.iıı merakı» adh 
h arlkuli de nefis h lkiiyeyJ okus u 
nu7) 

olduğıı ha.hle ılün ak!jam saat 16 da 
Zon.ruJdağa va.rmış ve ma<len lerde ıet .. 
kill:leı·e ba..1tamı!jtır. 

SöyJendiflne röre, Zonguldağı ır.i1a

ret; orada)ri kömür ha.yzasmın devlet· 
Jeştirllmesi ve tekelden idaresi işlle 

aJUadardır. 

İthalat ticareti 
fiyatlarında 

oynıyan firmalar1 

Ticı>ret Vekaleti bu 
işi düzene koyacak bir 
kanun layihası yapıyor 

Ticaret Vekil.Jeli >nanifatuı..._ ü
zerintlC' speküılasyon yapaııı ibruzı 
firmalar hakkındu şiddetli tedbir
ler alacağı bil.dirilmektedir. 

Vekalet, ithaliıt ticaretimizdeki 
!iat ve pazar bozukluklarını "bir 
düzene J<Qymak için işi d e> geniş 
mikyasta tutarak, meclise veril -
mek üzere 'bir kanun Jfıy ihası ha-
zırlamış bıılunınalrtarl ı r. ~ 1 

Malli..'l'I olduğu üzere, şimdiye 
Jıadar ya:lmz il:ıl'~ai birlikle ya • 
ptlmakta M:li ili, ıbuııl&r da cemi -
yeHer kaoıununa göre teşkil olu -
nll')l{lrdu. Yeııi layiha kanunlaşın
ca ş:imdtye kadar kwul.muş ve ba-[ 
denıa Jıunılaeak gerek i'bracat ge
rek ilı."ıal&t birlikle-rine kanuni 
me5net olae<rlttır. Bu kanunla it· 
halat ihtiyaefaı~n ı dcrlıaıl karşıla
yacak tedbir ler alm ak \'e bedellc
ri•nin ted i)"esi işlerin i tanzim et -
mek gibi gayeler de t emin oluna· 
caktJr. 

Dahiliye men
suplarına ucuz 

mesken 
Dahiliye Vekaletine rnensl!'p me

mu·rlara ev yaptınlması 'hakkırula 
VckiiletC' bir müracaatta ıbulunul
muı;1 ur. 

Bu iş tetkik oluıımakladır. Ya
'kında bir karar verilecek ve lek
li,f kabul olunursa, dahiliye meıı.
supları ucuz mesken <>aiıibi ola -

-'ll' k brnd ır. 

1 K i S ACA 1 
Gece yarısından sonra 

eğ lence 
Bclediycmts yenJ bir taminı l apmış: 

Eğlence serlerlnln gffelerl saat 11,30 
d3 tatil yapmusı lizım gelirken, bazı
ları, bu saatte dı~ kapıları kapı:rorlar. 
içeride, vurpa.tlas1n, ça.loynasnı eğlen
ceye deviılm ediyorlarmış! 

Bundan ısonra, bu g-Jbi yerler, da.ha 
sıkı konırola L'.'ıbi 1..utulac:lk ve saat 
11,30 dau sonra, eğlencey(' <levam cllil
mlyceck. 

Etıence yerlcriuiıı dl'} kapılarnu ka

Tayyareler, bahrılıuı vapurların Jmdadma tliltı· va.pUJ'Jan gafırıyorlar 

R()Dla 3 (Hı,u;usi) - Alınan mat
·buatı bitaraf memleketlere şid • 
detli •bir thtarda bulunmaktadır -
clırlar. Bu memleketler İn;giliz ıııb
lukasmın takviyesine karşı sade
ce protesto ile iktifa ederek, l:ıar&
kete geçmedilcleri takrlirde, ahlu· 
kanın kısmen mes'uliyetini i;e 
bundan mütevellit avalnbı da Ü• 
zerlerine almış bulw1acp•kılardır. _ 

Almanya, İngiltc,reye gemileri -
nin mal götüımesi·ne müsaade e
den meınlekete müsamaha gös 
teremcz, den ilmektedir. 

ŞİMDİ DE OTOMATİK 
MAYNLER 

Roma 3 (Hw;usi) - Almanlar 
Şiıınal denizinde bazı mıntakalara 

yeniden otomatik mayinler koy -
m~la:rdır .. 
ALMANLARA 'fUNA YOLU D.h,. 

KAPANDI 
Lom~ra 3 (Hususi) - Fraınsız 

ve İngiliz hükumetleri, Tunanın 
Romanya kı,.mımda bulunan bütün 
ıınerakibi bir sene müddetle kira
laın.ı.:siarclıı'. Bu suretle Almanya
nın bu yolu da kapatıhmştu'. · 

İKİ AKTRİS CEPHEYE 
GİDERKJ>N YARALANDI 

Paris 3 (A.A.) - Londradaki 
Covent Garden.'in aktrisle rinden 
Vio1ent Loraine ile Vinnie hale, 
Fransız ccphet;ine gitnıektclerken 
Vitry'dc bir otomobil kazasına uğ
rıyarak yaı-alaıımışlardır Aktris· 
le:ı-, hastaneye kaldn'"blmışlardır. 

laheyde yakalanan 
Alman casusları 

Amsterda.uı J (ı\.. t\.)- ı ... a llası ede 1 

yapılmış olan te\·kifat hakklJıda b:a.1:1 
miitcmmin1 ma.lüınat elde edilmiştir: 

Bash<'a m evkut 1 if,'Hma..i işleri neza
ı·cti büro r;tflerindeu Van Hocven a
dında birisi olu]) Alm:ın casusluk mer-
kczlcrine gizli bir takım 
kopyeslııi vernıişUr. 

1ktısa.di işler nez.a.rcU 

vcsikaJann 

erk:i.nııulan 

Buve b--mindc birh.! de tevkif edUmtı:
tir. ÖğrenihUğ ill r J"öre Buve. Almanya.

ya k.:u·t; ı abluka nan edildikten ,,;on.ra 
ba.hri kontroliin ne sureUc yaı>1tacağı 

ltak.kuula İnıilkre ile Dolanda .aras.tn· 

da. Londra.d:ı yaınJmış olan müzakere .. 

Jcr ııeticeslnl ecnebi aianlarm:ii bildir· 

miş <>lmakla itham edlhnekudlr, 

Amerika Sovyetlere tayyare ve 
mühimmat sevkini yasak etti 

Paris 3 (Rad)'O Paı1)- Sov)•ct • A· 
merika. miinascbatJ lytce sarsılnuş bir 
haldedir. Cumhuriyetçiler, So\'"Yet Rus· 
ya He siyasi münas('betlerin Jıresilme .. 

sinde ısı·ar elmek t<>dlrler. 
CUmllurrcisi Rnzvell SovyeUe.rc ı.a.,. 

yare ' 'e miihlmmat gön(lcrflntt'me-si 
emrini vl"rmhıtir, 

Finlandiyanın Rusyadaki menafii 
l\loskova 3 (A.A.)- is,•eçiu 'llıiusklva. 

tıl~isi Vhıther, bugün Harici-ye Komi
serlilin~ hii.kinnellnin bir t-ebUiiui tev
di etntiştir. Bu tebliğde, Finla.ndiya. bü-

kümetb1in , SO\.'J't!'tlfr Bb'liğindrki men

faatJcrinin hlına.ye"'"ini, İsvcçten riea. et-

uti bndirllmckt.dir. 

( Diğer Telgraflar 3 üncü Sayramızdadır) 
pamak pek 1erlııcle bir t.f-dblr olmasa 1-------- --

:::~=~~ ~~;:E~~~:::::~:.==~ 'l ı=D=o=n=a==n=m==a==G==e==,=i=y==o=r=~t•· 
b~"'::;,!;:'~".':.ı'1:!:nr~!~•:.•:':· l B E K L E Y İ N İ Z • ) 



EDEBİYATCI TOPLANTISINDA 

EDEilİYA'.IÇIL.U YOKMUŞ-

Geçeı.ıll'rde, Eminönü Halkevi bir e
debiyat cecesl tertip e~U. Gazeiele
rin yazdığına göre. hu wpla.ntıda, dok-
1orlar, profesörler, beledıyeciler, m.e
murl:ı.r hep varmış.. Faka.&., edebi)'al.ç&• 
lar yokmuş". 

Bir arkadq bunun ı.ebebbıl şöyle i
zah edJ:rordu: 

- Artlk edeblyal.ç& diye bir sümre 
kalmadı kL- Çünkü, edebiyat ldiaplan 
nıadomki yanlı._ oıktı, o halde. edebi
;yatçılarm da, büti.ıı bUdlltleri 7an
lış demektir. 1Ueşhur sözdiir: 

Aldanma ki §<lir sooü elbett. nlandır. 

MISIR KRALİÇESİ 

KLEOPATRk'IIN KİZl 

DWı;ya ill!IMllan. bU la.nftaa da ne
lerle uğraıııyor?. Şu meşhur Mısır 

Kraliçesi Klcopatra vardır. GiizeUjğl, 
lıırsı, fşvebadıfı, blnblr entrikası ile 

tarihler doldur:ı.n kadınN Şlmdb'e ka
dar Kleopatranın uo erkek evü.t sa
:ll.lbl olduğa. malünıdu. Son samanlarda 

&arfb iWmlerl, Kleopa&rawn ll1r de kal 
~eufu bulundufunu me1ılana ~l • 

karmışlar_ 

Tarihin bir ka.raalık noktası d:dıa 

aydınlanmış demektir. Fakat. bag'iUa
kü dünya lıidlsf'lerinl. acaba, g-elecek 
tarıhçUer nasıl a7dınlala<'aklar- Bu, bir 
meseledir?. Allah. e-elecek &arllıcilerill 
7ardımcı._1 olsun!. 

ON ~ENE MÜDDETLE 

SEVMiYECEK KIZ 

Bir İnrflb sinema J'lhf'blllllll l'utp 
sl&ortasını okada.nu m11T. M1a Fels b-

Sinema locasın- r 

dan hapisaneye! 
Diın Sııltanahmei S incti aallı cesa 

mahkemesinde entereıııaa bir eürmil • 

meşhu' davasına büıl.mıt&ar. 
llaıl.l.senin suçluları g-enç bir erkekle 

bir kaduulır. Keııdllerl evvelki akşam 

lstanbul cihetindeki sinemalardan bi

rinin locumda 7aladt almaa ı.1r TlUll-

1eıte görülmüşlerdir. 

Sinema müstahdemleri bmum tne
rine gbllee polise haber nrm}$ler ve 

•elen memarl:ı.nn ltmunmda bir cür· 
müm~hut tertip etmişlerdir. 

Suçlular; uzun zamandanberl birbir· 

terini scvdlklerinl ve Dlşanb olduldan

nı söyleml'fler; locada temiz bir nl -

ıanlı va.zlyctinde yanyana obırdukla • 

rını ve hiçbir fena ha.rek.eUe bulunma· 

dıklarını iddia etmlşlı-rdlr. 

Dinlenen şahitler; hareketlerinin ka

nunun .Jarlfl dıı.iresinde suo teşkil eUl

ğiııi ifade edecek mahi,Jc.Lte şe.badetıe 

bulmımuşlardır. 

Neticede hakim lUünlp cürmü sabU 

g'ormüş 1·e bunları 6 pr a)' hapse mah

küm etmiştir. Kendileri aynca 15 er 

lir• da p:ıra cezası vereceklerdir. 8 lira 
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iki günlük tefrikamızın 
hülasası 

lBııyuk harpteu sonraki nıülareke 

yıllarında Parisien istanbula Şinasi is
minde bir bar artisti geliyor ve Be
yofluııda yeni, modern bir bar ~ıyor. 
Barda çalışan kızların ve halel heye
t.lnln hemeıı hepsi Türktür. Bu arada. 
Çamlıcadald köşkünde oturan eski va
lilerden Kertın Paşanın ıoranu Leyla 
da birkaç arkada.~ile brrahe.r uŞbıaslıt 
ulu açtığı (yeni bar) a girmiştir. Bir 
yanda Ilaıt:llıınanınıfa. Dam::t Fcrldln 
yalı ııula yapılan mühim topbntılara 
bu bar çl!:eklcrinden birinin ~b:lloo gi
dip geldiğıni, zıı.bıtantn bu Jı;ızı şiddetle 
t.akip ettliinl görüyoruz; bir taraf~n 
da bar kapı uıdıı. esrareuglz b!r cina
'J'Ctle kimlerin alüa.da.r olduğuna şa
hit oluyoruz. 

İki gümJüı· neşredilen bcyecanlı kü
çük parçalara ı:-öre yeni rorıı:ınıı ızın 

kısaca bir lııtlasa mı yukar1ye. ;ı,:::ı"Zdık. 
Şimdi romanın ınaba.dine <kvıım edc

llnı:J 

Tellallık 
kalkıyor 

MDzakere 
saatleri 

mindeki bu güzel kız bir sinema şirk.eti 
llc şöyle bir mukavele ;yapmış: 

Gecç yı!d12, on yıl müddeUe, çah'ja• 
cak .. Fakat, bu müddet içinde biç işık 
olmıyacak, kim eyi sevmlyecek! Eğer, 
sevt'rse. aşık olursa, şirkete on bin İn
giliz Ura ·ı taı-.rnlnat ödeme~e mecbur 
tatulacak!. 
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Her Belediye şubesinde Muallim yerine talebe ... 
yeni bir teşıe.ilat nin nezareti fayda 

yapılacak temin etmiyor 

Bu kııcafızuı, bu mukaveleyi nasıl 
l.mıGaladıfmı bir türlü havsala.nwa sığ
dıramadık.. Gönül ferman clinler mif. 
İnsan. on sene için kalbine a.a.<ııl siror
ta kilidi vurabilir?. 

iLJmAIIAR NASIL 

Gl!LECEK ACABA?. 

