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iİ1 Başvekili · tayyare ile Helsin i'y 
---- - - - - - ---

_Finlandiya Meclisi Helsinki haricinde bir yerde toplan 
Y~~is~lh Soryet hükô.meti sulh şartlarını son derece -hafifletti, bu , ak~a 
taarruzu kadar Finlandiya hükumetinden cevap bekliyor 

a 

.\1 -
b; 7ıınva İtalyanın kendisile 
edt •kte .Y~rümesini tem:n 
l enıenııştır, Yeni sulh ta
la l"rıttıı liltdece va~iyeli kur
ta~n~'.~a matuf bir diplomasi 

Müttefikler, Finlere 6-aydan evveli Roma'da neşredilen- tebliğ 
askeri yardımda bulunamıyor vaziyeti aydınlatmadı "-l•gıdir, • 

.-~-------~--~ ... -~ ETE.'t iZZET BENİCJı: 
• ı\lnıau n . . . 
""llıad arıcıye Nazırı bugün 
~ak, ~: B~rlinc döumü~ bulu • 
ı .. ıır b dısıni uzun 1ız1m ve nıuh· 
l',, it~~ tılardau tetkik ettiğim:z 
)~ h~ b entrop'un dönüşü alm~n-
1•11.ı: ~a hi~bir y•ni siyasi mıı
~'ld.:•t ve netic(, tahsil etmiş 
taı., ,\ Tahmin ettiğimi?. gibi 
~llıa vrapa harhine şimdilik 
"ııtıııda ~ilk ve bilhassa Alman~·a 
ta.ında •rı<nıaınak yolundaki ka· 
••·• •ebat t . b .. k"" """Ytti . e nıış ve ııgun u 

Moskova' d~ Sovyetlerle Fin murahhasları arasında Alman Hariciye Nazırı Ribbentrop bugün Berline 1 

anlaşma esasları bulunmuş, fakat henüz anlaşma yok! varacak ve derhal Hitler_tarafından kabul edilec~~ 

llııu r. nı Dıubafazayı tercih et-

1}1lı!rind 
•n ı en. e Veya eııa larında anla-

~ıııauya~ sulh taarruzu ise sadece 

1 ~1l_ıi ıııu ın Ro.ınada uğradığı a
l <tıyeı; k Vdfaluyeti örtmiye ve 
•ıııı~Si tak:;l!'r'!'ıya matuf bir dip
ııı·W•Ueııe• g.dır. 
ih "şlerek e v~ril.ecek olan bu yeııi 
~ Uva ed,~'~!e_nıu ne gibi .,,,asları 

tı hir •~ı uıcrinde bugünden 
'·~ 'ley g"' 1 
1 tn der k.0 Y eneıneı. AııcaI.., 
d"-lıiu, k a ı şartlar ve esr.,;!"r 1 
it ~~Itri ;

1<hkca bu projenin de 1 
n'llde '.\' anında ve evnık malı- • 

~ • .\!~ l!lnlacaf:ı rı~ikiırdır. 
4k'·di """1 ıtn.ın harbin devamında 
ıı 1Yet ve ve be ahına bir mm af
~ ~•n; ~er ııındultuna biz şah· 

Londra 12 'Hususi) - M<lsko
vadaJü müı:skerck?rden bir ne<tioe 
çı1< o cl'.kınıyaeağı bugün iyıce 
belli olacaktır. 

Mookovada 'bir mütardre del(>i, 
bir sırl:h esashuı l!Örüşiilmelk1ıediır. 
Bir taraftan da, biJlıassa Vi'OO~ 
körfe.zi mınt· ,,s•ıı<la mıııharcbcleı 
sidde~Jc deva-n ·rli}ar. Soıryıdtıl.e.r 
di' , b!.r ada ı dan alınıı.'k için hin 
ik.ı<lar telefat ~!!!'mi !er ve pfu;'kiir· 
ttürniL<tl e-. dir. 
Di~er ta.raftan • ransız kabinfsi .. 

Flnfand;··a ha11be devama karar 
vcrrliöi tcl<<lir<le, RZ5!!l1İ oaliıhiyl)t 
istu:ıişb X 

İıııgi.liz B<.ŞVL>kili Çeroberlayn ise, 
Avam kanıarası.ıırla bqyanatta bu· 
:ıuna.raık, İn.ı:i.t • ile Frar.sıuıın I 
Flir.landiyaya ;.1 -ncıli rcnd ı; -111'· 
dnnlarda bu!>ı.ran ita devam et • 1 
• l ı:ini, Finland>va t.ıratmdm 

talep vıiku <..uldu f:u takcL;nle, 
mili. "k Llevl~ill ırııı el cnııdekı 

t 'h b' 0 anlardan deaıJiz Al -" •r ç k ~ . ~ 11.ııvv t 
1 mazın içine girın ~' ""4 J 

ha, ôln ııı~tt "~ kudreti, ne uzun . ,, 
d ·hı ile efıkleri bir ''ıpratıu.ı 1 y k k . d• { 
~ ~i~ Yıİ:· de kısa haftalar için- ' u se mu aı aa 
tu 1~.dMiJd~nı harbi ile yenmiyc 

/ 

~,tu vativ U', Bu itibarla idne düş- : 
ı.r ~iinı ~len Zl\rar gormeclen ve j 
dıt ~ltı.i bu/l'llıaılan sıyrılmanı~ • ' • b 't" d" 
l.:t~ l:":teı-, burıı~yı. t~rcib etmekte- ı mesaısını 1 ır 1 
ı,~d°"lov~ gijn ı~ın Polonya ve Ankara 11 (A.A.)- Baııvekalet
•1'11 •n lıaı Yanuı Almanya tara -
~ llerliıı ıı;:ııa miisaode edilmi~ ten teblii:( edilrn:şHr: 
d., •ıı su11ı aşka hi(bir şe)' iste- 1 Yüksek Müdafaa Meclisi 7, 8, 11 
'i~ "'lıaı, b can. atacak vaziyette- Mart 1940 whleriııde Re sicum-
ı_; 

1
• Ve ha 1erbırı sebeb:ni de za· burun Reislı~inde top'ruıarak ruz-

\.; .~il eti·f::~a bu ilhak ve istila- namesne dahil işleri bitirnılşt!r. 
),,;ıııı.a.111 ~ ıııe göre Almanyaya Meclis, b:Jhaso;a mt:mleketln mıi-

llııu~. azandırnıanın ~aresi dafaa hazır~ıklarını ve tertiplerini 
~'n 'llılt~ııı tetkik etmiştir. Bunlann memnu-
lijr"ııtıın v~~k İngiltere ve niyeti mucik bir halde olduj!u gö-
j•~I°' ve küıı~~tıjıni mahveder, rülmüştür. 
it;.~, lıa~sly ~uk devletler nezdin· 
''ııı uııden e Ve itimat ölcülerini 
''iıı~ı te~:;:ı•r ve dünyanın ni
ltı"l ·r lıi, lıö ırıden bozar. Bunun 

tıj Ylo hir sulh beklene-
~ .... b••ııaı ,.:•q il) Cyb b 
~·~liı Ultacidc ~rp açılını tır, de
l~ıf:t· llu bak •dır ve devam ede· 

\iı iııııı d ıtndaıı Wellcs'in tet-
\· ilet' e •ulh r· ·ı 1b ~ •c .. ; a ıı en yarar hiç 
lıı~, f~•nnıa~~nıı} nealı, belki lıar
lı;;(ltl~~n bir fa, ... tarafların tutuş-

"' ) daı;ı olacaktır: Tam 

Nümune sığınak 
ve siperler 

Cuma günü aktif 
müdafaa tecrübesi 

yapılacak 

• 

, 
• ' 

:-lovyet!crin Finlandiyanıu cenubun dan isted;kleri yerleri gösterir 
bari ta 

bülün k weı.J ı:ı "• • \'C de.r-ı kcrclen d v m ediyor, En nazik 
hal \"2.r lım...ı. lı....ı.l.11· otduik.1 tn.ı bt?r rn '~~.ırln Vibcxre'ctruı Sr>"'"""'"<ı" 
dirıl.. Aııc•k Finl;ınuıya heııilz hududıma j?'İc!cn demiryolu, Fin -
böyile bir ta!...-ı->te buhuıırııı.m ·tır. landivamn siyasi ve askeri rejimi 
Diğer taraftan Mcı.shwa m(l.za - <Devamı 3 üncti .ahifcd•l 

Bir anlaşma hasıl 
olacağa benziyor 

Stokh<ıbn 12 (A.A.)- Stefani a· J receğine bir delil added lmektedir, 
jansının hususi İnulı~.ri, Fin - Fakat sulh şartları kat'i mahiyet-
Sovyet müzakerelerinin vaziyeti tedir. Sovvetler bu noktada müna-
bakkında aşaındaki mallımatı ver- kaşa kabul etmemektedir. Finlerin, 
mektedir: bazı hs.terlcre göre bu şartları 36 

Helsinlti; hükfııneti ile Mareşal saat icindc kabul vcy a reddetme -
Mannerheim, Sovyetlerin su'h şart- !eri lazımdır. 
!arını öweıımişlerdir. Çünkü F .n- İyi haber alan bir menbadaıı ö"· 
landiyanın murahhaslan Voroşilof " 
kendilerine bu şart'arın metnini renildil!>inc göre bidayette Sovyet

ler ile müzakercve baslanmasına 
tevdi eder etmez derhal Helsinki.- muhalif olan Mareşa1 M&nnerheim 
ye dönmüşlerdir. ih 
Yalnız Moskovada Fin murah - n ayet Fin hükumetinin noktai 

haslarile ~öriişmek fırsatını bu'an l nazarmı kabule mecbur olmuştur. 
ecnebi diplomaı.lan yani İsveç ve Çünkü resmi b r Fransız • İllj(iliz 
Amerika sefirleri müzakerelel':n menbaından Helsinki; hükumetine 
neticeoi hakkında nikbin!ik i7har bıı iki dedet:n a 'tı avdan evvel 
etmektedirler. Finlandivava miiesşir bir yardım· 

Sov;-etler:n Hangucden vazgeç- da bulunam:vacakları, Petsamo 
tiği ve Hangoe ile Aland adaları volile askeri bir müdahaleye im -
arasındak! küçük adalarla iktifa et- kiın l;u 'unmadığı ve yardımın an· 
!iği an'a ·ılmaktadır. Bu hal mU· cak Murmansk "oı:ıe yapılabilece-
zakerelerin müsbet bir.net:ce ve- ~; bilclirilmr•tir. 

Şehrimizin meydanlarında nü -
mune oıj:ıınak ve siperler inşasına 
bugünlerde ba~lanılacaktır. Şeh· 
r.mizin pasiıf korunma için açılan r 
kurolarda faa'iyete devam olun - 1 
maktad;r. İtfaiyecilik ve nolise yar
dım kurslannı titı:rccek olanlar i-

(Diğer Telgraflar 3 üncü Sayfamızdadır) 
-- --.. 

Fatih tefrika mızın en meraklı 
safhaları : Dör~üncü Kısım • 

yenı rin hususi üniforma yapı'acaktır. 
Diğer taraftan tayy arc poı;ta • 

lan ek-Pi de öbür gün mesaisini 
bitirecektir. Hava müsait olduğu 
takdirde cuma günü bir aktif mü
dafaa tecrübesi. yapılacaktır. 

Tayyare postalan ekiıı'eri şehir 
hariclııde muhtelif mahallerde va
z..fe göreceklerdir. 

Cuma ı;ıünkü tecrübelere kiıfi 
miktarda tayyare iştirak edeceği 
gib:, lüzumu kadar tav<>are dafi 
bataryamız da iştirak edecektir. 

1 Cem Sultan ve Beyazıtlı Ve!i 
Bu tefrikaınuı takip etmemi,olau okuyucularımız dahi, Osmanlı 

taribin'n bu en kanlı ve heyecanlı sahifelerini yeni bir tarihi roman 
halinde ibretle okuyacaklardır. 

l bazı parçalar 1 
--·--

Tefrikamızdan 

Bu tecrübe1er diğer şehirlerim'z.. 
de de vaoılacaktır. . Fatih öldükten sonra İstanhulda isyan - Cem Sultaıı ve Beyazıtlı 
KONFERANSLAR VERİLİYOR · Veli arasında taht kavıası - Vez'.rler arasında kanlı boğuşmalar _ 

Cem. ve Beyazıt arasında mcydannmharebeleri - Ccm'in şövalyeler 
İtfaiye müdürlüğünde muallim- elinde acıklı esareti - Cem'ln feci filubeti ve ölümli ... 

lere olduğu gibi memurlara, ban - B 
kacı'ar-.ı ve müessesat erkanına da 1, U H A F T A 1 
pasif korunma konferansları ve -

rilmesine ba•lanılmıştır. Dün bir ]•· ~::::=;;:::=:;;;;;=;::===== ·-===========::ı" _. konferans verilmıştir. ' ••- ~ 

Loodra 12 (Hususi) - Dün ~eetl 
saı>Jt 21,10 da Roımadan handı:e.t e
deaıı Alman Hariciye Nazırı Fon 
Ribbentırop, bugün Berline varU' 
varmaz, Hıtlor tarafından kabul 
cıdilccatir. 

Roma ~ri, Alanan nazırı
nın yaptığı göruşmeler w vaı.ılan 
netiicder hakkında esaslı hiç bir 
mütalea dı-.'t"m<şan etmtmektedir. 
Bu da, İtalyanın eski polıtikasııro
d:ın ayırılmıyacaJ!ma b!r d~lil te· 
ıaJkki edilınekıtedir. 

Buraya ,g>clen haberlıcıııe göre, 
Rlllbentrop Musoliniye Hitleı-'j.n 
sulh şarl'la.ını bildirmiş ve B r -
linde :mtler'in Amı~ırika h ~ 
müsteşaırı Surnn~r Velles'~ h'lair· 
diği su.lh şar:tlarında;n r.ıaada. Ro
mada da yine Amerika hariciye 
müE x nna verihnek üwre Mwıo 
lirıi, Ciyano \'e Rfübent.rop arasın
da bi.r sutlı planı hazı.rlarmıştır. 

Deyli Ske~ gnZ>e'lesi, bu pl~nı~ 
Ahnanya.nın asgaTi sulh ~artiann' 

(Devamı 3 Uncu. sahlfcdeJ 

ı>wnner Vellesin Romada gilrüşmelerde bulunduğu . ıralarda alınnilf 
bir resmi 

--------
Çatalağzı 

elektrik santralı 
Atmış bin kilovat ta
katte olacak, iki se· 1 

nede bitirilt ce ·, 
.İkhsat Vekili Hii9nü ç,.,.,_., A-

1JaıC]olıı ajansına verd>ıl;i beyanat. 
ta, bilhassa k&mür havzaımıda İş 
millc:l:lcJliyetinin tatbikine ve is
WısaTin tanzimine aat kararlardan 
bahsederek hU<lasaten dlO:n~tir ki: 

•- Havzada ocıclda.r birleş't!iri -
J'ıeı-.:lk, istrhsal devlet efonde top • 
lıaııacaıktıır. Bu hususta'ki kanu.ıı ııa
yıihıası Mechse verilmistir. Havza
nm ilerideki istihsalini tanzim e

Yalova'da 
Bir köyde ·27 

ev çöktü 
Yalova kazasına tiıhiı Kadıkö -

viinde şiddeti: yağmurlardan bazı 
binalar çatı , ış ve toprağa doğru 
kayıp ı;ıömülmüştür. Bu suretle 
27 ev Qiilomü• IQİrıock3<i hı& b a 
e-vlere verleştlrilmiştir. 

İlk mektep ve hüklımet bınru.ı- . 
nın da kaymasından endise olun
maktadır. Hadiseyi tesbit etmek 
ve tedb·r almak.üzere şehrimizden 
bir mühendis \'e fen heyeti Yalo
vaya gitmiştir, 

dıccek cesaımctıle aH.ınıs bhrı kilomat ÇERÇEVE 
(Devamı 3 üncü sahifede) 

İktisat Vekili 
geldi 

busabah 

İktısat V cltili B. Hüsnü CaJnr 
bu sabırlılki ek.«preslie Ankaradan 
şehrim!izc ge1mB.51r. V kildog ı·uea 
Bostancıdaki ~.vi.oo giderek öj\1e~ 
kadar istirahat cıtmhtıı·. Ö{(leden,. 
sanıra 1stımbula gçeer~-k teıkildoe-
ııine baş'!f:Vıi<:'aktır. ------

Denizciler 
kongıesi 

busabah toplandı 
İstanbuıl diklJi.z küçük na.1tlıye 

esnafı cıeıniy.etin.in senelik kon -
J!tes:i bu sabah saat 10 da Eminönü 
Ha!llkevinoo yapı'anıstır. 

Geoen seferki kongrenin ç.ık 
mÜ!ı'ıakaşalı vıeı gürültülü o1ması 
.l(Ö1fu>lıne alınarak bu s&bah da 
bazı münakasa:lar olacağı ta·lıımdn 
edilııı:i<se dl t>onlantı l'Qk sal<in 
ge<mıi~ir. 

Halen ~···ler atılmaktadır. ~lıı.t
!bu rey pusul:ısil'<• lbralıim Yalı;ln . 
Hamdi Uvan. ·, Musta!a Sek.r, 
Hüse•·in ÖOO:ıil', Mu t:.!a Hantal, 
Mustafa Yıklız. Mchu t Sıı,vın, 
Hüsey:i:n Y>ldmm. Yw..uf !·bilen, 
Ha.lit Mmrlı, İJyas, Aıkayı, • Rif;; 
AG<toı>e namzet ııö•lerilımi t~ Uıir. 
Netice ög1ed<>n sonra b. Ili okc''k 
tır. 

Bu •abalı, gıı,ctcmc gitm<·k 
hzcre Bo~azı indeki kö~ iimiiıı 
vapur iskelesine grldiğim za· 
man, köy hekç.sinin halka bir 
takım brosürlcr dai:'lttı'mı gür
diinı. istanbııl Valiliği St•fer· 
berlik l\Jtidiirliıiftinlin çıkardıj(ı 
broşürler, (ı)asif korıuıı11anıa 
esasları) i~nıinl ta~ıyordu. 

Broşürler, havadan gelecek 
telılikelere karşı, .ıilelerc, bil -
meoi 18.zımgcleıı noktaları ög· 
retiyor w alınma~ı icap cdeu 
tedbirleri sayıyordu. Brosürler· 
de, bir de söyle bir tabir ı;i;r. 
düm. Aile ilıi~ dolabı, aile ki
l~ri gibi bir tabir. 

Aile sıi(ınajp ... 
İstanbul aileleri, e~lerintle, 

sığınak sartlarına uygun birer 
hucre a;ıraeaklar~ &}rıca. fiilin 
ve falan tedbirleri de ihmal et· 
nıiyeceklcr: bö) lece, günün bi
rinde Jıcrlıangi bir hüJisc olmsa 
kendilerini, kendi basit inıkün 
kadrolart it-indt• 'knrunuya "U
vaşat-aklar. 

Bro~iirlerin liizıım \;(' lii) da.· 
sından, iyi niret ,.e kıymetiuılen 
süphe etınhorum. Fakat bir~'
de, dısarıılan doktor getirilnır· 
sini emreden bir ha•talık vak
nsı kar!'it"'.ında, sadet<' ha~tanın 
yataiını diizeltnıeklen ih; ret 
hir ta\.si:re. inı;;ann tuhaf Jttjf. 
yor. 

Her C\ de bir ila<: dolabı '"' 

Propaganda 
umum müdürlü
ğü ihdas ediliyor 

Evveloe ele hn bl-r \..en ı ~i!rpz 
,1tibi, hükiunet Ba.wdlılr.ıı...- , , • 
but bir prop~a ıınnım ıı 
d.üt]ü~ ihdas cı:n;cı.e kanır v~ • 
mı.,..ı.iı'. Dahiliye VttkaJ.eıt!irn b;ı;~lı 
o~a11 matbuat ttmıım ın1frdtl.rlfljrti, 
MWıakalat Vuk:ı 1 ·n..: ba;'.{Jı ı>"•ın 
radyo ida,,,;si w Ticaret V cltfu<-
tıiııc ba{(h olan trn·iznı biı:rc: ru ba 
Y""'; u;mum müıli". tiiğr r~p.te -
di'nelktir. 

Bu husu~ta ~Jc,•lıl -"" v:ık 1t"" bir 
kanun Mo·u!l1;.ıs1 veri1~~k• 

kil{ t bnltutaU1lir, fal nt l'ı • rı .. 
ıla, cı:anc ve bakkal -.:ariı . Uer 
ev hırsıza \ e rnııuT< nya karşı 
krndi,ini miidafan edcbılir, fa· 
kat tlısarıda polis , . ., 3aııdanna 
b<'klcmekledir. Ct•ınh·cı \•e ~ehiır 
k~drosunda. hcrhung. biı t .. :hli
kt.:nin dt~ :U... teJlıirlcrı, hu \l!f .. 
('f" .. \.'Cn.iu l'D kiit..·üJ.ı. un~nru olan 
aileden evvel cerni_y<:-t 'c P"~h.ir 
mekanU:ına'i&ndnn ht !< lt·nnıe;r:. 
mi? 

Bn hususta İ~uınbuluu, umu .. 
mı &t·hir kadrosunda ci di ve 
sağ!ru.n tedb!rlcr alını~ olrl\I 'Una 
da.r ortada gözle ııiirüliir ;.,r a
l:in1t;!'t Yok .. ..-er de umutni ,ığı .. 
naft.tar, bal~ı konı)-acn· ı,:cni' 
,.c umıuni te. kililt?. 

Biit4n hu t ~iYlt ye t(' .. J .. ihllın 
nıeydaııa ~c!ım.,,indeki zorluk· 
lan takdiı· ~Llenlt'rılcninı. f aknt 
he~e' e raırın(ıt i,hınhnl .. ehrj .. 
ni. her isi hırııkıp bu işi~ ıneş-. 
gul olını,·u da\·cı etmek ersiz 
olnH~z. Yoksa geni~ şehir \'C ce
ın;.,.,.t kadro"u İ(İndt) alınması 
l~ınn gelen tedhirlcr bir kö~cde 
ı yuklarken ailelere kendilerini, 
kendi basit imkıİn kadrolan i
finıle nasıl koru~·acaklarını öı;
retınc·k (baı;unzın <'?resine ba
kın!) demekten farksız olur. 
Buna da en başta bütün resmi 
tc«"kkiillel'ile 1 lanbul ı;t>hri 
ra11 dei?ildlı-

NECiP FAZIL KISAKÖREK 
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K&'iDİ:>"İNİ SAKLlY AN 

BİR AVUKA'f 

Bir ı;uç .•. yer. avulro.t. zabıta ta
rafından siddetle ara_-.,dığ.mı hisse
<Xnce, k.."lldısını çam ~ır salldığına 
aklazI'..ıs! . 

Faka.!. bu tedbir kMi ştelmemiş, 
bulmu.~lar, ÇLkarnı~a<" .. İNSAX IU'lA(;I 

Hususi 
• 
1 

Bunlann vaı;iyetlerini 
tetkik eden komjsyon 
ne kararlar verecek ? 

Başkalarını da mı 
düşüneceğiz ? .. 

Kıymetli edip ve romancı H..ut. 

Taksim 
havuzu 

Yeni meydanın ortasına 
renkli sular fışkırtacak 

bir havuz yapılıyor 
Taılısiıın n:ıeyd:ı.eımda yUılan ga

raj w dUk'.kı1nlardan ka:zanı1an sa
lbanm artasına ~ biır hlWllZ 
inşa olunması kararla:ştınlmıştır. 

• 
d .. 

uharebe ohn• ? 
barışmak ını 

Yazan: ALİ KEMAL sr• 
Amerika Hariciye nı~ 1 

Avrupaya gelerek ort:ılı.ı:~,.ııı 
baslam:ısı üzerine aı·aba ... Ji 

. ·? s~ 

kiıııları belirecek mı·· ııuns 

Bı.r arkadaş: ------- -

Şelı<-;ma vapur, tıren, atolıiis ve 
tırnmvaylarile ~ eliY• unu
t.ın1a."1Il gWl!ik<;e QOh".tldlP;ı gÖ!'ÜJ.. 
m ık;...ctlir. Ve cdaJıgın, la.rı.n s<1yı
•ıll!, her ay daha t~7.lal ıgı, unu
tulan '>şyaların sayıısınm a.ydan a-

İd.uei bı.ıı:::us;.,·e 11-pa .. ını.n vır 
zh~ eıs&ı!ih bir Stll'!:i!/tıe ı.etikik 
etro<:'k bu ~ ıcabeden kaL'i 
.kacaır 1 ıırı verm.&: ü:zıcıre büyii'k IJ.i.r[· 
kcıml!l)'lm ~ olu; jtJi,<urnıu ha-

Ziya U akhgil, •İmla• meV21111 ü
zeriade üçiindi ny\-•1-sini de neş.
retü. Muhterem üstadın, şimdiye 
kadtt oku~~ğu~-ına}<alelerine tııı>-1 
zaran, bugunku ı.m1amız, baştan 
basa deeişnıdidir. ER. iddia bu. 

Elsıldıô .• 1, buraya cTaksim Cum
bu;.zyet abklesmj.ıı ~/Sl 
karar} lŞ'Ja da bilahare bun.
dan. k~ sarfınazar ~ 

kere daha tazelendi. t' uı 
müttefikler tnrnfıııuı ııı• ~ 1 
görülen fikirleri üğrenın• oJ" 
iil. Altı aydan '-~·~ir ı 
harp halinin öğrettı;:ı ~ 
neticeler olduğunu, btıJI~ n• 
l:nrbe devama lüzuın °; b 
söyl"yenlcr varmış. Fııkıı c1 ti 
kil hal artık öyle tahnııııl 
raziyeler yürütiiJuıe;in•. ııı:1" 
bi değildir. Harp hali b~;ıııııı 
kid:r -.c her taraf hazır 
Onun için müttefikler . 0 ıo 
fikri sarihtir: Miiz:ıker•~o 
rak sulhu iade etmek ııı bl 
riinınüyor. Dalıa ınuharc 

0 
,< 

- y nhu. dedı, ne fü ·e kend sa 
scl<.lam~. Çıksaydı tneliCana?. 

Osman Cemal 11:.. ... e etti: • 
- Keoo.s.ni şeker g:bı Nnıel±en 

saymJŞtır. 

İSPİRTOLU İÇKİ 

VE KiBitiT 

.. .Bır ııaz~tedc < udum: GOya, 
fiındi de. b· :;~ aç k#:özleı-: ilerde 
pabalanocak hulyası.le bbrit ve 
illpirtolu )çimler $<lllamıya başla -
m.ışlar .. 

Bu meselm konuşurken, nükt&
dazı bir arkadaş ~ile d.edi: 

- Bari. a n ayrı deı:ıolıaıra. koy
salar, cünkti rna.1.ılm ya ateşle ıba
rut ymva.na dunruı:ı:. K. b<itle.- ı... 
\l.i.rtoyu bic tutuşturdu mu. tamam. 
Ustea ha de ınahalleyU. ııie:ıe vac
mesc!er ... 

GCzEL KADTh'LAR 

GİTMEK DO 'ER 

Fcansız ~azetelerinin v ırzıdı,ltınt 
.ııönı, Dani~ar.kada bulunan Al -
maıı ~ı güzel kadın
lrır, otellerde, ba.nyo yapacak sı
cak su iıu amıyorlarmış! Çünkü, 

Ad iyeye verilen 
karmanyolacılar l 
~ karmaınyolacıblı:: yap
tı.kla-mdan do~ yakalanan 5 
k4i adliıyeye verilrclşlerdir: 

Kalyonrulruihı);ında 97 nuımo
ralı İspita aya ait fınnlarda katip 
Niiınl ~lu AdriyaJiıOO parzar gecesi 
saat yirmi birde Kurtuh:şta H'IO 
Ana~ ydnır;unda :at1$1Jn ye1iı:ıdeııı 

ııeçeı-ken önll:!:ıe a;r. = tiç kişi çı.k.
tllMJ, t.ımlar .Adr~yanosun üz=ne 
atılıp cebinde bulunan 4fil !irayı 
wr1 a alıp kaçmışlardır. Zab.cta ;ta.

ra!.Jıdan o za ıaııdanberi dev.a.m 

eden tahbka1 net:ı!elemni,., kar -
manyolavı yapanları &aıbı.ka ılar

dan Ll.z Ahmet, Uz !1evlô:t. Hi\.

scyın Yı.lnı4 olduğu tesbit edıl-. 

1 

m!ştic. 

GİTTİKÇL BÜYÜYOR 

Aimler tetkikat, tn.hkılt.at Ya;>
mı 1ar ve şıı netıceye varmışlar: 
Insan:arı.n kula.klan esloden daha 
kücükn-i:ş ... Dünya ü:zerinde gii -
nıl ti arttık a. iru::ın o.~ullannın 
kıı !alda.-> da gittikçe büyüm~ .. . 
N "ıveı ~kü hale 41ıelın:ı, .. . 
All daha fazla uzatmaktan ko
rusun!p 

Bu h k '::ııti <ijırend>kten sonra, 
ııürü:ftl i.le ınUt:ade!e edenlere hak 
vcrh orunı. Maazallah. ı;.'rült!i. e
clerı!erin peşini bır<>ksak, salıversek 
k~ilir, halimiz n;ce olu.r?. 

KARSTY AKALH,AB 

BELEDİYl: İSTİYOR 

Gaze:eleriıı yazdı$:'1.Il:t ~re- !z
m Karsıvakas:nda oturan Ya
t.:ındaşlar i:-ç bin imzalı bır ıstlda 
ile müracaat der-ek, ayn bir be
ledil';~ ~ır. İzmir belıed)ye
s.:nden ayrılacak!ar:ımş!. 
Danhrnryın amma, aziz Karııt

yakalılar ... Oturun oturdu{(unuı 
verde ... Rahat,'.' za bakın ... Üz.ün
tiİSÜL başınıza iŞ mi alacaıksll:'.ız?. 

AHntE'1' RAUF 

çob~ lD 

muhakemesi 

ya 1Xr e~ ·en dıı!ha fa:ıııa o.l-
mastie de üz dtımelı:led.iır. 

Ezcümloe geı.ı.ırı ay yaui şıııbaıt 1 
~ yai:mz trnımv:ıy, Ti.~cl ve 
T:ıks':ın - B , ,tuş cıldl:ıiclerinde 
c5J4• pııırça mu. l ~if eşya uınu -
W!.duğu ,!!iirUlm üştür. 
Kimumııımu ayında uıJ1Jtıukı.nı eş

yaların say1Sl ise; ı;.~-clce de yaz
dığımız jtibi; 238 dm i'baı:-et!tir. 

Bu eşyaların iq1nde en fazla u
m.ıtızla:nNırı kaıdın \~ ,tikdt ekil -
venleriıdi<' .. Ezıeilımlıe. ~ ayır.rla 
1ırarrway, olıoooJs ve 'l1ünelde unu
tu.ıoo 534 pa.rça ~ıad:ı.ıı 133 ':ıde-

. ~ ve tok e~ teşkil 
etrrıı.r.<'bedir. 

Bırallnlan eşyaların arasında 
m ':Lif hn-dava.tl;ır da i.lciııri f<ı:ı>
lalı7dadr. Yalnı:z şubaıtta 89 parça 
'lurdavaıt eşyası unııt:ullmuştur. 

&m aJW untr..ulan cbğe.r ~a • 
lar aracuıda da 62 adet muhteliI j 
dins çaıı:,abr, 52 tane şeıp.siy'\', 41 
parça Iı::ıt o ve ewaıı<, 34 parça 
muhtelif karlın, orokc& wo çocuk 1 

çam ~ı. 28 ~. ~re w kas-
ket, 14 çorap, 15 çiilt a.yaık:kabı \~ 1 

lderlik, 5 baston, 5 rop k€'!Ilf:-ri, 8 ·, 
p:ı.--ça orumaş, 5 erkC'k pan o lo.nu, 
2 giclı'.i.'k, 4 kryımetlli dtılma kalem 
W 23 ta.."le et. küı;i.ik \'C büyük SC-

f m"'°"ut b!Iiunmalııtadıc. 
İsin <F ~· :r ~aritı bir ciheti de 

umJt.W:ın bu eşyala..'it\ d:algın ...... 
hipler iınden e~is:.!' m bunları bul
ıruıık \qya almak iç;n t.ıç mii: acaa.I: 
et mel<:ddir!.. 

Son 
-- 000--

"emen valis" 
vefat etti 

be!- V'CıtmiŞill(. 1 
B~elciloı ~iL-tesaıruıın reisti-

. bıı 'lZ. • n~ tdıım il Veli -
l iı!ler rn - " .-L!ıe- miidiri tmıth 
mi?crin ... .!-cn '"'" re! '{ep ;..n bu ko
~yon iç')i:-ıclarına baş!aınııf'U". 

:kbre> htEU5-ycle- h::J..1uıııda aılına
ca'k vıerıi ve <sa.:;.lı t.edbi:rlenl;:l!lı bir 
kısmı şunlardır: 

De<'lıet ışleriJ., .daroi hurosı'.ye
ler ts. ı:<inın aynlmam. İdarei hu-
9ll61VC:.- re ait her hlzmelıin beıbe
m eiıal ka~/;ının ~ilmesi ve 
kaır-ıl&.s17. kü".1·\t viik1ctrJmeımesi. 
Gellr!eri ır0· o.lıt o!ı:ruyan ida.ıei 

hus:;::ıiıHıLcre ı...onuıni muvazeonııden 
yard'm olunm.:ısı. icl:ırei hllf:usi
yelen: ffuıuli olarak yü'-Jeti-len di>
/: ... ı lıdx·elcre mua·vene! hİıS.9'.:lerinin: 
kal.dırı.iması w maılı ili gelirlerin 
tamaım::ırmı ahu • iifıt;yadara yır l 
~o.ekte cılan müda.ha.lelere ~ 
n.lh~;•.tt \-erilmeci. Dcvt.t '~ ma
halli oorel-cr:in •S2slı suretıte ay -
rıJıp 2 v"liyeiıi lf-"bırine bağlıyarı 1 

yoil::ır için alı:oıını.al<ıta ol'a!l y>.ıı;de 
15 n:üıa his3ru ırmin m.:.halline 1 
b.=kılması. 

~~""r tı.ıraf n bı::ı.zı yc:lta-de, 
se:lııri:mbJde o!d ı h< muhasebei 
husu: · v't'lıer i]r., 'oele:Hyel l'in tev
lıi<l olunn:;as.. da d~llnillmekte -
&r. 