Sovye~ - FiDlandiJa harbi de nihayet 
patlak verdi. Maynler, mıknatıslı tor
pilleı·, batan cemUerin lıik.iyesi de bir 
taraftan d.eır'am tdiyor. Şaka maka, 
garp cephr.slude sükfınet var, derken, 
iş çıfrımlan çıka.cata benziyor. Şu kış 
g-iinünde böyle olursa, baharda ne ol
ma;ı;, artık orasını, diqiiniiıı ... GaUba, 
önilmüzdekJ babarm ne .Plü olacak. ne 
bülbülü, ne ıuıkı!. 

İNGfLTF.REDF. ASK~RE 

~~----------~~·--ALINAN KADINLAR 

incnterede, askere alınan kadanlarm 
güzelliklerlnln bozulmam:ı..,;ı, snçiarının 
d&.lma permauanUı bulwıması için, ba-

a tedbirler almJJ"ormu.ş! Meseli her 
kadın bölüi-U.ue bit" berber tayin edil
miş, bunlar, kadın askerlerin saı;Iaruu 
,apacak, makyajını tıuell1ecekmi1!. 

Kadın güzelllfl, dünyada o kadar 
ehemmi)'et verilen blrşey oldu ld, as
kerde bıle ba. iş ihmal edilmiyor. Bil
mlyoruz, permananth sa~larw, tarruzda 
ve1a müdafaada. rolü nedir?. 

AHMET RAUF 

Göz çıkaran 
yumruk!. 

Taksimde e-uete satarken rekBbei 

J'Ozünden aralarında fll"'&n bir kavn 

aeUceslDde Nevzad tsm.i.nde bir mü -

veuiln &'Öı;Üne miltJılş br yumruk ata

rak g-öıün çıkmasına sebep olan C'llo

ıı:ete müveuil Osmanm muh&kem\:'!ine 

dÜD Afırcezada bakılmışW'. 

Dünkü cPlsedP; mlidafaa bltmlş ol

dı&iundan karar teblii olunmaştnr. 

Bu karara ıöre Osmarun cürmü ta

maınlle sabit rörlilmiiş ve keııdlsi 3 

Belediye reisliği şehrimizde em
lak alım ve satım işlerini tanzim 
et.mek için es:rslı tetkikler yap -
ma-k tadır. 

Bu sureUe c teııaı~ .denilen bir 
1ak:m mutavassıtlar da or:tadan 
kaldırılmış olacaktır. İlk tetkik -
lerden anlaşıldığına göre Avrupa
nın hemen bütün, şehirlerinde eın
ljk alm<tk ve satmak istiyanler 
belediyelere mi.:racaat ederek ev, 
dükkan veya apartımanlannın ad
reslerini kaydettirmekte arada hiç 
bir mutavassıt buJumnamaktadır. 
Bu şeklin şehrimizde de kabiliyeti 
tatbikivcsi olup -0Imad ğı yakında 
an~a~ıJacaktır. 

Müsbet neticeye varıldığı tak -
dirde Belediye şıibelerinde bu iş 
için ayrı ve •küçük. bir teşkilat vü
cude getirilecektir. Bu sayede ki
racı ile ev sahibi arasındaki her 
türlü ih!ilaflarda belediyelerce tet
kik olunacaktır. 

----ıoo---

.\.kademi mimıri ıube~l 
genişl~tilecek 

Hükfunet; ·güzel san•atıar aıkad~ 
misindeki mimari şu:besiın.i önü -
müzdek.i ders yılında .daha geniş
letecektir. Bunun için de; mezkür 
şube mektep 'binasından ayn ve 
müstakil bir yere naklolunacak
tır. 

Hatta şimdi bi!e mimari k:smı 1 
smıflan talebe!ere dar geoldiğin -
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den münasip bir bina •bulunduğu 
takdirde mimari şubesi bu yeni 
binaya taşınacaktır. 

1 K ÜÇU K HABERLER 1 
* Çocuklıı.rı kurtarma yurdu için 

;yeni bir talimntn:une hazırlaıw.::aktır. 

Şimdiki bina ihtiyaca kari gelmediği 
için yeni bir bina aranacaktır. 

* Dikili ft:Hik:etzedelerl için yaptı
rılan yirmi beş pavyondan on altısı bi
tirilmi..ştir. 

* Devl.t:t denlzyolla.rı ıdaı-e;i me -
murları içın bir gaz kurı;u ıı~lır. 

* Tabt.akaJcdc Baltacı ha.aı yaııgr
nında ııimdiye kadar yapılan tahk:i -
kat~ kasıt görillmeıruştir. 

eene hapse mahküm olunmuşLur. Fa- * Şehrimizdeki mülkiyeliler yarın 

b&. :yaşı 18 clı:n küçük oJduiundan bu , mülkiyenin kuruluş yıldönümU müna

ceza 1 sene ı a:r hapse ten.zil olun -

muştur. Aynca 100 llra da tamı.Ina& 

verecektir. 

••••••••••••••••••••••••••• 
'utan mahkeme masrafı da ikisi :u-asm

da öcleııecektlr. 

Cürmümeşhut kanuııu bu kabil suç

luların derhal tevkifini amir bulnn -

dutundan &'enç kadın ve erkek hemen 

tevkif olıınmuşlardır. Orta halli bir a

ileye mensup olan kadın bu karardan 

sendelcmlş ve hilngtlr hüngilr ağlıya

ağlıy:l tcvklthaııeyi boyJ:ımışhr. 

l Q. 3 .-ır..JI 

elen kalktı.. Kızının mektUıbunu 
aldı.. Yüksek sesle okudu: 

•Büyük babacığım! Beni ne ka
dar c:ok sevdiğinizi bilir.im. Adil 
Can Beyin teklif t-ltiği hanı ann~ 
min üzerine yaparsa.ruz, çok daha 
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ıncmnun olurum. Beıı, bundan 
sonro hayatımı kt.>.ndim kazanaca
ğını. He mde çahşarak. Cu, benim 
için bir ideal meselesidir. İntisap 
ettiğim meslek şerefinize halel ge
tiriy(>r ·a, sizi temin ederim ki, hen 
esasen hiç kinı~eye Kerim pa~a • 
nın torunu olciui:rumu söylemiş de
ğilim ve söylcmiyeceğim <le. Miis
tcrih oln anız için bu satırları ila
veye mecbur oldum.• 

Leyla 

İffet Hanım, kıLının mektubunu 
avucunun içrnde huruştnrarak ağ
lamağa başladı: 

- AF.ık o ı n CVE <löı m~~c ni
yeti yok. Gihü kör ola ıca kız. Na
s•l da zchirlenmis! Ah bu freder 
mek~e:bi. Ah bu danslar .. Müsa -
mereJer .. Tedansanlar .. Garp mu- ı 

kallitli~ .. Bütün bun1ar malnettil 
onu. 

- Yalnız bunlar mı ıva? Bıibası-

scbetile saat yirmide Parkotelde bil' 
aile zzyafetl vereceklerdir • 

* nar ve gnzinolnrdn yapılan tef -
tişlerde ecnebi tlıbiiyetinde otuz kişi
nin git. ıce çalışunlaıj:ı anlrışıunı~.ır. 

Çot.ı;.., nlar ve. çalıştıranlar mahke -
meye verilecektir. 

* S<!nc başında Taksim gıainosım
da verilecek buytl.ıt baloya ~ımdidı:m 

hıızırl,mılınnkt:ıdır. 

* Belediye ı-els muaviıu Rilli.t, bele
diyeye ::ıit bazı i~lcd tak p etmek ü
zere çar,,amha ~ti Ankaraya gide
celdir. 

düşün .. Dön<lügü zaman günlerce 1 
olınm:i öpmt1miş, yuzümi.ı.ze bak
mım:ı ş ve bütün milli adetlerimizi 
tenkitle başlamıştı. Üste..ik kocan , 
o.acax herü ie L:..ylanm bu çılgı.n
lıklc.rını hoş ,göniyor, onu daha. 
fazla .serbest olma.ifa, hasılı ta=n ı 
mannsiıe deliliğe sevkediyordu. Bu 
ka<lar b~ı •boş bırakılan bh" kızınl 
eJbe.te sonu •bu olawıktı. 

İffet. Hanım gözünün yaşı.nı sil
di: 

- Bizden ayrıldı diye yak&ını 
bırakacak mıy .ı; onun? 

Kerim Paşa hiddetlendi: 
- Benim haysiyet ve şerefimle 

oy11ıyun Myle b:r mahlUJmn .bir 
daha ıadını anmak istemem .. Sana 
da lbunu tavsiye etlerim. 

- İyi amma, benim bir ana ol- 1 
~ığumu unutuyorsunuz! Ben Ley-1 
layı göı mt~en y~şıyaınam. Onu 1 
bu yaşa kadar dizimin dibinde ·bü-ı 
yüt•üm. Onun sesini ve nefesini 
duymadan nasıl oturabilirim :bu 
berhanedc? .. 

- İstersen sen de git onun ya
nına! 

- Bana a:ksi cevaplaı· verme. 
baba! Ben se>nden tesefi bekliyo
rum. Hatır.ma şöyle bir tedbir 
gı "tii. Mesela, d:ım.ıt Ferit pac:anın 
hu?>. si k·ıf'bi vasıta.sile LcvW.vı 
bcı.rcfan uz,:k':ıstırmak imk5nı vok' 
mudur? 

Kerim paşa :birdenbrrc sakın -
leş1 i: 

- Semih Kamran... O, 

Maarü Vekaleti orta mektep 
ve liselerde öğleden sonra 1,5 saat 
süren mi.lza.kere zamanını iası.ıasız 1 
devam eden 45 şer dakik.adan iıki 
müzakere saati o.arak ay.rmıştır. 

Bu müzakerelerde talebelere ne
zaret edecek muallimlere ayrıca 
her müzaklre saati için iki lira üc
ret verılmesi de kararlaştırıil.mış
tır. .Mektep müdür.eri buna göre 
müzaıkere saatlerini muallimler 
arasında taksim edeceklerdir. Mü
zakerelerde muallim yerine tale -
benin nezaret etmesinin fayda te
min etmediği görül~rek bu yeni 
karar verilmiştir. 

Muallimler müzakere esnaı.,nda j 
talebeleri aynen derste imi:;; gibi 
.büyük bir dikkat ve ihtimam:a 
nezaret altında bu.lunduracaklar
dır. 

Yabaucı liselerde askerlik 
dersleri 

Resmi kız liselerinde ~:duğu gihi 
hususi Türk ekalliyet ve yaıoancı j 
kız liselerinde ve y aba.neı lıseleriın. 
kız liselerinde askerliğe hazırlık 
derslerinin hafta.da bir saatten .ıki 
saate çıkanlması dün Maarif Ve
k.8..e,inden alakarlarlara bildiril -
tniştir. 

--000--

Balkan oyunlanoa hazırlık 
Maarif Vekaleti tarafından dün 

teşkılatına bır ta.mim gönd~ril -
miştir. 

Buında 940 Ba1kan ovunlan mem
leketimizde yaplacağından kar -
ştla.şmalarda iyi ne.ice.er elde et
mek üzere şimdiden icabeden ciddi 
hazırlıklara girişilmesi lbi.diril -
mektedir. 

Basın Birli~ri balo!u 
Her sene verilmekte olan •mat

buat iba...osuı. U:ıu sene •Türkiye Ba
sın birliği bilrosuı. olarak şehri -
mizde ve Ankarada ayni gecede 
verilecektir. Balo için önümüzdeki 
ayın 13 üncü gecesi münasip gö
rülmüştür. kaıbeden hazırlıklara 
şimdiden 'ba~1anılacaktır. 

haliç vapurları 
Evvelki rün toplanan Haliç şirk:eU 

hbscdarlan, idarenin tasfiyesine ka
rar verdiler. Uzun .seneler var ki, Ha
liç vapurl;ınnın vaziyeti bir mesele 
h.:ıliııdedir. Belediye, dahıı evvel, Ballç 
vapurla.rınm işletilmesini temin eden 
teılblı'ler alma.Saydı, ıtimdiye kadar, 
bcll.:i, çoktan, limı:nm bu kunnı.nda de
niz nakliyatı dc.raea.ktL 

Anlaşılan şudıır: &ile vr.purları, 

nusrnfını çıltaııacalt şekilde k:naııç te
min edememektedir. l<'akat, burada vn
pur ışletnmcsl de büyük bir ilitivacııı 
karsılanması demektir. Bu işe., h.be 
göre, yine beledi.ye elkoyın.a.hdır ve 
şehrin bu mmtaka~nda oturan halka, 
rahat, temiz. sür'atli vapur teınin olun-
ınalıdıl', 

BÜRHA.N CEVAD 

bi - bir kere ona açsak, belki polis 
vası.a.">ile Leylayı o bataldıane -
deı1 kurtarabilir. 

Kerim pa~a, St:nııh Kim:ıran 
Beye ımahrem rbir mektup yaza
rak, kendisini Çanılıcaya davet 
et.ti. 

* ~El\fİH KAllmAN (YENİ 
BAR) DA •• 

Gece. 
Saat on bir. 
Beyoğiunıda ai;ılaıı (Yeni bar) 

dayız. 
Varıyete numaraları tam on ibir

de 1başlımııştı. 

Damat Ferit paşan.un •hususi 'ka
tibı Semıh Kamran genç blı- ar -
arAadaşiie ön .ınasalan:l.an birinde 
oturuymıdu. 

~a·.ıoıı ve yandaki 'Odalar hınca
hınç tlolımuştu. 

Herkes Tünk yıLd1zı Leylayı 
.görmek için saıb!'nsızlanıyordu. 
s~ıh Kamran •bir aralık göz

lüğu.n ü ıdüzeltcreık, yaumda:ki ar
kaıdaşma sordu: 
· - Leyla her a·kşam nuımara ya
pıyor mu? 

- Evet 'beyim. Her alkşam on 
fldd çıkıyor c;ahneye. 