GOO 

Uçüncü ko:-ıs 1" 

Konscrvatwıır ta.>ebeloc'.nıin bu 
~ ait 3 üncü k<nl'ti cuma 
büıOO s:::ıı:: 17 de Framrz tiyatro -
sımd:ı ~r:; "Je.cclk"Jx Bu l<ooser, hai
ka ve me!kt~ ta!ısiıs alAln -

Halit Ziya Uşaklıgil, ya1Dl1 b• 
zı imla kaideleriııc muhalif bu -
Iunnıuyor, fiillerlıı tasrifinde, la
hik.alnrın sekline kadar. bütün tes
bit edi eıı esasları kökünden yıkı
yor. üstadın makalelerinden öyle 
seziliyor ki, bugünkü inılamızda, 
onu sinirlendiren say ız kaideler 
,-ardır. 

İmlamız tesbit edilmiş ve kat'! 
şeklini almıştır. ~er, bu me•-zn 
üzerinde mutlaka konuşmak ve 
şikıi;vet etmek lazım gelen bir nokta 
araınak icap ederse, o Ja, mevcut 
kaidelerin tamamen ve herkes ta
rafından aynen tatbik edilmeyişi
dir. 

Asıl zevksizlik ve anaTşi de kai
delere riayetsizlikten, lisanın mev
zu esaslarına kar'lı gösterilen li.ı
iibalil:kten ileri geliyor. 

Bizce, sayın Halit Ziya Uşaklı
gilin, imlada yeni baştan ~mullü 
bir ıslahata ihtiy~ ı;-örmes:, hatalı 
bir ölçüve b•şvnnnasından ileri 
geli~·or. Bu halalı ölçü, T~rk gra
merini ve iınla·,u11 in.şa ederken, 
arabcayı, Aı:ap ı;ramcr ve foneti
ğini e-as olarak alışıdır. Bazı k~
I:melerin, b ~ün yazdığıınız şcldl
de del(H de, Aı-aı> 1: v tindeki şek
liyle }azmanıız icap elt'jj;ini ileri J 
siircrkcn ovle diyor: 

1 
c .•.•• Mı.-; rd:ı., frakta. Sın-: yede, 

Arap evliıdı kendi is"mleriru şu yu,
karıda ııörülen imli ile yazd.;.1a
r-.ı:dan biz onlara m ela bır mek
tup l(<mderecek o'sa!t isrrılerni 
lli:b.p. Lef:;.v. Mıııttip ciye yazaca
itız ve mJa bJ.memcl< tôlırr:e · al
tında kaI.ıca~,z.· 

tur. 
' Bu lııii:ııiik havuz cJ3ı:tyaz!il havu-

Zth glııi tıskiyeli ol-acak:t.ıc. Gece
leri ele renkli 9Ula.r fışkııraca.!ı.tır. 

~ mü'-e!hııssıst M. Pnı6* 
tarafındtl'.tl hazırlanan haıwrz p~ 
jesi beledi\ e n:.tislı l;:nce de mu -
vafık görüİdüiTünden yeni havuzım 
İllŞaSına yakında baş1·anılacaoktır. 

--voo>---

Çocuk Esirgeme Ku
ruınu balosu 

Bu cumartes: günü akşamı Tak
sim B~JJcLye gauıosun.da Çocııok 

~kuru.mu tarafrıxlan ve
r'.r_aJk -ba1onun bü1i"m hazırlıklan 
taımaanlmmıı.ş voe g:ıcirıorı un ta mi· 
rat, tefu:işatı da )km.at l<Llıniştir. 

Balo bckıl!l!eri hıt.artıul tara.ın<lan 
Yerlii Mallar pazarrıda. Bcıyoğ-Jun-; 
da M !ek. iıxk sincmalari.!e L:.hon, 
paa:anesınd'E'n !ıooarJ< edildbilir. ı 

Voleybol mü1abakası 
Kız m~l'İ araısında yapıl

ma.kla olau rnle ·bol mı1sahaıka -
larma yamı kız .mu~ meM.e -
obi.ndc dl:r.-am ıJunacaıktır. 

S. Aç na-. n idaı:•.:smtlıe sa.at 
15 d' bı:sıar lacak olan yarınki 
müs h:.kal:ı.rda Cımı:h ı.nyet · İs
liklô.l. inönü - &ığaz>çi lis2ı!!ileri 
ve K ndilli krz mualmn meok-!ebi 
ta.Lelbeıli: · karşılaşacaldardl!l". 

LisllflDllJzı :ram im İ31İ kaJıp- j ., •• •• --0-

. ruın, iki t&ral ılüğiışıııcd< ~ ti 
net' ce alınmadan barışır;:_ 
Böyle bir hal lı.içbir ı~ ,,ıı 
olmıyacak, muval:kat b'.'" dil 
keden ibaret kalac3ktıt. ~ 

Münkere yoilarile btt~~ 
kiııuıı düşüııcnlerin ne ~~ 
tlııkla:ruu, ne) e i:.t.nat etJII ~I 
diklerini İnıtifu: ası.en ~ı 
sısları H• noktalarda WP bi 

1- İngiltere..in ba.rı.c"• 
her tarafta anlaı;ıJDllşllJ'. bl, 

2- I,.ran.;,aııın garııtak• 
!arını lıerhaı:ıgi b r ta~~ 
müdafaa edcbi..eeeği aşılia~ 

3- Eoınlıorduna.'1 tnY~ce~ 
harpte beklenen kat'i ne1'. 
recek gibi görün.nıcıııiştır, 

4- RW>) a I!ııltık sııJıASJlll 
zu ııltıwı al~tır; _ .J.,,)J 

S- llalyanın Ealk~ 
aliyeii arlmaktaW.; tl 

5- rl.lmanlann faaliY~ 
Roman;ıada dC\·am eıfeb 
rünü)"or; ~ 

7- Lakin :;-arp ttııbc51'.~~ 1 . ·51 ıır. 
delli muharebe ere gırı d• 
manlar a:r:ık i~vınan) .... da rdıf· 

et gliı:tercmez olacakla 
• n 

sın.r....._ Gum;;..,..ın.:ıır- ı...;:..---de Osmanlı idaresinin son Yemen .ınıı$.:uır'. Ve pa.rıısızdıır. Kıoıııse~ 
-~ -.-... ...,_,..., valisi Mahmut Nedim dün vefat Z-L---1 ç "'°'--' ü al ''--'---

laşfıru-ken. Ar:ıp evladını. bilmem Koprunun aldırımlarıi 
ne evlı1'!1?ı da dilşünmc:1(c kalkışır- '. . •. . ,. • 
sak, bu ıtııı altından .........ı kalkılır?. ı Gal:ıta kopr~ ü.ra.ın va, a kal. -

Bu sayılan noj;.tal •• rd• ~ 
var ılı.yor .. Bunu.n ıuaaa.SJ 1~ 
kes yeri )erinde 01.Jrsu.tıı tı1" 
ile Fransaya biTşcy yapıl:ı 
ğı, A n anlar tarafırıclaıı 8 d ~e 
için Avrun~ . ktutli l;rn j.ıe 
süiı.-.n l~ısıl olacaldır; o ::ııııı 
bin devc;,mına lü:t.uln k 

'·'--.,, bior cı:ıayt'tin rrnıhırke:nesi "'"" K, ""'u.u n , ...,..,""" ...,...= e.ıniştir. Merhumun ceo-ıa-ze-;i b.ı N ,..,,,__, 
1 

dırıml.,rı esaslı bır ckiklıt- tamir 
dün sem s:ıflıasma ge'ı:n:ştlr l :;ıtbah Alman hasta:ıesinıfon m~~ Anday ~ azan u-Jımil gibi genç 

Katil Uıraiı:ın ıısmlı;de bir genç- ve miüilmayiz ıStida'lılann solo ve .rasimle kadrrılınışt,r. 
tir ve Celil adında bir çobar., :;ı- -;::::=:=:;:::=======::;;- şaı> t.eganıııflıe:i de ııörüleo.lkltir. 
dürme!: e maznund.UT. 11 ==============! 

Rf'.SAT FEYZİ o11Jnacaıh."t<r. Bcı mc-yı.nda al:~a-
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • j rı da yenilcŞtirilec~.k olan kalıdı -

rııınların tamiri için 4000 li.ralıık bir 
tahsisat a] rıhnı::f!Jr. Bu taım!r iş;ne 
ayın 25 inden itfull'.!n b3Ş!:ı.mla

Ticaret talimatnamesi 
.->ur;lu İh!-~ Celil kl!I'.dıSJlle IKÜÇÜK H.A.BERLER 

hakareı etı ııı lQl'll kUrt>k!e b:ış.n- _ 
o.an ~a.:.:.ı:.:omış ve b lihare b.ı;ak- [ * &ııca:ıda cvarında karoya ota
lddıktan sonra Sllivriden V=ye · ran Ça.ı:ferd rıant Bu"IJ!ar vapuru 
~a.ı;tnıS •c aradan d.ı budu il";mck 1 diln kurtarı.'.mı.ştır. 
ı;zereAv~~·afan<ı6a ı:~erek hudut * $ehr . gümriik.ler Ba:; .. _ 
boyundaki ıe:efon tellerim ke>er- d ... .,_,~zAnk ·•-•-~ 
k k .. 1.' d -· .ıru ......,..,.. a~a gı......,~. 

en oy u er taratın an yak,ıa:ı • * İnı?ı.liz kontrol heyeti taralın-

"'tı:ı;ke!ni!de !ddta.name okun _ daın Pirede alaluınan müılı.m mik -
ır ş ve müddeiumumi hakaret su- tı;roa _demır v~ t.::neke ile_ 29 façı 
reti!e t.ıhri..lt v:ıki ı<Ördiığüııden ı:»serın:.ı şclınmıze ~!mesın; 
51 inci madde ı:öaınün<le bulun _ mus..ıade ?lwımrıştur. D ge.r taraı-
d .. rulma~ surı:lıle suçlunun 448 ta:ı mc.zkur heyet tarat.:-ıdan mll-
inci m;ıciJe ile, hudut telefon tel- hurknıp limanıll1.12_a ıı:tmlen mal-
'eriııııı kc~ ıği ir n de kanumm 391 !ar da bu sabah gumr~e çıkarıl-
!lCi maddc'eri mucibınce ~ecziye- nı..,-tır. . 

s ni ıstettıl!Şt:.r. Sı:;!u da ba ka bir *,erdSul~00 ~,;; kcı~anndab k" bu -
cLveceı;ıı olmadığın: söylediltinden ı:uı e" ~ı •. "u:r, e ar "'; 
mtı.hak"1l!e, karar vem: ek uzere nı:f yurdu açı_lacaktr .. Bu yurt b.-

.Aırammla ticaret, ~ -..-eya gibi \;irseyd;r, 
İ~.lU!rcde buna ıwıac!,_, 

.takas anlıışması• meV'CUt OIDU - ~ _, ·'-'"·· ,,.,. - -~ · besr)Lwcrin ...,...,.ı:ıc ,.~ 
cakt.ır. 

yan devletlıer1e yapılaıcalk ·ca.-et J lııglı.ere 'e gerek AJ;n dıf· D 
mtıam€.Harmi tıaruzim e1m<ık üze.. Kapa 1 spor salonu mitşlerck dı.işmım J>US)a 

de A!ınany a ile İngiıtcri' , k b re bir talimatname hazırla.nımıı; - Eıninöııii Halkevi yanında yapıl- meıncU tliyorlarınış. Fa~~ I 
f avsıye me tu tı tıır. makıta olan yt-r..i ""ka:pah OOvük bakarak tnuiltercde bu""• 

Üstat Abidin Daver yuılığı bir Bu kabil memlıe'ketlıer!e yapıla- spor salonunuın hısaatı hltmt<ıtir. mi.ı, ulan ba~p faaiiyet.ıııi" ~ 
fıkrada. tavsiye ım-klnhu almak caik ahın i1i!ı.alat w ihracat. takas Şehııcıizin ilk w m00em kapalı ui;n) iıcnğına hiç ihtınuıl ·rı 
iliıerc kendisine müracaat eden iki limited şirke1ıine \"eıilecak bir spor sakmuııu tıc;,ıkil eden bu bi- mclL inı:iliz ask n mubJı!" 
gencı.,n bah5ed.iyor. Ve tavsiye ~aıımarne ile tıescil ettirlkcektir. naya ai.t snoc ma!=nesi t:ıhs-ısatı kolm kııt'ı harp neticesi .~ 
mclr.tulıu denen bn va..,truıın etı-a-- da ı:tc!lırniştir. herlı;ını;i bir sullıwı nıu• 
fında uııın borlıı .fıkirle-rini söy - Tak.as liınirtıed Pt~ bu l:ı:(yanna- [ SaJıcn Jt:ıziranda a~ı!ac:ıktır. Ba·ı lacaj;.ını kaydctt:klcn sa;: 
lüror. mcleri. kalbul veya .t.:ıddedip !rey - / de'!l1a m ~"': w Jsta.nlbul cihe- terenin daıma daha ;,1.;ya pat 
Sayın muharrire göre, tavsife f!yeti t>n k138. biJ- zıımando beyan- 1 1ıindc'ki kulii:pl'er>n soor antren _ Ienecej(ini ilave edi~or. ı.11' 

b b ·•-• · h -'- bur ~- --•~-- ler n:ızıaı dikkate alındı mcktu u isti~· en u uu ı;encın a- namesi sahibine bi.Jıd:.;ı:-:i!ecektir. m .. ...,rı auu yapıla~.... 1;.ıı 
roketi de hatalıdır .. Güzel. Buon ı,-=-=~~=~=~=~= ==== ı ra b~in A\Ttıııa politı ·tıii/ 
kabul ediyoruz. ,-------------------------- de c!öııcn ri\·ayrUer.n nıa r-

Ahmet o za"l":' yakalanmı • Hti
seyin Rezede tıtulmuştur_ Llız fev
llıt da di.tn yakalan.~ı.;tır. Bundan 
başka bP- g~ evvel Galırtada Lu
iedıcndek sakal! r.da oturan ~ 
!atar' ı ~ın ezg.ih~ıın Hı.ristoyu 

Hoca:u sokağının m,esı;ı;le a!"lı.a
sından ansızın teı·ek} ere dıişiaen 
ve cebindeki HiO lirayı aLaıı saıbı.
kalılaırdan Dursun Ali ile Sadtlr d& 

yaka1 annı~• ad.L~e"l'e teslim olun
mıış!ard!r. 

nisaonın 12 Sİne 'bırakıhınştır Iahare 1000 Jtişi1k olacakt.r. 
ı------- · * T<ttik ve yapaJl:ı ihracat nl-

Yıllık ko are :zaınrwnesi 1 ınsa 0crn ıt.:b<tn?ıı tat... 

FDkaı. hl-, f-- 1
- olurak •;;ylc di- H b' • · y • M J J • ha iyi ta'ıl:l rılılcbiicı;cld ~ ......,, .,., Avnıpa ar ının enı ese e erı yoruz: Tavsiye ıaektubunu kabul 

0 - bık mevküne koııul~caktır. ı 
Kı:zrlay tkı!ciıd:ır şubesirıa~: * N ~ anm ılk aft asında lıken- j 
Kmlay Üd<üdar sııbesinin> yıllık derund:a nüfus y azunı tecrübeleri ' 
~ 17/3/l!HO p=ır ,ııünü saai yapı!aca•ktır. 
10 da Üıiküda;r Hatkm salonunda * Halk Bao.kmsı tarafııx!an co
toplall3C~ üye'.erin teşrilleri kumacılar kooııeral..Cne yar.m mil-
riıca oJwııır. , yon ı:ray a kadar kredi; açılacaktır. 

Yazan: fskender F. SERTELLi, 
•- Yarın hl"rr..en nikah kıyıh· 1 

caık .. S..n hala uyııyıorsarı, Mavi -
şim!> 

BA ÇİÇE LERİ 
- Hiç vol<tan mı dedi. Bu ha

kan~.., si:z maruz k~ neler 
~azdııı.ırz acaba?! 

G<'llC kadın, Selrnanm sözleri.ıll 
dmm:mlR ~1 dmırana.-a!t: 

- Gd baka:lırıı Maviş' d:i-ye lıa
i(rG ı. Doğnı..>-u b.iç be:kleınııyord.um 
ııcııi 

•.iş, h).vı.r:zwı öte yanma doğ-•ı' 
ru , ur<..dü: 

- Teleb:Nnu alır da g~ ~-, 
m . ~ F t, emın oJ. iki, 

k:t're!a ~.mı.em ge
tJll! -:-e kadar sem:tmize uf{rarrııya
ca'k 

, :M~ğim! Ak
s:trhos1u.1<!a sana 

&l 'ct.ır yq::ıtt. Ku., · 
b.< =a n O'! n. Bııg!i<r.:< rde 

n ..., oı un başınd:ı 'k4vak 
yeı ·)=· 

Sc • n"" _ "a k "'''""1 .• Art'~ b.s.h
çcr W'T"' J.;:..nın ve ; C!.i b~r .ı-

!t::.. ç ~ i.Z k: n ru ası 
ve -i • -»> t.ı. Ç :n c-!< 
da \ol • k k · ' n ,çeriye ııır
di. 

No 98 .ımmsa 
yeni bir ha'bret sahnesi hazrla -
malt ilzere MiiVIŞi te' fonla köşke 
Qaltıran Somihl'l krz kardeşinin iki: 
vü:z1ü im sivııset kullandı~ an -
]~ 

Solma odasına çıktı. 
Bu v~'9l karşısında ne y~pa

cağını, ne s5y:t.i\-ece,lini, n1 ıre.ye 
ı:mecc<,Cni, ıltimdfn var<lıın isti -
yecekiJ>i 'hihtı.yordu. 
Selmanın, kendisi:ni - en ~hli· 

!-;> k anlarda bile - tclililredcn kur
man bir meı:i vıdtıi vardı: Soğuilı: -
kaıılı:"rlı. 