- On ikiye kadar bekliyeceği.z 
<lc.:nek? .. 

- Evet amma, 'bu numaralar 
da me:ınlek'et..ımizde şicmdiye ka
dıı:r ı?örülım emiş çok heyecanlı, çok 
cazin sahnelerdir. Alılah razı ol

S'nasiden. Av-

~ 
er >Fw+rff RS!P 

Bu çocuğa yardım 
ediniz 

Boca bulwıduğum mekleı>te, geren 
yıl, smıflarımclan blrinde, ç.alışkan, 

terbiyeli, sessta seda!l7: bir talebem 
vardı. Mutlaka, bir lcn!;urunu arayıp 

bulmak lazım gelirse, bütün tallh~izll
fi fakir olmaı;ı idi. 

Onu, geçen hazlranm sıcak g-ünlerlıa· 
de, lmlihan kapısında g-örflüiiiın vakit 
sormuştum : 

- Tahsile devam edecek mlslu'!. 
- Çok bUyorum. 

- Nasıl ,-apacakmı, bu lşif 

- Le)'li mee4Jani bir Use1e rlremeı;-
sem, nehari olarak devam edecet"fm. 

Şeh.abettln - bu, eocuğun ismidir -
orta mektebi bitlrmt,u. Fakat, Wı; bir 

1erden yardım röreınedi, par&ıQZ, leyli 
bir mektebe rtremedi. Ondaki ollıı • 
mak aşkı o derecede idi ki. wırbna pal

to, ayağıııa papup bulamadığı halde, 
beş on kuruşluk yol parası tedarik ettı. 

bir liseye kayıt muamt>lt-slnJ yaptırdı; 
Kidip relmeie başladı. 

Geçen gün. Şehabeıtinl bl";ımda 

gördüm. Ben7l daha sararm.q, bo:ruu 
daha bükülmü«tü. Sesi titrtyerek çıkı
yordu. 

- Ne var, mektebe Kitmi)'or musun, 
dedim .. 

Gözlerinin içi bulannuıtı: 

- Btrakhm., dedJ, rldcmlyecpğim ••• 

(lü.nkii, hiçbir yerden &'Clirimlz yok.... 

Eve de ben bakmak mecbıırı . .-etiııdr • • 
yiın. Bk iş arıyorum. 

Şelı:ı.bettin, başını önüne eğmiş, ha· 

yatın yetim ve talihsl:r. rulıuııda ko
pardığı fırtına Ue ıendeUyordu. 

Sonra, mırıldandı: 

- Bana bir llJ bı:lamaz mısınu?. Ki.ı· 
çük blr para mukabilinde,. 

Muallim 
yaz rı 

Maarif Vekaleti son 
münakaşalar 
.oetile tamim 

n1unase
gönderdi 

Son aylarda gazcıtelerimıı.de yan
lış kitaplar ve diğer maarif mese
leleri hakkuııda münakaşalar cı:-re
yan ederken makaılc ve yazılar 
altın.da bizzat mualUm. olau ve 
maarü meslekine mensup ıbulu • 
nap ~evattan isimleri de görül -
mekte idi. 

Maarif Vekaleti bu ihusu::.ta ~a
~ıdaki tamimi ıgöndermiş.tir. Bu ta-
mimde deniliyor ki: 
•Öğretim ve eğitim vazife:ü gibi 

yüksek ve yüksek olduğu kadar 
dikkat ve ne:t.akct i_,tiyen bir ~i 
deruhte etmiş !bulunan o~un şah
siyetlerin taliım meslekinin icap 
ettirdiği ağır ıbaşl:lığl hiçbir su -
retle iıhlal e!m.e.nıi!oleri pek tabii 
görülür. Me.1.;lek v.i..odaııını rencide 
edecek hareketler, sözler ve yazı· 
laııdaııı onları tenzili etmek lazıru
dır. Şaıhsı istih.d-ai oden tenkitler, 
siyasi makaıleler ve maarif pres· 
tijini sarsıcı beyanat ve ya2ı.!ar 
meslek vicdanını ik:..mnakta. öğre -
tici ve terbiye edici ·kütle ·üzerinde 
fena tcsiı'ler yaı:mıak'a delil arat
DUyaeak ıhususlaırlaooır .• 

___ _,er...-----

Belediy~ iş hiiraları açıyor 

Belf'diye yı!ıbaşın.dıın itiıbaren 
F-aüh, Beyıog.u ve Kadıköyünde iş 
büroları açacaktır. İş anyanlar~a 
iş vermek istiyen?er bu bürolara 
müıacaat edı:.'Ceklerd.ir. 

Yazarı: Alımed ~uk 

Ağ us tosun ılk lıaflaı.ı için 
g:ltmııl· ti:ı:ere, l.A"1oıı)'a, Esloll 
landı:.-aaan geçcrlıen, \ıu ırı 

rın halkını büyük tela"' ve r 
de c-ürmü,tük. Sovyetıerln ııı 
sine lşl.i.raklrriul temin cf.JU 
surcUı• tecavu·1;ü önlemek iç 
vada İn~ltere He N>vyetle 
görüşmeler yapılmakta ldı. 

reler müslıet bir ııetlceyl' t-a 
bu Baltık mem!ekf'tlerl en 
idıler. SovyeUerle iuı-11 
Fransa araı;mda lılr işblrlii 
önljyebilecek yegane &l•dbiı' 
ba. kü!:ıük devletlerin de sul 
sma bağlı bulwıdu.kları ma 

tana :öre, kendi harici po 
ahenktar olan bir teşebbiC;Ün 
kiyeiinden neden bu dert·re 
rıru anılyamamtl'1ı.k. l\ksel 
deriıılf:'ştJ.l'inCt", bunun aı

man7ıuun pannatı otdutu 
Alma.ın·a. bu devletleri şu 
farla korkut10uştu: İnı;ııtere 
7eUere satıyor. İngiliz - ~ov 
kenlerinin mtubet m•tıce 

mini olunuz. MüzaKelt' nıc 
pıldığınn. için bile prott·:-;t.ı 

sizin arkanlTdayız. 
Küçük rtevlcUer de buı · 

ya.7garayı koparmışlar, vt· 
Son et görii.ı;melt'ri miısiıd ı 

d.ği b.kdJrde lllendllerlnl •'-' 
k.oll.arı arasına ııtat~klarıııı · 
lprdL 

Vasiyet lkl ho&ft.a :.unu tav 
Kiiı;ük drvletleı· Almanya 
nevnu:ına kurban oldu.klıırJ 

lar. 

Genç çoeuiun nbrabı karşısında sar- -o--

Şimdi aıılıı.şıbyor ki Alman 
yeti.er arıasındakl ııaktıu giır.11 
dan biri de !jarki Haltı.ki& 

serbesti veımekıir. So,-1,.ııer 
yanarak Estonva. T.ct<mya v 
ile birer karyıbkh yındım 
zala1D1şlar ve bu memlekd 
üsler de tesis etmlşlerdır. 
Buıı&ıı sonra da Fiııtandl 

ı;-ul olını.va başlamışlardır. 
sıldım. Ona yardım, ona, küçük bir h?. 
Bllllu nasıl yapabılirdim?. B"r!!'ramna t!ccr.!theyetigeliyor 

SoVYetlerle Flnlanıllva 

ihWi&f, bovyetlerin bu me 
ıoiW.asebetlerlnl dlğ-er Dalhk: 
kelleri gibi t:ı.nziıu etm<'ie 
nıelerlnden dokoınştnr. Sov:r 
lan.diya ile bır karşılıklı la 
imzalamayı tt"klif t:ttilel'. Ha 
landlfa, Bali.ık grupwıa meıı 
yıp İııkandinııv gruııoıı.a me 
tunu sö;rliyerek buun redd 
teklifler de şunlardı: 

Arlz okuyucularım. hepinizin vicda

nınıza müracaat ediyorum.. Şehabetıl

ne küçük bir iş vcrcbiJecek va:d.rctte 
olanınu varsa, henüz rucuk denecek 

ya.~ta blr aileye bakacak bu Türk yıı.v· 

nwunun cönlüue. yardım ellnW uza
tınız. Şebabettin fazUeUi, namuslu, ça

lışkan bir gençttr. Orta mektep mezu
nudur. Adresi şudur: 

Üsküdar Tabaklar, Nalçaeıhasan so
bk No. 13 

Bu Türk rocafunu sevindirecek, o
nan qt.ırabını dindirecek hayırsever 

müessese ve l'j sahlplerlnln elbette bu
la.nduğuna im.:uum var. 

REŞAD FEYZİ 

.J\ılemlekeiimızden ham madcle 
satın ıidnak şekillerini tetkik e~
mek üzere (bir Frans.z heye~i şeh· 
rimize gclme.kted'ir. Heyet müha
yaa edilecek Türk .mrelannın fiat 
ve miktarını tt.ısbit edecek, tediye 
şarLlarıııı kararlaştıracaktır. 

--0-

Yeni meydanlar 
Belediye imar şubesi açıla<:ak 

yeni meydr.nlar.ın maketlerini yap. 
tıracaktır. Taksim, Ycnicami, ~· 
yaz.t ve Sultaı.ahmet meydanla -
rının anaketleri yapılmıştır. Tsrı
h'i b:na ve -atbiıclclere bilhassa dik· 
kat eciünek:Ledir. 

1- FlnlandiJa körfcdnde 
lamı 8ovyetlere 1.erkl. 

2- Leninırat clvarUlll k 
hudıı.d.un 15 kilometre kadıı 
kilmesi 

3- JLuıco kasıabasmın 

us yapılmak üzere kendıleri 
ması. 

I· Av ru_p_a_H_ar_b_i_n_ i_n_Y_e_n_i_rv_·•e_s_e_ıe_ı_e_ri __ I 4- Şimalde Pet.sano clv 
tla.ı tash.ihl. 80\·7etler, e 
t.akvlyesl için bu tekflflr.rinln 
de ısrar ettiler. Hatta Mol 
söylediği nrtkuııda diyor ki 
diya bunları kabul r.t:.eydl 
lere karşı .iyi niJeUerini giis 
saydı, Karelyalia lıazı araır.iy 
landiyaya t.erkedehilirdl. 
mukıwe'inet edluce, Sov7c 
lı.uvvetile Jıedefler..nl elde e 
rar verdiler. Fbılandiyanın ı 

edeceğine ~uııhı: >oktur. FııJ,; 
yon nüfuslu biı memleket ) 
milyon nüfuslu bir JJU'nılcli 
ıoınd;L ne kadar mukavemet 
~n me\ sim <le şu nokta 
lcre müsaiLtlr: Finlaudıyanu 
sında cbemmlyet!l blı· fımil 

uuş bi!'l bin gôl bugüıı don 
S11vYct askcl'leri11e kolay g 

Finlandiyanın da bir l{oridoru var 
Rusyanm son Can ikinci Nlkola bö· 

liir•len yemeie çok dÜ!!kiinmüş. Bö
ğürtlenin şimali Anup:ıda ;reti.5enl çok 
gwel oturmuş. Finl:ındiyaıla da bu -
nun en tatlısı çık ınu:;j. Akıbeti pek 
feci olan bedbaht Çar da vaktile iyi 
gıi.ıılerinde oradan boğürtıen celirte
rek ycrnıi . Falıat Fınlandba ikinci 
2'ı.kola için yalnıı hoğurtten ile krııdi· 
ni baltrıaUın ··ıkelerden değildi. 

İ.stlkW mücndeleslnde Çarlığa karşı 
daima mukaveıne~ edegelen Finland•:v.-. 
UU"J'a inıp:ı.ral.oruııu nilıııyel bu lıür
riyflt aşıkı memlekete ayrı bir idare, 
dr.lıili lıı.r muhtariyet ol.sun vermete 
mecbur etmişti. 

Fakat ı;oma Finlandiya i.c;Uklal mü
cı:c1ell'aiul Uerl ~öfürdu. Çarlığın yıkıl
ması ile de ııllı:ıyet ls~iklalıııl aldı. Mü
cadekııin son r,aCJı:ı.smda da. Sovyet 
Ilns.va da 920 Dorpat mııah~deslle müs
bk.l Finlandiya curulıuriyrtini t:ırudı. 

İki komşunun hodutlan t.a.:rin edildL 
O :ı::urıan tayin cılUcn hudut acah<l is
tikbalde blr takım lhUlafl:ıra. yol aça
cak gibi değd mlydl? 

Umumi harpten sonra Avrupa.nm 7e. 
pl haritasında meşhur olan iki korldor 
dehliz görüldü. Birisi bundan üç ar 
evveline, yani hJ&rp çıkıncıya kadar Al
manya ile zavallı Lehistanın arasında 
o kadar ibtllila yol açan koridordur. 
İnlıdciısi de Flnlandlyadaki koridor. 
Evet_ Bundan yirmi sene evvel Rusya 
Ue Fmlaodiya arasında hudut çizilir -
ken Bu2 denizindeki Ribaçl yanmada
sındau dcıılzc doğru Flnlandiyaya bir 
koridor verilmiştir. 

Geçen harpten evvelki zamanlara b
dar çıltılırsa bu arazi Norveç, Çarllk 
Rosyası ve isv~ an.sında lhtlliflı ol
muştur. Finlandlya 1809 senesine ka
dar İ.sveçe tibl iken ondan sonra Rus
ya Çarlığına ceçmlş ve bir asır mii
eadele etmhjttr. Rlbaçl demek - Ta7-
mls muhabirinin dedJğ'ine p.re - ba
lıkçı mıuıa.sma S"eli:Jl'C)rmUŞ. 811 baWı:ı,ıı 

7arımaclasmm FlnlAndl:ra>'a verilen kıs
mında hemen hemen nüfwı denecek kim 
ıcye rasgellnmemekle beraber ora1a 
çıkmadan evvel gelen Pel~o arazisi 
klnıin elinde bulunursa uhlbhıln •e· 
ref ve IUbarını artınrmış. Bu bavall
den maddi olarak edilecek istifade ni
kel madenleridir. Sonra muhtelif 1111-

lama temin eUlii cere1aıılardaıı ay-

&ile Deli Petroııun dediği gibi • birçok 
devletlerin pencereleri a.çılan bir denb 
oloıakia berabM IUlyaL ve tatbikat&& 
en kuvvetli devlet kim.c;e onun miir.a
kabesl altuıda bulunurken Finlandlya
nm ~brimüncecııdıle liınaular.ı olması 
ve o yoldan da Balırlmıılıifüıllıı.siyc ka
dar çıkabilmesi kı:ndi ine muJıim bir 
Jurvlıi temin ediyor demckiı.r. Petsa
mo nehriuln a.izmdaki Llnahamarl öy
le bi.ırük biı· liman :.ıanııedilmcmeli. 

ı~aıoıt ora:rn. mıılıtelif lıanılıralı ge
mılr.r ı:-ellp gitrurktl'dlr. Meseli İtal
yan va11urları or:ıla.ra kadar çıkarak 
balık alıyodarım:1• 'RalıJ.: <>rıuwı en° mü
him ı;cr\'etidir. Bu itibarla Bali.ık de
nlzhıdeıı daha karlıdır. Liıuı.ha.wariden 
Nut·veç buduJu demek olan \ 'ur.emi
nin araM :ınr,,k ıs mil k;lll:ırdır. 

Flnlandıy:uıın coğrıuı \.'~iyetinin en 
mühim bıt!iuslyetltrf Rusya Ue olan ih
tilir.fın neı-eden başladıit naıarı Ulbare 
almınQ bunlar oluyor. Balhk sahasın
da Rusyanın yeniden nüfuzunu tesb 
etmesi üzerine Finlandiya Ii.ka11t lı:a

lamamıştır. BaUı.k denizinde Ru.s7a
nuı deniz ve lıava merk<'zlerl olmak 
üere bıtediii yeder, •~kcrlikçe mühim 
olan nokLalar vardır. Bunlardan sıraııı 
celdikçe şlıudiye kadar bahsedilmiştir: 
Fakat cörülüyor ki yakan tarafta, ya
ni Bua deni.si sahasında da Finlandiya 
ile Ru.sy:uım ara..<ımdakl mei>ele yeni 
değildir. Yalnız bunun şimdi)'eı kadar 
silkiıt ile g-eçfşUrUmekte olan bir mev
zu Jıaliııde kaldı.iı dü,ünülelıllfr. 

Avrupa harbi çıldıktanberl Rusya
nm Baltık sahasında iakip ettiil ı>o

liUka şimali ne kadar kuşkulandırmış 
ise timdi Finlaudiya ile olan lhtilifm 
da son günlerde cirmlt Ôldufu mba 
İsveç De Norveçi daha drade dıisiUa
ürecekUr. 

Bununla beraber. Sovyet! 
lıuıdiyayı istila et.mf'k i.stc,u 
helidir. Ask...ri h:nekat ve 
bardınıanı. daüilıll'n bir ay 
tahrik maksadını istihtlaf etti 
g-örünüyor. 

SovyeUer 1111lllljılı\"or ki, 
anlaşacak bir hilld'ımetiu k 
teınlne r.-ıll~ıyorlar. Bu ııe 

bütün tazylkle.rt, bugün Fil 
idare edenler üzerlnr tl'vclh « 
Bwılara cııo:vt.an• deml!!lerdi 
yalistleriıı aleti olduklarını !il 

lerdlr. Molotof l'On nutkunda 
dJyanın bugiin.kü ricaUne» 
tikten- sonra itiyor kl: 

«Bıı meselenin, Flnlandiy 
dostane bir elblrllfl yapa.ra 
Suvyetler birliği tarafından 
cek pyreUerle halll 11\zmı ı 
dir.• ve bundan sonra da şu 
liyor: cAnlaınnak, Sov;yetler 
Finlandiya ar:ı ında bozulmaı 
luğun kurulmasına esas teşkl 
Ur.> 

Bu sizler SovyeUerln Flnl 
ki hedeflerini az rok tenvlı 

A. Ş. 

Avruparıın şimalinde başlqan vekaJi l k ' 
neriJe kadar varacakT. Herhalde bir· Dev et orta me tep ı 
çok tahminlerde bulunarak istikbali Orta mekteplt>re giı ecf 
keşfetmek için kehand iddiasına lii- ibu seneden itibaren bfr 
ımm. ol.masa gerek. orta mektep imtihanı:. :ı 

Finlandiya hadl<ıl'lerl AmerikalıJan yazm:ştık. 

4a meşgul ediyor. İstikbalin her tü.rlil Devlet imtihaulal'ı her 
Dı.timallerine karşı Amerikada bir has- del'6lerden olacaktır ve 
ııasiyet göze prpmaktadır. Avrupanm ~i.rnize göre bu sene-ki de 
flmallnde eıııash bir deilşikll.t, Bahri- tihanları türkçe, ;matem; 
muhltiaUa.sinln mukadderatına karşı 'biat bilgisi ve sağlık bili 
ü.k.ayıt kalamıyacak olan Amerikalılar !erinden yapılacaktır. 
için vukuandan tlflk evvel düşünülecek 
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4.lmanlar Moskovada Bratislavada yeni 
b. tevkif at 
lr teşebbüste buf undt 11 Yahudiı;r casusluk 

. ı.. 4ıııs1erı1aın s (A..A.)- Bul.bılll 171 
1 ~tıaklanndan gelen haberler. Alman· 
' ltı, ut, Moskova neWlnde, Flnlandb'a 

lenı karşı mıisamabüir davranmak 
meebnrlyetlndc kalnuştır. Dün, öflo • 
•ca sonra ilk defa olarak naıd radyon. 

töhmeti ile tevkif 
olundu 

Sovyetlerin arzularına 
uyan Fiıı hükumeti 

(1 inci sahifeden devam) 

takip ediliyor. Askeri mehaftl büyük 

endişe içindedir. 

Diğer taraftan o. N. B. ajansı dün 

&qam neşretllğl bir tebliğde Flnlandi

yanm İugJJiz nüfuzu altına düştüfün· 

den ba vazlyele diiştütl blldlrRmek • 

tedlr. 

·HÜKUMET MERKEZİ BA$KA 
YERE NAKLEDİLDİ 

J;,e'ler Birliği ile Finlandiya de -
mokratik halk. cumhuriyeti hükU
meti araLSmda \bir dostluk ve kar
§ılıldil yardım muahedesi imLala -
m:şlardır. 

No. Yaı:ao: ZİYA ŞAKİR ,,. 
Su,, ya karşı bir 

hücum ' ine bir leşebbüs J1lpbiJ, fakal ae
ı.,'re &lamat!ıiuu blldirm<kieollr. Ba 
ltıı lıerıer, Sovıet • Fbılaııdi7a lhWi· 
ıı,.da, nasıl bir tabiye knllanılmaBI la· 

~ ... Celdlfl meselesinin ıu:r.l rlcall ara
-. ııok tiddeW lhWülar doiur<i11· 
~u da Rive eboekledlr. istııabarat 

lf °'llsuıııb., Göbbels, A1nwı blkmuı 

aakeri hareklla dair olarak Flnlandl-
7& menhalannd:ın verllcn bir haberi 
11~lşllr. Askeri mebafll, Moüon
nm, İsveç demir madenleri mıntabsı 
olan Gulsem yal<mında yerleşmesiıı -
den. korkmakta.dır . .Almanya, demir 'Sa
nayii için bugün şiddetle mulıtao ol • 
dsiU demiri buradan te-d.arik etmekte
dir. 

Roma 3 (Hususi) - Bratisl.3. -
vadan Q>iJdiri'diğinc göre, yeniden 
birçok tevkifat ) apuınu;tır. Bun -
Iarm kısmı azamı Yahudidir ve 
Entelılicens Servis ihizmetinde ça

lışımş olmakla ittiham edi.me-kte
dirler. 

Berlin 3 (A.A.) Helsinki'den 
alınan haberlere göre Rusya - Fin

lndiya cophcsinin .başlıca kısmında.! 
dün muhan,lıe faaliyeti axı>Jmıştır. 
Yalııız dün s2ibah Sovvet tayyare- 1 
leri, askeri r1'üesseseleri yeniden 
ibombardı man etmişlerdir. Hüku
met, makaınatı, şehrin bütün sivil
uerdeıı taihliyesini emretmiştir. 

Bu muahede ile Sovyetlcr Bir -
liğL Fimamdiya, ahalisinin ekse • 
riyeti Kare!ya'lı olan 70 'bin kih. 
metre ımurabıbaı genişliğinde Sov· 
yet K:ırleya'sım treketınekledir. 

Finlandiya ise, Lenin,ıırad'm şima-

linde Carelie •berzaıhımda 3970 ki- Akar sular ve bilhassa büyük ne-
rometra muı...:lıbalık bir araziyi 

l'ııııaudlyaya nnı duyduğu ıem.-u-
Sovyetler Birliğine bırkmaktadır. birlerin hesaba alınmaSl mecbU• 
Sovye! ler Bırlrıtı, buna muka,bil 

Fin ahalisi köylere çekiliyor Almanlar 
Polonya' dan 

çekilecek mi? 

F~ılandiyaya 120 mil}:on .~intan· riyeti hasıl oldu 
diya marklık bır taı:mmat ıta ede-

I' " ... lslnkl 1 (AA.)- FlnlaMln '9-
\ırı.rı ahalisi, lk&yl.,,, tekil • 

. ~ie davel edilmiştir. Zir&, Un.• • 
~ ..:., •çıtı şehirleri lollsnasıa bor bardı • 

elmeir.Jeye aballJ'8 ~ a&...şl 

qınakla.dlır.. Balkın ırıaoevb'ah mü
kemmeldir. Mololofia, Kusslnenln söz-
de halk hükünıeU. arasuula ak.tedlleı. 

aulaşma., hil.A. bir yapmacık t.eJiJdd 
edilmeldeıllr. 

Dün şiddetli muharebeler oldu 
. llelalnkt 3 (A.A.)- Lad<oca ııöllinün 
~l kısmuıda SııoJae"I y&kınııula, 
""" ıı:iddeW m11harebelu eereJ"&a et
~- FinlaııdlJa kıl'alan, llws hll -
..... nnan tlddelll olnwıına nlmea. 
llıt\'tj)elb muaafalzıımbm-bmbmm 

me\'Zileriııl ınuhafaıa etmişler Te m.u
bbU taarruı.Iara gecmişlerdlr. 

Diteı· taraftan, Muma.nsla.r mmtnka
amdaki muharebeler de devanı ctm.ek
&edlr .. Rllslar bn mınta.kada bircok tank 
ka7betınlflerdlr. 

Londra :ı- İyi malilnıallı muhtelif 

bibraf membalardan &"elen Jı&berlere 

göre. SoVYet Rusyanın şarki Avrupa ... 

da.ı1 ce'kllmesine mukabil Aluu.:nya,.a 

bir milJar mark vermeyi teklif eıııtı 
.. nnedUmektedlr. Alınanların menfaat
lerinden yaptıkları muazzam fedakar .. 

hl< ancak bu ıurelle hah edili.yor. 

Başvekil B. Ry!i ile hükiimet &· 

kanı, meç'hul bir semle mütev1.'Ct:i- \ 
hen payıtııtıt<an ayrılımş'.al':dır. 1 

Zannolımduğuna göre hükfunet 
merkezi, Vaısa'ya naJılled;;nriştir. 1 

Kordiplmnatik Helsin.\ti yaki • 
ninde küçilk bir şehre gitmeğe da
vet edilmiştir. 

Dünkü cumartesi günü Helsin- j 
ki'de mukim Ahnanlann Alman 
vapurlarile nakliye başlamlınış~ır. 

cektir. Finlandiya demokratik halk 
hükumeti, Hanıgö yarını ~dasile bu 
yaı,m ad3"1ın cenuba doğru -beş 

mil, şimale drığru üc mil, şarka 
dıoğru beş, mil ve garba doğru üç 
mrl geniş:ikte kara sular;.nı ve 
Hangö'nün cenı>bu gaı"l:ıisindeki 

bazı adalan 30 sene için Sovyetler 
Birliğine kiraya vermektedir. 

Muharebe Havade Bitecsktir 
--<>-

Nobel edebiyat 
mükafatı 

FİNLANDİYA AMERİKADAN · 
TAYYARE İSTİYOR 

Sovyetler Birliği, ayıti zamaıııda 
Hogland ve B ucakce a.da;Gn da 
da'lul olduğu ha.itle Fiıılııındiya kör
fezindeki ..bir çok adalan ve .3redni 
ve Rbaça ynn:ın ad.aı.arında:ki Fın-
1.aııIDya arazisini de armak'.adır. 