F aokat o ~. iıtid.ilini t -
meı <'>< .cir çok u ~ığı !->a!de 
buna bir türlü muvaffak oı~,.,,ı -
l")rdU. 

- Şeybn beri dcrrtuyor:;cHay-
di, ŞU :cnın ikisi:n in d? vüzle-
rine tUk: ve ç1oo ı:ıit ! • diycr. 
~ <ÖV'lrnirl< ıı-, bahı,-cle yi..k-

sck kcınu_<:ın ikı art:ad.ışın 
• ili :Telcr. lrulajl-:ına ~ i .. 
P n cereye k'l:::ltu ve u k.ımu;ıma
la.-, duydu· 

ı--At,<abev!n >r.-.:'Y gt1ıtı, aıbla?. 
c !it önce K,zilla;:ı:.Jt im...mı-

" a • . a. fı4<l' ... ta-ıı.i!n v ış. 
+ 111 ev !'ldc. 1 :· Kendi İs- i 
ta.rkt•}a ind:. Altı vapurile \i<:-ne -, 
cek ..• 

c- i.ın.:wıu ııe · ~ uı ar.:ıd1? • 

•- Bu kadar çabı.lk niıkah o.a ... 
Vallahi aklını alımıyor bunu .• 

c- Sen ağab€yimfu tabiatini 
:biıl.:mezsin! O sür'ati kanr sahibi
dır. Bir ke1"e kararını vermiş .. Bu
j?Ün bu iş bO'zııkn22Sa, yarın önüne 
geçilemez .• 

c- Ya o, Ya ben- ikiı:n.m:ıen b>
risi bir emri vaki vapmajia mı:-c
'buı:uz demek? Pekala.. Ne yapa
lım şimdi?. 

c- Yapıla"aJc ~- b!'; b.ı.r çiı;e
,ğini bugün evden ,,.,~,d.,~tınn~l<
tır. A~abeyim aık';.1<1).a gelirse, onu 
n~e bulımam3!ı .• 

c- Ne dedin, abla? Bar çiçe • 
ği mi?_~ 

• - Öyle ya .. G;ıroteJ.,:de d.kka.t 
ot:nedln mi? Selma, Bevoğlım.ia 
açılın c Y>:tııi bar• Qiocklerinden -
miş. ..• 
.- Ne diyorsun, abla Semlb 

Bev cıldm,ıı mı? Han Vl o na -
mL ~.u bir aH itız:le ev. '1'lJlek is
tiYO<du ! Böyle bayai{ı bir sok,,: 
siiıprünı!;üsi:-nü nereden b ' "ll ·' • 

c- Sorma, l\favi<ıc;ı .m. Hiç sor
m:>~ Dım "'<'C(!denberi çeM emmi 
brıtlc ıı.çrmyor. ~...:be"! ·m bu ka. 
d 'lı ılır c! ı.sUarL zı:ı yii'zılıı.e 
nasıl kac:ıl ;;n dıve d~nrn<'k
tıen d20ı.ı olac--... 

Sd a ıencereıı bclr:eye d .. - -
meı !> :;i., krndiO' ınıç ~u. 

Bı.ı h.oı aro'..iffe aünyanın eıvc--V
e.usıız bir kadını bile taıhaıınmlil 
edan- • 1"' 3 Semihin krz .... 
deşin.in Jç yü:zünü de an 1 :ı:ro ışt . 

- o da l:t:niın -üzfune l?iiılmüş .. 

eden \•e ona göre i$ görmeie ka1-
kı.şan idzre adamlarının mes'ul o
lacnkı siddctle ihtar edilse; acaba, 
bu kötü itiyat sJkülüp atılmuz mı? 
Yani, herkes kani olsa ki, tavsiye 
mektubunu kimse alıp okumağa 
cesaret edemez. 

B1mHAN CEVAT 

Art.ık burada durulım02. Ne cılıırsa 
olsun - burada kalımak biır cetben
ncıın icıinde ya:;aımaktruı •belıer o-. 
Jacalk - J1iyinip "11ırneliyi:ın. 

Di venit_ ,ııaı-dru1tan manlıcıstınu, 
cı1-Uı. Ba•mı dfrzeftıti.. Küçüık 
vaıliı:ini aJclı. 

Selma ııı~-
0, 'bu ımnarit V'!! dGygusıız ka

dınlıaı:la uf(raBllCGl< halde de~ldi. 
Zaten Saıniilıle dıe iStemiyerek ev
}_necckitL Talihin cil'll'ıesi:rıe boyun 
eğCTdk, yava!; ;--av<>! odadan çııktı. 

B:?.ııcıedc. Selıma ilE' istihza eder 
gb. ~en kahka.halar yük& lliyıcırdu.. 

SeDrna ~yirımi~ alarıık - elinde 
valizi ile - bahçeye indi. İhk öııoe 
onılı:ıırm oturdırbıı tsr:ıl'tan geçCTek, 
'bu ~:.man.k kad nJara b:rkac laf 
atını:k id.edi.. Bir anıda bu Cu-ini 
d. ğ'L<ltirdi. 

- B- ""oü.tün sinirle-im oynıya
caık. OııJ.:ıra besao 'VEl.."!l'~ mec
!bur de«iliını va. Geça giderinn .• 

D. ·e mmk!·.,- 't. ·havuzun be
ri ta.rafından n!Z!'JT ı:ilbi gı: L 
Be!h~~ k :ıııcını açtı .• 

Ve oolroiia ı~. · ı dı:ır a.ttı. 
Sa>nir :n 'nz .kardeşi l:S!hk"-'ha.yla 

~Üı -du: 
- vı \ 1$. s ni 1 ':! uk ed~m. 

TJ d v im el n 1e. 
Dc:.~·r 1 ~ın' Sı1' ':t J·açı~-ur. 

l\1"a ; .. $("\ ,, '" ye inC r~ 1rrlc 
- Evet. &-ı: ki ,.,.,..~l'i grrf vor. 

H <:ı<ıC öp beni b ka.'VIJll. Sar ı ha
""TK """1im ııe1ır ;ccruıtin. 
-le al"!lrvnc·c.1<:tı. 

" 'l,n K~ı1oc.:.rnk c~ °" > • lı \ . :i.'i.\"eTclt göz -
den J.~_,.ho:..:lu. 

IDevamı vıı.r) 

. 
Tari tekerrür ediyor Miia~~!u~1~mi yeti~ 

rod tı nıçın toplıı ıı' 
Artık gıı1"p cephcsir.de karlar e

ıişor, ilklraharla beraber m ha
rebe meV5İminin de geleceği söy
leniyor. Harbi kazanmak için bü
yük bir ışbidiği viicndc getirmiş 
olan İng.Jtere ile Fransa şiiplıesiz 
ki ynkm istikbalin her ihtimalini 
düşünü;vorlar. 

İngifu.ler için çetin bir müca
delen:n arifesinde deri!> derin dü
şünülecek bir mazi var. Bugün • 
!erde İngıliz matbuatı hunn hatır
latıyor. O da bundan 1%5 sene ev
vellri zamandır. İngilterenin o va
kit k~ılaştığı ınüşküliittır. Şimdi 
İngiltennin can ve gönülden müt
tefiki olan Fransa o zamaıa N apol
yonun hükmü altında idi ve İngil
tereye kal'ŞI düşman mevkilne geç
mişti. 

1914 de Kayzcr Almanyası, şim
di de Hitler Almanyası İngiltereyi 
oriadan knldınnayı ılüsündükleri 
gibi o znmr.nki N;ıpol:von Fransaıu 
da İngiıtercyi yok etmek istiyordu. 

Evet, n'h:ıyet Napol)·on maglüp 
edildi, siirüldi1. Fnknt yiiz yirmi 
be'i sene evvel, ynni 1815 nınrtın
da ın"nfasından kııçarak Fransı:ıı 
toprnğına gelebilm~ ve hararetle 
ka'lılanmıştı. Bu hal İngiltereyi 
tekrar endişeye diisiirmü-ı. sene -
!erce N apol:;·on ile uğraşmak onu 
b~rlaraf eftiğ'ni zannederken yine 
onun ıniieadelc sahnesine çıkması 
İngiJ!cre"·i yeniden u~aşmağa 
mc~bur ein1istir. 

O uman i~teredeki haleti nı
ri ·eyi ı::ösl >rmesi it lmrilc pa:rla
mcıı to ımiz:ı!terelerinc dnir yeni -
den ııe$reililen bazı vesık:ılanlan 
aclas Jıycr ki Nap0lyonun karşı -
ı <lıı da tıpkı yakın z:ımana katlar 
ili lcre <ılı!u"u gibi İngil:zler aı-a
sm<la türlü ttirlü diişiincnler vor
mı.ı: Ara"a Nnpolyon il<' mücade
lcve devanı etmeli mi?. Yoksa an
la nınnın raresini n1i aramalı?.A
caba llitlerle harb· cöae almah 

mı, yoksa •ı.nısile A vusıurya, Çe
kuslovakya ve Lehi.ta. gittikten 
sonra onunla Mala!jlllı) a mı bak
malı?. gibi. 

Na iyon o zaman Avrupada a
lacaih yerleri aldıktan sonra artık 
sulhu muhafaza ederek meşruti -
ye(e "iavet edecek sa!Un bir hü -
kfundar olmayı ridetmiş. Fakat 
İngilizlenle buna inanan vanııış, 
inanmıyaıı vnnn~. İnannuyanlar 
gal1'be ediyor, Naoplyonun sözünü 
tutnıadıihnı ileri süriiyorlar, hem 
Napolyoııun hakikaten Fransız 
milletini teımil edebilip edeıniye
ceği de şüpheli olduğunu söylü -
yorlar. 

İngilizler , "apo!)on Bonaııarta 
sadece B:ıııcy derlermiş. Boney 
tehdidini arttırarak İngiltereye as
ker gecirnıeyi bile ıliişünmiişttiı:. 
Hulasa İngiltere için Boney 20 se
ne devamlı bir üzüntü olmuştur. 
Bouey hemen bütün Avrupa li -
ınanlarından inı:ıltereye blr gemi 
gündertmiyordu. Huıasa İııgiltere 
abluka altına ahıınu tı. İngiltere 
lıiitiin Avrnpa milletlerini tı>ıılı -
}arak Naııolyon Boııapartı mağ
lup etlece~i zaman şunu da ilan 
etJn.4tir: 

- Bonapart başka, F1:1l11sız nıil
leti b $kıtdır. A vrupada cevamlı 
b;r sulh ve emniyetin tesis edile
bilmc.::,i icin Il< napartın mai-lüp e
dilıucsi eizeıı1dir. Yoba Fransız 
milleti ile ka,·gaııuz yokhır. 

'farilı yüz ~u kadar sene sonra 
bugün dnc tekerrür etmi>;, İngiİ· 
terenin karşısına Lu sefer de Al
manya cıknııştır. İngiltere bugün 
de tc krıır eı!iyor: 

- Alman milleti ile kn\·~ı:ıı 
yoktur. Anupada sulh -.e emııl -
ye ·ıı tcs'si için bugiinkti Alman- ı 
·anın b sında bul an!arm mağ

lilp d'lrncsi Iazııı ılır. T" ki h vat 
ya ... anı ga 4c!fr bir5, y "J~ 

• • 

Yen.den pivasava ~~k.a;;! 
•Af_rodi h k_iLab.run ,rııu ol<l 
ID•1"kçe tetkik edilnıe.<te 
yaz.ını.,tık. . ~ 

Tetkikler dün Lrt.r~J. 
yem tercümenin as:;yc 3 11 

kuk mahkemesi kar..rJe 
nlması kara.rlaştıniaral< 
da ı:eçilmiştır. . ~ 
Müddciumuınil:k bu sef 

naşir ve müretcimi de ın_ ,,,-._, 
vermiştir. Müddeiumutw f:~ 
davanın temvizden kıırat1 piıi! 
diğ. için ve'. ev<ki ,beraet :CiP 
oba; ayni müstehcen es ~ 
lunamıvacah kaziyesi!• ~i/ 
toplattığını beyan e~ 

--000-- JıJ 

Kooperatif borÇ ·~ 
muhakemeye ve~
. Beledi ve kooperatif ıııiiÔ ı' 
vaz'fesitıden affından soıı ~ 
müdürlü~e kooperat1le~ 
hassısı Ahmet Şükrii t 
muştur. 

Dil!cr taraftan koove~; 
mumi hevet tup.antısı :ı~iil 
--ünü saat 17 de koo;ıe~ 
l:mı:ıda :; apı!aca.1<t,r. D ıctıl' 
rn alıp el'nıı ödemıyell ~il 
hakemf'vc vcnlme~t.:fj, ç 
yelten karar · lenece~r-

--o......- tt1' 
Yeni bir ?nl ş 

~ 
Türk - Y ~ "an KJerinl! 

sının dün Ankıı:rada , 
23 martta mer'iyete .ıı:ifiC 
sabah şehr mızc b ld ~ lf1"1"'r 

IY.r vıl mı cldctlr mıı,t~ 
nacak olıın bu vem arı J;~ ·,1 
diki anlaşmanr.:- lı u.ıı ı' 

dele şartlanna lııtıbakiııl 
liyecektir. 
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E 

1 Ça ğzmda 
N SO A elektrik santralı 

f (1 !net talıl!- devam) 

~eç hariciye nazırı diyor ki: «Biz ~ = ~1::1 Helsin i'ye döndü 
'ct\tassut ettik)<abul edin demedik» :-: ı:,,~~ı:~a ~ ve Ilangö ~~:~:a=~·::ıı :i-~:ulh :~;i~~ EDO YA ATEŞ ER İÇİ 1 E 
~ ı ~ağa nııcıtedıeook havai haı:larm iiB mmelok!rl oldu~'U ıı.nbşılıyop. Laıııdra 12 (llwusi) - Ba-Jm. 

t: Te r{Uırı l2G CA.IL)- kveç Ha- dostane bir ~ bulurwnı:ış sııpari<ıi vr:ırilııniş!Sr. Oat:da.ğn san- MÜ!ll:rkıererere Sovyı:f.~r n:mn11ııa I den ge'R'!'l h~:re rore, mü;."'tıe- Yazaalar: 
lılı.endcr F. SERTELLi Cevdet R<!fit YULARKIRAN, aıı:nııhabı.,· unther, Havas ajanr olurdu. l tıra.11. maıe ta-rWndoo· itihıııren. rev.- ' ıaf da ;,µra.k ~.. :fiilda' Fiın..an.di."Vil!'f& İıslrori yar -

~~ u:ı~ aşağıdaki beyanatta lfavas ajansının muhabiri ııu ~ seıbepıl.er ol:m'1dıf:ı ~ &r.-yatlu, bu &ksam F'i:n maırah- aııında bu'uııduğu ve kuvvet:ıe -
1'..._-, .... ıır. suali soı;ınuştur: 24 avda ilanaJ edi1elbil!eceık.ti.-. Fa- haslıarmdan kafi cwav ir.ıklıcırnak· rini İsve<' ve Norvec tQprolda.rın- S d • • "' • l • ~~e girışmeJt <teşebbii - - Üçüncü lbiı- de1'1et Isveçin t~- kat alınan ~crllıoirlerin neticesi ah.. t<d.r. F.n =ııılyhaslımrun Sovyeıt d3m nıer'irnıotWe kallkıtıkl2'Zl tclı<. - an ans ının yaptı gı Cl na yet ereaıt 

--:'.~ ~htır Sovyetleniir. vassuUa iıu1 tlll..'Il8Sl leb:nde hi!Qba- nıncıya kadar .iStihsal hooırunı artı- tddi:fl<rini. kaw.Je salı:-hiyetileri dinle, A]manva bu son ilci de' l<!'lıe • ' • • 

~~,......_-;- ._ ... ,_~ hllkümetine teşeG~~e bal~d~·,__, ~- 1B=n gıe!]ınektıedi:r. Hevza- vı:ılôtur. Anc:ıık buna F.n pa.-ran.,_ ~~12cdei(ll··~~ı). _=-'----" ..... yeni bir mektup daha ele geçmışti 
-<ti ,Ç.~ <ıuxıımeı de lıu tclcLf- ..,. .. ,er, cev...,.,.. ır .ıu: ..-..ki iş müıke.Uefiyt.:!(.inin e&babı ma- txısu karar vercbil'i.ı-. •"'-'Uıa ~~ ~ .uu.>UU•, -
~~ya biJdi:nnlşti:r. Fin- - Bu mesele hakkında A.l.ınan- cı'besi J:ıodın. Sovyutltiıı t~orlni haJiif • Bıaşvek-ili :Riti, Maik.ovarul1 90ll • • ~~aııın~dostu olan '-v..,.;- bu ya ile hlçb.ir temasta bulnmn'!'1ık Kok ltömü.rü iStih6ah de mem- .IB!ııneJeri, ;_.....,.. __ ile Fransarun ~ bldnnek ii:ııdre dün aır,.· İlkönce (Lefter çetesi) hakkında oturan çeteleri.ınizin faaliyete ı:eç-
-.""::.'lle ı.o ... ,~ 1 Alm il •-- ---'- bu "'"""~" .. - tertibat alındı. Bundan sonra (Da· mesiibu siliı.lılann ahnınasına .,,,~-
~ L e---~ .,...,. ....._.. SDVa e u;vcç araslllW< Jıekı:ıt ihtıiyacına ......._ tanzim EJd!- müıdahalcsbıe ~~ıdan V1'ınnemeit şaan tayyare il.e H~inki ye gıt -~-....,~ ~,..,,. gaJ~• ......,ıı- h..,,,ıı;ta hlQbir kelime teati edil ... "~~ ""'-..;•. Sıovv~.' Finlerin .ıı#.ilk.· · miştii. ef) in geçcc~ yerler tetkik edi· tev>alııkıftır.• 26 ağustoo 1905 
~. >n; ... ~et $artlannı sak- meci,.nnoi s1ze temin ederim. Biraz leoeıktir.. ,,......... !erek, Ortakii;·e ca..uslar ve gözcii· Vu-ço 
M<b. ~ ı.ı...:-, ......__ .... ...- Vekilı bundan sonra -ı...-re _ .... • J.a»arıni muhafaza etmeleri """ • p.;., uarraıueulnııı. saat ikide lcr go"--'eril-'' ş· d.i, b -1·• b b ·ı 1 k ~~ "'u~ "~" ~.... Finl d ~ ..... um" id'le h~ ...,.,,. _, - · ..- =... ,... ..,_ ıın u m..,..u a aı; ı o aru 