Sovyetler Birliği, kendisine ve
rilen bu araıziye muka·bil 3JO mil
yon Fın..aındiya markı tedıye ede

(1 hıcl ııalılf'*" 4en.ıa) 

~ lloı- havzasının imhasına teşebbüs 
~ecektir. Alnıımlar da bu vazi.
~lllte eğer Bolandayı ve Belçikayı 

tf ~'gal etmemiş bulunuyorlar iıse 
kuo - 1000 kilometrelik mesafe -
lıırdcn uçuşlara katlamırak İngili:s 
ldııı!arını 1•e 250 - 600 kilometre • 
tasında F~ansız sanayi merkezle
tiııi, onlu, hava, deniz üslerini im
haya teşebbüs edecekler ve muba
tı!he en şiddetli, en hunriz şeklini 

~· lllllış bulunacak ve hangi t:ıoraf 
diğer ta.raftan hava kuvvetlerine 

~~ tİikimiyet ve tefevvuk ifade eder 
o o kafi neticeyi istihsal yolonda 

lılıınun atmış olacak ve bnı or
duJan bel'ki de sadece tat.lıir ve 
~Üye yolunda vazife görecek -
•l'dir, Binaenaleyh, Almanya ve 
~iittefikıler bakımından 1939 hnr-

tııi es'ki muharebeler tekniğj için
de beılı:l:emek doğru değildir. Bu -
b.ıııııa muharebe tekniği değişın~ 
~ ordularmm ehemmiyeti azal
lı:ııştır_ Dediğimiz anlaşılmama -
!•dır. Garp cephesinde lıu vın.ivcti 
~das eden sırf Majino ve Sigfrid 
'ltlaruun mevcudiyeti ve iki ta

llı~ın nıiithlş ateş kabiliyetine sa
L ıp oluşudur ki, insan kuvvetinin 
~rşıhldı döğüşmesine ınilni olu
l>or ve muharebeyi hav11da ıllwa-

cak kat'i neticelerle sanayi ıner -
kederinin birmci planda ınıh:m 
esasları üzerine sevkediyor. Kara 
or.t.ularmın vazifesi lıu itibada. 1 
garp cephesinde bir tart'fın hava 
kuvvetlerinin, sanayi merkezle - ı 
riniu, ikhsadi kaynaklarının he - \ 
men kamilen iınlıasmdıuı ve mil
let nıaneviyatııım iyiden iyiye """· 
sıtmasından sonra ba~ıyacakbr, 
diyonız ki.. Bu da aucak bir işgal, 
tasfiye ve tathir ameliyesi ala -
cıı;ktır. 

İskoçya 

ETEM İZZF.T BENİCE 

sahili erindcbııtao 
vapur 

Oslo 3 (A.A.)- Ber.-en llnıonma 
mensup, 1800 tonJuk Arturm Norveç 
vapuru cuma sabahı İskoçyanuı şark. 
sa.bili a!Jfğmda. maynlere çarpmıştır. 1"1 
lr.l,lllk mürettebatından sekiz kişi knr
tatthnU}tlr. Dlğt"rlerJnde-n haber yok 
tar. 

Sovyetler Nevyork >1ı-r~i~ine 
gitmiyor 

Roma 3 (Radyo) - Moskovadan 
al.nan haberlere göre, Sovyet hü· 
kumeti, 194-0 Ne\'York serg'sine iş
!iı"ak elmemei(e kavar vermiştir. 

F. E. Sillanpaa; Finlaııdiyanın en 

maruf ediplerinden biridir. 16 eylOl 1888 

de Hameenkyröde doğmuştur. Ecdadı 

çiftçi idi. Fakat babası; evi, çifti ve 
çubuğu olmrıdıGJ, için başkalarının 

çiftliğinde çalışıyord',!· Müstakbel e

dip, blı' çiftllğin sükilneti içinde bil

yüdil, talı.silini Helsink.i tlnlversilesin

de yaptı. Edipler, l'all'alkftrlar muhf

tlne devanıa başladL Jan Sibeluis gibi 

muc.ikişioaslar, Eero Jareı:ıfelt gibi 

ressamlar ve Juhanl Aho gibi edip • 

terle dost oldu ve bütün mesaisini e

debiyata hasretti. 

1916 da genç bir köylü kızı ile ev
lendi ve ilk romanını neşretti. 

Sillanpaa, şimdi Finlandiyanın mer

kezinde yaşamaktadır Ve Finlandiya 

ediplerinin en ınnnıfudur. 1917 de <ha
yat ve gtineı;; a. ve tenkitlerden mürek

kep iki eser neşretti. 19ZO de cAziı. 

vatan> ı. .. 

Sillanpaanın <Genç ölü• sil bütün 
.ı\vrupada alfilca ve takdirle karsılandı. 

Muhaniı'ine büyük biı· şöhret kazan
dmlı. 

Bu .cneki Nobel ınükiı.Iatırun veril
mesine sebep de bu eseridir. 

Paris 3 (Radio Paris) - Finlan· 
diya hariciye nazın dün gece rad-1 
yoda Anıerik halkına karşı bir hi-1 
tabede buılunarak Amerikanın, 1 
Finland.iyaya yardımda 'bulunma
sını ve bilhassa tayyare dafl t:ıp
ları göndermesini ricn etıntıtir. 

PARAŞÜT TEŞEBBÜSÜ 
AKİM KALDI 

Hel.siırlti 3 - Bir 3ovyet para
şütçü kıt'ası para.şütlerle Fifilan
diya hatları gerisine inmeğe te -
şııbbüs e'.iıni.~tir. Teşebbüs aklın 

kalmıştır. 

HELSİNKİ'DE YENİ HÜKUMET 
HAKKINDAKİ SÖZLER 

Hels.inki 3 - Kusine'!l'in teşkil 
ettiği halk hükiime'i hakkında de
niliyor ki: ~Bu bükı'.rmet Finlındi
yalıılann tırhliye ettikleri 8 kilouıet. 
relik arazide teşkil edilmiştir. Ve 
hiç kimseyi temsil etmemekt~dir.• 

İMZALANAN MUAHEDENİN 
TFSi:LATI 

Moslrova 3 (A.A.) - Dün ak
şam B. Molotc>f Lle Kus.sinen, Sov--

- --

1 

cek.ir. 
Görüşmelerde Stlin de hazır bu

lunm~tur. 

ORDU BAŞKUMANDANINlN 
EMİRNAMESİ 

Londra 3 (Hususi) - Finlandıya 
ordular; b3'1kumandanı Manner -
ha;T.TJ orduya hitaben ;ncşre"ttiği 
güneük emirde §unları söylcmek
tooir: 

<Bu iş:e muvaffakiyet ~efe iti
mada bağlıdır. Biz istiklfil ve hür-• 
riyelnniz için harbediyoruz. Bu 
mücadeleye ölünciye kadar de -
vam edeceğiz .• 

Yeni Finlandiya Başvekili B. 
Riki de şu beyana'. ta ıbulunmuştur: 

•Teslim olınak mevzuu balhis 
değLdir. K.ümşulanmızla müza -
kereye ve aıılaşmağa traitanz, ta
kat istikı:alimizden ve milli hak -
larımı:uia.n ieraga;t edemeyiz., 