~-- • u--u. "''-ı--~ . ere var ım eı.u=- ~ _,__ z-aımdan da b-'-·-•er-"'- <mn- illi! b>r sulıJı J....ı;_,; <v~l'if ·"--'- • = l<i.ıı:ldıde del:til ba«'<a bfr • ..-;::;ıı d6'ııı 
1

__ "uU«UU1yalıiu • re;.et ett'..k. BiE Sovyot teklifleri- ,.....,,., "'"''"" '"' ·-· ~" .,..._._ to-ı- :t=- Çetee.lerin yakmak isteılilileri giindcr:.ldi~ yııJ;.;ırıda bahsedilen 
"".'. aa.ır.ı an....-ının l'e d~üğü- nin b~ine taıvassut ettik. lan sövk>mi!t.ir: lıerdiır. Finlalı.diy:ıyı, İsveç \'e Al- ,.....,.,,,uış ve bü :in nıeb'uslar ha- Türk JWyleri de tarassut altına a· • Saıulruıskiyc ait. mektubun bul-
~p ~ır· _,,.,_m~veç hükfıroeti Fakat bunların kabul ed.lmesini •- &ın zanıandııın evvıeıJti Ş'Sa- m:ınıyanın da gararıtlsi altrna al - zı.r bı.ııluıımuştur. lınmıştı. garcaılan tercüme cd'lıniş sur tini 

• ___,, kan;ı. Rl"Jri • hic;i>ir zaman ta-vsiye etmedik.• fiatları, pancarın o•.uz para obnası môJ< istemakVedinler. Sı:ıvyotler. snn t.oklifleriJe ·F.io- Uasan ~ine gittikten sonra, Re- kaydediyoruz: (Vesika No. 26) 
Cl}"} t k ı 1 esa."ll!lıll ıw~ taroıim e<lıilııniş~. ek>- , Huma nıcıtioe bu.~n lı:1lli ola - :ıue•lıirrok m"1!1faatl,,r temin erli- şit Paşa, cetcciler hakkında ş>d • <Sandan.ski ile Viranyeye ait o-

h;._;.. S e İ SVeç sefaretı"nı"n teblı•gv ı• <:en sene parıca.-a kı11k pa.ra ,..,..Jıl. · 1 ca1ci;ır. Fin ;;w:f.elel1i, a.!!ır 'Şn:!'tları '='ar vıe V~ da bırıılk.ıyorlıa.r. detti davraıımağa karar vermiş ve lafı. mektuplar Hirsovalı Donkada.-
"-• 12 di. 650 b.irı tıon pa;ncar i.şlendiğ'JJe 1rnbı>lılon ı.:.e. Jı.artıe d~vwrıı rercih 40 sene için İn.<>Uizlere kiralam:nı.ş vesikalann birer suretlni de vila· dır. Mer.kwnun ifadesine nıu;ıran, 

"1...:.-:'. Lc.A..A.)- Paristeld İsveç tasrih etmektedir. İsVl"' ne AI • ı;!Öre, ~ sinkcltiniın !.az.la oJıauıik odi:yu.r\ar V:<!' harp rehinde neşri - b.ılurıan nilıl madrm.>rinden ve>: yete, müfett.:şi umumili~e gön • geçen cumarte;,i günü S:ında :ski 
~~:ı- .u.~eç hükfuneıın· m· Fin. 'll:di.J" eti!:i"' """'a 'bir hıçuk -'' yatta bulll!lu;S~· l!OO'-"'"<'lar ya'.nız Fiıııl'aoııd>ya ltOO- dermi•tl çetes; dağlarda fena adam ar (:) 
lıakı.::'. ın manyanın, ne de ~ka bir devle- "" ,,... .. ,,,... ,.. • , tıı.M'.:"'1a .,'-kere1erinde.k:i rolü . _ . J1llll .l.inryı ~ bulı.mınaMaodır. SOVYET TE LERİ HENÜZ fe.ııindıe us olarak kü<;ülı: lıi.r adıa O ı;ine kadar l'tlakedonya çele· dan on bcs kiş, öldürmü<Jcr. Bu..-ı-
~ ;~telerinde ibazı tin tazy kıne maruz kalmL~ır. Ken.- önimımıdeki klllnPailY'B için de a.a.. KABUL EDİLM.ElDİ ift.ıiyr>rlıar. 1-Ianrrö OOsiinü 30 sene cilerinin faaliyetinin dl'recesini !ardan .. •ü Fi rsovalı ,·c ~ İspa-
~ıır..t, ·tecür. dis> de Finlandrra üze.rinde ~içbir bıi fazla pa.ra \elme'k tazım ge:.X..ık- Lonıd.ra 12 (Huscm) _ Royıterin miiddletle kiralamak tıeklifi:nde bu- gösteren bu kadar canlı ve eı;aslı t.ova!ıdı,r. Bunların ar·asın6.a bize 
~ ~ hiQl:ıir tawassut ~ik icra etınemi>ıtlt-. İsveç, F.n- tir. Bu da elli ııaia olıar.oik tafırni.-ı Slddıolıın:lo lkıi mOO:ı:!:J:ri tarafın • lunu•rriaır. vesikalar ele geçirilmemi,li. vıaktile hizmeti dokunan İspato-

~4ılrtıuıta" bulunmadığım, yal>- landiyaya yaptı/!ı yanhmm arD- edilm.e1<ıtıecl. Di~ ta.-afltaıı:ıı iljilldı- dan telefonla sc:ru:!:ın bir suale ce- Son Sovyet tekiCTeri, harp baş- Fırka kumandanı İbrah'.m Paşa vah i>l!hailin anas• ve oj!lu • •dır. 
l'\ 'V::ant rolü oynadıjtıw smı hiçbi:r zamlft' lresır.emiştir. me ma.l:l.ıınıesi d<' oaıhıı.Jannu<-Lır. v-.ben, fir.landi)a Harjciye Na • hm~ e<v"Vdl:ilcr:ine nisbeten hadi'<eyi haber atıl.ığı zaman: D4!er erinin lıamP. köy cl"ıJisin • 
Uenj h 1- • d } ı "} l Bütüıı bunlar şeker fiatıru ariııu·- zırı Tanııer OOmi.ef.ir ki: hafil:.ir. -Hükllmet içinde hüklimet kur-' den olduklarını ıbana sö\le. cı... 

L.... Z arp erın e Ö en rigJ iz er =ıll< ~i h~ e!ınistir. I ~-Su.Ilı ~o~_:ı;ri d<ınm bnFin ~tosu].fphede bu• ;.:~rb!ı.unl:~~=~::a~~~t~~~f_: ~;,~~cı::~=::~:ı~~~~~ 
ıı....~~U , .. ')- •-1-"'k, Ett>: memkikalıin ibliioyacma k5fi edıyor. H'-':'~ !ıhla M<ıS!:ıava- an "" ve are~ Man- ,.. . kuvv - haks 1 · ~""" · <"lı ~ .nuıuw.u Bu listeye naurnm zabitlerden 9e1ıtt- it'dır H ........ • ... ~· • b ~.ı.o:ma:k;'--'·- c,..,...... •--"-"f ner.hcim l?"!ldi'!.::!m sonr kö?t'i ka.- ,... yapmalı "e Jandarma et· cinayetın ız o arıı< IŞl ......,mı 
h.::"ı,.._-- \...-'.... 0...._~ ;;T- "' k·.'c; 

0 
.. 1..u;., 

3 
'"'"' yar-•·~~~ vm · er ..,.,.,yene d"""'ıği a:ı u k>U.U • .....,,.,~, """""' - a . !erinin mikiarını arttırmalı-. 1 ilen süre.ı:cik lıar." .-. . ..1• d e.uı;c -;ı:-:11-..;ın ._,,.. """""~·.., '" .,.. ···~ ..,... ~~ m.ildtalda şeker~.. lı;,rinln Finlandiya mırah'hasla;rı raırıru verecel::tir. •- ~ ·' ...... 

""'İ ~et.lertnde<ilenlerin liste- efrattan 63 k:Şi ölmüş, 7 ~ kay- __ _, tar<:ıiırıd·am k:.bul.roiY.iiı'!i htlcl<.ın • Ş'analdP Petsamo Fi.n!andi'.Y'Sva DemiştL Zaten Reşit P~a da bu ler<Lr. -~ 
ır bolm·~ ·~ 14'""'"' --•--~...,·~. · Ruzvelt k 1 tı ..._•---""'--'- u_ h · fikU-de idi llat•• bu vak'adan ~k ... Donka şi.kiiyetinJc b.iklıılır. 

• -., ~ ~ , .... ~u ...... - te dalkıi şay.i.iıımı kaıt'i sur :..,,- l'elkzi.p ır"""'"'"""'",..... · '"'"''nıar ~ ha<!- ..., ·-rar ed.P.:>lliTsiniz.> tı ı;.ı,rp lu.smı ~'"!::na olm:ık ü- önce viliyete yazdıh bir tezkere- Bunlar dai!da kes. dikleri halde, 

R 1 
namzetıl·g~ ı·nı· koydu ) =- '· !ro' 't • k '·- k de jandarma ku\'Vetlerinin azlı • deU:ed.lır.ek uz~re kb ·!erme gö • 

A!NLAŞ..\.IA ÜMİTLERİ VAR ı:eı-e ~"" "°" .u a, ın"a 8""'3 - j:mdan bahsederken; türiilmem~tir. 

Orn d d 
· ı bl Nemooı1k 12 (Radyo) - B. Ruıı:- ı L<dra 12 (Hususi') - Helsiatki- tır. cKarşılll!Zda bir düşman ordusu Donkaı:ın e•indcki ır kt ~' n 

a neşre 1 n I
• gv velt dün, üriıncü defa olaralk: res- dı:-.ıı ı:;:!l."Il. mevsuk ha:b:ırlıere göre, Fin heyEl"..in~ He ıs· !d'den tal.'i- kadar kuvvetli çeteler \'ar. Buna tatlılık1a a1d '-tan sarr . kcrulı:. "ti 

men Cuni!ıur ru·~""""-- ~--' y,,oo; .,ç ' = ·-'-'' -•- maıt al!n!!SBl'!I iıııikim bırıı'kroaık i.çiııı '·--· d tm . d __ ,,_, ta11"'.:i:: etmt"1< 15..z n•J r. ~~--~ .~ .. =~ -rov w-. &•!1 ........ ~=·' "'· nüzak.eedcr'...n bir müddet •• ~, ""'"" ermcça aıım annat~-
liiğin:i .k-o.,.,no.ıştuı:-. 1 S l".'VC't hük~i arazında a.nıl~ ""'" lafle mun.ffakiyet j?ÖSter:rnck §ÖY· Bu~ar nüfu3 tez~erc, ' k ve> 

\ıa " f" d ı f d ma a-'&l~n bulu -:n:uş ~- Fa- ..q·lmesi mulıberncl!dir. le dursun. her gün biraz & a za. Bulgr.r tebaa> a ı. m ;. ;çın 
y zı ye 1 ay 1 n a m a 1 k:rt ..,_,,,,,.. k"".r hlc bir iti"''- Di~.;ır taraJl:an Fin:er yeni bıfr yıflıyan hükfun.et ku,•.retlnin • e- 1,, (Kumlu) k ı;~i ., o c. a'."liaki medco """"'l bir mü:d&et m'rel:ıat ........... ,_ "" ......... "'---· , _____ __, __ ].......O. 1 cıtırr-.i'lt.iır. va"Ünıamış!ır. Helcirıki :::ltürneti ~·r~ ......,,,.,..,.,....,, "-V•'-"uyarler, ta bor ist:J1za mevzuu o1duğunu ka.nvrter aras ndalti ih :~rı r hal 

.. (1 ·--ı ·~ •\ı_ ~-1'-·ı· ""i- 1 .'ı·l sa·• bunun i~n de garanti is:ivo:-l.aı-. __ .,_ c'--''"·o~·~.. ettinlı m ?. 
"1f.;,_ - ...ıu.ıa.ıea bvoa) pelıralJu arazi sa.tın almak müız:a - Dünll:ü mü:Uikıd:ta Pona. Ab:an .. "' - <>=""'-'- ~ a - ~· B ....... . ~1 ...... - . .· _,_ """"" ~~ ~· • ~ TT 1 1 1 ·• ""----' . ..,.. ,-azh-ı,:~:en h:ııb:--'-r tı.rtuılm..ı ...... ->.-. u ıtara. .... w şı.TOO c..,.,-rının ....,-· Sözlerini •Öyletn kten de çekin- ... u .... ~u. ve E .• , '- r . e ~ Jıc!e 
.~ ""-·-'-·~ '--'-' 'k_ercleril:e giciş:ıoc•k1iir. !lao.ıid'"e Nazırma bazı ':Htarlarda "'"" ""'""-"-' ._ __ ,_, u _,_,..,_, · d h '·'" · " -- ,......... e- bu.J .. rınnıt>tut". 24saıa.ti~ndeve'belkıdahaeovve.l ..,........._. aazııın "~ ır. memişti. er al arlam'arı.,,,:z ., ~:::rıe ...... cp 

lı~ ~i~-. Almaeyanııı R~a m~releri halkı1uııda bir anla mıya nmlması memu.ı _ Mamafih Finlr r:in Sov,.,,.t'crin * bil- idare ht! ·etı •eş'ril cdi!' 
i.:..~ ~ l"l:ttd: icin bütün neşredüıen ttaı;-an b Jb1iği ga:y'tlt Londra 12 (Husııni) - Foın Rib- dür. ~.~,~;u1 !ı~~~.J.:_ af{r bul- Sandaski'nin öldu·~rdu''gWu" Buı?IBı akşal!'a kadar s zc (Hw:l.-
-- J1.liı(,, 1 ıileni.~ m;,!..-y:r.ta ıaaı:-- ba:.>1!1'..iır T.oblili: şudur· · 'ben':roıo Ra!nad.a bulunduğu sıra- """"'- ..,..-,..,"""""""" nedar) dan postxı gc .... _ektir. Mel\ 
\ııı-lJ.ıı '°~~~ Yaıııiıal.--tadu. 1 cM.usoıl:ini Mıman Hariciye Na. da.. Hi:tlerle s-dı: sık tıeLcl.oın mülka- İSVEÇ G~~~=ÜMiETİ Laııdra 12 (Hususi) _ Finlanc!i.- köylüler kum kat;>e=ı bek.;is:diT. İ'imaea 
ı.....':ıe ı:tl-..,._ ~ muha _ =ı ~n Rillbcn.tr<l"'u Koot Oiynno kımelr..rindc ~. Bu da vanm &71.-yet sartJ.ar-ını kabu.1. et_ lavıktır. 
~:~=rzxln:~_,~ ~ '!"' AJıına:n büyük elıçisi oı!du-~ hal- n •. ü;ı;a,kcraler devam «ierlkcn, va- Londra 12 (Hwı.ıosi) - İstcık - tıiiti h:ıkıkında bura,,. bir haber- Snnda.ııskinlıı yaptı;: .. cinayetle· (HazinedaT) köyfu:.dc en ·yi ve 
"'11 '><.Ua ~ _ ıJı, t:ıil:ıul et:mi,ş!ôr. Bir buçu.it saat l'li11.ıJ:in rniliem.ldivıen dıa'.işın;i,; OJl.. holm ı<aze'~'[~;J, İsveç hükfırneti- ~lm;st;r. Sivasi mehafi\ bu halıe- re ait yeni bir mektup (vesika 24) döj!\iS<:Ü komita reisi Gec~·-tfu-. 
'1-ı-~ı._ -.... . .:...~yalı-. ut Almanya ı..... SÜZ':rı .rniit.kat s:ıaniıml olmuştur. du<runu <>'OOtemr:ıeık!tedir. ııin "oolitJıkaısını açıJ<ıl.a.ıı a.çı.1(.a teır rin doilru o.Mnadıi!mı z.annetmcl< • daha ele g~çınişti, Kcnd sile tm-ıas e.din'-z.• 

:;-,....._ Mu&:llliıi \'e AJma.n Hariciye Na- Paris 12 (Hususi) - Fon Riiı - kide devmn edi.YNlar. Hırtıta müt- .._,,_ n ... - ı ,_ .... ı- F'inl Çete reislerinden (Virto) dan 22 tem:-ıuz 1005 
""- '--~ ' n--dan ......, _, ı>WJUıtı.:a "-~. . Jn • (T k ~~:.:L:·_ ~ m hari>i oolayısile, zırı en.1ıenı.asyıc.ı1Ql vam~ td.Jkk '""''"""' llll uuuw ha.r~ltin - Wıı:cler lla.rafından F'ı:nlaDdiyaya diva dün aksama bıd:ır ın.ü4ıb:-fik.- as al va yazılan bu mektup, o Pata (O 

lııı.;, ~ müıdaha"'-- ~ \"e ara1arıınd.ııki kormı:ma den sonra, d<?~lcTd~. bi;.· k= yam.iooak ı?S!teri var.Jınun lsveç ,_.__ yardım ta'eb~-'a '---'"·- ... 