FiNLANDİY ANIN ESKİ 
HARİCİYE NAZIRI 

Helsinki 3 (AA.) - Fiularıdi -
yanın eski haridye nazın Erkko, 
Stıokhohn elçiliğine .tayin edilmiş
tir. 
~~~--~~~~~~ 

Muhrunmen bedeli 5250 lira olan 25000 Kg. Arap sabunu 14/12/193!1 Peı-şem
be günü saat {15) on be~te Ilayd.arpaşad.a gar binası dahilindeki ko1ni:iyon taı-aiın
dan kapalı zarf usullle satın alınacaktır. 

Bu ~e girmek ll;t.iyenle:rin 393 lira 75 kuruşluk ınuva.kkat t.e.ıninat, kanunun 
tayin eti.iği vesikalarla tekliflerini n1utı!evi zarflarını ayni gün saat (14) oa 

f dörde kadıır komisyon rcislığille vernıeleri lfı.ıımdır. 

GRİP, NEZLE, NEVRALJİ, BAŞ, Di;i, Kttth.:LIK, SOGUK ALGL~LIKLAIU ve Bu işe ait şorln•m<lcr komisyondan parasız oJarnk da~~tılınoktadJL (9807) 

AGRILARI TESi\İN EDE«. "" )<" 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~/ Muhanınıen bedeli 3378 lica 75.kun.ıs olan ınuhtelif eb'atta 1325 Kg. kabuklu ..._ çelik elektrot 6/12/1939 Çaro;amba günü saat (10,30) ou bucukta Haydarpaşada 
Gar b;nası dahilindeki kom.h.7on tara.ün.dan acık eksiltm~ ~uretile satın alına-

AR'3LANLARIN - FİLLERİN - ~!AYM.UNLARL~ caktır. 

1 
Bu .4;e gjrmck ıstiycıı1erin :!53 llr<ı 41 kuru4~uk muvakknt teminat ve kanu-

ARKADAŞI 1001 r&cer..ının Kahramanı nun tayin ettik~ vesaikle birlikte eksiltme günü saatine k:ldar komisycına müra-z VE 'caat1;'.;' i:~zı~~td;,;_,tnamcler komi<youdan para..ız olarak dağıtılmal<t•dır. (9568) 

O G L U 
~ l __ ır._. h_is_a_r_la_r_U_._M_üd_ü_rı_u-=ğ;,._ü_rı_d_e_:ı_: _,J 

Cınsi Miı<.tarı Mu!ı. 7,5 l:.ksi.tıue 
b• deli lmi . atı • 

(TÜRKÇE SÖZLÜ) ~ ı;:;ürik 5~~ ~ıo L~~~ Kr. Ljd:rr. şekli 

Pazarlık 

Açık Elt 

ınti 

14 
15 

Hakiki T ARZAN rolünde 
JONNY WEISSMÜLLER 

İPEK _.nemasında gtörülmıını.iş muv.ııjf
kiyetler kazanrnak'.adır. 

:Kireç kaymağı 1000 210 15 75 Pazarlık 

Pota• 600 180 13 50 Pazarlık 

15,30 
16 

1- Cins ve miktarı yukarıda yazılı 4 kalem ecza hizala.rmd.a gösterilen 
w;ullerle satın alınacaktır. 

II- Muhaınınen bccle11eri muvakkat terrünatları, ek:;iltme ,şekil ve saatleri 

bizalannda gösterilmişti!'. 
ın- Ek.3iltn1e 11/XII/939 Pazartesi gUnü Kabataşta Levazım ve Müba:yaat 

AKDE.NİZDE iLK DEFA 
GÖKÜLF.N (TVllKLEK) 

Nal<letliğimiz ı;u vak'a, belki bir ef
sanedir. Fakat hakikat olan bir cihet 
varsa o da, tarihin kuytu bir kÖfeS,ine 
Slloşark, asırlardanberi süzüle süzi.ile 
bugüne kadar intikal etmiştir. 

Tarihin üç beş satır içine sığdn'<lığı 

bu baJlevi hadiseye biz romaotık. bir 
şekil verdik. nu tefıi.kan\ızın başında 

bunu böylece nakletmekle de, 'l'ürkle

rin Akdeniz salıillerine ilk ayak bas· 

tıklan zaman, Akdeniz adalannm ne l 
büyük bir fitret ve anarşi dewi geçir
mekte olduğunu anlatmak istedik. 

~t.e, böyle bir devirde idi ki, Akde- 1 
niz adaları, yepyeni bir unsurun eline 
geçti. Bunlar da (Ordncu) denilen 
(Türk) lerdi. 

Bu Türkler; taltribeıı buı kltsur se
ne evvel, Orta Asyadan hicret ~
ler ... Bir müddet (Irak) da (Dicle) ve 
(Fırat) boylıırında dönOp dolaştıktan 
sonra Anadoluyu baotan ba,ıa geçmiş
ler ... (Ege denizi) niıı şark sahillerine 
gelip yeıle,;;ınişlerdi. 

BwıL.ır, hayat WlSurw1wt en mühim ... 
mi olan (su) ya karşı büyük bir mc:i
zap bi~ed.iyorlar. Akar sulara ve bil· 
lı&ı;a büyük Il<>hlılere tapıyorlaıtlı. Ak
deniz sa.lı.illeı·ine gelip de, o ucu bucağı 
bulu.nm:ıyan sonsuz su.yu göcünce bü
yük bır hayranlık duymuşlar ... Artık 
Akdenlzi, en büyük mabut oları.k ta-
nuruya n1ecbur olmuşlaı-dt. 

Tarihin hurda ma!Amatları üzerin· 
deki tetkiklerde mühim mu' 'affukiyet
ler gösterE"n arkadaşımız İbrahiın Hakkt 
Konyalının, es.ki Arap u len1asından 
(İbn - iD - Nedimi in (Kitab • ili • 
Fihrist) adındaki eserinden istihra-
cma gö.ı:e, lıu Türklerin isimleri, o a
rapça tarihe de (Orducu) olarak geç
miştir. Ve bu Ti.akler, evveli. (Rodos) 
adasmdan ba~lıyarak, diger büyük k!i
çi.ik adalaı'l da ıstilti etmişler ... Uzun 
zaınan, Ege denizinde hüküm sürmil$ .... 
!erilir. 

Bunların (Peı."Gos•) ndesına da ul!
rıyarak., orada erkeksiz kalmış olan 1 
kadınlarla buluşup buluşmadıklarını 

ve onlarla uyuşup uyuşmadıklarını bil .. 
mi.yoruz. Acnk malfun olan bir haki ... 
kat varsa, Akdeniz adalan, sık sık 88 ... 

hip ve hiiklmlerini değiştirnılşlerdir, 

Geçen asırların muhtelit devirlerinde 
Ronınlılann, Makedon:yaltlann, Bizans
lılann, (Mukaddes topra;:ı zaptetmek) 
gaye;ile Avrupadan nkın eden· (Haç
lılar) ın 1 (KQ:>tantiniye) beldesine sa
hjp olmak için gelen .,l\.rapların, Türk 
kıhçlaı l tarafından cı-rukadde:; top -
rak) ltırdnn tardedilcn (Şö\•alye) lerin j 
ellerine geçmiş ... Nihayet, (O:;mnnh ! 
T(\ı-k1eri) nin h5ltiıniyc-ti, hu adalarda 
temerküz etntis \'e bu h:ikimiye , beş 
asırdan fe.zla de\'1llll eylemiştir. 

Biz, bu tefrikanıız.da. Akdeniz adı:..
larının geçirdiği tarihi safhalnrı ya
zacak değ; liz. Onun için ınevzunınuzu, 

yalnız Osmanlı Tw:ıderiruıı deuızcilige 

ne suretle başlac!ıltlanndan ~• bu işte 
nasıl inkişal ederek ~deniz lıiıltimi· 

yelini hangi kuvveUerle ellerinde tut-
lukl.anndan balısedeceğJz. F<:ı.knt, böy
lece (l'ürk denu harpctligi) nlıı pera
kende tarihiul birlet;lltirlı:en, Türk de
nJzdlerinin muvalf>kiyetlerini temlll 
edı!n Türk kara askerlerinin kıymetli 
hatıralarından da bahsc71iyeceğiz. 

İLK DENİZ HARPLEllİ 
Tarih, ilk deniz harbinden evvel. bLt" 

nehir harbi.kaydeder . 
VAkııı, ilk Osmanlı hükumdan Os-

man Gad) nin za.me:ruuda ve Sakarya. 

nehrinin salıillerlnde ı;eçmiştir. 

Osman G8.Ziı İnegöl \re Yenişehir ha
valisindeki filtuhatmı yaptıktan son
ra, ı;ark ve şimale doğru !ayılmalı:, o 
mıntıık•daı.·; zengill tDpr3klart da aJ .. 
malt istiyordu. Fakat bu arzw;una (Sa
kaıya) nehri ile bu nehrin gerisinde-
ki müstahkem müdafaa lıattl, mühlın 

bir milnl teşkil ediyordu. 
O mıntak.adaki arazinin s~.hibj olan 

Bizans in1paratora, Selçuklari.L:uı. - ve 
bilhassa, o aralık Anadoluyu altOst 
eden - Mogol atlılarından, Kast.amonu 
da hüküme! eden (Emol'ilC) in akın!D.-
rından çek.iniyot·du. \re huduUarını 

§iddetle muhafaza etnıiye gilyret gö<;
ted.iyordıı. 

Bu cüınleden clınrtk öze e, S:do;,,aı-y.a 

nehrinin sahil1erini talık.ün ettirn1iş., bü
tün geçit nokt.alar1nda ~peJ·}i lstihk.Arn
lar '\'Ücude geUrmi.ştL 

Bu mü.slahkeın rnevkilt:ri, ücretle lu
tuınıuş olan - 1nuhlelif milletlcrt: ı.:ıen-
sup - ecnebi askerler mild;:ıt~:-t ediyol'-
du. Fakat. IJtmJarın ınaa:;; , ..... tahsisat
ları vakit ve zamanile verilemediğ! için 
aralannda !ıı."lk mk is-yanb\r ı:ııhura ge
liyordu. 

Hicretin 707 ve ınllMm 1307 tarihin-
de, yine böyle bir isyan baı;ı::o•terdl. 
Biz.ani> i!npar..atorn, para tedarik edip 
bunlara veremedi Bu yabaucı asker
lerin bir kısmı dağıldı. Diğer kısmı dA, 

civar kijylerde çapulcu.hık yap.,bilmek. 
için yerlerinde kaldı. 

Tnm bu esn.atla, büyük bi.ı..· yağmur 

yağdı. Sal<Ol'J'a nehri, bi..çok yerlerde 
taştı. Birbirini takip eden seller, köp
rüleri alıp götürdüler. i'akat. ayni Ea

manda birı;ok t<.ış1an ve kuınları da sü
rilldeyip getirerek muhtelif yerlerde bi.r 
ta.k..ım ge<;itler \-Ücude getirdiler 

Bu iki Mdise, heru Osman Gazinin 
ve hem de Kastamonu Prens~nin gö
zünden kaç;n::ıdı. J-Ier ik c:ı de. bu fır
satlardan h::tiftH'ıe edt'rek Sakaryayı 

atlamak için hazırlığa başlrıdı. 
L5ltin Osn\~,n Bey, daha çabuk dav

randı. Askerler.Lni, sür'atle topla.dl. Sa
karya 58hillerlne d oyandı. 

Bizanslılar, bu tclllüteyı görfu" gör
mez.. kcndileı'ini toparladıtal'~ Sahll.de
k.l istihkamlara yerleşerek ,,~iddetli bir 
müdı-ıfaP-ya hazırlrındı1Cıtt.' 

Bugün MELEK sinemasında 
Senenin en nefis, on giiwl filmi 

HONOLULU 
Baş rolde dünyanın !?irinci dan;özii 

ELEANOR POWELL 
Filme ilave olarak: FOKS DÜNYA BABERLEiti 

ve Prnf. FUAD KÖP&OLÜ'yePariste Soriıon Üniversitesinde 
Frans:z Cwnlıurreisi önünde yapılan -büyük merasim. 

şubesiııdeki alı111 konıisyonunda yapılacakbr. ı-;;;;;;;;;:;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;..,;.· ;:;;;;;;;;;;;;;;::::::;=:; 
Programa ilave olarak FOKS dünya h11berleri ve BAY ITAD KÖP- IV- İsteklilerlıı eksiltme icln tayın edllen giln ve saatlerde% 7,5 güvenm• lr _ .... o 
RÜLÜYE Paıis iiniveısitesinde C umhurreisi önünrle yapılan me:raısimJ .:.para=.;_1.,,_._·1_e_bır_· _llk,_·_te_m_ezk_u_· r_k_o_ıru_·_sy_o_n_~_g_eıın_e_ıe_r_i_il_b __ o_lu_n_u_r. ____ <9_6_9_7_) __ 

ııaı 

Dikkati SARAY Sineması Dikkati 
l\Iüdüriycti geçenlerde c:msalsi:z bir muvaffakıyetfe gösterilmiş olan (EBEDİYEN SENİNİM) 

müstesna filmini görmeyen yiizlerce k4inin talep ve ısrarı üzerine 

Bugünden itibaren 2 büyük filim birden gösterecektir. 

EBEDİYEN SENiNiM KOVBOY'un AŞKI 
BARBARA STANWYCK ve JOHN BO~ 
(Fransızea sözlü) saat 10,15 - 1,50 - 5,30 ve 9 da 

GARY COOPER 
(Fransızca södi-'1 saat 12 - 3,40 ve 7,20 de 

Em•alsiz zengin ve fevkalllde bir program: Büyük bir aşk romant ve nefis ve C8'Zİp bir komedi Gi
diniz görünüz. Bagiln sut 10,15 ve 12,50 de tenzilatlı matiııeler 

~.389----------------.... -----------------.i!li 

İstanbul Sıh;ıi Müesseseler Arttırma 
ve Eksiltme Komisyonundaıı: 

Sııhhat müdürlüğüne ait köhne Berliye markalı kamyonet 6/12/939 
çarşamba günü saat 14,30 da cağa~ğlunda sıhhat ve içtimai muavenet 
müdürLüğü binasında kurulu komüyonda pazarl:kla satılacaktır. Mu
hammen !bedeli 60 liradır. Teminat 9 liradır. İstek)iler belli gün ve 
saat e koınisyoına gelmeleri (10-005) 

P. T. f. Levazım Müdürlüğünden: 
1- Talibi çıkmıyaıı 5000 adet vamon pil kadehi pazarlıkla alınacaktır. 
ı>,- Muhammen bedel (2500) muvakkat teminat (187,5) lira olup pazarlık 

23/Birincikiinun/939 Cumartesi günü saat 10,.'i da Ankarada P. T. T. Umum Mü
dürlük. binasındaki sab.nalma komisyonunda yapılacaktır. 

:ı-- İslei<!iler muvakkat teminat makbuz veya banka temlııat mektubu ııe 
kanuni vesikalarını luimllen mezk.:ı.r gün ve saatte o komisyona şaı·ııan öğren
mek için de her gün Ank:arada P. T. T. Levazını İstanbulda Kınacı.yan hanında 
p, T. T. levazım ayruyat ~ube müdürlilklcrıne miiıacaat edeceklerdir, 

İstanbul Belediyesi İlanları 
1 

ilk 

teminat 

421,50 

407,66 

81,00 
58,81 

Tahmin 
bedeli 

56"l0,0U 

:;435,50 

1080,00 
784,12 

Dariıldceze yıllik ihtiyacı içın almac•k 9000 kilo ""bun vt 

4000 kilo zeytinyağı, 
Kıymetli evrakın tab ve tecdidlııde .kullanılacak kJg:ıL, nıü
rekkep ve sairenin alınması. 
İtfaiye müdürlüğüne alınacak bir adet komple projektöl' .. 
Binalar için alııuretık 7650 adet saç üzerine kah~ııtn1a nu
mara pl.Akalıırı lmalAtı. 

200,63 2675,-00 Bahçeler müdürlügü içın alınacak saksı!aı· . 
İlle teminat. miktarlarile tahnün bedelleri yukarıda yazılı işler ayrı ayrı a(.•ı.Ji 

eksiltmeye konulmııştur. İhale 13/12/939 Çarşamba gilnti saat 14 de Dalınl Encü 
mende yapı.Jacaktır. Şartnameler Zabıt ve Muamelftt Müdür!~ kaleminde görü 
lebilir. Taliplerin ilk teminat ınakbu.z veya nlekluplan ve Üt icabına c:,öre alına 
cak ehliyet vesikalarile ilıa1e günü muayyen saatte Daiml ~cümendP bulW> 

malan. (9870) 



Güvercin Merakı 
'·~~~-\-az~an~_R_E~ŞA_D~F-'E_·y_z_i~~·~I 

Ak.5am oluycrdu. - Güvercin hikaye•inin asıl 
Saatl.erdenberi, Hüseyin Cena- meraklı yerini, daılıa doğrusu SO'llU-

bın güvercinlerle dolu bahçesin- nu anlatacaktınız .. Bu hayvaııcık-
de, ev sahibinin harikulade heye- !arın, yaşayışları, yiyip içişleri, 
c"'11lı hikayelerini dinliyorduk. hususiyetleri tabiatleri hakkında, 

SuacUye ile Bostancı arasında, bir kuş mütehassısı kadar malü -
deniz tarafında, kayalıklara doğru mat sah>bi olduk .. Fakat asıl ne
uzaımrı.; köşkün bahçesi, tatlı bir tice ... 
ürperme halinde, ak~am kı~luğu Kö~·kün az ilerisinde, kame -
ile doldu.. riyenin yanına ge>miş~ik .. Hiisc -

Hüseyin Cenap, yerinden kalk- yin Cenap Bey: . 
mıştı. Uzun uzım denize baktı. - Burada, birer sütlü ka·hve 
Yüzünde manafü ·bir tebessüm do- içe!.i m çocuklar, dedi. 
laşıyordu: Hasır koltuklara gömülmüı;tilk .. 

- Hikayenin asıl sonunu din'le- Güneş, Marmarada, >biıılbir nnk 
mediDiz, çocııklar, dedi .. En me- içimle kaybOJma.k üzere idi. 
raklı yerl de orası.. . K<l!Il§u k()Şkün pencerelerim! n 
Şadan atılmıştı: akseden Strau"'6'un oı=anlar şar-
- Evet, ben de onu düşünüyor- kısı, radyonun antenlerinden ka

dum .. Bu güvercin merakı size ne- çal'a'k, bahçedeki Malta eriği ağaç
.reden geldi?. !arının kalın iri yapraklarına vals 
Köşke giden, iki tarafı gü1 fi - oynatıyordu. 

l:.a;ız.1 
ANKARA RADYOSU 

ll.- Dl:::. U~~:~~.(;~20 KWJ 

T. A. P. Sl.7 m. H65 'ff.</s. 28 K..:.I· 
Her ~ yalnız lru.a dol~• 31, 7 m. / 

9465 kc/• posUımızla ne~redilmekte o- 1 
lan yabancı dillerde haberler saatleri 
aşağıda gösterilmiştir. 

İı:anca saat 13,00 \'e 18145 de 
Arapça • 13,15 ve 19,45 de 
Fransızca > 13,45 ve 20,15 de 

Saol 18 Prog-ram. 18.05 llfemlekel sa
at ayarı, Ajans Yt meı,oroJojJ haber
leri. 18.25 Muı.lk (Radyo caz ilrkes
_trası). 19.90 Çocuk saati. 19.30 Tiirk 
mtix..li". Çalanl.iir: Vecih,, Fabre Fer
san, Re at Erer, Ce\·de-t Koun. ı -
Okuyan: ?ııı'umi R1:La Aluskau. l -
Şehnarı peşrev. 2 - Dellal u.de - Şeh· 

naz ~rıu: (Etmedin bir lih•a. ihya). 
3 - Dede - Şehnaz ıarkt: (Sana ey 
<".anımın C'!.llnı efendJm) 4 - Mustafa 
Çavut - Şebnaa ıprlı: (Fırsat bul
sam 7ire de varsam) 5 - M1U.1tafa 
Çavuş - Hisarpuselik şarkı: (GOnüt 
ha.ra.rcU &önmez). '1 • Sadtltln Xay
aak - Bu~elilı tarlo: (Saçlarıma a.k 
dii-9tü). 2 - Okuyan: Semahat Öa-

NEDEN 
Bütün mütehassıs diş 

tabibi eri 

RADYOLiN 
Oit macunu tavsiye ediyorlar çünkü: 

R.adyolin 
Dişleri beyazlatır. Diş etle
rinikuvvetlcndirir. Dişlerin 

çürümesine mani olur. 
Ağız kokularını defeder. 

Sabah, Öğle, ve akpm her 
yemekten sonra günde üç defa 

dişlerinizi fırçalaymız 

------

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizf110 
Nevralji, kınkhk, Ye bütün ağnlıırıaızı derhal ke;;. 

- • icabında sünde 3 kqe alınabilir. • .._,, 

,- lıtaabul V akıfl•r Direktörlüfü lıiaları J 
:::ıymeti 
Lira Kr. 

800 00 

Pey parası 
Lira Kr. 

60 00 

daııllariıle srralaomış, kumlu yol - Hüseyin Cenap, uzayan sükutu ! 
dtnse!I. t - Şem-.rttin Zba - HJM• 
sarkı: (Aıut~n yar ne), 2 ... Sevki 
Bt:v _ Ui.-~:ı sar•ı: (Kudret.in kafi 
df'i;ilı. :; - ~.-,·ki Bty - HiraP. l"lf'kt: 

(}{1" (f'ldi. firak acmad3thr ~eme 
7•r.-). !O.IS Ttirk nui1i(f: RaJk tür-

Muhtelif ııergi
lerden 18 dinlo

A.~ 10a 24.· altın ma• 

Alemdar eıslti Llıla Hayrettin ve yeni Alemd~r ~' 3,; 
nallesinin Fatma 1Ultan camii &oka&ında eskı .ı re• 
yer; 7 N<l. lu iki katta dört oda ve 'bir sofadan ib-1 

ayn, Şa1ı sultan vakfında•n b&.lıçeli evin tamırJllı. ~ı· dan ilerliyorduk. Hüseyin Cenap, bozdu: ı 
3!6 80 23 76 Sekban başı Yakup_ağa mahallesinin Kala\Ycı ''' bir sigara daha yaktı: .. - N~ticeyi ~erak ediyorsunuz;. , 

- Bir güvercin kanadı kadar, Oy le mı? Bu guvercınler, bende bır , 
1 

i(ında 8 No. lu dükkan tamamı. .. .11t 
hayatta kı)ıınet verdiğim başka hiç hatıra değil, bir hay.ıt olduğunu 
t>irşey yoktur. Şu uçuşan kuŞ!ara · kabul ediniz. Bir gün, beyaz ka
bakın ... Nasıl, birer birer yuva - natlı hayva11c ;klarımın uçuşma -
!arına dönüyorlar?. Bütün zev - dığını duyar, görürseniz, inanı -

im, eğlencem bunlard ı r.. 1 nız ki, bon, arbk, yaşamıyorum .. 
!Beyaz, kurnra1, benekli, lekesiz · Hep;miz önümüze bak11•orduk. 

rankli ve saire .. Onların uçuştukla~ O, titrek bir sesle devam etti: 
nnı, ~ırpınclıldarını seyrettikçe öm- - Hayatını<l:ı bir defa 6evmiş -
rin k-ısa!dıgmı hissederim. Güvel' tını, henüz utuz ) ru;mda idim. Sev
t:in, benim i in sanki bir Ren :iik ik- diilim kadııı, bir ı:ıüvercin kadar 
.ı;irid.ir. Bir. güvercin, !bahardan da 

1 

güzeldi.. Fakat, sııadctim kısa s-ür
:jizl':ldir. Kadından d;: güzeldir. dü. Bir gün, el.imden uçu-p gitti .. 
Re!alıtan, servetten de gijzeldir, Ba1knsnn sevmisti. On": •Cüver-
Şil!:ıTetten, ildbald"n de ~zeldir. cin> admı takml"t·m .. Gidiş o gi-

Fakat, bü1ün mesele, onun zev- diş.. Şi.mdi, neı'Nle, ne yapıyor, 
ki~e varalbilınektedir. Güneı;, batı bilmiyorum .. Fakat. onu çok sevi-
tarafıından doğar mı? .. Hayır, de- yordum. Hiı.lii da sc,•iyorum .. 
ğil mi?. Hayat da, güvercinsiz ol- i Ban& adeta bir hastalık arız ol
nıaz .. Ba.~mıız;.n ü~criı,~en .. geçe~ 1 muş'u .. Bütün dün yadaki güver -
bır kanat ııo 1 gesı. gonl:.ıımdelkı cinleri balı~em<lc top)amak arzu

'koru yelpazeleyen bit· esiri kuv - j suna, hımna Jrnpı1~:m .. Nerede bir 
vnt halindedir. güvercin P,Ö'"seını. l-ı .. Jlif'ln sa·tın a-

E9ki bir sefaret müoleşarı olan ı• lır, buraya gctirir)m .. On. 1ar;n u
Ragıp Kamil, bastonunun ucile, çup gitmcsındMJ, kayoolmnsmd:ın 
yrıxfoki çakı.Jlan iterek yürüyordu. o kadar kMkarım ki... j 
BWen dttrdu. IT!isl.'~in Cena'ba· dö- J 
rıerek: 

1 _Azizim dedi, o halde, sen hiç 1 YENi NEŞRiYAT ı· 
;i.ş;k ohna.mı;;.sın .. Sevmenin ne de-
mek olduğunu bilımiyorsun .. Ba - Sabalıallln Volkan'm . 
zan, bir kadıııın bir sürü .ııüver -
cine dejiil, bü!ün bir hayata bedel 
olduğunu tammamışsın, yazık .. 
Sevmeden, sevemeden y~ıyan i'll
san1ara acırım .. Daha doğrusu. sev
meılen yaşanır mı, nasıl yaşanır, 
diye hir sual sormaık yednde olur?. 

Hüseyin Cenap içini çekmişti. 
Uzun, ak düşmü., saçlarını, eLle -
rile arkaya doğru iterek tuhaf tu
Jıaf Raınp Kamile baktı: 

- Bil.hassa şunu rica edeceğim .. 
Güvercinlerime tariz yok .. Yimıi 
b~ş yıl var ki, onlar benim her 
şeyim .. Başka, kmıinı var?. Görü
yorsunuz, koııkoca şu köşkte yapa
yalnızııın .. 

$adan sonlu: 
- Canınız sıkılmaz mı Hü6eyin 

Cenap Bey? 

(ÖMl'RDE.'11 SESU'R) i 

Büttin yukstk tahsil gcn\·bğinin 

zevkle okuyacakları en !'OD ve en yeni 
kitaptır. 

ikbsat Fakültf'ei bir 
mecmua çıkaracak 

Ünivenlle .İklısad lakıille•l lalebde-
ri, nazari ve ameli •ahala.rdak.J inll.fpfı 
yakından ve ilmi bir soreıte takip d
mek üzere aybk bir meemua cıkar .. 
mata karar vermlşllr. Bo mecmua ıll
reklörlöfünü ProleıMirlerden Dobnlerc 
deruhde etml• ve ilk saym eıkmıflır. 

Bu nqrlyat; fakıillenin ilk mec
muasını tqkll elmekledlr. 

ZAYİ 

küleri. intbolulo Sarı R-p ıarafııı
dan. ıt.30 Konuljm•. 20.45 Türk mli
ıiii cFasıl hey'eti). 21.30 Müzik (Caz
band - Pi.) 22.00 Memleke& aaaı aya
n, ve Ajans haberleri. 22.15 Ajans 
spor servisi. 22.Z!S 1\-lü.ıfk (CaabancJ -
Pi.) 23.25/23.3& Yannlıi ııropam, -.e 
kapan.,. ------

istaılbul asliye üçüncü lıukıİk 
llıakinı-liğinden: 
Mehmet 'Seyfullah Salim '.Martinin 
TBc •oğlunda Kurtulu~ta Kurtultl§ 1 
caddesinde 155 No. Ju Yener apaT-

daima kullanınız 

Asipin Kenan 
Sizi: SoGUKTAN, :\EZLEDE:\, GU.IIYJ'E~, BA~, Diş 
ve bütün ağrılardan ve k.ırıklıklardan koruyaı'.ak ilaçtır. 

tımanının 3 No. lu dairesinde mu- lı•••••••••••lll•••••••••••••••••ıl 
Jdm iken hali hazır ikametgahının 
meçhul olduğu tahakkuk eden Mari 

· Luiz Hol; aleyhine mahkemenin 
939/1001 No. lu dosyasile açtlan 
ihtar davasıaıın 10/11/939 tarmli 
celsesinde hazır i:ıuhınması hırk -

Gayrimenkul Satış 1Ianı 
Beyoğlu Sulh Mahkemeleri Başkiitipliğiodeo : 

kında ilcinen müddeaa}eyh'e dave .. } Jyvan Lclmburo ile l\1:ust.afa 1 Penbc ve Dtiı-danenln s:ıyınn ve mu~tcı eken 
tiye tebliğ edildiği halde gelme - tasarrı! bulundukları Ga!atada Yenicmıti mah_aııesın·n ~·ermcnecıleı· caddesl.nde 
mesi hasebile hakkında gJ'.Yap ka- eski ve yeni 119 No. lı stor kepenklı ve zemın kr.tıle b>rlıktc dö.-t katlı ve .ıev
ran ittihaz -0luna1~ak mUhakl'rne kant üç katta birer o<lası bulunan zeınini çimento döşcJi, be.den duvJrlar1 k"rgır 
28/12/939 saat 16 ya talik edilmi~ dahili ahşap, clcktı-ik tesisatını havi ve tahminen 14,50 ıne<ro m~rabboı_~rso uz": 
cWuğundan müddeaaleyh Marı rıne inşa edilmiş bın beş yüz lıra kıymeti mubammcncsındc bıı bap duakan şu 
Luiz Holün mezkfrr güm ve saatte :ruun izale5l zımnında açık arttırmaya konulmuştur. 
malhkemede hanr ıbulunma•ı veya lllrincl açık arttırması 8/1/940 tarihine tcsad!i! eden Pozaıic&i aunii saat 
ıbir vekil göndermc:si, a'ksi tak - 14 den 16 ya kadar Beyoğlu Sulh MahkcıDeleri Başkltipliki: n:,:t~nde. \;C kalcı~ 
dirdc gıyabında muhaken1e icra odasında yapılacaktır. Arttırma bedeli muhammen kıy~etin. ,o ı5 inı bulmndıgı 
ed!lc~ef!i ve bir da:ha celseye k,a... takdirde en son arttıranın taahhüdü baki kaln~ak ü:n•rr ık inc.~ a ·t'ırı nn 2!l/l/04.0 
bul edilmiyeceği nan olun·ur. tarihine mtisadlf Salı günü saat 14 den 16 ya k.ı1.iaı ıc ..•• t.cııh r (•k. l:H ı.;oh. arttı- ı' 

39/1001 rana kat'! olarak ihnle ed!le<:cktlr. 
--------- ------ TerakUnı etmiş ve Uıale taı·lhlnc kadar tcrakUOl C(!L'ctk bııı :'l vP. l>< ledi3c ver- 1 

Beyoğlu birin<:i sulh ])Ukuk ha- gilerilc vakıf icoresi hissedarlara ve delHlliye rüı;unnı ıle yirmı ·rnc·lik t~vii: b<--
1 

kimliğinden: deli, ihale pulu ve tapu harçları müşteriye aitt;r. . . 1 

İstanbul belediyesinin Kasım - Arttırmaya iştirak ede<:ek kimselerin gayrimcııb.ul luymctı mul1J1ıııııcucsmm 
paşada Gazi Hasan paşa mahalle- 'iO yedi buçuğu nisbetinde pey akçesini veya ınilli bir bankanın bu nlsbette temi
sinde Mescit sokağında 9/11 No. lı nat mektubunu getirmeleri şarttır. 
hanede mukim Hanın Manda ve Arttırma bedelinin kendisine ihale olunan t:ıratmdon ihale ııUnüaden iti
oğlu aleyhine açtığı davada müd- haren yedi gün içinde mahkeme kasasına ödenmesi mecburidir. Aksi takdirde 
deialeyhin ikamctgahmm meçhu- ihale feshedilerek kendisinden evvel enyüksek tekllt\c bulunan kimse arzetmiş 