1 

sırada daiida y11pılan bir cinaye· (De\'amı Ari 
u ..... __ ...,_,~ · :iktısadi -·"_...__,_ ı·~;.,., 0~-da tıo~0.ı-'---d~ ,,...,_.-;..,·ı--:- __.._ maım~'~, .. 'ıı. .,,,, uu""' tin de.ha do"""" kanı akıtıl:uı on 

>1o....:-oı ~~"'lll}'a &tanda ve ~ile Amı.an-ı·a :ı=ı!lda mün- ill .... ,.__,,"""' .... ~.....,... v•_.._._,,, ~ .,. - "'..,.,. .. ~- , "-·· ,,--- F t'h b' . . !h h k k 
~ ı..~~ _o:ııoor._. mecburi • 3kt.t i:'.Jıi.falk: paktı Vlıl di~ anlaş_ lııal!cnn'..>r • saadoe edilın"'Si:ııi i~:i'ywl"'1'. Dagens ~masumun neden öldürüldüğii- a f ırıncı SU U U 
~ malann zi.bnıi~ ve~.......,; v.&.-. Atınanvaıaı.n_ Savyct Rusya _ t- ?\T;ibe-b~ gazeı'tıesi divor ki: c-lter Dl • • • 

1 
• • 

1 
• • 

1 
• • • • • nü izah ediyordu. llıf....':" ,,........-·-·- N f v k"J A. Ahdiilh. ·~· ı· k da ·d hakimlifünden: l..:"'İ. ~ Macvaor de c<er'!ya,n etmıılıir.• taora anl:a<m>a&ııu tıı!ınilJe devama, µahasına olursa obın şerefsiz bir a ıa e 1 i . danaya! amıam c ıno .. r gı en "' 

~ ~ !laik Orsag ga- RffiBENTRop FENALIX ve ovycl'lerden Ita'va yoLile ılıe suihu ka!bul etm-e'k 'nı,j,l-:ar&,n !<.ık- "d" . bu mülıim mektııbu aJnrn n'-"redi- M. Erip: Şetı.zadc'bası Aı: .~<'gl._. 
~~ ~=~: ==· GEClRDt ididai maockle aknaı!a çalıŞtığı an- sıızd.ı!C. Finlandiya~ cb-sa, gı ıyor Y0:;'~: ı hamam sditak 2 No. lu huneoe!• . 
.:.~ ı.....;- enteroos Pare! 12 (Hmusi) - Fon Rib- l lıaşuınalctad'H'. sıra bize l!' ~crokıt.tr. MııJ;ID.biyeıt bi-- Nafıa. Vcl> ]i ~nera! Ali Fu:ıt 1 •l- Köylere bn·niinlerde derhal H:ırin~ tıcra.'ından ııl.:-.)°'1 ::im 
.... ~ ""'"'=Il "'~ lll" berıı!ııır dün Val!ıik.:ın kü";""'·- . ~ "·'-- ..... ~" "'"~·~ "" "'"""'• -~'= """ -u muaJl:m tayın etmek Iazı.ınsa da, ....., 
ıı.....S ~._._llrzıı ı.-......:._ mu·"~~;? ... : A:l!:mın s('firi Hadciye Nazırnu ı:a bir taanıız .,._,_,, _ _,_ <>el.....~ '--'... O."---···-.~ da y~'"_~ ... 5 .. ı ., um·~ _,,_ Htame edilen 275 lira 75 kuru~ alı 
..._; <>lane~kle berolber, suıdıe Paı:ıoa tarafından k~ tt:f'Vl ,;;!:'......,,. sınra, cloiiruca Sav-- le, ~:;.ill< 'bir devletm lııma;ıt'li müıdıü;rü Sal5.lıaıddin olidui;u haJQe hu mualLnıliklere tayin olmımak c da • ...,ı ıçın ıkaroe[f!iihımza 
"'il~ aYa ır:ııranti veril- y.J; aro~ /?İ'tın~t~r sel<ıi'Lnde 1"~..L" Aıd<an:ıda bir ~J'..kik seyahaıtine çılt- üzere. J<am miktarda namzet bula- göıır .. ır{!<"fl zaptı ckıvıı.-va \'ei'ilcn 

~ q 
~. d1lr:teın som-a, dışarıva çık~ Paı::ıis meıhaJiı:li, Rr,rnada nesre - Finler. Si>V)ı ~ tt..-k:ifl.ırinıi kafbouJ mıs'tır. zreşn.ıha-ıt..:ıın ve ı:->lis t00k'.!;;.ı1·ndan ~..,,. .... .., ·~;--'·-"--ı're •~alık ......,; · V _,,,_ ~.,_.... - . nuyoruz. Bu ,...,.__,_ dola~ ~ "'1t """"1.nda Bijlkreşe ""''"'-~"" "" ., · ,ımış \-e a- """"""' ..._..,·ıg.1n Alınan Hariciv'E' ."fa- etım<XM!tlıeri :::dird~ Fra:ı:sa ve in- --<>-- şimdilik, cemaatlr~e u.rı:: fkamC!;p"a.hınızın meQ!ıul olrlui:O-u aT>-

'---.. ıır:ıfc( lnilV\'.ln 
1
..,.,...._ lirau- t;k.an hitkü:ınct müş:aV'ini kardinal zı:rm:ıın s~-valhl!i"ni ııvrlınl&Lmnıdığı. 11)illtıe.redeo vıudım de~u imdat iır- Surı·ye'den Ankara'ya !rodan tayin edil.mı" olaıılarla lk- faşıkm!JŞ olan~la ruız:n:. vekH ın 

l-...0---.....:::~-~~~=,.._.,.,ii;•;;"-'~~=~ii~:lı4"~~~·iiiitı~ariaf~ın~d~n~n~k*ııiw~li;edi~·~ı ~-~~·~-·~-~'ıi.:cr.d~;;ndır~~· jiii~;:ii:i~~~ u:ytı::eikl.,!'d:.r. • .., tıılıe'bile iliinen tcbli.rat icrasına i\ b' h ' t ld• tifa !'dece)t:z. 
V PETSAMO AÇIKI..ARIND}\ lr ey C ge 1 Cemaatı ruhan· e reisi 0 kad-a.r karar v"Jr"Jmiş olıduc · dan naıha-

11\inı;; d k• C d n..ıG!Llz HARP GE1lİLERİ .. --' aksi.bir adam doaJdr. Til.kof (ze·~ ~ mu ı.llfı1t bulundui{tı 29/ 
" 2 e ı uma an itibaren: Mevsimin en büyük Zafer Haft--. "l Ank;ı.ra 12 (Husw.ıl - S;rivc ile "ın· b'· Bul""") ..... d-'"' ,_,T,_ ,,,,: 3/940 goünü 6:41.t ıı de malı.k .:ı:.ed.e ..... Lundra 12 (Hususi) - S'.l'Y ~+ bu<iut ınıe;eleleri.ne a.t olan bazı " ~ .. ~ "'u .-~ .....,....,. '-"-- ,,__ 

lıiırin "-"'aı1ıi al!:clda bakınan ~ m..ıka\.1:\lı:!.leri ~enl:!enııJl< üzere mii- ı:ıı!.zdcdir. Bunıın l(:lll, meovcut nam- ~T ~2 · ~ ulunmımız 
Si 
VA 

mo açilda;.ındı i::ı.ı:ı~>iız h&cp fi! mı.- tH>-='~n müreıl ep bir hE!"- zetler daima ıbizim istedıij{im_.z; yer- ~ =1ı.u lı1 _m .... ~ına kalın ol.-ııclc 
lErin:.n el& "'ı b'-'--';_,,_,,,_.,__.,__ ed An lere tayin edilecektir. mıere 5 gun mıidct:l!1°"' iliın. relr "' u""'"'""~""""' yet Suriy en karaya ıııe~. l:ig oiunur. 91U/C4 
M:aı B.lade.n ıta-ııek e göre bu l:i.:ıoilcnerok ruan m~ hud.ı.ıt, Bunun1a beraber, tayin edile • 
~r bir taV'V"i't' "'Oınb i'>· iJci rej;ıni:ne, mücıim1cr.ıı iadesine, cek muallim vemuallim<>lerin.ber 
oc-qıdo mubııibıııdan milre.ltıkeptir. ııümırtiJ< mu.amck.lectne ve ~ suretle Makedonya ilıtJAl ve ama-

( D ı o p T - • <tfu • tine hizmet etmelerini temine c;&-e ı etronu~ sonu) .uu'1.:ira 12 (Hususi) - Sov;-.et ~ lışacailız. 
• bü!tC,mati, Finlaıııdiya haı<bi b~ - 2- Harınan)ı ahnlisinin ;yı· ~ 

~~~~~~m~uharr~~ibe~l~e~n~· ~-~En~~de:~:;i ~dCrı~~ızLlçarpışm~;::a:ıan~~300~ Jl-00 kisinin L:ıllioJdk çc\T :::en l:ı::l.ığı za<ıı:ıa.n tc\llt.i.1 edil.111 Fi>lılan- Bir çocuk kızgın mal- damlac olduğıın.u beyan ederim.~ 
• 'haciLıl.:ır filmi ~~~~~~~~~~~~,,;d~i~y~aJhl~alk~-~ghın~"-'~·u:n_·~~· -0~t~i~<_nk~-·~fuı~ın~ı.~Sov--~ tızdan yandı ve öldü 3-- Randil:ler cyJkta.'lberi sen:n 

r-r=---ıcı;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;::~ - razla kalamıyacaf:ım ebe • ı muş, yüzü korkunç bir hal alma- ziyaretini bekliyorlar. Casusları -
~atan : Rahmı" YA;<.JZ No ·• 57 lins.. Beai mazur gliriiu? tı. Ayni madeni sesle hayluraraİı: Kadlköyde Kuxbanalıderede U- nın katledıilmesi meselesinden do-~ u huvıVl:lt sakal!ında 25 nıwn.arah e-v- layı seninle konusmak istiyorlar. 

D 
-Otur .. Kadehi al ve iç!. eski emrini tckrıırlııdı: de- otııraın Baht.iyar ErdoeıkJi adin- 4- Bunlara, Ova köylerinde 

G l 
• • -Çok tuhd- Bir do t gibi de- - Haydi ulan, al o kadehi iç!. dalkıi katl:m:ıııın 2 V.asındaıki kızı Ne- W.iüste birçok C:nayetler daha iş-

Q a n m a e ı y o r ğil. emreden bir mülehnkkim gibi Davust taş kesilm. ti saıılı:i .•. ö- yjn kapımn önünde >wnnaıkta <>- lemeleri için birkac cesur delikanh 
konusuyorsunuz!. teki de\'am etti: lan maltızın ii=-ine ~ı:Elk !lllb- vermek lazımdır. Kış hükmünü jc.. 

b - Belki, fakat itaat istiyorum! -Sana söylüyorum be_ Sersem- telli )ıerı.rinden Jleci surette van- raya basla.ma.dan, Ova :köylerin ... 
'l\th Davust bir adım attı: llı;in lünıınu yok!_ iç bakalım _ ........ Küeük .~~· ,_ __ ..__,_ '"'· deki casusların tamamen malı~ 

,. Zengini bir göı; işaretile Macar artistini - Bu emrinize uyamıyacağnnı Delikanlızor11ki bi:r manışla ka- :::nra ölın~u;.-ı(~";~- dıilınelerini beklerim. l eseflerimle bildiririm. Gidiyorum dehi aldı_ Birlı.aç yudum içtL A· yet olıınıvan ~ ihmali g6rii1en an- 5- Sandanskinin tıüyük mu • 
sa ondan çıkmağa devet etti ek•eiilns!. lışınadığı bu sert içki, geceki yor- rı.si Baıhttiyar hak.kında tahköoata vırffakiyeti halı:knıdaki melrtubo 

) " 1'-u . Genç adam bir ~•lım ileri atınca gunluğun üzerine u:bir gibi tesir '-A•' _....__ leffen sana rrnnderi.-orum 
lltııııı-:...., ııı:un.uzuıı şerefine di- - Klymetli müsaadenizi rica c- harp zengini elind'eıti kadehi yere ediyordu. Davust yiiziinö buruş- ._.anm .. - · Menki~ ah-af.9i hôla ~yor. t ... 

ı...' ()'°'tefi il;- . 1 dece,tiın.. Geç kaldım. Çok da yor- savurdu. Bir sıçrayışta salon ka • tı.ı,rJu. I{atlehi yerine bırakırken s· d J k şe ha.şlamak istemiyor. Bunlara. 
~ ı..._ ı ıçki buh:ırile duman· ı;un:.un.. istirahate ilıtiyaaın var. pısın~ yürüdü. Kapıyı keııti. Al - inledi: lf a am e C trikle Rum taraftan mı diyelim. .. Casua 

.. ~ r~~da değilim.. Bo- Bayramz.ade bun_u duymamaz • kolla lru:ıllaşan göz aklarında kor· - İçemiyorum.. İçcıniyeceğim.. çarpıldı, öldü mu diyel.-im! Ne diye'im bilmem 
h "il ....__ utüıı... . lıktan geldi .. Aaldırış bile etmedi. kunç b:r ibiirasııı izleri farltedi· Beıti rahat bırakın kwum .. Para- Zi!" !laik arasın.da bizim ~leri~ 
~ , -..., '-·t'" lirken madeni bir sesle hayktrdı: larıruzı iade etmei!e hazırım!. Sirke<:ide Küçükharnam kanali- mi:z.den bahsede-k, b""'Ak muna-... 
·, ~ d• ... ,.. ınat karı;ıs:uııla !lfacar artisti gayet tuhaf bir ecre- d l V •• -~ -L- t ~ .. >.li - Yeter &lan arhk.. Bu n z ne- Harp zen~ korkunç bir kah· za.s-rnnun aça ~an arsak adında sebetslı sözler söylemişler. Dik.kat. 
~ tı· ~..Iarfınrı dilnii.lı: b~ı Y~ alan bu snbnha karsı içki ile· dir be.. Sana günlerdir lalalıı e· kııha :riıı.cirini kouaihn se siı.liğin- bir ame1e hamamın ka~ında asılı ~ azaım:ı:a an olan silAhlan ve 
4.. 'll' e.ı., il k e sarsıldı. llluı:- mınden tese'ilııı etmiş gibi sessiıı _,. B . 'b' babanın de cola•dattı·. elektrik kablosuna dokunm•- ıro.. __.._,_ _., __ ..__...__,_ .. __,,_ :ın 
~I<ıo ı,,_,_t c adebi sofranın İi· duruyor, m:ıhm ır Lamlı uO.:bc • .uyorwıı. enım gı 1 U· .... • - har 1........... ...,, c"""'""·-,. ""'""' ""'"""''~-
'S' -- ı: beki · . · ~ ş::ğı var nu) dı?. Geç otur oraya, • Vah ya\'rucuğum.. Anasının ~ Zalıı~e ~ka'"' derhal ölmüş- alın$ gayret et. z·ra. iç kö:v erde 

ıı lıİlirzl · ermı Dnusttan htıı-.P ze gi- al şu .kadehi de eline_ Seni t:.tlı da knmsu .. Trle a1~,. dudak- · i a . ta başlanuştır:. 
~ etı . nız_ Fakat Osma. nlı ıı.ınc nöbetleş,, kaydırarak bi~y. ....,.. •• • --o--

Fatih İ!<inci sulh hukuk 
hakimliğrnden: 

Sabri Karaıbu.ğa. Fa• h Soful.a.r 
mahallesi Ragıp Bey sa.kak 5 sa
yılı evrle. 

Hazint~ tarafınd:ın ak:.utıinize 
ikame edilen 5.'i Ura 25 kuruş eCJ·i 
ın;isj],den mütıl!'yellit alaca:k davası 
;için ik~uııza ı:Onderihı 
·zapt< davaya verikn meşru ... 
heıt ve polis t.ahkilratına na • 
zaıraın ikaıınetgahınızın m€Çhul ol
dıu.Rlı ama~ olmllSllla mebni 
müddei hazine vekilin:n t >!:..!>ile 
ilanen tehHı:at icra=:ı i<arar vıı
rilm.;.s olduğundan ınu~a.kc'Jl('Tlin 

mua:Hak tıuılundıgu 29/3/940 ı:-Ua-.ii 
saat 10 da m~ııne<)-e bİZ7.Q1 \"CYA 

bi.lr.~ gelaneııh icı.n tebli.~ ma
:k.ımıına kalın olımnk ü-ııere 15 ;:ün 
nıiiıdrlıctlle ilfuı ohuıur. 94-0/116 

ZAYİ: hıtanlııul liır.ıa.rı reis~
d:!ıı aklığın 4/~5-c? numara.. ~ 
.miai lı:üV'tyet cii:rlanıtır.ı kaybet • 
üm. Yen;,, :ıi .ı:a-c."H;mıtl::.n esldsı • 
nin bübnü vol ... tu:-

M lafa 

li 
ı--- 'l"'-tla ·..- hayatındar. ederim vallahi!. larm bu sert erl<ek içltisile kavrul· F - k h 

e ·d ..... ~. ı ~ ltr sezinleuıcğe ~ lı •sonlu. raıısız yukse arp 
b Z,....., - ' ~- lika:ılı Davn! t lıulundnğu yenle ayak· du gnli!ı:ı. Bir-uz su kat da cek ba-
't(bl dtı~, t:anıau ve talıammü • ....?ı:.ır miisaaae dileğini tek- ta dondu L-.ldı.. Harp zeııgiı\nin kalım.. . meclisi toplandı 

Parism en parlak güneş:. .. Sıın'm akmirin sön.mm yılrlızı ııüzel 

DANİELLE ~ -ne "Öre · ~imdiye kadar talillıdığı k;':ı.r t.~"-- Davust yakardı: 
l"lııd t llJ:ini ~b .. ··· - fosnadenizi rkıı ediyonmı rı, ·aıuııacık sosyetcrliği Lir anda - Ri .,, ederim cksela· ns_ Yalva- Pa.r!s 12 (HllSllS!) - Fcıınsız 

d;.:• ı.. "' ırı ci kadehi yu- eı...~:.uıs.. "·-"---- .. rn';\~'\,. '----:ıı nun 
1 

incis" Ü .. •. .. asıl cibilliyetile yer değiştirmiş, rırım size •. Bana müsaaıle edin. '-"'"•uu.ueısı J~ ,,-.up kooıilıesi 
li l_ı<;Ylc •· t.ıkip ett:• c;uncusu, Harp zengini bir <:iiz iş:ıretile a:.aleı>ni o< ayn koydtırmll'ihL Bırakın ben ı;:ideylru.. >cıtimaına riya<;Qt e~. Başııelcil 
t-.'· 1 atıorınaı b' . :ıu.car artistini <alondan çıkmBY.a Genç adam; adın> adım g rili • _ Olmaz. İçece' iıı.. Gitmeni l Dal:ıdye, Hava Nazırı Gi Lıışambr 
._..v • iç b· ır k.ııdelı c;ekı~- davet etti. l\lilovic dışarı çıktı. Ra- ;rett.k biraz evvel kalktığı koltu- aklından çıkar yavruUL Seni bir vıe l:ıirço.'I;; amiral v.e generaller: llıo-
~t la&<: • g 1 rnlu Hl\arlamak kı masasının iki tarafında, ikisi de ğa bd:ır ı:ittl ı\i!ır harekdlorle hafta burada alıko~.rnıaı>a L--a:r · l:ııntı··a iştirak e4an~. 
1te1~iı n; tııhıııd~ürunmıiş, delilııınlı aJakta, 18 ya ındaki ~•·el deli - koitu"uıa lki tarafını tut·-L ~ " h .....- --ooo-' ""it t d .. - .. • ..,.., ~ vCTdinı. Bir yere gldenıeuin aııla-
•it., "1ıiıı 1 r en yakın b'r kanlı ile 40 lık hovanla ve eski İs- turdu. Rcn;ı-i sapsarı kesilmi• ani dın mı? Belçika Üzerinde ya-

l ~ıı r:u~finde has.ıl ettim tan!ıul acan Bayrıuıu:ıde kar~ b' k 1 ·n l. ı,.:· "'te . ... .... ır şa• ın ıkln bu 1clıılldin knrşı· - Beni b!ll'Bda hapsetmekle ka- b t J 
-q ':"11 t · -~ n ıçe lirpenniştl kaTşıya kalmışlardı. Davustwı ınü- sında ne y'1pacağını k tirenıez lilCl ayyare er 
~~cllıtıu-ı., ı, ) eni b:r kadehi da- snade ricasına harp zengini blr olınuştu. zancıınz ne olacak? 
l.;ji~~ ~?ııld ı:;:. Davust yerinden pro.-erb!e ce\·ap verdi. Harın•engini elini boynuna attı. - O da hcninı bilecl'ğim şey .. 

~~ 0 ır t bessllmle sfuı. - Gelmek icabet, gitmek ica • Kendisini sılnyorm ı:ibi ı:t'ien Ilarp zengini ardarda yuvarla-
-.... .. .,.,_Y=:.~uddııldarını yay- zettir! derler, maalesef size mü • kolalı Jali.asını bir çekişte kopar. dı;'.;'1 kadehlerle iyice sarhoşbııtı. 

-ua e istedi: saade edemlc-~~ı~•. d S .. ı '---~~.......... ı, al!L. a,;.an .. ...-n1akarışık ol-

A RİEU 

(Devamı var) 

1sıo:ıııbuı ı.ı,flmna ~~ıyoc. 
'Bu senenin biricik "'' eşsiz ı;t.i;per f.:lmi ol:ın 

lııodca 12 (Hıı.ısm) _ ~ A .... 
tıwvıyarocı1'trlne, Bıel'cika t.oµrak - Bu Pertembe akşamı L A L E Sint>.mawıda 
la.n ii2ıer'..nrle uean 'b&tün Y;'.ihaneı ı 
t~ karş1 ilitarsız aıtıE.ı; ~ t!iıllii&ııi.iiıitfiiimilııiLıiiiE#lıiaiiinbiiıiiııililliiinLiii'iiırmiiiiııiikliiialıbiliıi 'iiiuiıızeiiiivıkıiiiı.ıi" ıİNlieşiiıl'.-llv~emhm. !!"J;,zı•ecmıınla~~agı~·~ıı.;ıc~a:2-
:ın:ıı:Izı emredilın;ştir, -



• 
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DiKKATI •• P L A V Yerine MAKARNA 
Yemek liAtcılrriaizcle Pli• 

yeriDfl daima 

YAYLA Marka 
Hasan Meyva Ozü 

AN i TES i 

Makarnasını Tercih Ediniz 
Bu takdirde mid"nizi bozmadan 
daha fazla gıda almış olaeak8ınız 

İNKIBAZ/ DEFEDER, İŞTAHSIZLIK, HA
ZIMSIZ~IK, ŞİŞKİNLİK, BULANTI GAZA 

BAŞ, DİŞ, NEZLE. 2~ 
ROMATİZMA sov 

ALGINLIGI 

Karşı Faydası Vardır 
Biltiiıı bakkaliye mağazalarında 

bulunur , 

İataııbul LeYa:um Amirliğinden verilen Harici' j 

Her yemekten sonra bir tatfı kaşığı yarım bardak su içinde 
köpürderek alınabilir . Hasan ismine ve markasına dikkat 
HASAN DEPoSU : Bahı;ekapı, Heyoğluna giden tramvay durağı karşısında 

b .. t.. v 1 ı derh~ 
A•keri Kıtaatı ilanları ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Üç yere teslim şartitc 600 ton yu- te 28/;;;:: Pe~mbe günil &aat -
laf pa;ıarlıkla satın alınacaktır. İ- 11 de J{arsda müstahkem mevki 
hale i 22/3/940 günii saat 15 ve •atınalma komisyonuna gelmeleri. 

ve u un agrı arın .. de 
keser. Lüzumunda gun 

3 kaşe alınabilir. inhisarlar u. 
18 dadır. Vemıeğe talip olaııların (1395) (1862) 1 Müdürlüğünden: 

beher parti i~in 1205 şer liralık * 
teminatlarile mezkur giin ve ~at· 
te Vizede askeri satınalma komis
yonuna müral"BallarL (1373) (1763) 

Ciaai M.ktarı Muhammen Yüıde Ek•iltmcnin 
Bedeli 7.5. leu>inat Ş<kli Soali 

* Kapnh urfb lflfl ton sığır eti 
alınacaktır. Muhlimmen fiatı 35 
kuruştur, İlk teminatı 2625 liradır. 
İhalesi. 26/3/9~0 Salı ~nü saat 
14 dedir. Taliplerin ihale saatin· 
den bir saat evveline kadar Kırk· 
larelinde askeri satınalma komis
yonuna müracaatlan. Şartnamesi 
komisyonda göl'ülilr. (1375) (1765) 

* Den.köyü ileri•inde ve civarın-

20,000 liralık pamuklu mintan 
pazarlıkla satın alınacaktır. Evsa.C 
ve hususi sartları Konya Lv. amir
Jii{i satıııalma komisyonunda gö • 
rülür. İhalesi 15/3/940 Cuma giınü 
Hat 15 de Konyada Lv. amirliği 
satınalma komisyonunda yapıla • 
caktır. Beher er pamuklu mintanı· 
nın muhammen fiatı 115 konıştur. 
İlk teminatı 1500 liradır. 

(1397) (1903) 

* Beher kilosuna tahmin edilen 
fiatı 275 kuruş olan 7000 kilo yün 
çorap ipliği _pazarlıkla eksiltmeye 
konmuştur. ihalesi 18/3/!MO Pazar· 
tesi günü saat 11 dedir. Kat'i te
minatı 2887 lira 50 kuruştur. Ev· 
saf ve şartnamesi bedelsiz komis
yondan alınır. hteklilerin kano • 
nun emrettiği belgelerle ihale sa· 
at.nde Ankarada lll. M. V. sahnal
ma komi.•yonunda buıunmalan. 

(1398) (1904) 

Li a Kr. Lira K . 
Makbp ve testere 19 kalem !506 78 113 aç.ılı: 14 
Makine ko aı;ı 30.000 Kg. 5475 410 • 15,30 
F)çı tapası 50.000 612.50 45.94 • 15.30 
ozabıt kağıdı 28 top Müte:ı.hh.~ hesah•~· ;:.a.z..,J.lk 16 
Kağ>t düz.t:ttme makinesi 1 ad~t > , • 16.30 

1- ldareın:z i<;in yıı"'--~o ''""" \4) kalem m.ıhıeıne satın alı
nacak""-:--

Il - Muhammen bedel ve muvakkat teminatl.an hıza'.arında gös
tErilıniştir. 

III - Elro ltm~ 20/Ill/940 çar-şamba günü KabaUıı;tald levazım 
ve mübay:ıal şubesirııdekı Alım kontlsyonunda yap>ıacaktır, 

iV - Şartnameler her gün sözü geçen ş\Jbede parasız olarak alı
naılıilir. 

V - İııtek'ileri.n ek~dtme için il.ayin olunan gün vıe saatte mez
kı'.ır koınisyon:ı gelmeleri. cl592. 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma ve 
Eksiltme K::ımisyonu Riyasetinden: 

daki ormaulardan kesilip Kırklare· 
Jine naklolunacak 3,230,000 kilo a· 
ğacın kapalı zarfla eksiltmesi 26/ 
3/940 Salı günü saat 14 dedir. Ke
silip ve nakil muhammen ücreti 
32,500 Jira ilk teminat• 2437 lira 
50 kuruştur. Taliplerin Kırklareli 
a-keri "~tınalma komisyonuna mu
ayyen Hallen bir saat evveline ka
dar ilk teminat ve kanunun 2 ve 
3 cü maddelerinde yazılı vesikala- 1 

'" * 
HJ.tybeliada Vercr..1 sail'Ja.locyomunda köm.ü.1'lii.k. duV'111'1 inşaatı İŞİ' 

açıık c-l<silttne•'1l' konulmu,,ıur. 
EJksil'tıı:ıe 18/3/940 tarih.nde pazartesi ~ü saat 15 de Cağaloğlun

da smh:ı.t ve iotirnai muavenet müdıür.lü"ii binasıı.ıdıa lwırulu komis
yonda ,·arıılacaktır. 

rile. birlikte müracaatlan. 
(1377) (1767) 

* Behei adedine tahmin edilen 
{iatı 8 lira olan 2000 adet sıhhl ec· 
za ve malzeme sandııj:ı 15/3/940 
Cunıa günü saat 11 de Ankarada 
M. M. V. satınalına komifiyonun
da pazarlıkla satın alınacaktır. is
teklilerin 2400 liralık kat'i temi
natlarile belli ırün ve saatte komis
yonda bulunmaları. (1312) (1728) ..,. 

Balıkesirde 3 adet depo yaptırı· 
lacaktır. Beherinin muhammen 
bedeli 2580 lira 31 kuruş üçünün 
yekün tutarı 7710 lira 93 kuruştur. 

Üçiinün muvakkat teminatı 
580 lira 60 kuruştur, 

artname, keş.f ve pia.nları Ba· 
Jık..,.irde komisyonda görülür. İ· 
halesi 29/3/940 Cuma günü saat 15 
de kapalı zarfla yapılacaktır. Ta
liplerin kanuni vesikalannı bera
ber bulundurmaları ve ihale gü
nünden bir saat evvel imza muka
bilinde Balıkes'rde Kor. satuıal
ına komisyonuna vermeleri. 