livetine mebni mahkemece 15 gün olduğu bedelle alm•i• razı olursa ona ihale edilecek, o da razı olmaz veya bulu
müddetle ilanen Wbligat icrasına azsa hemen on beş gün müddetle arttınna1• Çlkarılacaktır. Yapılacak ilan 
karar verilmiş olduğundan, mu • :;;adarlora tebliğ edllmlyecektir. ;Müzayede sonunda en ı;ok arttırana ihale edi
llıakeme günü olan .25/12/939 s~at lecek ve her iki halde birinci ihale edilen kimse iki ihale aro•ındaki farktan ve 
11 de mahkemeye bızzat veya bıl- rardan mes'ul tutulacaktır. ihale farkı ve geçen giinlerın faizi % 5 hesabıle ve 
>vek!ile gelmeniz tebliğ makamına za ca hükme hacet kalmaksızın tahsil olunacaktır. İpotek sahibi olacaklılado 

Yukanda yazılı gayri m~Dlruller satılmak üzere 1.5 gü_n .mucıc;' JI 
aç;k arttırmıya çıkarıLnışlır. Ihalesı 11/12/939 pazartesı gum~. s~~i •. 
te icra edileceğinden taliplerin Çemberlitaşta Vakıflur Başmudu1 1 

mahlülat kalemine müracaat!lan. (9745) ._./ 

. SİVAS-ERZURUM 
!. Demiryolu . İstikrazı 

Maliye 

Tahvilleri 
Vekaleti ve Türkiye Cumhuriyet 

Merkez Bankasından : 
28/S ~e 15/12/1934 tarih ve 2463 - 2614 numaralı kanunlnr 

mucibince ihracına salfilıiyet verilen \'e geliri tamamen Sıvas · 
Erzurum demiryolunıın inşasuıa tah•is olunan % 7 gelirli Sı· 
\•as - Erznrıım istikrıuınm 20 senede itfası me~rut .t,5 milyoJI 
lirabk altınrı tertibinin kayıt muıımelesi 5/12/1939 akşamı ui· 
hayet buhuak üzere 25/11/1939 sabahından itibaren başla -
ınıştır. . . 

Talıviller hamiline muharrer olup beheri 20 ve 500 lira ıtı· 

bari lm·melte birlik ve 25 lik olarak iki kupüre ayrılmıştır. 
Bu. taı., i: ı'ı· mnıııni \C millh:ık biltçclerle idare olunan da

ire ,.e n.,ıe»c,elercc, Vilayet hususi jdarcleri ve Belediyelcr
re yapıl.ı.-:tk mitzayede ve milaakasa ve mukavelelerde teıni· 
nat olarü ve ıı..,.iııcce satılmış ve satılarak olan Milli Emlak 
bedelleriuin ıcdi.\ esinde başa baş kabul olııııacukları gibi gere); 
tahvil ve gerek kupon bedelleri de tahvillcr;n tamaınen itfası
na kadar her türlü vergi ve resimden muaf bulunacaklardır. 

Tahvillerin ihraç fiyatı % 95 olarak teshil edilmiştir, yani 
20 lirabk birlik tahvil betle ti 19 ve 500. liralık 2:; lilı: tahvil be
deli de 475 liradır. 

- GenQ1er sakıntılı olurlar .. Bak
sana artık elliyi astık.. Bir ömrfrn 
ııa.:ııi yanm asrı doMurıluiiunu dü
fıln .. Az z:ııman mı? .. Ben de sizin 
.ıôbi otuz ya'lrıda >ken, dünyayı dar! 
bu1urduım. Fakat, şimdi. .. 

kaim olmak üzere iliın ohınur. =.r altıkadarlann gayrimenkul üzerind"eki haklannı, husus.ile fitiz ve massa!a ve 
927 - 928 yılında Erzurum Gazi (22362) soireye dair olan iddialarının evrakı müsbitelerile yirmi g\ln lçinde •atış memuru 

ilk okulundan. almış olduğum dip--14e>ıı .. •-•.,_•• •• . ..... , .. aoıı .. a ... "' •-• •• ... •""'•-·-•-• 1 olan ı.tahkeme Başk~tipliline bildirilmesi l;iıımd1r. Aksi halde hak1•n·ı tapu sicU-

Kayıt muamelesi Türkiye Cıimhuriyet l\terkez, Türkiye 
Cumhuriyeti Ziraat, Türk.iye İş, Emlak ve Eytam, Halk, Tiirk 
Ticaret, Belediyeler Bankaları ile Sümer, Eti Banklar tarafın
dan icra edilmcktcdır. Diğer Bankalar vasıtasiylc ılc bu husus 
tcınİD olunabilir. Seruıa3•e \C tnsarruflarmı en cm•n ve en çok 
ı:elir getiren sahalarda i~letınek isteyenlere krl fiyct arz ve bu 
kısa suskripı:ti~on n'üddeti znriındn Bankalara n1ürac·aat]arının 
kendi ıncnfoatleri iklizasından lınlunduğu işaret olunur. •9566• lomayı zayi ettim. Yenisini alaca- Sahıbı ve neşrıyatı ~~a7e eden !erile sabit olmadıkça satış bedelinin paylasmasından hanç kalacaklardır:. Fazla 

gı• mılan hülonü yoktur. B~ ~uha7nrt • E ı· ot almak Jstiyenleıin 939/15 No. ile Mahkeme B.ışkatiplıgıne muroca:\t 

Salih oğlu Suat 

!\o. 160 Yaran: Jll. SAMİ KARA'Uı.ı .. 

Neticeyi nasıl mı görüyorum? Diye soruyorsunuz 
iyi görmüyorum 1 

Jüstinyani bir biçilninc getirip cqp- ı 
heyı lerkederek, Galatada bulunan ge
milerine kaçmayı ve oradan da zinciri 
<.lÇlp Marmnraya açılarak savuşınayı mü
lahaza eyleıntati. 

Jüstil)yani, Türklerin eline dUşrncyi 
lliç de hoş görmüyordu. Ya, vurulup ö
lttekti '\C yahut da esir ediLlp ıatıla
caktı. 

İtalyan ku11ı'111daı111 §ehz.cıde Od1anın 
fClişlne f;ok memnun olınu~tu. Hatta 
"nadolu askerlerinin hticuma k&Iluna
~nndan evvel bir çar ini bulup sıvış
ır.ak nıünaslpti. 

lın_parntor Kostantin; ~ehzadenin1 
Juı:;tinyaniyc verdJ~i iıoıhuu kemali dik
k,ıt!e dinlcıniljti. Kolk lıru: bir tavJrla 
Orh;.ıııJ. scırdu: 

- NcticC"yi na.s ıl gurüyorsunuz? 

Bir kunıandan gOzilc ıördtiğWıüzü 
rnrrıınııyctle H:ı<le etmcn i2i rica cde
ı iın. 

- Ne tôyJiyeyin1 haşn1c'n1eüp'. 
- Hif;bir suretle gürenmiyece&irni 

'ıC hi iJatıma k;ıpılınıyacağı.mı size 
ıuvntıliumla temin ederim. 

- Suı:. .nayını.z; SÖ)'leyiıili~?. 

- Iyi görmüyorum!. 
- Ne djyorsunuz? 
- Evet; böyle haşmetnıeap•. 

- Görrııüyor musunuz?. Daha eım-. 
diden askerleriniz yorulmuş, gedilc:Jer 
açılını , hat!5; a.skcrJ{'rinizde yılgınlık 
haı.ıl olınu:ş:, . . 

- Bunl;ır, ~rıettiğin1 gibi d:ıha Ru
meli de\"Jirmcsı ... 
- ........ . 
- Sultan Mehmet tllbiyeEindc mu

va!fak olu1uş buhınuyor. 
- .... 
- Devşirme a~kerlerile sizi yormui .. 

lar; gedikleri açınışlar ... 
- ....... . 
- Deviirme askerinin ar;tıgı yol ü

zerinden Türklerin muntazoın üc.-ker
leri şehre girebjlecekJer ... 

- ······· 
İmparator, meıuı, mehil bir Oı·harun 

ve bir de Jüstinyanirıin yüzüne bak
mıştı. Ne diye<:etlni eaşı.rmıftı. 

İmparator, son söz olarak ıunlan 
sö11J1ebildi: 

ETEM lZZET BllNIC ma um r. 

Soa Telırraf lll&lba .. ı eylemeleri ilan olunur. (939/la) 

- Ne yopmoh dcı-~lniz?. 

- L(ıt!en , siıküt etıncyini.~ t;Oyleyin.iz? 
- Amcamın evvelce tcklil ettiği sul-

hu mUn1kUn•-e kab:ıl etn1eni:.ı'l tavsiye 
ederim. 

- Hıristi)·anlık ruı.mına bu cinayeti 
i-;l·yC'n1em 1• 

- Bt. hı . .unkı negı J.._ 

- Öl lı ırı:- c !~ .. d;oır t. ..1 ~ p : şn .. k \' Lt,'.J 

Jcnııl · r. 

- Ayuı.olyaUa, ınillttimi.n huzurun
da yemin ettim •.. - ....... .. 

- ).lfukrıdder ney~e o, olacak?. - .... .... . 
Oi'harı, jnıp<:ıratoruo bu ı;üıJf>rinc ce

vap vcrmCıni!lıti. Sükllnetle dınlenlişti. 
İmparator, 01·han1 ehn<lcn tutarak 

kale bcdcnlerındcn uzakltıştı:rdı. 

Şt>hzade, son bir i~hyakla Tüı·k as
kerlerini ve amcası Sult.o.n Mchıncdi 
seyretti. Cenk kızr.ın bi r ~urettc de
vanı cdtyordu. 

Jiliıtinyaııi de, n1t.."'Vkune ı;cki1<lı. A
teşli hürbin cehenncıni \;arlığına gir
miş olun itnlyan kunlandanının esa
sen, Türk şehzadc~inin verdiği izahatla 
rengi dönnli\gtü. Bir bit,iınine gctitip 
kaçmak lfı.zım olduguna kanaat getir
mişti. 

İınparatorla, chuıde Orhan Tekfur 
sarayında biraz hoı;; be:j ettikten sonra 
Orhan, evjnc dörunek üı.ere n1üsaadc 
aldı ve ayrıldı. 

İmparatQr mevkiine gitıniı;ti. Harp o
lanca dehı;etıle devam ediyordu. 

İşte; tcun bu sıralard:ı Jüatı.nyani ya
ralanmıştı. Bunu vesile itUhu eden i-

talyan kumandanı mevkiini bırakıp· 

gitmcğe karar vermişti. 
Halbuki, İtalyan kumand;.ınının ya -

rası hafifti. Etrafında bulun::ınhır onun 
bu haline mana veremiyorlardı. 

İtalyan kumandanının ccne:fı.verliği 
ctil!erde dl' ·ti'ln idi. Fakat; Türk gücü 
ı:e 7.ııru önilnde ayaklnrının boğı çö -
1.u! . v oı J. J-Yr ıı l'\ \·el <" , di ışmeden 
kelle>J ı vcra;Nlrn v ı :_.,n ı.ı~ ı.: :~ıındı , 

N'ttk im, S'! Vı<>tı. iınpor:.ıtı.>r l{ostan
t irı, bı• hırh-;t:y:ı n h:.lbayif;itinin peşin

! den hi.ıe;:nnı:)h: 
K ~ıı"lıtı nd<1 n ! . Ncr?yc- ~idiyorsun?. 

- Ya an h;.ıfiC. 
- Hu-ıntiy3Ilhk ~crct"ini muhafuza et! 
- Allahaşkına dön geri. .. 
Jüstlnyani, evvelce yazdığunız vcç_ ... 

bile papuçlarını yağlıyarak kaçmıştı. 

Hem de t.n Rodos adasına kadar ... ,,. 
Orhan; sarayına avdet ederken nıa

iyetindeki 'l'ilı-k ınuha!ızlarının fev
ka1had a~abt olduklarını sezmişti. Bu 
baroyiğitler, ırkdaşlarının çarp~ma -
l<lrını gözlerile görmüşlerdi. 

Şchz.."Irlc; gözleri yaşan.ırak muhafız-

ların<lan birine ı:ıordu: 

- Gördünüz 1nü hemşerileriınizi?. 
rvıuhnflı. içini çekerek: 
- Şehzadem; mUsaodc et, hütlun e

delim şehı·e ... 
- Bu kahbehk olur. - ........ . 
- Biz ef::iriz; dü.-;ınanı gcridtn vur

nıak Türke yakışmaz. 
- Hak hs.:ını~ şehzadem!. 

- Heın, bize ne hacet hcn1;Je1·iJeL·jn1i:t 
dileklerini yerine getirecekler. 

- Ne baroyiğitc;c Çtn·pışıyorlar?. 
- Şüphe mi vor?. Amcnınl at üze-

rinde ve Beri saft..ı. gördünüz n1ü? 

( Devcmıı vıır) 

Diye trene ;ıtıa:nış. En çok kızdığım şey, insan 
giderken hiç ohnazsa bir defa uğrar, 

- Allaha ısmarlıı.d>k. 

Der.eli. Araıımıda hunu dedirtmiye<.'Ck kadar 
ne var sırnki?. Beraber :yaşaına:k nekadar tabii 
ise, günü gelince a)'l.'11-'.ma.k ta o derece zaruri idi.· 
Ma:unafih, -0na <ia ihak ver.miıyor değilim. S€vi - . 
yordu, arzuJan v:ı.rdı, beni sonuna kaıdar kendi.sine 
karı edebıl...cek sanıyor ... Bütün bU'nlara inanı -
yordu. Halbuki, bu inanış ve tahayyül iskambil 

Jı1i~ıclmdan kuleler gibi 'bir üfürükte önüne yıkı
lıverdi. Muhakkak ki, kahıı· ile meufas~na giden 
bir ~iirgün gtbi içi kanaya kanaya Bağdada gitti. 
Ve .. Inandı ki: Hayatta; hiçbir şey yalnız er'keğiıı 

istemrsile olmaz. Karun da istiyecek, kadı!'! da, 

- Evet. 
Diyecek. Ve.. Ben de inandım ki, Nu~retin 

göndı:.-ilişinıle !kast vardır, Hayati Bey onun Bağ -
dada gooıderilmcsini islc.di, yaptırdı, Dahiliye Na
zırını zorladı Som·a da bana rol :yapıyorlar. Fa • 

kat, zararı gene el/belle kendi•ine dokunacak, iste
diği gözünde kalacak. Görsün ki, Nusret Bağdada 
gitmekle Belkis te Haya1i Beycfondi hazretlerinin 
kolları arasına gitımiyccek. Fakat, onu yalnız bu 
kadarla bır:ıkmıyac-ağım!. 

* Jıy bajı. Telefon. terzi. lokanta, taksi, elek -

trik, su, bnkkal, havagaz., <laha b.ımem • < c 
h~poı fatUl'dla:nnı göndcm,i şlcr. S~bahl1>yin O~ 'C 

bir ~·ekü-n yaphm: 
- 1465 lira otuz •kuı·ui. 
1'\ıtiıyoı·. Buna hizmetçi, kapıcı, :ıparıtımar.•·' 

aylıgı ve dalıı. biı· iki ~ey iliıvc edecek olı:luım: 
..:. 1793 lb-a blhnem kaç kuruşa. 
Ka.d&r çıktı! Bütün paramı hcsapl:ı.dm:n: 
- 411 Ilı'd. 

Bu sırada teleion çaldı: 
- .'uo. 
.B!.ı. .. &es: 

- Efeııd:im burası telefon şirketi faturaıı'~ı 
tak•i•m etmiıiik. Tcdiyat için Yalıtin dolduğ..ı~J 
hatıı !atmak 6tiyoruı. 

D,di. Dfışü:nı;lüm. 
Peki .. Bugün gön<lcreccgim efendim. ,\dr 

mım yoktu da biraz gecikti!. 
Dedim. Arkasından l5le elinde kırmız ı oıt 

k[ı.~r:Ju geldi. 
- O dl ne?. 
- E1e)ı•rik tnhsil<lan bıraktı hı.nııme(endi .. 
Lc<li. Baktım, son ilibanııış. Vezneye para ) ~

tırılrnaısa C<ereyan kesilecekmiş! Deh~etli sinirlt11' 
mıye ·başlapım. Paranın istenınesindeın ziyade !ıl'JY' 
s•nın böyle Ü6tiistc insaııı sı1ı•boğ~z edecek gibi gelr 
mc!Prine iç:?rliyorı.ım. Bu aralık telefon bir daJı:I> 
çaldı. 