(1393) (1860) ... 
Bir kilosuna tahmin edilen fiatı 

18 kuruş olan 150 ton sığıreti ile 
bir kilosuna tahmin edilen fiatı 3 
kurw; 50 santim olan 800 ton odun 
Kolordu evsafı dahilinde pazar • 
!ıkla satın alınuaktır. Sıiır etinin 
,artnamesi 135 ve odunun HO ku
ruştur. Her gün komisyondan ve
rilir, Sığır etinin ilk teminatı 2025 
ve odonnn 2100 liradır. Pazarlığa 
iştirak edtteklerio 2490 sayılı ka
nun un 2 ve 3 cil maddelerinde ya
zılı vesaik ve teminatlıırile birllk-

.!'\o, 240 

K~ OOdciı 4:'.67 lira 49 kuroı;tur. İlk teoinaiı 356 liradır. 
ist..VJiler =~name, keşilf w buna bai'h d'"er ewakı her g\i<n kır 

ın.İ6'11().ıcb l?Öreb;lirbc!:. 
1 

23 ton sığır eti, 200 ton yulaf, 250 
ton arpa. 250 ton kuru ot pazarlıkla 
satın alınacaktır. ihalesi H/3/9·t0 
günü saat 14 den 16 ya kadardır. 
Vermiyc talip olanların mezkür 
ı:iin ve saatte teminatlarile birlık· 
te Vizede aı;keri sa tınalma komis
yonuna gclıneleri. (1399) ((1905) . .... 

3000 adet battaniye pazarlıkla sa· 
tın alınacaktır, Muhammen J.,edeli 
27,600 ijra kat'i teminatı 4140 lira
dır. Jhales' 16/3/940 Cumartesi gü
nü saat 10 da Ankarada 1\1. M. V. 
Hava !ı:>tınalma komisyonunda )·a· 
pılacaktır. Ev. a( ve şartnamesi 138 
kuruşa kom İs)· ondan· alınır. lstck
lılerin belli giinde kom:syonda ba-

is.ı.ekli.llcor 1940 yılı tıicaıret odaısı vesikasile 2490 sayı ı kanunda yazılı 
ves.ıka er ve bu ~ ye.ter muv~k.kat •tem.i.:-m ma,kıbta vıeva banka. ııııtnc- ,· 
twbıl<.> ıbirlılk1ıe en az b;cr- taa.lıılıüdde 3000 lırolık ıs va.pt.ı,lhna daor idıarc
ler nden almış ol.duklan vesikalara isti'l'laclen ~itme tarihindıen 8 gün 
evwl IstonıbuJ V'ilaycıt.inden alımış olıdu!clan vesika!arlıa bi·rliıl<te b:\Uıi ı 
gi1n ve saaıtıt.c komisyona ~~meleri. cl667• _ 

lunınaları. (1400) (1906) ... 
5000 metre kı•lık elb'<el:k ku

mas pazarlıkla sı tın alınacaktır. 
Muhummen bedeli 17,500 lira kat'i 
teminatı 2625 liradır. İlıaiesi 19/3/ 
94.0 Salı günü saat 10 da Ankarada 
M. ~I. V. Hava satınalma komisyo· 
nunda yapılac•ktır. Şartnamesi 
komisyonda görülür, Taliplerin 
kat'i teminat ve kanuni belgelerile 
komisyona ırelmeleri. (1101) (1907) ... 

{'" apalı zarfla münakasa ilanı 
Belediye Sular idaresinden: 

İ.darEmiz-c lüzumu olan klıı'tasiyoe mal:zıernesi ka()(l!ı zıııf ile münaka-
s2'yn kora.ıbnıustur. . .. 

1 - Bu is için t.anz::m ed.ten şaaı1ınaınııe iıdaremız levazım servıısın
dcn .parasız olarak aım ... bi1i:r. v~ nüımıırıeler aıyni P'VtiBte ı;ıii. iileb.i:lir. 

2 - Talip' el' ~a1"..nameye göre lııa2ız>~:ıkla.r kapalı zarflacıru 
, U-..ale ı!'ii:ıı.ü ol:ın 25 mlll't 940 pazartesi ~ saaıt (Hi) kadar Taıksim-
deki id:ı.rc mcrkcızıiutle müdürlüğe veronelidirlıer. Bu saatten sonra ge-
! tıri> cek ııaril:a.r luvbul edilmez. (1915) 

Kapalı zarfla münakasa ilanı 
Beleuıye Sular İdaresinden: 

İdaıuıua; lüzumu olan ma.1ıbu evrak ve de:f!terler kıapal.ı zarfla :müna-
50,000 metre siyah astıırlık bez kaıi&ya krouJamıcıtı.n·, . . .•. 

pazarlıkla satın alınacsktır. :Mu • 1 _Bu husus icm tanzim edilen şrıbrıanıe ıdaremız l.eva.zıı:n '1'· Oiı;ınr 
hammen bedeli 18,000 lira olup den para::n olarak alınabilir. Ve numuııı:ller ayni servi:ıa~ ,~or..iJ~ilir. 
kat'i teminat 2700 liradır. Pazarlı-

1 
2 _ Taliıı>:cr şartnameyı<· gı.ıı·~ .. ~zırııvacak arı kdpalı zaı.lar.nı 

ğı 18/3/940 Pazartesi günü saat itıale ızıüınü olan 25 mart 1940 paza.tıeısi l!Ünu saaıt 16 ".a. ka<lar Taksım-
10 da Ankar8:da M. 111. V. Hava sa- dold i&ıre me!'kezin<le müdü-rlül(e vıcırımelidi:rlıer. Bu saa~ıX.n S0>.14'a ge-
tınalıua komısyonunda yapılacak- . ·ı 1< 'flııır kab.ul edilani'.Yecelttil°. 
tır. Evsaf ve şartnamesi her gün l tırı ec · zaı 
komi~yonda görülür. İsteklilerin - :-==-====--=--======-
kat'i teminat 1,1e kanuni belgelerıle l•l'eqJBW d.V'!l!)'HJ. NOS :•3

·' ~'Pl'°"ll 
komiı.vonda bulunmaları. 3:JJN3ll .1.3.ZZJ W3:.L3 

• (1402) (190S) !.ııınqnw~ng uapa •DP! •1•.U!§aa u d!'IBS 

Yazan: llL SA.' 

d lince Veziriazam Ni~ar.cı llleh
metpasa tl{aramani :ll~hmelpaşa) 
Pad.salıın ağır hasta oldu'(unu sak
ladı. Sefere gidiliyormus gibi dav
randı. 

Hatta, Fatih vefat edince, kork· 
tu. Ortalık ta bir ihtilal tıkmam ası 
için ölün1ünL de g;zlcdi. 

Faka!; Ve' riazaın tedbirsizliği 
yiizündeıı Padi ahın ölümünü de 

1 

Ş h b b saklıyamadı. Ordu lllalttpedc dur· Kaleye kapanan e suvar ey ser est du. 

- Toım onuncu ~T.e paşa her 
e:ün cB !ık;.; .. Belı<ıs .. • di'VC uzu.n 
~n yaxdıitınİ me!k!U"Plaro ıklti3 
cyir mdktu µla cevap verdi: bırakılmak şarti.le teslim olm.UŞtU Veziriazam askere şu yolda be-

yanatta bulundu: 1 
Fatih, Elbistan üzerine asker l 

aevketti. Alaettill Bey bu suretle 
bab.ısının tahtına cülüs eyledi. Bu· 
dak Bey tekrar Jl.lısıra kaçtı. 

İste; bu vak'a lUıı.ı.r ile Osmanlı 
imparatorluğunun arasını açtı. Mu· 
harebe zuhuruna sebep oldu. 

Bu muharebeler, Yavuz Sultan 
Selim devrine ve i.Uı•ırın fethine 
kadar uzadı. Ve Mısll'ın fet,bjle ne
tkeleııdi 

valyeleri dairei itaate abnağa ça- · - Padioahtmız biraz vücutlarına 
lışlı. Oi(lu, Karaman valisi Cem arız olan inhira!ı savmak için is-
Sultanı ı;<;valyelerle müzakereye tihnıama lüzum haoıl olmuştur. 
memur etti. Fııkat, muvaffak olu· Birkaç ııün "arayda aramdan son-
namadı. ra geleceklerdir. 

Rodo üzeriue Me•ih Paşa kuv- Bundaıı: sonra, birkaç has beu-
vetlerile yapılan kırk bin kişilik degiıo ile -Pad.şahın cenazesini bir 
akın da ademi ınu\"affakiyete uğ- kapalı arabaya koyarak gizlice sa-
radı. raya nakleyledi ve orduda bulunan 

• iba,et, Fatih, kat'iyetle Rodosu bütün erkan ve kumandanlar da 
fethetmeğe karar verdi. Bütün kış İstaobula geldiler. 

+ tedarikiıt ile ujcrastı. Veziriazam bu tedbirsizliğile de 
RODOS lllUHASARASI İlkbaharda sancak ve otak, Ü.· kalmadı. Üsküdar cihetinde ne ka-

Fatih, İstanbuJu feılıetlikten son. küdar cihetine naklolundu. Deniz- dar kayık varsa heps.ini İstaobula 
ra RodMu tedip etmeğe karar ver- den ve karadan Rodo üzerine kül· get.rlti. Sözde oradan İstaobola 
misti. liyetli aı;ker . evkolunacaktı. kimse geçmesin diye tedbirler al-

Liklıı gönderdii:"i donanmanıu 1 Fatilı, rahal'" idi. Böyle ol • mış oldu. Sonra, yeniçeri acemi 
zafı ve kumandanfarın liyakatsi~- makla beraber Öskiidara, asker- J oğlanlarını dıı 'Üsküdar tarafına 
liği ;ebebile bir semere hasıl ola- !erinin lıa-ına ge.,ti. Ordu ile 111al- getirtti. 
mamı tı. 1 tepeye kadar gitti, Asker Hiiııkılr Bütün bu tedbirler Padişahın ve-

1''atlhin fütuhatı tevessü edin~e ,ayırında toplanıyordu. fat ettiğini ilan etmekten başka 
Rodos hükUmetini vergi vernı<"ge lo'akat: hastalanarak vefat etti. birııeye varamadı. Ortalıkta b:r de-
dnv<"t eyledi Ş<ivalyeler türlü ka· l'atih 'iultan Mehmet Han Os- dikodu haşladı. Her kafadan bir 
~nıakl<ırla anı ıLı reddetmhlerdi. ınaıılı Padi.,ahlarıııın en bil) ilkle- ses çıkıyordu. 

Venedik hükümeti ile musalıilıa rindendir. Ve cilıanın en yüksek 1 Nihayet; asker haber aldı. Alal-
aktolunduktan ve l'wn 1"'1san ga· tacid..-lanndan b:ridir. İl mile, faz- , tepeden Kartal sahillerine. inen as-
ileleri de ortadan kalktıktan ,onra Jile mümtlı• bir sahsiyettir. Tefer- r ker elde ctti~i 1?emilerle lstanbul 
Fatih, R<ıdo~un fethine karar ''er- riit ctıni• bir impar.ıtordlll'. •chrine hiiornı etmeğe baı;lııdı. 
tll. Muhatebe&iz olarak ulban ~- ı1atihln ıulılıaündeıı kat'ıiimit e. ' (Devamı vu) 

... 

O ölıdü, ve taımaaniıle siz:i unu
tarak öldü. Gencsıniz. Kendinızi 
üımneyıi-niv.. Kaıdmlara ınamnamaık 

hayaıt.ı:n biıri.nci şaTlı idl. Fakaıt siz 
bunu ınilbaıyat o .toııraık oklui<ıtan 
oonra. öğr~ıımiş ohı~"Orsunuz. O 
ya.~ı hel!ki ümidiniz. de ya-;.;
yacaılııtı. Hiç aıcımada.n bir tanıta 
af.lt.ıb ve birlkrt.ird.li':i mektuplarııu 
s.bze ııönıderwaruıııı. AJı1a'h hepi • 
m.i:zıin lkusuırla.ıaıı affetsin.• 

Belki bu meıkıtıu.ba mamm,~ a.ca.k
tım. F .alkaıt, .bikac ı?il.n oorır-.ı IJcl.. 
kisin baına ibi.c defa: 

- Ulviıye .. 
Diove taıııı..<ıtıırdı.2ı koına:k hi:zııoot>. 

ciccrinı:leın birinden uzıı.n biır meık
tuo a,>iııın, Onda da çoık sevd~im 
İk'ıkisin ölrlA.i$iıncien acı acı bah
S<rliliıyor: 

cParo 11:11.ıık sizi tamamen ı;eibest 
'h>rr1.<tı&ıın Hüseyin Beve biJdiır -w... , 

Dt 'X>rdu. HakOOWeıı lba:ııa bek • 
çiıli!k eden Hüseym Bey ibirkaç gün 
~inde bu Emri aı\mıştı. 

- Qıl!um ar1.ı.k istediğin. yere 

1- GENÇLiK 
2 - GÜZELLiK 

3 ·SIHHAT 
İşte yüksek bir kremde aranan 
bu mezıyetlerin hepsini size 

KREM PERTEV 
temin edebilir. 

1 - KRE."VI PERTEV: Bir tu
alet müstahzand:r. İnce 
bir itina ve yapılışındaki 
hususiyeti itibarile yüz
deki çiz~i ve buruşukluk
lann teşekkülüne mani 
olur. Deriyi genç ve ger
gin tutar. 

2 - KREM PERTEV: Bir gü· 
:zellik vasıtasıdır. Geniş
lemiş mesamatı sıkıştıra
ırak ciltteki pürtük ve ka
bareJtl.arı giderir. Çil ve 
lekeleri izale edet. Teni 
mat ve şeffaf bir hale ge· 
tirlr. 

3 - KREM PERTEV: Bir eild 
devasıdır. Deri guddeleri

nin ilr:ızatını düzeltir. Si
vilce ve siy ah noktaların 
tezahürüne mani olur. 
Cild adalesini besliye -
rek kuvvetlendirir. Kuru 
cildler için yaklı, ve yak
sız cildler için yaıtsız hu· 
susi tüp ve vazoları vardır. 

~ 
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Türk Hava Kurumunun 
Açtığı 

1 Hava Gedikli Hazırlama Yuvas 

1 

Devlel Limanları İşletme Un1nm 
Müdürlüğünden: ıl. 

. · . bss•. 
t;!ı.:lt'llıe ihıtiyacı kın p:ızarlııkla bir kı&ım dctvr ve l;alı"e , I 

trr. !srtıe!k-lilerin 14/3/940 ta!"~ .. ras.t:lıy~ per:;e:ınbe giinu s~~sJI S. 
Galaıta rıhiı:mınrlaıki U:muım Müdudiill< hlll.a..,ında txııo!anaca.k ~ 
alma komisyonuna muracruı.tlıarı. c1893> 

1 
Deniz Levazım setınal• 

! ma Kom!ayonu lllnları 
i ~~~~-=ı 
1 

1- Altı kalemde cem'an 79.808 
metre mikabı muhtelif kerestenin 
pazarlıkla mübayaası Kasımpaşa· 
da kain komisyonumuzda 13 mart 
1940 günü saat 11 de yapıluaktır. 

2- Fiat tahmini 4300 lire olup 
ilk teminatı 322 lira 50 kuruştur. 
Ve şartnamesi komisyonumuzdan 
bilabedel temin olunabilir. (1895) 

1359 Hicri 

1 

1355 Rumi 1 Sefer Şubat 

'J. 28 
1940, Ay 3, Gün 72, Kasım 12& 

12 Mart SALI 

Vakitler Vasati 1 Ezani 
Sa. D. Sa. D• . - -

Güneş 6 17 12 05 
Öğle 12 24 6 11 
İkindi ıs 43 9 30 

Akşam 18 12 u 00 

• Yatsı 19 42 
l "" 

İmsak 4 38 10 26 

Renkııiz 

ve 

cansız 

eaça elveda 

Petrol Niıatıl 
. ~ •' 

Saçlarını;r.aa parh ~ .,;,i 
- güzellik verir. cşabe 

ıtrltıı·ır 

Taııfiye halinde t 
Milli Ticare ıı 

"t~e 
·Türk Aqonim :'1 J~~: . 
ra~fiye l\leınurlu~ıııı ıs' 

. e<JSf 
Sir!ketin st~ıehk hu.> ·r# 

1!imaı 29 ma:rt 1940 tar'lıl 4 ~ 
15 de 4 ü.ncü Vakıf hail p • 
kart.t'a bul.u=ıı t9t:ınbul ~:..ıtı 
Ticaret Müdürl.:i.P'ü d~.;ı: 
tJeda:~, iı;ıtınu:ı ~ıı ~ 

~bilirsi. · ·n. Qeı]Qli"in kaıluır iböyJ.ı l . :'liatıbaay• v ızı bı·.ıı'kat·aıtım. kıaıı hm hi:ısed::n·laınn ııJııll"' 
~-'---·•-- .. - -"· ·-• · ı ·~· sa'11"""' i'""-ada haztr b ~Nuu,;,, \A-"' 'J<>><?l"lnJ VaT "' •~ '""' y~u _.ı 

D<!ci'ı, Be.Jk,i.s)n lbeni'unulıaınıık öl- Deme)~ umı.ıırrau,t.uın. lıarı ilıiiın olunur. JtY 
<Lü....öıiıııe i.n.anrıuyordum. . Caminin içinıe gi.nniştı.k. H.i>liı iık1'- Ruznamei müzlllı;ere~,1 

Ona: miz d bir ""Y tlroııuş~'Q.rdua.:. ~ 1 1 - Ta.-ıfi~ c meıımıı·u J - Unut.. Gene ilk ~ o ~-Iedi; ~ 
Diyen bendim. Fa!kat ben ımu!ta.- - Baık. şu direl>ln kon~. lo~a.ti.Mitll·:ııkıp l'a~uı_ıuP9f. 

mamlr1tım ki o unutıa:biılsev<:h. :Sunu bıııgü.n koyacak col ydk. 3 Bilin tetJ;.•J;ıl 
- O unutaıına:dıi(ı icm ölıdü .. Be-- Ve .. llııınu mün.aOCa.ıa roerelk "e- - . <:00ıuın _,.',ı, . 

nim icin öldü. .,. ıiıve memuru ile r.ıo.ıın.... /., 
Ziıvorduık. O söıılıeırini hic lbir yer- Jeri&ıin ilbrru-;ı. ıJe'~;/ 

Diyordurn,ve karar Vt!'lmiştim: den ayınmıyoı". • 4 _ Tasfiven·ın· aı:ıronı ~ 
_ Belık:isin ö1dıüolıü ~e lıı<n ar- _ •~ .. '-··'- re ... ..,..,., '"''nden tıJll' tik dönemem. JliLaDI>""" ••••1;•.u ,... tıar-.nde ıru:Jiye r.inin hi ,;._ /, 

beni carıTi caııni do.l.aşııyorum. He- ğıınuzı kaırar :ılıtına alı~,~~ 
On.dan sonradır ıki ben de ölrlüıın, men her "'-eri ıte>Xlim. Mimari kry- 5 - Tasfiy..,nin devıw1w "'" 

~nidcn dıoOOwn. İı1.ahralı olıdum. """"; olan her ıbinoovı ""'rdüm. "' 0 •• ha'' "" ...... , e<leJl..ııı'/ Evlenelim. f"ocuı'ltlanm oldu. ..~- _, ... - .-.;ı .ııı...., "'"'a ye>:, · 
Cahil l:>unlaı 1 ;mlaıtırkt'll zanne.. Dli'VOr.. İ1'we ediıvxıırdu: memuru il r.1urııl<lll ::dp 

~· • '"'- d""- b0 • tasfi.ye mlmu~·u ve ın<'1 

diyorum .ki cii\>:;.rlerian bir cı.mıbııJa - ·"·""ırgıa~ .....;.. "'-" •ue gide- babı. 
paxca oarça edilivor ve kopanlı • medim. BoT-·;ız Val>urlarına .bi.ııe-
V"Or. Bu ika.daır aoı duyuyor, BeJ.. miyıcnmı. Bir defa Ka~ kadar 1 jİİİİİİİİİİİİİİİiiii;jjiiiiiİİİjjjjilll~ 
kisin -Olüınürıe bu !kadar acınıyor- ,ıı:iıdıevlın- Dıedinn. Eın:iı\ııiı.nın önnıı.. 1 B A K E 
duım. Demek o kız. Emirı{Snın. 00 den ~en dünya baışıma yıkı-
..,,_, •krz.ı, güzel Belıkis, Jııorunwı bvoı· zamııeıtıt.iım .. Bu haılde nasıl .,f 
bÜJıbi.i11erini bir an<la cıo.,t.uru;> gidıfuiliriın, nereve ~delbi:liriln?. fJ>. JV 
Jrendüıioo ilıent edebilen kız öl • MU!Nık.kaı.1< ki ben- hata :&1'kisi MA GAZA. L · ,) 
m"-'"ü! unutamıwmsmı.. c ~ 

"'" Size G;ı,bardın V' ~ 
Ve ... Caıhlt! BuııJ<uı s&AIOOken ıı&le:ri dolu.- pmde;ült>ıini, nen<-b ;et';' 
- Ya işle böyle o öldü... yor, .sularovor, Yatıan~rdu!. &;si ı, eı1 bilinci lıw!iı srt-"' · 
Dedikten sonra benim de gö • t\11'eokıbi, büzün ve nıtırap bu sc •in sız kumaşlannda~ _, l.J 

ziiınıde bh· <lamla Tali relııfdi, yı. • icinde ~n Bel ıbiırer nemıa il;· f .. , •• )1~ •/"-
naklarmıa d~ü. Artık ilkimiz de bi idi. •n' 'ıi ko.'ltll!U..-.iı, ~ ;J.: 

m.~ .. , clro "nrii,;ııid sa"!'tlar ·~ 
swmıll$Wk . ....imiz d.? )"iirii,~ujuk - Et> kh.. fiya.Uıı·~ıa taıkdiım eW"'.:.Oıl 
V-" ıbeı:ı bndl be.oabım,ıı: lDe-tuu vaı) 


